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ספר זה בוחן את התפקיד והמשמעות של עבודת תכנון עם קהילות בעיר מעורבת. הוא עושה זאת באמצעות דיון 

בפרויקטים שפותחו בשיתוף עם קהילות החיות ופועלות בעיר חיפה. הפרויקטים פותחו במסגרת קורס אקדמי שהוא 

חלק מתכנית הלימודים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, המדגיש את המחויבות החברתית של מקצועות 

המרחב )אדריכלות, תכנון ערים ואדריכלות נוף(. נקודת המוצא של הקורס היא כי תפקיד האקדמיה הוא להכין את 

דור העתיד של האדריכלים, המתכננים והמעצבים להתמודד עם הדרישה למחויבות מקצועית חברתית. בהתאם לכך 

מבקש הקורס להכשיר אנשי מקצוע מודעים פוליטית ומעורבים בקהילה, היכולים לקדם שינוי חברתי וצדק מרחבי. 

בשנים האחרונות מוטל ספק בבלעדיותה של הכשרה מקצועית המבוססת על פיתוח כישורים טכניים ומדעיים בלבד, 

ועולה הצורך לחשוב מחדש על המהות של מקצועות המרחב ועל מחויבותם החברתית של אדריכלים ומתכננים 

 Bandyopadhyay, Lomholt, Temple & Tobe, 2010; Bell & Wakeford, 2008; Dutton &(

Mann, 1996; Rubbo, 2001, Stohr & Sinclair, 2006, 2012(. הטענה היא, שכדי שפעולת התכנון תהיה 

 Corburn, 2003; Van( אפקטיבית, יש לכלול בתהליך העבודה ידע המבוסס על תובנות של אנשים בקהילת המקום

Herzele, 2004(. הידע הנטוע בהקשר, הבא מתושבים של סביבה מסוימת, נעשה אפוא לחלק הכרחי בתהליך 

התכנון והעיצוב ומצריך הכשרה מקצועית הולמת. לאור מגמה זו, קורסים המבוססים על תהליכי הוראה המעורבים 

 Reardon & Forester, ( בקהילה שולבו בתכניות ההכשרה של אדריכלים ומתכננים במוסדות אקדמיים רבים

Bose, Horrigan, Doble & Shipp, 2014; Angotti, Doble & Horrigan, 2012 ;2015(. לצד הוראה 

המעשירה את התכנים ואת החוויה הלימודית, קורסים אלו מעדכנים את הידע המקצועי הנדרש מאדריכלים ומתכננים 

ובמקביל מספקים שירות משמעותי לקהילה. 

אף שהוראת אדריכלות ותכנון בדגש חברתי מביאה בחשבון את המבנים החברתיים והכלכליים שבתוכם המקצוע 

פועל, היא נוטה לעתים קרובות להימנע מהתמודדות עם ההקשר החברתי הממשי ולא פעם משאירה בחוץ נושאים 

פוליטיים מובהקים. אולם, מאחר וכל פרויקט תכנוני/ עיצובי נובע מתנאים חברתיים, פוליטיים וסביבתיים ייחודיים, 

תפקידו של איש המקצוע הוא לזהות אותם ולהציע להם מענה )Barber, 2005(. תפקיד זה רלוונטי במיוחד 

באזורים בהם יש עימות ומאבק פוליטיים, שבהם נייטרליות מקצועית היא כמעט בלתי אפשרית. הקורס הנידון בספר 

זה מבקש לפתח אחריות מקצועית המבוססת על מחויבות אישית ועל רפלקסיביות, כדי לעורר בסטודנטים מודעות 

להיררכיות החברתיות ולמשמעויותיהן הפוליטיות. מטרה מתודולוגית חשובה של הקורס היא ללמוד כיצד לשלב 

את הכישורים המקצועיים עם הידע המקומי באמצעות התנסות בחוויות יום-יומיות, כדי להבין את מציאות החיים 

של התושבים עמם עובדים בפועל בשטח. מטרה זו מודגשת בחומרי הקריאה ובדיונים בכיתה, במטלות העוסקות 

ברפלקסיה ובפרויקטים הנבחרים. 

community-( מבחינה תיאורטית ומתודולוגית בוחן הספר את התחום של אדריכלות ותכנון מחויבים חברתית

engaged professional practice( ואת הפוטנציאל של פעולה מקצועית משתפת, ביחוד בעיר מעורבת. 

עם זאת, הספר אינו מתמקד בעבודה המקצועית בפועל, אלא שם דגש על ההיבט הפדגוגי של התחום, דהיינו על 

ההכשרה האקדמית המכינה את הסטודנטים לעבודה מקצועית הנשענת על מחויבות חברתית. הקורס תכנון עם 

הקהילה הנלמד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון משנת 2008 ואילך ואשר במסגרתו פותחו הפרויקטים, 

הינו חלק מהמגמה ההולכת ומתפתחת בעולם ובישראל כאחד, של שותפות אקדמיה קהילה המעודדת מעורבות 

מבוא
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של סטודנטים בקהילה. מסגרת זו מאפשרת לשלב בתהליך ההכשרה המקצועית של הסטודנטים עבודה מעשית 

בשטח, תוך עידוד ההתנסות במפגש שבין תיאוריה לפרקטיקה. היא מאפשרת לצאת מגבולות הקמפוס, להכיר את 

השטח מקרוב ולפעול ביחד עם קהילות, ללמוד מהן וביחד איתן ולהרחיב את גבולות הידע המקצועי. הידע הנרכש 

מהעבודה עם הקהילות השונות עומד לרשותן ומסייע להן ליצור קשרי עבודה מועילים עם מתכננים ועם מקבלי 

החלטות. מאידך הוא מסייע למתכננים ולמקבלי החלטות ללמוד להקשיב לקהילות ולפתח ערוצי עבודה מועילים עמן. 

מקצועות פרקטיים כמו אדריכלות ותכנון נלמדים דרך רכישת ניסיון מעשי, יותר מאשר באמצעות הוראה פורמלית 

או עיבוד של ידע תאורטי. הם כוללים למידה מתמדת ממצבים שנבחנו ונותחו, בהם נערכת ׳התבוננות בפעולה׳ 

 .(Schön, 1983) כדי להעמיק את ההבנה המקצועית וכדי לשפר את תהליך העבודה (reflection-in-action)

הוראה כזו, המתבססת על למידה באמצעות עשייה, מפתחת תהליך רפלקסיבי איטרטיבי  (iterative) של הערכה 

והערכה מחודשת. כלים אלה מעודדים מעורבות והערכת מצבים בלתי פוסקת, שהן פעולות חיוניות בעולם המקצועי. 

באמצעות למידה רפלקסיבית, המסייעת לסטודנטים לרכוש מיומנות בתהליך של התבוננות בפעולה עצמה, מדגיש 

הקורס תכנון עם קהילה דיאלוג בין מורים לבין הסטודנטים ובינם לבין הקהילות עמן הם עובדים. 

בקורס מוצגת גישה מקצועית מחויבת, המהווה מפתח לפרקטיקה המפגישה את הסטודנטים עם העולם האמיתי 

ומערבת אותם בבעיות ממשיות בשטח. הדיאלוג הנוצר במפגשים עם הקהילות השונות מאפשר לסטודנטים להתבונן 

בכל הרבדים של זהויותיהם וכן במעמדם הפוליטי-חברתי, במגבלות שהוא מציב ובפוטנציאל הטמון בו. המפגשים 

של הסטודנטים עם הקהילות מאפשרים להם להבין את מציאות חייהם של אנשים החיים בעיר מעורבת ואת מי 

שקולם אינו נשמע בדרך כלל בפני הרשויות ובתהליכי התכנון. הבנה זו מתגבשת, בין היתר, בשל הגישה הרפלקסיבית 

העומדת במרכז הקורס, המאפשרת לסטודנטים לראות כיצד הזהות המקצועית המתגבשת שלהם היא חלק בלתי 

נפרד מהמיקום החברתי שלהם, הבנה המתחדדת בעקבות המפגש עם האנשים בשטח. הכלים הנלמדים בקורס 

והעבודה עם הקהילות מובילים את הסטודנטים בקורס לבחינה עצמית של זהותם המקצועית, כחלק ממארג הזהויות 

האתנו-לאומיות, המגדריות, המעמדיות והגיליות שלהם. לעתים קרובות מאפשרים כלים אלה את המרחב הדרוש 

 .(Kallus & Shamur, 2015) לסטודנטים כדי לשאת ולתת עם זהותם האישית והלאומית בהקשר המקצועי

מיקומם החברתי של הסטודנטים, המושפע מן הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מתבלט עוד יותר בתוך מסגרת השכלה 

גבוהה פורמלית, שבה שאלות הנוגעות למציאות הפוליטית נחשבות ׳לא־אקדמיות׳ או מאיימות על הסטטוס קוו 

 .(Golan & Shalhoub-Kevorkian, 2014)

הספר מציג את החומר שפותח בקורס תכנון עם הקהילה, כחלק מהתמודדות עם הידע הדרוש לעבודה מקצועית 

עם קהילות. הוא עומד על תהליך הפיתוח של כל פרויקט לגופו, כדי לחלץ מתוך ההתנסות בשטח, אמצעים, כלים 

ואסטרטגיות לפעולה מקצועית משותפת ומשתפת. בהתאם לכך הוא מתמקד בניתוח הפרויקטים עצמם, בתהליך 

פיתוחם, במהלך העבודה ובתוצרים, במטרה להכיר דרכי פעולה מקצועיות רלוונטיות ולהבין את הפוטנציאל שלהן, 

במיוחד במציאות של עיר מעורבת שבה פועל הקורס. לצד התייחסות לתהליך הפיתוח של כל פרויקט לגופו, יש 

התייחסות גם לקהילה עמה הוא פותח, למאפייניה התרבותיים, מיקומה הגיאוגרפי והחברתי בעיר ולמשמעות של 

הפרויקט עבורה. 

מטרת הפרויקטים היתה להציג לתושבים אפשרויות שונות לפיתוח אזור מגוריהם, בתקווה שיוכלו לקדם רעיונות אלה 

באופן עצמאי מול מקבלי ההחלטות. בחלק מהמקרים האפשרות התממשה ובחלקם נשארה בגדר רעיון. התוצרים 

הונגשו לקהילות באירועים, פגישות וכן באתר האינטרנט של החממה החברתית בטכניון.

הספר מאגד פרויקטים נבחרים מהשנים בהן הקורס נלמד. לגבי כל פרויקט מתואר תהליך העבודה עם הקהילה, 

מוצגים נתונים אוביקטיבים וסוביקטיבים שנאספו במהלך העבודה ומוסבר אופן פיתוח הפרויקט. החומרים שהצטברו 

במהלך פיתוח הפרויקטים מלווים בתמונות שצולמו  במיוחד עבור ספר זה כדי להסביר טוב יותר את האתרים בהם 

פעלו הסטודנטים ואת הקהילות עמן שיתפו פעולה.

לספר ארבעה שערים ביניהם משובצים קטעי טקסט המביאים חומר רקע על הקורס ועל הסביבה בה הוא פועל. 

ניתן לעיין בכל שער בנפרד וללמוד לעומק על העבודה שנערכה עם קהילות שונות באזור נבחר בעיר. לחלופין אפשר 

לראות בפרויקטים רקע לדיון בקורס עצמו, על הפוטנציאל שלו ועל האתגרים שעמם הוא התמודד.
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< תכנון עם קהילה בעיר מעורבת: 
חיפה כמקרה מבחן 

הקורס תכנון עם הקהילה מתמקד בחיפה, מתוך רצון לחזק את הקשר בין המוסד האקדמי בו הקורס ניתן - הטכניון 
- לבין העיר בה הוא ממוקם. מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את העיר ואת הסביבה החברתית, התרבותית 

והפוליטית שלה ובה בעת לראות בעיר אתר בו ניתן להתנסות בפרקטיקה מקצועית מחויבת. 

חיפה מאופיינת במגוון קבוצות תרבותיות, אתניות ודתיות )יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובהאים( ולכן מהווה 
אתר מושלם לקורס. היא העיר השלישית בגודלה בישראל, גלעין המטרופולין הצפוני, המכיל ריכוז גדול של ישובים 
ערביים והמרכז העירוני והתרבותי של רבים מהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. עיריית חיפה עושה שימוש פעיל 
 .(Kallus, 2011) במציאות הרב-תרבותית הזאת כדי לקדם ולשווק את תדמיתה של העיר כאתר של דו-קיום
ואולם, הלכה למעשה, קיימות בעיר מספר  קבוצות המקיימות חיים נפרדים: היהודים והערבים גרים בשכונות 
נפרדות, ומשתמשים בשתי מערכות חינוך נפרדות;על הכרמל ממוקמות השכונות העשירות, ואילו התושבים 
ממעמד סוציו אקונומי נמוך )ערבים, יוצאי חבר העמים ויוצאי אתיופיה( מתגוררים למרגלות ההר; בחיפה גרה 

גם אוכלוסייה חרדית גדלה והולכת המתבדלת מסביבתה. נוכחותה בולטת בעיקר במזרח הדר.

חרף האמור לעיל, יש במציאות החברתית-פוליטית בחיפה יסודות של זהות משותפת, המבוססת על מאפיינים 
סמליים וסממנים תרבותיים (Rabinowitz & Monterescu, 2008). בשביל רבים מתושביה הפלסטינים 
של חיפה ההיסטוריה של העיר היא חוויה יום-יומית והיבט חשוב בזהותם )חביבי, 1993; כנפאני, 2001(. מאז 
 Kimmerling &) האינתיפאדה הראשונה ב-1987 התחדדה הזהות הלאומית של פלסטינים אזרחי ישראל
Migdal, 2003). בתהליך זה נעשתה חיפה למרכזה של החברה הפלסטינית בישראל, מוסדות וארגונים פלסטיניים 
רבים קבעו בה את מושבם ובשנים האחרונות היצירה התרבותית הפלסטינית מטעינה את העיר בסממנים של 

עירוניות פלסטינית מתחדשת.

הספר  חיפה בין מציאות לחזון של עיר משותפת )רוזן, 2012(, המסכם את שנת הפעילות הראשונה של תכנית 
חיפה עיר משותפת, משרטט מתווה של חיפה כעיר הטרוגנית ומרובת תרבויות. מטרת התכנית, מיסודו של מרכז 
שתי"ל, היתה ללמוד כיצד ריבוי התרבויות בעיר משפיע על החיים בה וכיצד עליו לבוא לידי ביטוי בנושאים כגון 
תכנון עירוני, מערכת החינוך, היצע התרבות בעיר, התעסוקה, הכלכלה וכיוצא בזה. התכנית חקרה את המצב 
בחיפה ולמרות שחזון של עיר משותפת נראה לעתים רחוק וכמעט בלתי אפשרי, הפסיפס המוצג בספר מראה כי 
בחיי היומיום יש לא מעט קבוצות עניין הפועלות לקיום חיים משותפים. למרות חיים נפרדים של קבוצות שונות, 
ישנם גם מקומות של מפגש רבים ושונים, ההולכים ומתרבים. מקומות אלה, בין אם פיזיים ובין אם וירטואלים, 

מציעים אלטרנטיבות שונות של חיים משותפים, המאפשרים להחליף דעות ולהשמיע קולות שונים.

הקורס תכנון עם הקהילה מצטרף לניסיון לבחון את חיי היומיום בחיפה מנקודת מבטם של אלה המתגוררים 
ופועלים בעיר. מנקודת מבט זו הוא מציע תשתית ליוזמות אזרחיות המבקשות להשפיע על התכנון העירוני על ידי 
בניית אזרחות עירונית משותפת. איתגור הידע המקצועי כידע בלעדי הרלוונטי לכינון תהליכי תכנון מחייב הקשבה 
לאחרים ועבודה משותפת עם נמעני התכנון, התושבים. הקורס פועל בסביבתה המורכבת של העיר חיפה ומנקודת 
מבט זו הוא מציע חווית למידה רפלקסיבית, שבה מעודדים הסטודנטים להתנהל פעם כתושבים )למרות שחלקם 

אינם תושבי חיפה, כסטודנטים בטכניון העיר חיפה הופכת להם לבית( ופעם כאנשי מקצוע – אדריכלים ומתכננים. 

חיפה: 
נתונים 1

העיר חיפה מהווה את גלעין המטרופולין הצפוני. העיר משתרעת על שטח של 64.6 קמ"ר וגבולותיה תחומים על 

ידי ערי קריות המפרץ בצפון, המועצה האזורית עמק זבולון מצפון-מזרח, העיר נשר ופארק הכרמל ממזרח, טירת 

הכרמל מדרום והים ממערב. רכס הכרמל הנמשך מדרום-מזרח לצפון-מערב והיורד אל הים בראש הכרמל, יוצר 

מבנה גיאוגרפי ייחודי, המתאפיין בשילוב של הר וים. המדרונות הצפון-מזרחיים שבהם ממוקמת העיר הפנימית 

בין רכס הכרמל לבין מפרץ חיפה, נתחמים על ידי ואדי רושמייה ממזרח ועל ידי ראש הכרמל ממערב. הם שונים 

מהמדרונות המערביים והדרום-מערביים של העיר המבותרים על ידי ואדיות הזורמים מרכס הכמל אל חוף הכרמל 

ותוחמים שכונות נפרדות ומזוהות היטב. 

אוכלוסיית העיר חיפה מהווה 31% מאוכלוסיית המטרופולין. בסוף 2014 מנתה אוכלוסיית העיר 277,100 נפשות, 

מתוכן 89% יהודים ו-11% ערבים )כולל נוצרים, מוסלמים ודרוזים(. לאוכלוסיה היהודית והערבית מאפייני גידול 

שונים. האוכלוסיה הערבית בחיפה מתאפיינת בגידול חיובי רב שנתי. בסוף 2014 היוו הנוצרים 50.1% מכלל 

האוכלוסיה הערבית )5.4% מכלל אוכלוסיית העיר( והמוסלמים 48.2% )5.2% מכלל אוכלוסיית העיר(. המרכיב 

העיקרי בהתפתחות האוכלוסייה היהודית בשנים האחרונות נובע מהשתקעות של עולים חדשים בעיר החל משנת 

1990, המהווים כ-23% מאוכלוסיית העיר. רובם  המכריע של העולים הוא ממדינות חבר העמים לשעבר )85% 

מאוכלוסיית העולים( והשאר מאתיופיה )6%(, שאר מדינות אירופה )4%(, ארה"ב וקנדה )3%(.  

42.5% מהאוכלוסית חיפה היא מעל גיל 60 ובקבוצת גיל זו יש רוב יחסי ליהודים, בעוד שבקבוצות הגילים הצעירים 

יש רוב יחסי לערבים. מבחינת החלוקה המגדרית לנשים יש רוב והן מהוות 52% מאוכלוסיית העיר.

1   הנתונים הסטטיסטיים מתוך: שנתון סטטיסטי חיפה 2015, עיריית חיפה, האגף לתכנון אסטרטגי ומחקר
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ברובע הדר מתגוררים 39.6 אלף תושבים, שהם 14.3% מאוכלוסיית העיר. 

23% מתושבי הרובע הם ערבים והם מהווים כ-30% מתושביה הערביים של חיפה. 

העולים מהווים 31.2% מאוכלוסיית הדר )20% מכלל אוכלוסיית העולים בעיר(. 

הדר מתפרסת על המדרגה הטופוגרפית האמצעית של העיר, בין הכרמל לבין העיר 

התחתית ומשתרעת בין ואדי רושמיה )הגיבורים( לבין ואדי ניסנאס.

המקומות השונים המרכיבים את הדר והאנשים החיים והמשתמשים בהם הופכים 

את הרובע לזירה עירונית מורכבת, אשר למרות הגדרתו הפורמלית הוא למעשה 

פסיפס של מספר תת-שכונות בהן חיות זו לצד זו קהילות שונות ומגוונות. המתח 

בין ההגדרה הרחבה, המינהלית-סטטוטורית של הדר, לבין החוויה היומיומית של 

קבוצות אוכלוסיה שונות ומקומות נבחרים, מעצב את הקשר הייחודי של האנשים 

אל הסביבה בה הם חיים ופועלים. מתח זה השפיע על הסוגיות שעמן התמודדו 

הפרויקטים, על הקהילות עמן פעלנו ועל דרכי הפעולה שנבחרו.

הפרויקטים:

01  הרשת החברתית

02  הדר לחצר

03  נורדאו

04  מחזירים את הביטחון לרחוב

05  נוער בהדר 

שער 1
מקומות וקהילות 

בעיר הפנימית 

רובע הדר
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01
הרשת 

החברתית 
שטחים פתוחים בהדר 

מקום:
שכונת הדר

ארגון מלווה:
מתנ"ס הדר 

המחלקה לשירותים 

חברתיים, עיריית חיפה

צוות סטודנטים:
יונתן חן 

אלעד בסרגליק  

אלכס לרנר

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון גייסט

זמן:
2014

קהילה: 
בני הגיל השלישי, 

יוצאי בירה"מ לשעבר 

המהווים חלק מקבוצת 

פעילים במתנ"ס הדר 

ברחוב ירושלים 

מילות מפתח:
מרחב ציבורי, שטחים 

פתוחים, נגישות, גיל 

שלישי, הולכי רגל

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

רחוב ירושלים

או
רד ו נ ב  חו

ר

ץ ו החל ב  רחו

הרצל ב  רחו

ר ו
בלפ

ב 
חו

ר

נר פבז ב  רחו

מתנ"ס
הדר 
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1   עוד לפני תחילת הפרויקט 

המשותף, איתרה קבוצת 

התושבים שטח פתוח 

מוזנח והצליחה, בסיוע 

חלקי של העירייה, לנקות 

ולפתח אותו לשימוש 

הציבור.

2  התכנית המקורית 

לשכונת הדר הכרמל הוכנה 

על ידי האדריכל ריכרד 

קאופמן בהזמנת ועד 

הדר הכרמל בשנת 1921.

עבודתו התכנונית של 

קאופמן מאופיינת בניסיון 

לשלב את רעיון עיר הגנים 

של אבנעזר הווארד עם 

הצרכים האידאולוגים 

של התנועה הציונית 

)אפשטיין-פלוש, מרינה 

ומיכאל לוין, ריכארד 

קאופמן והפרויקט הציוני, 
הוצאת הקיבוץ המאוחד, 

.)2016

רקע
הדר היא שכונה מרכז עירונית, אשר ברובה נבנתה במתכונת עיר גנים על פי 

תכנית שהכין ריכרד קאופמן בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת.2 על אף 

שהמרחב הציבורי בשכונה כולל 3 גנים גדולים יחסית )גן בנימין, גן הטכניון 

וגן הזיכרון(, השכונה גדולה והיחס בין מספר התושבים לבין כמות השטחים 

הפתוחים נמוך יחסית, כמו גם איכות השטחים ונגישותם. גם הטופוגרפיה 

ההררית מקשה על התושבים לנוע במרחב, שבחלקו הוא משופע מאוד ורבים 

בו שבילי המדרגות. 

מאידך, בשכונה מתגוררת אוכלוסייה מבוגרת המשתמשת באופן יומיומי במרחב 

הציבורי להליכה, למפגש ולשהייה. לקבוצת אוכלוסיה זו זמן ועניין להשפיע 

על המרחב הציבורי ולגרום לשינויים שיגבירו את איכותו ואת נוחות התנועה בו. 

תקציר
הפרויקט נערך עם קבוצה של גברים ונשים בגיל השלישי, תושבי הדר, יוצאי 

בריה"מ לשעבר, הנפגשים במתנ"ס ברחוב ירושלים דרך קבע. ההליכה בשכונה 

היא חלק משמעותי ומהותי משגרת יומם, הם מכירים היטב את השכונה, יש 

להם מסורת של פעילות במרחב הציבורי בשכונה ומוטיבציה גבוהה לחולל 

בו שינוי ולשפר את איכותו ואת תדמיתו.

העבודה המשותפת כללה היכרות עם התושבים באמצעות מפגשים במתנ"ס, 

שיחות, סיורים משותפים, זיהוי ומיפוי של מסלולי הליכה אישיים יומיומיים 

ושאלון שכלל התייחסות פרטנית לנתונים אישיים ולאיתור בעיות במרחב 

הציבורי. התושבים דיווחו על בעיות הקשורות בהליכה בשכונה, ביניהן מחסור 

במרחבי שהייה המתאימים לאוכלוסייה המבוגרת, איכות ירודה של תשתיות, 

בעיות בנגישות למוסדות ולשירותי ציבור וחוסר רציפות של מסלולי הליכה. 

יחד עם התושבים אותרו 15 נקודות לפיתוח כחלק מ"רשת חברתית" המבוססת 

על מסלולי הליכה וכוללת פינות עצירה ושהייה עבור התושבים. ההצעות 

המפורטות לתכנון התיחסו רק לחלק מהנקודות שזוהו, כהדגמה למה שניתן 

לעשות לשיפור המרחב הציבורי. ההצעות הוצגו באמצעות הדמיות המראות 

את הנקודות שזוהו לפני ואחרי תכנון. המטרה היתה להתחיל תהליך שאותו 

ימשיכו התושבים, שלהם עניין רב וניסיון קודם בשיפור במרחב הציבורי. בעקבות 

העבודה המשותפת הם יכולים להמשיך ולפתח את ההצעות התכנוניות, להגיש 

את הצעותיהם לגורמי העירייה הרלוונטיים ואולי גם לפתח חלק מהמקומות 
בעצמם. 1
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"יש בשכונה מסורת 
של פעילות במרחב 
הציבורי ומוטיבציה 

גבוהה לחולל בו שינוי 
ולשפר את איכותו 

ואת תדמיתו."
 



2223 מהלך העבודה
היכרות עם הקהילה והמקום:

המתנ"ס ברחוב ירושלים, המהווה נקודה מרכזית בשגרת יומם של הפעילים 

ובו התקיימו רוב הפגישות, היווה את המוקד לפעילות המשותפת וקבע את 

תחומי מרחב ההתייחסות כפי שהוא נחווה על ידי הקהילה.

 

במסגרת העבודה נערכו סיורים עם 12 תושבים, ארבעה גברים ושמונה נשים, 

באמצעות הסיורים התאפשר לזהות את המסלולים היומיים של התושבים.

כמו כן, על מנת להכיר טוב יותר את הפעילים וללמוד על הרקע שלהם, הועבר 

סקר בקרב 11 משתתפים. כולם יוצאי ברית המועצות לשעבר, בשנות ה-70 

לחייהם, אשר ברוב שנותיהם בארץ התגוררו בשכירות בשכונת הדר. מהשאלון 

עלה כי לרוב הנשאלים קשרים הדוקים עם בני משפחה וכן קשרים חברתיים 

ענפים וכי הם חשים תחושת שייכות לקהילה. המשיבים ציינו כי הם מרבים 

ללכת ברגל וההליכה בשכונה היא חלק משגרת יומם.

השאלון איפשר להעשיר את המיפוי של מסלולי הליכה אופייניים בשכונה, 

השזורים בשגרת יומם של המבוגרים. הנתונים הוספו למפה שהכינו הסטודנטים 

ולכל מסלול הורכב כרטיס מסלול שכלל ציון מרכיבים עיקריים במסלול ההליכה, 

כגון נקודת מוצא, נקודת יעד, נקודות עניין ושהות עיקריות וכו׳.איחוד המסלולים 

האישיים איפשר לייצר מפה מצרפית המציגה את מרחב ההתייחסות של 

הפרויקט ואת המקומות החשובים עבור התושבים – גן בנימין, שוק תלפיות 

והמתנ"ס. 

שותפים לתהליך

משמאל למעלה עם כיוון השעון: אינה, רעיה, יונתן )סטודנט(, סבטלנה )רכזת קהילתית(, קלרה, מיכאל, אלכס 

)סטודנט(, גרגורי, אלעד )סטודנט(, סימון

תהליך מיפוי מסלולי הליכה אופייניים בשגרת יומם של המבוגרים
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מתנ"ס הדר שברחוב ירושלים נבחר כנקודת הייחוס בהיותו המקום בו נערכו מפגשים עם הקהילה. 

המתנ"ס מהווה יעד מרכזי בשגרת יומם של חברי הקבוצה. תהליך העבודה כלל:

1. מיפוי - העלאת מסלולים על גבי מפה.

2. כרטיס מסלול – ציון מרכיבים עיקריים במסלול ההליכה )נק׳ מוצא, נק׳ יעד, נק׳ עיקריות וכו׳( על גבי כרטיס. 

איסוף מידע ונתונים | מסלולים אישיים במרחב

המסלול של אינהמיפוי מסלולי הליכה אופייניים בשגרת יומם של הפעילים

המסלול של גרגורי
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בנוסף נערכו סיורים משותפים עם הפעילים אשר בהם זוהו מפגעים במרחב 

הציבורי ובמסלולי ההליכה, כגון פחים החוסמים את המעבר, מסלולי הליכה לא 

מוצלים, שיפועים קשים, מדרגות, מדרכות לא סלולות, תשתיות לא מוסדרות, 

כבלים חשופים וכיוב׳.

המידע שנאסף והתובנות שנוספו לו על ידי עבודה משותפת עם הפעילים 

איפשרו לגבש את עקרונות התכנון ומהם לצאת לתהליך תכנוני. לתכנון היו 

שתי מטרות עיקריות: )1( לפזר באופן אחיד נקודות עצירה ושהות במרחב 

הציבורי באופן המייצר רשת המבוססת על מסלולי ההליכה של מבוגרים 

בשכונה; )2( ליצר רצף של שטחים פתוחים המסייעת להליכה ממושכת 

בשכונה ונותנת מענה למספר גדול של אוכלוסיות )לא רק מבוגרים( בעלות 

פיתוח נמוכה יחסית. 

בין רחובות הרצל, בלפור וארלוזורוב, אזור ההתייחסות של התכנון כפי שהוגדר 

במיפוי המקדים על ידי הפעילים - אותרו 15 מקומות שזוהו כבעלי פוטנציאל 

לפיתוח. בעבודתם, הציעו הסטודנטים לארגן מערך מסלולי הליכה מועדפים, 

כך שתיווצר רשת של פינות חמד שתשמש את כלל האוכלוסיה ובפרט את 

האוכלוסיה המבוגרת.

מכשולים והזדמנויות:
איכות המרחבים הציבוריים בשכונה, הנגישות אליהם ונוחות ההליכה בשכונה, 

במיוחד עבור האוכלוסיה המבוגרת עלו כבעיות מרכזיות בחיי היומיום בשכונה. 

למרות הקושי בניידות בשכונה בשל הטופוגרפיה התלולה המאפיינת אותה, 

ריבוי המפגעים במדרכות, חוסר ההמשכיות של נתיבי ההליכה, מחסור בהצללה 

ומחסור בשטחים פתוחים איכותיים, התושבים נהנים מהמרחב הציבורי, הולכים 

הרבה בשכונה ועושים שימוש בשטחים הציבוריים הקיימים. התושבים הפעילים 

מכירים היטב את השכונה יש להם קשרים חברתיים ענפים ותחושת שייכות 

לקהילה והם מרבים ללכת ברגל בשגרת יומם. הם מעוניינים לפעול לשיפור 

המרחב הציבורי לטובת כל תושבי השכונה.
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3031 הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

התכנון המפורט התמקד בנקודות שאותרו על גבי "הרשת החברתית". לתהליך 

התכנון קדם לימוד של תקדימים מהעולם, בעיקר של מקרים בהם תוכננו "גינות 

כיס" בקנה מידה קטן ובעלויות נמוכות יחסית. הלימוד של מקרי המבחן העלה 

דוגמאות של מגוון התערבויות בקנה מידה קטן, כולל התערבויות אקראיות 

וקצרות מועד )pop up(, המתבצעות בעלות נמוכה במיוחד וכן כאלה שאינן 

דורשות תהליך תכנון מפורט ואישור ממסדי ויכולות להתבצע בקלות על ידי 

התושבים בהתארגנות עצמית. במקביל נבחנה ההתאמה של האסטרטגיות 

שננקטו במקרי המבחן עבור אזור התכנון בשכונת הדר.

לתהליך התכנון בהמשך נבחרו מספר מצומצם של מקומות אשר סומנו כחשובים 

במיוחד במסלולי ההליכה של התושבים. המקומות שנבחרו צולמו ובאמצעות 

תוכנת Power Point הוכנו הדמיות המראות כיצד ניתן לשנות אותם ואיך 

הם יראו לאחר השינוי.

המסלול של קלרה

המסלול של אינה

)University City District :לימוד מתקדימים )מקור 



3233 המסלול של מיכאל

המסלול של גריגורי



3435 המסלול של סימון

סיכום

העבודה המשותפת עם קבוצת פעילים במתנ"ס הדר, גברים ונשים 

בני הגיל השלישי יוצאי חבר העמים לשעבר המתגוררים בהדר 

מאז עלייתם ארצה, התייחסה למרחבים הציבוריים הפתוחים 

בשכונת הדר. לימוד המרחב ביחד עם הפעילים, באמצעות שיחות, 

סיורים משותפים, מיפוי ומענה על שאלונים מפורטים, הכתיב את 

מרחב ההתייחסות בהתאם למקומות המשמעותיים עבור חברי 

הקהילה עמה פעלנו. המתנ"ס ברחוב ירושלים, המהווה נקודה 

מרכזית בשגרת יומם של הפעילים ובו התקיימו רוב הפגישות, 

היווה את המוקד לפעילות המשותפת וקבע את תחומי מרחב 

ההתייחסות כפי שהוא נחווה על ידי חברי הקהילה.

תהליך הלימוד המפורט ביחד עם התושבים הפעילים איפשר לאתר 

מספר מקומות אשר ביחד מייצרים רשת - "הרשת החברתית" - 

המבוססת על מסלולי הליכה וכוללת פינות עצירה ושהייה עבור 

התושבים. כדי להדגים את אפשרויות הפיתוח של המקומות הוכנו 

מספר הצעות מפורטות המדגימות באמצעות הדמיות לפני / אחרי 

את אפשרויות הפיתוח של המרחב הציבורי בשכונה. הצעות אלו 

יתחילו תהליך שאותו ימשיכו התושבים, שהם בעלי מוטיבציה, 

מודעות ויכולת לתכנן מקומות נוספים, לפעול אל מול גורמי 

העירייה הרלוונטיים ואולי גם לפתח חלק מהמקומות בעצמם.

 

בפגישה מסכמת עם התושבים הוצג תהליך העבודה, עיקרי הממצאים וההצעות. 

הוצגו הדוגמאות לתכנון המפורט והוצע לתושבים להמשיך את התהליך בעצמם 

בליווי קבוצת התושבים שעבדה בצמוד עם הסטודנטים.
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מקום:
שכונת גאולה

ארגון מלווה:
המחלקה לשרותים 

חברתיים בעיריית חיפה, 

אדריכלית אתי בוצין, 

אדריכלית נוף נוגה כרמל

צוות סטודנטיות:
ליבנת יפת 

מיכל שטטמן

ענבל תמיר

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון גייסט

זמן:
2014

קהילה: 
תושבות חרדיות 

המתגוררות בבלוק 

עירוני אחד בשכונת 

גאולה 

מילות מפתח:
שטחים פתוחים, 

שפ"פים )שטחים 

פרטיים פתוחים(, בלוק 

עירוני, נגישות, שימוש 

)reuse( חוזר

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

02
הדר לחצר 

תכנון בשיתוף הקהילה החרדית 

בשכונת גאולה 

שכונת

גאולה

ן ו מ
חר

ה
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ר

בית"ר

גן שטרןק

השילוח
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תקציר
בשכונת גאולה בחיפה מתגוררות משפחות מרובות ילדים בדירות קטנות יחסית, 

בבניינים שנבנו בשנות ה-30 וה-40 של המאה העשרים. מערכת הרחובות, 

צפיפות הבינוי והמבנה הטופוגרפי התלול מקשים על הוספת שטחים פתוחים 

ציבוריים, שחסרים מאוד בשכונה. על רקע זה זיהו הסטודנטיות את שאלת 

השטחים הפתוחים בשכונה כקריטית במיוחד וראו חשיבות רבה לעסוק בה 

ביחד עם התושבים.   

העבודה המשותפת עם הנשים החרדיות התמקדה במציאת פתרונות לבעיית 

השטחים הפתוחים הציבוריים על ידי טיפול בבלוק העירוני - אזור מוגדר התחום 

ברחובות ומאחד מספר מבני מגורים שסביב כל אחד מהם חצר משותפת. 

חצרות אלו ברובן מוזנחות ואינן בשימוש, או שהן נוכסו על ידי דיירים בקומות 

הקרקע ואינן עומדות לרשות כלל דיירי הבניין. המטרה היתה להחזיר את 

החצרות לתפקד כשטחים פתוחים ציבוריים לרווחת כלל התושבים. הצעות 

התכנון שפותחו מצביעות על האפשרות לטפל במרוכז בחצרות המשותפות על 

ידי ביטול הגדרות המפרידות ביניהן ויצירת מרחב משותף לכלל הבלוק העירוני.

רקע
שכונת גאולה מאוכלסת ברובה במשפחות חרדיות מרובות ילדים. בשכונה 

שיעור גבוה של ילדים קטנים יחסית לשאר חלקי העיר. על אף שיעור הילדים 

הגבוה בשכונה, קיים בה מחסור חמור בשטחים פתוחים ציבוריים – רק 30% 

מהשטח הנדרש על פי התקן הארצי לשטחים פתוחים שכונתיים.  

דפוס הבינוי בשכונה הוא של בתי דירות בני שלוש עד ארבע קומות שלהם 

שטחים פתוחים פרטיים )שפ"פ( המשותפים לכל דיירי הבניין. שטחים אלה 

ברובם מוזנחים וחלקם בלתי נגישים. 

לאור המחסור החמור בשטחים פתוחים ציבוריים בשכונה והקושי להתערב 

ברקמה הבנויה במתכונתה הנוכחית, נדרשת חשיבה מחודשת על אפשרויות 

פיתוח העושות שימוש בשטחים הפתוחים הפרטיים המשותפים לדיירי הבניינים 

ומנגישות אותם לתושבים. לשטחים אלה יש פוטנציאל רב, במיוחד לאור 

מצבם הנוכחי המוזנח. אך נדרשת חשיבה מערכתית לגבי הדרכים המתאימות 

לפתחם, כך שניתן יהיה להעמידם לשימוש כל דיירי הבלוק למרות שבפועל 

הם שטחים פרטיים. 

העבודה על הפרויקט נערכה בשיתוף פעולה עם המתכננות של תכנית האב 

לשכונת גאולה, הפועלות ביחד עם המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית 

חיפה ונעזרות בה בתהליכי השיתוף שהן מקיימות עם התושבים. המתכננות 

עמדו על הפוטנציאל של השטחים הפתוחים הפרטיים לפיתוח השכונה, אך 

ביקשו להמשיך לזהות את האפשרויות הגלומות בשטחים אלה ולמצוא דרכים 

לפתחם בהתאם לצרכי התושבים ובהתאמה לאופי הייחודי של תרבותם ושל 

חיי היומיום שלהם.
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" על אף השיעור 
הגבוה של ילדים 

בשכונה קיים 
בה מחסור חמור 

בשטחים פתוחים 
ציבוריים."
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מהלך העבודה
היכרות עם הקהילה והמקום:

כמקרה בוחן נבחר בלוק עירוני אחד הממוקם במדרגה טופוגרפית אופיינית 

לשכונה ותחום בין שלושה רחובות: החרמון, השילוח ובית"ר. מבנה הבלוק 

העירוני, הבניינים הכלולים בו והשטחים הפתוחים סביבם נחקרו לעומק בסיורים 

ותועדו ברישומים, בצילומים ובסרטי וידאו קצרים. החקירה העלתה בעיות רבות, 

כגון התחלות בניה במסגרת תמ"א 38 שלא הסתיימו והשאירו יסודות בניין 

חשופים, מפגעים חזותיים ובטיחותיים, טופוגרפיה קשה, השלכת אשפה ועוד. 

בשלב השני נערכו ראיונות עומק עם שלוש תושבות המתגוררות בבניינים שונים 

בבלוק העירוני. המרואיינות סיפרו על עצמן, על החיים בשכונה ועל הבעיות 

בבניינים בהם הן מתגוררות. בראיונות עלו בעיות נוספות, כגון השתלטות 

של דיירים בבניין על החצר, בנייה לא חוקית ע"י שכנים ללא הסכמת שאר 

הדיירים, קושי בנגישות לדירות בקומות העליונות ועוד. 

מפת האתר  | שכונת גאולה בחיפה | במרכז האזור בו התמקדו הסטודנטיות בעבודתן

 תושבי גאולה

שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פים( בגאולה

התפלגות לפי דת

קהילת גאולה מורכבת 

ברובה מאוכלוסיה חרדית

חרדים                                                 חילונים

התפלגות לפי גיל

בשכונה בולט שיעור גבוה של 

ילדים, בהשוואה לשאר חלקי העיר

• מספר תושבים: כ-5000 
• שטחים פתוחים דרושים לפי התקן:  25000 מ"ר 

• שטחים פתוחים בפועל: כ-7200 מ"ר

קיימים כ-30% בלבד מהשצ"פים  הדרושים!



4445 1.  שטח פרטי פתוח בבעלות הדיירים הגרים במתחם. 

2.  השטח מצוי בין קבוצת בניינים. 

3.  שטח עליו חלים החוקים החלים על שטחים משותפים אחרים בבניין כמו חדר המדרגות, הגג והלובי.

מצב קיים בגאולה: ריבוי שפ"פים מוזנחים ובלתי נגישים לציבור 

מהו שפ"פ - שטח פרטי פתוח
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ב' מרחוב השילוח

"אני גרה בבניין מעל 20 שנה...הדירה שלי היא בבעלותי אך רוב הדירות בבניין מושכרות. לפני כמה שנים בעלים 

של מספר דירות בבניין העלה הצעה להתחיל בתהליך של תמ"א 38 וזה החל לא מזמן. נראה שבעקבות בעיות 

כלכליות הם נאלצו להפסיק את הבניה ולכן עכשיו נוצר מצב שבאחורי הבניין ובשטח החצר נותרו יסודות הבניין 

חשופים וחלקי המבנה שהחל להיבנות נותרו בלא שימוש והם מרתיעים חזותית ואף מהווים מפגע". 

"המקום הפך לאתר פסולת. לנכדים אין למה לרדת ואיפה לשחק. וגם כשאימא שלי שהיא אישה מבוגרת, באה 

לבקר, אין לנו איפה לטייל ולשבת בקרבת הבניין."

ר' מרחוב השילוח
"אני גרה בבניין שלי כבר 20 שנה והמצב בבניין בשנים האחרונות בעייתי ובלתי נעים. הדייר בקומה התחתונה מעיב 

על אווירת הבניין כולו. הוא השתלט באמצעות תוספות בנייה לא חוקיות כגון פרגולות וסככות ארעיות על חלק 

נכבד מהחצר. כמו כן, הוא אינו משתייך למגזר החרדי כמו שאר דיירי הבניין ובאופן בוטה אינו מנסה להשתלב 

ולהתחשב בהתנהלות חיי שאר המשפחות בבניין. כיוון שדירתו צמודה לחצר, נמצאים הוא ובני משפחתו במשך 

שעות היום והלילה וגורמים הפרעה לשאר הדיירים."

"בעבר דאגנו, משפחתי ואני, לתחזוקת החצר, אך כעת, נוצר מצב שאין אנו מרגישים חזקה כלשהי על החצר 

והיא אינה מיועדת לנו. כשהנכדים מגיעים, אין בכלל מצב שיוכלו לבלות בחצר בגלל השתלטות אותה משפחה 

על החצר וכן בגלל שהפסולת והנזקים בחצר אינם מאפשרים שהייה נעימה בה".

ראיון עם ב' מרחוב השילוח

ראיון עם ר' מרחוב השילוח

סיפורו של מוישה כמשל
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"מתי כבר יתקנו 
פה את המדרכה?"
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ש' מרחוב בית"ר

"את הדירה בבניין רכשנו לפני חמש שנים והשאר כאן גרים בשכירות. התגייסתי למען תחזוקת הבניין ואספתי 

כסף ואכן דאגנו לשפץ את חדר המדרגות. אבל יש גבול ליכולתנו והבניין עדיין דורש התערבות רצינית יותר 

בחזותו ובדרכי המעבר. המעבר לאנשים מבוגרים אל חלקו האחורי של הבניין בעייתית ודרכי המעבר בכל סביבת 

הבניין משובשות ומהוות סכנה להולכים בהן". 

"הבניין, הבלוק והרחוב בכלל סובלים ממראה מוזנח והאזור כולו אינו נגיש".

* מאחר ותהליך העבודה נערך במשותף עם נשים דתיות לא ניתן היה לצלמן. 
    אך הן נאותו להופיע ברישומים שלהן שעשו הסטודנטיות.

מכשולים והזדמנויותראיון עם ש' מרחוב בית"ר
לימוד מעמיק של תנאי השטח וראיונות העומק עם הדיירות חשפו את הבעיות 

הקיימות ברמת הבלוק העירוני, במיוחד את הפער בין הבעלות הפרטית על 

השטחים הפתוחים סביב הבניינים, לבין היכולת של הדיירים לפתחם ולעשות 

בהם שימוש. ריבוי הדיירים הגרים בשכירות, שברובם הם חסרי אמצעים 

הדרושים לפתח את הבניין ואת סביבתו, מובילים להזנחה. לצד זאת יש 

דיירים המתגוררים בקומות הקרקע ומשתלטים באופן לא חוקי על השטחים 

הפתוחים, תוך שהם מונעים מדיירים אחרים לעשות בהם שימוש. 

אך לצד הבעיות עלה בבירור הפוטנציאל הטמון בשטחים הלא מנוצלים סביב 

הבניינים. בחינת הבלוק העירוני כיחידה שלמה הראתה כי הגדרות המאולתרות 

בין הבניינים, המסמנות את גבולות המגרש של כל בניין, הן חסרות משמעות 

אמיתית בשטח. לימוד המצב מצביע על המשכיות בין השטחים השייכים בפועל 

לכל בניין בנפרד, המיצרים הפרדה סטטוטורית בין השטחים השייכים חוקית 

לכל בניין, ועל האפשרות הגלומות בטיפול מרוכז בכל השטחים הפתוחים 

המשותפים בלי להתחשב בבעלות עליהם.

לצורך הדגמת הפוטנציאל נבנה מודל פיזי של הבלוק העירוני, אשר בו מוקמו 

הבניינים והשטחים הפתוחים. המודל התעלם במכוון ממההגדרות ומהחסמים 

הקיימים במציאות, כדי להדגים את המשכיות השטח הפתוח. באמצעות 

המודל ניתן היה לזהות את רצף השטחים הפתוחים, לראות היכן נדרש פינוי 

מכשולים פיזיים כגון גדרות וחסמים ואיך ניתן לעצב מחדש את השטח הפתוח 

השלם על מנת להתאימו לצרכי כלל תושבי הבלוק העירוני. לצד המודל נערכו 

גם הדמיות מחשב אשר תיארו את השטחים הפתוחים בבלוק במצב עתידי 

כמרחב המשכי לאחר הפיתוח. המודל שימש בעת שיחות עם התושבים שבהן 

לובנו האפשרויות השונות.
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הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

התכנון של השטחים הפתוחים בבלוק העירוני הציע שימוש מחודש במקטעי 

השטח השונים תוך זיהוי מיקומם בהתיחס לבניינים והתאמתם לצרכים שונים 

של התושבים. בנוסף הוצע כי יתבצע טיפול משותף בבעיות נגישות לבניינים 

וטיפוח של החזיתות. במסגרת זו הוצעו מגוון של שטחים פתוחים המותאמים 

לישיבה, למשחקי כדור, לגידול צמחי תבלין, לחנייה של עגלות תינוק וכיוב׳. 

ההצעות הוצגו באמצעות הדגמה של מספר מקומות נבחרים בבלוק העירוני. 

מקומות אלה צולמו לפני השינוי ובאמצעות תוכנת Power Point צוינו 

השינויים המוצעים. ההדמיות סיעו להמחיש לתושבים את הפער בין המצב 

הקיים לפתרונות המוצעים ולהדגים כיצד יראו המקומות לאחר השינוי.

כמו כן, הוצע מנגנון כלכלי למימון הפרויקט, המותאם לאופי הקהילה וליכולותיה. 

המנגנון כולל אמצעים לאיסוף כסף למימון פרויקט השיפוץ, לצד חינוך לערכים 

של שמירת הסביבה וחיזוק קשרי הקהילה. ההצעות כללו איסוף בקבוקים 

למיחזור, מכירות חצר של מוצרים, כגון חלות לשבת ועוגות, הקמת ועד בית 

שייצג את הדיירים ויסייע להם להתדיין כגוף אחד בבעיות הקשורות לבניין 

ולאחזקתו.

הוצע מבנה לתיאום חלוקת העבודה בין התושבים לבין העירייה בפיתוח השטחים 

הציבוריים הפרטיים המשותפים לבלוק העירוני ולפיו התושבים יהיו אחראים 

על פינוי האשפה והסרת המכשולים ועל פיתוח השטח באמצעות שתילה, 

שיבוץ רצפות ממוחזרות וכיוב׳. העירייה מצידה תהיה אחראית על הסדרת 

המפלסים לפני השתילה, התקנת ריצוף קבוע ותאורה.

כדי לסייע בקשר בין התושבים לעירייה הוצע ממשק ממוחשב באמצעותו 

יכולים התושבים לדווח על מפגעים בשכונה לגורמי העירייה.

כדי לקדם את הפרויקט ולבטא את כוחה של הקהילה לייצר שינוי, הוזמנו 

הנשים שעמן נוצרו הקשרים ביחד עם ילדיהן למבצע פינוי אשפה וטיפוח החצר. 

במסגרת הפרויקט נבחן בלוק עירוני אחד בשכונת גאולה 
הממוקם על מדרגה טופוגרפית האופיינית לשכונה 

הסטודנטיות יצרו מודל תלת מימדי של הבלוק העירוני ללא ייצוגן של הגדרות האופייניות בין הבניינים, 

זאת על מנת לייצר הבנה באשר לגודל השטח הפנוי והפוטנציאל הטמון בו
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זיהוי מקומות לפינוי, להנגשה ולתכנון בתחומי הבלוק העירוני יחד עם התושבות

שימוש מחודש בשטחים

טיפול בבעיות נגישות

תכנית הבלוק העירוני הציעה שימוש מחודש בשטחים הפתוחים, טיפול בבעיות נגישות וטיפוח חזיתות. 

טיפוח חזיתות

מתוך חשיבה על כוחה של הקהילה לשנות, הוזמנו הנשים והילדים לפעול ולהפוך 
את המרחב הפרטי הפתוח למרחב נעים ובטוח לשהייה. 
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השקעת משאבים משותפת לקהילה ולעירייה

שלוש הצעות למימון פרויקטים עתידיים 

של שיפוץ החצר בעזרת התושבים

במרחב  מפגעים  על  לדווח  הוזמנו  התושבים 

הציבורי לעירייה באמצעות מערכת ממוחשבת

קהילה | פינוי אשפה, שתילה, שיבוץ רצפות ממוחזרות

עירייה | תאורה, ריצוף קבוע, הסדרת מפלסים

במסגרת הפרויקט הוצע מבנה מודולרי המותאם 

לשפ"פ ולצרכי התושבים

סיכום

עבודה משותפת עם נשים חרדיות בשכונת גאולה הובילה לזיהוי 

הפוטנציאל של המגרשים סביב הבניניים, שהבעלות עליהם 

משותפת לכל דיירי הבניין, אך היום הם מוזנחים ואינם משמשים 

את הדיירים. ריכוז המגרשים וטיפול בהם כיחידת שטח אחת 

מאפשר להפוך אותם לשטח פתוח פרטי העומד לרשות תושבי 

השכונה. בכך ניתן להתגבר על המחסור החמור בשטחים פתוחים 

ציבוריים  בשכונה ולהעמיד לרשות התושבים שטחים חלופיים.
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03
מדרחוב 
נורדאו 

אם תרצו – 

אין זו רק חניה 

מקום:
מדרחוב נורדאו, 

שכונת הדר

ארגון מלווה:
מינהלת התחדשות 

רחוב נורדאו, 

עיריית חיפה

צוות סטודנטים:
אסף קורן

רוזי פישלביץ'

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון גייסט

זמן:
2014

קהילה: 
דיירים, סוחרים 

ועוברי אורח

מילות מפתח:
שמושים מעורבים, 

מרחב ציבורי, מסחר, 

הולכי רגל, תנועת כלי 

רכב, חניה

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

ם שלי
רו י ב  רחו

ץ ו החל ב  רחו

הרצל ב  רחו

ר ו
בלפ

ב 
חו

ר

נר פבז ב  רחו
מדרחוב נורדאו
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תקציר
הפרויקט פותח בשיתוף עם מינהלת מדרחוב נורדאו הפועלת להתחדשות 

הרחוב בשיתוף הקהילות המתגוררות בו. המטרה היתה לסייע למינהלת בהגדרה 

המרחבית והתפקודית של הרחוב. המאמץ התכנוני התמקד ביצירת מקום לשלל 

התפקודים של הרחוב, באופן הנותן ביטוי למגוון הקהילות ומעניק לכל אחת 

מהן ייצוג וקול. במהלך פיתוח הפרויקט אותרו הקהילות המשתתפות במרחב 

הציבורי וזוהה האופן המורכב שבו פועל הרחוב, המשלב מגוון של תפקודים 

ושימושים: עסקים, מסחר ומגורים וכן תנועת רכב והולכי רגל. 

לאור ההיסטוריה של רחוב נורדאו, חשיבותו במרחב העירוני והשינויים הרבים 

שעבר, היתה ההשתנות נקודת המוצא של הפרויקט. בטענה כי "הדבר הקבוע 

ביותר הוא ההשתנות", התמקד התכנון ביצירה של מרחב המאפשר שימושים 

מעורבים של קהילות מגוונות המשתנות תדיר. הפתרון המרחבי מבוסס על 

שיפור התשתיות ברחוב, הגברת תחושת הביטחון בו, הסדרת התנועה והפיכת 

המרחב לנגיש ומזמין. אולם לצד זאת הודגשה זמניותו של המרחב ויכולתו 

לשאת שינויים. בהתאם לכך הופך רחוב נורדאו למרחב דינאמי וגמיש התומך 

בפעילויות ארעיות של מגוון משתתפים.

רקע
למדרחוב נורדאו משמעות ייחודית בנוף העירוני של חיפה ותפקיד מוגדר 

במבנה הרחובות של הדר. הוא נבנה בשנות ה-30 כרחוב המקשר בין גן 

בנימין לגן הטכניון ומלכתחילה הותר בו שילוב של עסקים, מסחר ומגורים. 

עירוב השימושים התפתח כעורף פעילות של רחוב הרצל ובמשך שנים רבות 

היה רחוב נורדאו מרכז עסקים וקניות תוסס ויוקרתי. ברחוב פעלו אלה לצד 

אלה חנויות הבדים והטקסטיל היוקרתיות ביותר בעיר, משרדי רופאים, עורכי 

דין ומתכננים, צורפים ותכשיטנים ידועים, בתי קפה ומסעדות.

לנוכח האינטנסיביות של הרחוב הוא הוסב בשנות ה-80 למדרחוב ותנועת 

כלי הרכב בו נחסמה. אך למרות ההשקעה הרבה בתשתיות, כגון ריצוף, גינון 

ותאורה, הפעילות ברחוב הלכה ודעכה, לצד ירידת קרנה של שכונת הדר ויציאת 

אוכלוסיה ועסקים ממנה אל שכונות הפריפריה והקניונים. בשנת 2012 הוקמה 

מינהלת ציבורית להתחדשות מדרחוב נורדאו, במטרה לעסוק בכל ההיבטים 

הקשורים להתחדשות הרחוב, הכוללים: ביטחון, תאורה, אחזקה, פיתוח המרחב 

העסקי, עידוד שיקום ושיפוץ בניינים, אירועי תרבות וכן פרסום ומיתוג הרחוב.

בעבודה עם המינהלת להתחדשות מדרחוב נורדאו לקחנו על עצמנו לעבוד עם 

הקהילות המגוונות החיות ומשתמשות ברחוב, ללמוד ביחד איתן על הרחוב, 

להבין איך הוא מתפקד, מהם השימושים הקיימים בו ואילו שימושים ראוי 

לכלול בו בעתיד כדי לאפשר לו להמשיך ולהתפתח. 
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"עבדנו עם הקהילות 
המגוונות החיות 

ומשתמשות ברחוב."
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

הסיורים הראשונים ברחוב נערכו במטרה לזהות את הפעילויות העסקיות 

הקיימות בו. בהמשך נעשה ניסיון להבין מי הם המשתמשים ואילו זיקות 

קיימות בין הפעילויות, השימושים והמשתמשים. 

בהמשך נערכו מפגשים עם בעלי עניין שונים במרחב הציבורי של הרחוב, 

שנערכו בשעות שונות; בבוקר, בצהריים או בשעות הערב והלילה, 

בביקורים ספונטניים או מאורגנים, בימי חול ובשבתות. המסקנה מפגישות 

אלו היתה כי אין למקום נרטיב אחיד וכי לכל אחד יש את הסיפור האישי 

שלו על המקום. הגיוון הפך לעובדה מרכזית שיש לקחת בחשבון.

השלב הבא היה איסוף מידע רחב ככל שניתן באמצעים שונים: עריכת 

סקרים, שאלונים שהופנו לתושבים ולסוחרים, השתתפות באירועים שונים 

ברחוב, שיחות עם מגוון אנשים המשתמשים ברחוב, ארגון מפגשים עם 

נציגי קבוצות שונות וכיוב׳. 

"שני בעלי עסקים שונים פועלים קומה מעל קומה"

"בין בעלי העסקים לבין השכנים בבניין מתקיימים 
יחסים הדוקים של מסחר וחברות"

מיפוי העסקים ברחוב נורדאו



6667

מפגש עם תושבים וסוחרים במטרה לאסוף מידע

מפגש עם חברי קהילת "עתידים" המתגוררים ברחוב

מפגש עם תושבים במסגרת פתיחת תחנת השיטור הקהילתית ברחוב
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כחלק מהתהליך, הרכבנו ביחד עם בעלי העסקים 

ברחוב נורדאו מספר 28 קולאז׳ של הרחוב. יחד 

עימם, יצרנו אלמנטים חדשים שאותם ליקטנו 

ממגוון מקורות ו"הלבשנו אותם" על החזיתות 

הקיימות. כך התאפשר להמחיש לבעלי העסקים 

את הפוטנציאל לשינוי הקיים במקום וכן לנהל 

עמם שיחה ולהבין את עמדותיהם והשקפותיהם 

על העסק שלהם ועל המרחב הציבורי הסמוך לו. 

ניסיון לענות על השאלה כמה זמן נמצאים בפועל הממצאים מתוך השאלון לדיירים ולסוחרים 
ברחוב ולצורך איזו פעילות

המחשה ויזואלית של הפוטנציאל הקיים לשינוי

לא מפריעמפריע
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מכשולים והזדמנויות:
הנושאים העיקריים שעלו בעבודה עם התושבים ובעלי העניין השונים ברחוב 

נורדאו הצביעו על הצורך לשפר את תחושת הביטחון האישי ברחוב, להתגבר על 

אזורים מוזנחים, חנויות נטושות, מרווחים בין בניינים וכניסות חשוכות למבנים. 

חוסר הבהירות בהגדרת המרחב ובשימוש בו העלה את הצורך להסדיר את 

התנועה ולאזן בין כלי הרכב לבין הולכי הרגל, כדי להפוך את הרחוב לנגיש 

יותר ונעים למשתמשים. 

המגוון האנושי וריבוי הקהילות המתגוררות במקום הצביע על פתרונות העונים 

על צרכים בסיסיים לבטחון, נוחות ועניין ברחוב, שאינם מיועדים לקבוצה 

מסויימת. בהתאם לכך התמקד התכנון בהסדרה של התנועה והחניות ברחוב 

ויצירת מרחב נוח להולכי רגל ובו מקומות לשהייה במפלס הקרקע ובסמיכות 

לעסקים, מתוך רצון לעודד קשרים בין בעלי העסקים, הדיירים והאורחים 

במדרחוב. במקביל אותרו מרחבים פוטנציאליים להתערבות זמנית, מתמשכת 

וקבועה. זאת, מתוך הבנה כי המדרחוב הוא מרחב שניתן לשנותו בקלות 

וניתן להפכו בקלות יחסית לרב שימושי עבור קבוצות שונות של משתמשים.

"אני לא רוצה להיות כמו החנויות האלה בהרצל"

"מדרכות בלי מכוניות!"

"צריך שיהיה יותר נעים ושתחושת הביטחון תהיה גדולה יותר"
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מפגעים שאותרו מתוך הראיונות והשיחות 
עם התושבים ובעלי העסקים
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POP UP SPACES
לימוד מתקדימים

דרך גמישותהמאפשרת אסטרטגיה
התערבויות זמניות ונקודתיות  

בהכרח דורשות  במרחב שאינן 
.תהליך תכנוני ממסדי מורכב

והנגשה של מרחבים פנויים  אכלוס 
בעיר בפרוגרמות זמניות  

נטושיםעל מקומות הצבעה 
והפיכתם באופן זמני למרחב 

אטרקטיבי ופעיל

לקחת חלק פעיל  אנשים הזמנת 

המאופיין  , מדרחוב נורדאוהאם 
יכול לקבל  , בזמניות ובגמישות

?  דרך פעולה זו
יום ללא חניה

21

הצעות תכנוניות
אחת המסקנות החשובות שעלו מתוך מחקר השטח היו כי מדרחוב נורדאו 

הוא מרחב שניתן לשנות בקלות רבה. כלומר, ניתן להשתמש בו כמרחב רב 

שימושי לאורך זמן, להציע פעולות בקני מידה שונים ובטווחי זמן משתנים, 

פעילויות קצרות טווח, מיידיות, מתמשכות, קבועות, זמניות, כאלה הדורשות 

התערבות ממסדית, או פעילויות עצמאיות. 

לימוד מתקדימים הצביע על אסטרטגיות שונות המאפשרות גמישות בשינוי 

המרחב דרך התערבויות זמניות ונקודתיות, פעולות שביכולתן לחולל שינוי 

משמעותי, אך הן אינן דורשות בהכרח תהליך תכנוני ממסדי מורכב. הרעיון 

הוא לאפשר אכלוס והנגשה של מרחבים פנויים בעיר באמצעות פרוגרמות 

זמניות, הן של מסחר והן של פנאי ומשחק, שאינן דורשות מאמץ תשתיתי 

ואשר דרכן ניתן להצביע על מקומות נטושים, ולהפוך אותם לשעה, ליום, 

לשבוע ואולי אף ליותר, למרחבים אטרקטיביים ופעילים.  

בהתאם לרעיון זה אותרו ברחוב נורדאו מרחבים פוטנציאליים להתערבויות 

זמניות ונקודתיות. הפתרונות שהוצעו התמקדו ביצירת מרחבים דינאמיים 

וגמישים, בהנגשת השימושים השונים, בתכנון מקומות שהייה לפני הכניסה 

לחנויות, הוספת ריהוט רחוב )ספסלים, ספריות וכו׳( ובשילוב אמנות רחוב. 

המקומות שזוהו כמתאימים הם המרווחים בין המבנים, אשר נוצלו גם ליצירת 

חזיתות מסחריות המשכיות, תוך הגדרה של מרחבים לפעילויות קבועות, 

זמניות ומתמשכות. 

"יום ללא חנייה"

הצעה תכנונית ל"יום ללא חנייה"

יום ללא חניה - דוגמא ל-pop-up spaces )מהרשת(

לימוד מתקדימים
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הצעות לשיפור הכניסה למדרחוב נורדאומצב קיים וניתוח הכניסה למדרחוב נורדאו
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מחסן נטוש בין מבנים

הוצע להשתמש בחללים הפנויים כחנויות 

ארעיות לזמן קצר ולהשקיע משאבים בפרסום 

גרילה מהיר ואפקטיבי, כולל פרסום של באגרים 

מסקרנים ושימת דגש על פרסום ברשתות 

חברתיות והעברת מידע מפה לאוזן

סיכום

הניסיון להבין את רחוב נורדאו דרך מפגשים עם הקהילות 

השונות המתגוררות בו הראה כי לרחוב אין "סיפור אחד" ולכל 

אדם יש  סיפור אחר על הרחוב, על משמעותו ועל האפשרויות 

הטמונות בו. המגוון האנושי וריבוי הקהילות המתגוררות במקום 

ומשתמשות בו חייב למצוא פתרונות המיועדים למשתמשים 

ספציפיים. התכנון התמקד על כן מחד בהסדרה של התנועה 

נוחים להולכי רגל. מאידך  ויצירת מרחבים  והחניות ברחוב 

זוהה הגיוון של הרחוב ומורכבותו הפיזית, המאפשרים יצירה 

של מקומות לשימושים שונים בזמנים שונים באמצעות מגוון 

התערבויות שאינן דורשות בהכרח הסדרה ומאפשרות מרחבים 

לפעוילויות קבועות, זמניות ומתמשכות. התערבויות אלה יכולות 

להפוך את מדרחוב נורדאו למרחב גמיש, בעל שימושים מגוונים 

הנותנים מענה לצרכים של קהילות שונות.
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04
מחזירים 

את הביטחון 
לרחוב        

ביטחון אישי 
במרחב הציבורי בהדר

מקום:
שכונת הדר

ארגון מלווה:
אישה לאישה -

מרכז פמיניסטי, חיפה

צוות סטודנטיות:
הדס סיסו

מיטל גלעם

ליאורה טובים

קרן סוהימי

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר אמילי סילברמן

זמן:
2008

קהילה: 
תושבי שכונת הדר

מילות מפתח:
ביטחון, מרחב ציבורי, 

מגדר, שטחים 

פתוחים, מהלכי 

מדרגות, רחובות

תעודת זהות

ב ו ר ז ו ארל ב  רחו

ור
לפ

ב  
ב ו

ח
ר

הרצל ב  רחו

ץ ו החל ב  רחו

גן
בנימין

גן
הזכרון

טכנודע
שכונת הדר

צילום: ניצן זוהר
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תקציר

הפרויקט שפותח בשיתוף עמותת "אישה לאישה", מתמודד עם תחושת 

הביטחון במרחב העירוני בכלל ובשכונת הדר בפרט. במהלך הפרויקט נערכו 

מפגשים, סיורים וקבוצות מיקוד כדי להבין את הבעיות לעומקן. נערך מיפוי 

סובייקטיבי שבאמצעותו זוהו המקומות שבהם חשים תושבי השכונה חוסר 

ביטחון ונעשו אבחנות לגבי התחושות ביום ובלילה. נבחנו שני אפיקים לפתרון 

הבעיות שעלו. אפיק אחד היה במישור המדיניות )policy( ובו הוצעו מספר 

אמצעים לטפל בבעית הביטחון בשכונת הדר על ידי שילוב תושבי השכונה 

וארגונים הפועלים בה בתהליכי קבלת החלטות בכל הנוגע לפיתוחה. באפיק 

השני הוצעו מספר פתרונות עיצוביים לטיפול בבעיה, כגון הורדת גובה הגדרות 

המפרידות בין השטח הפתוח לפני הבניינים ובין המדרכה, הוספת תאורה, 

טיפול בגנים הציבוריים והוספת מקומות ישיבה בשולי המדרכות כדי להגביר 

את מספר האנשים השוהים בשטחים הציבוריים ומביאים "עיניים לרחוב". 1  

ההצעות הוצגו במסמך שהוכן על ידי עמותת אישה לאישה בסיוע הסטודנטיות 

והוגש לעיריית חיפה.

רקע

נקודת המוצא לפרויקט הייתה תחושת אי-ביטחון שנשים מרגישות במרחב 

העירוני ובייחוד במרחבים עירוניים ציבוריים. ממצאים ממחקרים מוקדמים 

שנערכו בשכונת הדר הצביעו על בעית ביטחון בשכונה, במיוחד עבור  נשים 

תושבות השכונה.2  כנשות אקדמיה, סטודנטיות, מורות וחוקרות ביקשנו לא 

להשאר במגדל השן, אלא להתמודד עם הבעיות ביחד עם האוכלוסיה המקומית. 

היה רק טבעי לפעול עם עמותת אישה לאישה, מרכז פמיניסטי ותיק ואחד 

מהקולות המובילים במאבק למען זכויות נשים בישראל, הממוקם בשכונת 

הדר בחיפה. העמותה מנוהלת על ידי קולקטיב הפתוח לכל הנשים ופועל ללא 

היררכיה ובייצוג שווה לנשים ממגוון עדות, דתות ונטיות מיניות. 

ביחד עם קבוצת פעילות מעמותת אישה לאישה פיתחנו את מהלך הפרויקט 

וגיבשנו את מטרותיו. הסתייענו בפעילות העמותה כדי לתאם מפגשים עם 

תושבים בשכונה ובייחוד עם קבוצות יעודיות של נשים מקבוצות אוכלוסייה 

שונות המתגוררות בשכונת הדר תקופות זמן שונות, אשר עמן נערכו גם קבוצות 

מיקוד וכן סיורים בשכונה. בנוסף קיימנו ערב פתוח בבית קפה מרכזי בשכונה, 

שבמהלכו הצגנו את העבודה וקיימנו דיון פתוח עם התושבים.

1   ג'קובס, ג'יין, מותן וחייהן 

של ערים אמריקאיות גדולות 

)באנגלית 1961. תרגום 

לעברית: מרים טליתמן(, 

הוצאת בבל, 2008

2 צ'רצ'מן ארזה ורחל קלוש, 

סביבה עירונית בטוחה: 

ביטחון ובטיחות של נשים 

בחללים עירוניים ציבוריים, 

חיפה: המרכז לחקר העיר 

והאזור, הטכניון, 1999
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"ממצאים ממחקרים 
מוקדמים שנערכו 

בשכונת הדר הצביעו 
על בעית ביטחון 
בשכונה, במיוחד 

בקרב נשים תושבות 
השכונה."
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

במהלך הפגישות, הן עם פעילות אישה לאישה, הן עם תושבות ותושבים 3  וכן 

בסיורים ובקבוצות המיקוד הוגדרו גבולות השכונה שבתוכם החלטנו לפעול. 

האזור הנבחר לפעולה הוגדר על ידי הרחובות מעלה השיחרור, הס, שד׳ 

הציונות והפועל, וכלל את החלק המרכזי של שכונת הדר ההיסטורית, המכונה 

לעתים לב הדר. באזור זה מתגוררים תושבים ותיקים לצד צעירים שהגיעו 

לשכונה זה מכבר.

בתהליך זה מופו הרחובות הבטוחים והלא בטוחים וזוהו גורמים היוצרים 

תחושה של חוסר ביטחון במרחבים הציבוריים, לעומת אלה הנותנים תחושה 

של ביטחון. מהלך זה איפשר לרדת לעומקם של התנאים הייחודיים בשכונת 

הדר ולהבין את הבעיה לא באופן תיאורטי, אלא דרך המכשולים וההזדמנויות 

הקיימים במקום, על היבטיהם הפיזיים והחברתיים והאופן שבו הם משפיעים 

על האוכלוסיה המתגוררת והמשתמשת בשכונה.

הרחובות הכי בטוחים הרחובות הכי לא בטוחיםמקור התמונה: אתר האינטרנט של אישה לאישה

3  לחלק מהפגישות שיועדו 

תחילה לנשים בלבד הגיעו 

גם גברים. היה מעניין לראות 

כי בעיית הביטחון, שחשבנו 

שהיא ייחודית לנשים בשכונה, 

מעסיקה גם את הגברים.  

הגברים שהשתתפו במפגשים 

הציגו סיפורים אישיים מחוויות 

חייהם בשכונה וביקשו לקחת 

חלק בפעילות. 

מיפוי סובייקטיבי של רחובות בטוחים מול רחובות לא בטוחים 
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מכשולים והזדמנויות

במחקרים בנושא ביטחון במרחב הציבורי בעיר עלה כי קיים קשר בין מגדר 

לביטחון ונטען כי נשים נוטות לדווח יותר מגברים על תחושותיהן בנוגע לחוסר 

ביטחון. תחושת חוסר הביטחון של הנשים גדלה במרחבים עירוניים ציבוריים 

ובעיקר בקרב נשים שהן יותר פגיעות, למשל נשים מבוגרות, אלמנות, פרודות, 

בעלות נכות, בעלות צבע עור שונה, שפה או מבטא. לתופעה זו השלכות על 

כל אישה ועל אופן השימוש של כלל הנשים במרחב העירוני. במהלך העבודה 

עם קבוצות התושבים השונות התבררו מספר בעיות מרכזיות המאפיינות את 

השכונה והמצביעות על מכשולים, אך גם על הזדמנויות הקיימות במקום.

בעיה מרכזית נבעה מהמבנה הטופוגרפי הייחודי של שכונת הדר ומקיומם של 

מהלכי מדרגות ושבילים להולכי רגל הניצבים לטופוגרפיה ומקשרים בין עורקי 

תחבורה מרכזיים הממוקמים לאורך קווי הטופוגרפיה. מהלכי מדרגות והשבילים 

נוטים להיות מנותקים מעורקי התחבורה המרכזיים, שלאורכם ממוקמות עיקר 

פעילויות המסחר ועל כן יש בהם תנועת הולכי רגל ערה יותר. לצד מהלכי 

המדרגות יש בדרך כלל צמחיה עבותה ורחבות כניסה לבתים שאין בהן פעילות 

ערה של אנשים. השבילים הם לרוב חשוכים בלילה ויש מידע, גם אם לא תמיד 

מגובה בעובדות, על אירועי תקיפה שקרו בהם.

בעיה נוספת שעלתה מהמפגשים עם התושבים קשורה לתחושה של התושבים 

שהם אינם שותפים להחלטות תכנוניות לגבי השכונה ולמעשה אינם לוקחים 

חלק בהתווית פיתוחה. מעורבות התושבים בתהליך איתור הבעיות בשכונה 

הצביעה על האחריות שלהם לגבי מרחב החיים שלהם ותחושת הקהילתיות 

הגבוהה. מעורבות זו נתפסה כהזדמנות שיש למנף כדי להפוך את התושבים 

למרכיב מרכזי בחיזוק תחושת הביטחון בשכונה.

נכונות התושבים לקחת אחריות על החיים שלהם ועל המרחב בו מתרחשות 

פעילויות היומיום שלהם התבטאה ביכולתם להצביע בצורה מדוייקת על מקומות 

מסוכנים ולהתייחס למכלול הגורמים המשפיעים על תחושתם. במיוחד הנשים 

עמן דיברנו היו מאוד ספציפיות בזיהוי הנסיבות שבהן הרגישו חוסר ביטחון. 

הן ידעו להצביע על אתרים ופעילויות הפוגעים בתחושת הביטחון שלהן וציינו 

את השעות בהן הן מרגישות פחות בטוחות. מהשיחות עלה כי נוכחות גבוהה 

של )א(נשים ממגוון גילים ומרקעים שונים, תהפוך את המרחב הציבורי בהדר 

לבטוח יותר, הן עבור תושבי השכונה והן עבור כלל תושבי העיר. 
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"בעיה מרכזית נבעה 
מהמבנה הטופוגרפי 

הייחודי של שכונת 
הדר ומקיומם של 

מהלכי מדרגות 
ושבילים להולכי רגל."
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הצעות תכנוניות

ההצעות התכנוניות התחלקו לשני אפיקי פעילות לפתרון בעיות הביטחון 
בשכונת הדר: אפיק התכנון )מדיניות( ואפיק האדריכלות )עיצוב(.

אפיק התכנון 

אחת המסקנות החשובות שעלו היא כי הידע נותן לתושבים כוח. על כן היכרות 

מעמיקה עם מאפייני התופעה והגברת המודעות אליה יכולים להביא לשינוי 

בתחושת הביטחון ועמה באיכות וברמת החיים שלהם בשכונה. מסקנה חשובה 

היתה כי מעורבות התושבים במכלול התהליכים הקורים בשכונה, לרבות תהליכי 

תכנון ופיתוח, תהפוך אותם לאזרחים פעילים, הלוקחים אחריות על חייהם 

ובכך תגביר את תחושת הביטחון שלהם במרחב הציבורי. בהתאם לכך הציעו 

הסטודנטיות לפתח כלים להעברת ידע ומידע בין התושבים וכן לשתף את 

הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע פרויקטים בשכונה בידע זה, הנובע מהיכרות 

התושבים עם השכונה ומהיכרותם המעמיקה עם צרכיהם. בהתאם לכך הוצעו 

הצעות להגברת המודעות של התושבים בנוגע לפרויקטים בתכנון ובביצוע 

בהדר והנגשת מידע לגבי הגופים המעורבים במהלכי תכנון ופיתוח בשכונה.

כמסגרת מרכזית ליצירת שיתופי פעולה בין התושבים לבין גורמי עירייה 

המעורבים בשכונה, הוצע כי יוקם שולחן עגול, אשר ישתף את התושבים 

בקבלת החלטות ויחייב את הגורמים המעורבים בתכנון ובפיתוח השכונה בעיריית 

חיפה לשלב אותם בכל המהלכים הנוגעים לשכונה, כמו גם את הארגונים 

והעמותות הפועלים בשכונה. שולחן עגול הדר יהיה כלי לעידוד השיתוף בידע 

ויכלול נציגות של התושבים ושל ארגונים מסקטורים שונים הפועלים בהדר 

בדיוני העירייה. במקביל הוצע לעודד שיתופי פעולה לשיתופי פעולה בין 

ארגונים, כדי שלא יווצר מצב של הפרדת כוחות מצד העירייה. 

הצעות נוספות התייחסו לשיתוף פעולה ממוקד עם עיריית חיפה 
בנושאים הבאים:

שיפור חזות העיר: 

• ביצוע ותחזוקה בתחומי תאורה, דרכים, 

גנים, מתקני משחקים ועוד 

• פיקוח בנושאי חנייה, תברואה, פסולת, רעש 

• פיקוח על רישוי עסקים

שיתוף פעולה עם מנהל הנדסה:

• פיקוח ובקרה של הסביבה הפיזית העירונית 

• מעורבות בתוכניות ברמה ארצית, אזורית ועירונית  

• מימוש תכניות סטטוטוריות 

שיתוף פעולה עם מערך שירותים חברתיים וקהילה:

• עבודה עם ילדים ונוער במצוקה, קשישים, משפחות, שיקום דרי 
רחוב ונפגעי סמים.

שיתוף פעולה עם חברות עירוניות:

• יפה נוף – תחבורה, תשתית ובנייה בע"מ 

• החברה הכלכלית לחיפה  

• שיקמונה – חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור

הפתרונות הפיזיים שהוצעו הדגישו את החשיבות של אנשים לראות ולהיראות 

במרחב הציבורי. הפתרונות הדגימו כיצד התערבות אדריכלית ונופית יכולה 

להגביר את הפתיחות והנראות במרחב הציבורי ולייצר מקומות שהייה בטוחים 

למפגשים במרחב הציבורי בין מגוון אוכלוסיות ביום ובלילה. 

טיפול תכנוני ייחודי ברחובות המדרגות המאפיינים את המרקם העירוני בהדר 

והמהווים אזורים לא בטוחים נתפס כחשוב במיוחד. הטיפול התמקד ביצירת 

מעברים בטוחים במדרגות ביום ובלילה על ידי הגברת הפתיחות והנראות ויצירת 

מקומות שהייה אשר יעודדו אנשים להשתמש בהם ובכך יגבירו את תחושת 

הביטחון. ההתערבות הפיזית כללה תוספת תאורה, עצוב מקומות שהייה 

ויצירת מרחבי פעילות בשטחים "מתים", תכנון כניסות בטוחות לבתים, שיקום 

צמחיה, הרחבת מהלכי המדרגות, הורדת צמחיה וגדרות במקומות המהווים 

חסמים כדי להגביר את הפתיחות והנראות.
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עיריית 
חיפה

שיפור חזות פני העיר

ארגונים הפועלים מסחר ועסקיםתכנון וקהילהסביבה ושטחים פתוחים
ברמה השכונתית

מנהל הנדסה

מערך שירותים חברתיים וקהילתיים

חברות עירוניות

החברה להגנת הטבע
סניף חיפה

מ.ק.סבמקום מט״י
מרכז טיפוח יזמות

מתנס הדרמרחבאדם טבע ודין

מתכננים

התושבים ספרוהעירייה
לנו

התאימו את
התכניות לצרכינו

העלאת תחושת
הביטחון

שיתוף פעולה עם עיריית חיפה

שיפור חזות 
פני העיר

שיתוף פעולה 
עם מנהל הנדסה

שיתוף פעולה 
עם מערך שירותים 

חברתיים וקהילה

שיתוף פעולה 
עם חברות עירוניות
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אפיק האדריכלות 

הדמיות שהכינו הסטודנטיות, אשר הראו מצב "לפני" ו"אחרי" ההתערבות, 

הדגימו כיצד ניתן לשפר את המצב הקיים ולממש את הפוטנציאל הייחודי 

הקיים בשכונה. 

בעקבות הפרויקט המשותף נכתב על ידי עמותת אישה לאישה בסיוע 
הסטודנטיות נייר עמדה בנושא סוגיית הביטחון בשכונת הדר הכרמל 
ובו הוצגו ממצאי העבודה, הצעות להתערבות ומעורבות במרחבים לא 

בטוחים והמלצות לפעולות מידייות ובטווח הרחוק יותר. 

סיכום

עבודה משותפת עם עמותת אישה לאישה, מרכז פמיניסטי ותיק 

הממוקם בשכונת הדר בחיפה ועם תושבות ותושבים באזור מרכז 

הדר הובילה לאיתור בעיות הקשורות לתחושת הביטחון במרחב 

הציבורי. במהלך העבודה זוהו הסוגיות המרכזיות המעסיקות 

את התושבים ואותרו מקומות בעייתיים בהם תחושת הביטחון 

חסרה. במהלך העבודה עלה כי יצירת מרחב בטוח בעיר תלויה 

במספר גורמים:

< קהילה תורמת לביטחון: תחושת הביטחון יכולה להשתפר 
כתוצאה מהיכרות בין התושבים, מהגדרה של מטרות משותפות 

ומפעולה משותפת לפיתוח האמצעים להשגתן.

< ידע הוא כוח: שיתוף בידע אדריכלי ותכנוני בנושאים של 
ביטחון יאפשר להעלות את המודעות לבעיות וישפר את היכולת 

לפתור אותן.

< מעורבות התושבים בקבלת החלטות: התושבים, המכירים 
את המקום באופן מעמיק, יכולים לתרום רבות לשיפור תחושת 

הביטחון אם ישותפו בתהליכי קבלת החלטות. 

מתוך נקודות מוצא אלו פותחו שני אפיקי פעולה: באפיק התכנוני 

גובשה מדיניות המציעה מספר אמצעים לשיפור תחושת הביטחון 

בשכונת הדר על ידי שילוב תושבי השכונה וארגונים הפועלים בה 

בתהליכי קבלת החלטות. באפיק האדריכלי הוצעו הצעות עיצוביות 

לשינוי מקומות מסויימים, אשר כללו תוספת תאורה, מקומות 

שהייה ומרחבי פעילות בשטחים "מתים", שיקום צמחיה, הרחבת 

מדרגות, הגברת הפתיחות והנראות על ידי הורדת צמחיה וגדרות. 

בעקבות העבודה נכתב על ידי עמותת אישה לאישה בשיתוף 

הסטודנטיות, נייר עמדה בנושא סוגיית הביטחון בשכונת הדר 

הכרמל ובו הוצגו ממצאי העבודה, הצעות להתערבות ומעורבות 

במרחבים לא בטוחים והמלצות לפעולות עתידיות.

תיאור מצב קיים והצעות לשיפור
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נייר עמדה שהוגש לעיריית חיפה 
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05
נוער בהדר 

מקום:
שכונת הדר 

ארגון מלווה:
מרכז נוער בהדר

צוות סטודנטים:
עורווה סויטאת

משה כץ

עדי באום

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון-גייסט

זמן:
2011

קהילה: 
בני נוער 

תושבי הדר

מילות מפתח:
בני נוער, 

מרחב ציבורי, בטחון, 

שטחים פתוחים, 

שרותי ציבור

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

ב ו ר ז ו ארל ב  רחו

ור
לפ

ב  
ב ו

ח
ר

הרצל ב  רחו

ץ ו החל ב  רחו

גן
בנימין

גן
הזכרון

טכנודע
שכונת הדר
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תקציר
הפרויקט נערך בשיתוף בני נוער המתגוררים בהדר ופעילים במרכז הנוער 

בני הנוער במרחב  הייתה ללמוד על פעילות  הממוקם בשכונה. המטרה 

הציבורי, להבין את הפעילות מנקודת מבטם ולבחון את שאלת הנגישות של 

שרותים רלוונטיים עבורם בשכונה. ביחד עם בני הנוער ביקשנו ליצור מקומות 

המותאמים לפעילות בני נוער, כך שיוכלו להשתמש במרחב הציבורי ולהנות 

ממנו ללא חשש לביטחונם האישי ומבלי להוות מטרד לאוכלוסיות אחרות. 

קיווינו שתוצר העבודה יהווה בסיס לבירור הצרכים והדרישות הייחודיות של 

בני הנוער ולהבנת צרכים ודרישות אלו ביחס לצרכים ולדרישות של קהילות 

אחרות המתגוררות ומשתמשות בשכונה.

באמצעות ראיונות וסיורים עם בני הנוער סומנו מקומות אהובים עליהם, לצד 

מקומות בהם הם מפחדים ומהם הם נמנעים. בני נוער תיארו את השכונה 

כמרחב בלתי בטוח, תפיסה אשר בגינה הם ממעטים להשתמש במרחב הציבורי. 

לטענתם את רוב הזמן הפנוי הם מבלים במקומות סגורים, כגון הבית, בית 

הספר ומרכז הנוער. 

ההצעות התכנוניות ביקשו לענות על צרכי בני הנוער ולייצר מרחבים ציבוריים 

איכותיים התואמים את צרכיהם ומחזקים את תחושת השייכות שלהם לשכונה. 

ההצעות ביקשו לחזק את דימוי השכונה כמתחם ייעודי לבני נוער על ידי יצירת 

רשת צירים ובהם מוקדי עניין ייחודיים. "שדרת הנוער" בציר בלפור תוכננה 

כמרכז הכובד של פעילות הנוער וכללה פיתוח פינות פעילות לנוער, פארק 

וכיכר. ההצעות כללו זיהוי של אתרים פוטנציאליים במרחב הקיים ו"שתילת" 

הצעות לשינוי על גבי תמונות של המצב הקיים, כך שניתן יהיה לזהות אותם 

בהקשר של המקומות האמיתיים.   

רקע
מרכז הנוער בשכונה הדר פועל מטעם עיריית חיפה. הוא ממוקם במתחם 

המדעטק )לשעבר ביה"ס בסמ"ת( ומציע פעילויות מגוונות לנערים ולנערות 

יהודים המתגוררים בשכונה ולומדים בכיתות ז׳ עד י"ב. המרכז משלב בין למידה 

)מתן שיעורים פרטיים, ועזרה בהכנת שיעורים(, יעוץ והכוונה )השתלבות 

בפעילויות המרכז ובפתרון בעיות שונות( ופעילות שעות פנאי )משחקים, 

טלוויזיה(. 

שכונת הדר מכילה מגוון גדול של קהילות: חילונים ודתיים, יהודים, נוצרים 

ומוסלמים, ותיקים ועולים חדשים, בעיקר מחבר העמים לשעבר ומאתיופיה. 

רוב בני הנוער הפעילים במרכז הנוער הם עולים חדשים מחבר העמים לשעבר.
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"ההצעות התכנוניות 
ביקשו לענות על צרכי 

בני הנוער ולייצר מרחבים 
ציבוריים איכותיים, 

התואמים את צרכיהם 
ומחזקים את תחושת 

השייכות שלהם לשכונה."
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

סיורים מקדימים בשכונה, תחילה ללא בני הנוער, אפשרו להכיר ולהתרשם 

מהאזור, להכיר את המוסדות והשירותים הקיימים בו ולראות אם ואיך באה 

לידי ביטוי פעילות בני נוער במרחב הציבורי, אם בנוכחות מפורשת )בפועל( 

ואם בנוכחות מרומזת )באמצעות גרפיטי וסימנים אחרים(. הכרות עם קבוצת 

בני נוער הפעילה במרכז הנוער הביאה לגיבוש תכנית עבודה שכללה מפגשים, 

סיורים משותפים, ראיונות ושיחות כהכנה להצעות תכנוניות. 

* נוער הדר על פי נתוני הלמ"ס 

עבודה ממוקדת עם שתי בנות נוער בנות 17, חן וולריה, אשר כללה סיורים ושיחות, הובילה לתובנות מעניינות 

לגבי האופן בו הן חוות את המרחב הציבורי בשכונה ומשתמשות )או לא משתמשות( בו.  
כיצד חווה הנוער את המרחב הציבורי בשכונה
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מפגשים ושיחות עם שאר בני הנוער, בנים ובנות, במרכז הנוער העמיקו את 

ההבנה לגבי האופן בו הם חווים את המרחב ומשתמשים בו. בהמשך הוקם 

דף פיסבוק, אשר איפשר להגיע לבני נוער נוספים. 

מפגשים ושיחות אלו איפשרו לבנות מפה המזהה היכן בני הנוער גרים, היכן 

הם לומדים, איפה הם מבלים וקונים ולאתר מקומות אהובים עליהם. מידע זה 

איפשר לייצר מפה המראה את האזורים בהם הם מפחדים, במיוחד בשעות 

החושך ואת הנקודות הבטוחות לעומת מרחבי הפחד. 

בנוסף שאלנו את בני הנוער מה מפריע להם ואיך הם מדמיינים את המרחב 

בו היו רוצים לחיות.

מידע זה אפשר לייצר מפה המראה את האזורים בהם הם מפחדים, במיוחד 

בשעות החושך ואת הנקודות הבטוחות, לעומת מרחבי הפחד. בנוסף שאלנו 

את בני הנוער מה מפריע להם ואיך הם מדמיינים את המרחב בו היו רוצים 

לחיות

"בלילה אני לא מסתובבת. מתחת לבית שלי 
יש בקבוקי וודקה שנשברים, קללות, צעקות, 

סמים והכל." 
 

הבתים של בני הנוערמקומות בילוי וקניות

"יש את העיר תחתית שם הכל מתפתח, יש את הדר שלא שמים עליה, 

ויש את הכרמל שם כל הזמן זז משהו." 

 

"אני רוצה שיהיו יותר אורות" 
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"בשישי בערב אנחנו נוסעים במונית למרכז הכרמל ויושבים בג'פניקה או בארומה" 

 

מכשולים והזדמנויות
בני נוער תיארו את השכונה כמקום בלתי בטוח והסבירו שהפחד גורם להם 

למעט להשתמש במרחב הציבורי. ניכר היה שהם לא גאים בשכונת מגוריהם 

ומרגישים שהיא לא זוכה לתשומת לב כמו אזורים אחרים בעיר.

בנות הנוער המתגוררות בשכונה הצביעו על הדרה מרחבית הנגרמת בשל 

תפיסת השכונה כמרחב של פחד ומתחושה של חוסר בטחון אישי. לטענתן, 

בעיקר עבור הבנות מסוכן להיות במרחבים הציבוריים בשכונה ועל כן הן נמנעות 

מהשימוש בהם. את הזמן הפנוי הן מבלות במקומות סגורים כמו הבית, בית 

הספר, מרכז הנוער וכדומה. כשהן יוצאות לבילוי הן מעדיפות לשהות במרכז 

הכרמל ונמנעות ממקומות הבילוי בשכונה, אשר לטענתן הם פחות איכותיים.
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בסיור עם בנות הנוער הן הצביעו על מקומות ספציפייים שבהם ארעו ארועים 

מפחידים. הן ידעו לתאר כל אירוע בפרטי פרטים

"לגן הזה מגיעים ילדים בערב, 
ומעשנים בחבורות  שותים 

ולפעמים מציקים" 

"פה מישהי נשדדה כי ראו 
את השרשרת שלה, הרביצו 

לה ופתחו לה את הראש" 

"לפני שנתיים תפסו אותי ברחוב 
והחזיקו אותי חזק. אחד תפס 
והשני  מאחור  הידיים  את  לי 
כדי  שלו  החולצה  את  הרים 
להראות לי שיש לו סכין. אמא 
שלי אמרה לי תמיד להתנגד אז 
הרמתי את הרגל ונתתי לו בעיטה 
חזקה בפנים. הוא נפל לאחור 
והחבר שלו הלך לראות מה קרה 
לו וברגע ההוא הצלחתי לברוח 

הביתה... "

246
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"בנות הנוער המתגוררות 
בשכונה הצביעו על הדרה 

מרחבית הנגרמת בשל 
תפיסת השכונה כמרחב 

של פחד ומתחושה 
של חוסר בטחון אישי. 

לטענתן, בעיקר עבור 
הבנות מסוכן להיות 
במרחבים הציבוריים 

בשכונה ועל כן הן 
נמנעות מהשימוש בהם."
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הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

האסטרטגיה התכנונית של הפרויקט מבקשת לענות על דרישות בני הנוער 

למרחבים ציבוריים איכותיים התואמים את צרכיהם. היא מבוססת על ההצעה 

לחזק את השכונה ולהפוך אותה למתחם אזורי לנוער, תוך התמקדות בציר 

בלפור כמרכז כובד של פעילות ייעודית לבני נוער. הפיתוח נשען על רשת 

צירים ובהם מוקדי עניין שמרכזה "שדרת הנוער" בציר בלפור, הכוללת פינות 

ייחודיות לפעילות נוער, פארק וכיכר.

הפיכת השכונה למתחם אזורי לנוער תחולל שינוי תדמיתי, דהיינו תגרום 

לשינוי באופן בו נתפס האזור על ידי שאר תושבי העיר ותסייע בבניית זהות 

חיובית עבור תושבי השכונה בכלל והנוער בפרט.

ההצעות התכנוניות המפורטות נשענו על תקדימים קיימים בעולם והתאמתם 

למציאות בהדר. ההצעות כללו הדמיות שנעשו באמצעות צילום של מקומות 

קיימים וסימון הפתרונות התכנוניים על גבי התמונות.

 

חיזוק השכונה כאזור מחולל שינוי בחיי הנוער בהדר

יצירת מתחם אזורי לנוער

רחוב בלפור כציר מרכזי והרחובות המצטלבים
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שדרת הנוער

פינת הנוער

הצעות לשיפור מצב קיים

מצב קיים

הצעות לשיפור

כיכר הנוער

מצב קיים

הצעות לשיפור

הצעות לשיפור
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סיכום

בהדר מתגוררות קהילות שונות ומתקיים בה ערוב של מגורים, 

מסחר, תרבות וחינוך. השאלה שנשאלה בפרויקט זה היא כיצד 

חווים את המרחב הייחודי של הדר בני הנוער המתגוררים בשכונה. 

שאלה זו נבחנה מנקודת מבטם של בני הנוער בהתייחס לשרותים 

הרלוונטיים להם ולפעילות שלהם במרחב הציבורי, במטרה לייצר 

מקומות מותאמים לפעילות שלהם כך שיוכלו להשתמש ולהנות 

מהמרחב הציבורי מבלי להרגיש פחד ועל מנת שיפתחו תחושת 

זהות והשתייכות לשכונה. 
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מקורות: 

Eizenberg, E. & Shilon, M. (2015), Pedagogy for the new planner: Refining the qualitative toolbox, Environment 
and Planning B: Urban Analytics and City Science 43(6): 1118-1135

קלוש, ר. ושמור, ט. (2017). גישה רפלקסיבית לחינוך אדריכלי: סטודנטיות מתמודדות עם זהותן המקצועית והלאומית 
בסביבה עירונית קונפליקטואלית, בתוך: ד. גולן, י. רוזנפלד וצ. אור (עורכים), גשרים של ידע: שותפויות אקדמיה-קהילה 

בישראל, תל-אביב: מכון מופ"ת, 70-92 

הפרויקטים הנבחרים לקורס מתואמים מראש עם קבוצות מקומיות, פעילים או ארגונים לא ממשלתיים הפועלים 
בשטח. הרעיון של כל פרויקט מוגדר באופן כללי לפני תחילת הסמסטר, כולל תיאור של הקהילה, מיקומה והארגון או 
הקבוצה המעורבת, נושא הפרויקט והתהליך המוצע לפיתוחו. בבסיס לבחירת הפרויקטים עומדים שלושה היבטים: 
)1( קשר עם תושבים מקומיים ומפגש בלתי אמצעי עמם ולא עם אליטה ייצוגית. נקודה זו היא לדעתנו הגורם החשוב 
ביותר לשינוי התודעה אצל הסטודנטים; )2( מערכת יחסים מתמשכת וארוכת טווח עם הקהילה, המבוססת על 
מחויבות הדדית של הקבוצות והארגונים עמם אנו פועלים. לצורך כך נערך תיאום ציפיות וסיכום המחויבות ההדדית 
עם השותפים, כולל התחיבות ללוות את הסטודנטים ולסייע להם במהלך פיתוח הפרויקט; )3( היכולת להשלים את 
הפרויקט בלוח הזמנים המוקצה לקורס. לצורך כך מוגדר מראש התוצר הסופי של  הפרויקט, כך שיוכל לעמוד 
לרשות הקהילה ולשמש את מטרותיה, אך שניתן יהיה להשלימו במסגרת הזמן העומד לרשות הסטודנטים. התוצר 
הוא לרוב מצגת של חומר ויזואלי בליווי פוסטרים ודפי מידע, היכולים לשמש את התושבים כאמצעי להצגת מטרות 
בפגישות עם מקבלי החלטות, סדנאות, גיוס כספים וכו׳. הגופים עמם אנחנו פועלים בפיתוח הפרויקט, המלווים את 
הסטודנטים במהלך הסמסטר, ממשיכים לעתים קרובות לפתח ולקדם את הפרויקט עם הקהילה המקומית לאחר 
סיום הסמסטר. על כן התוצר של הקורס הוא, במובנים רבים, הצעה ראשונית לפרויקט היכול להמשיך ולהתפתח 

לאחר סיום הקורס. 

אנשי הקשר שעמם מתואמים הפרויקטים עובדים עם הסטודנטים במהלך הסמסטר, מקשרים אותם לאתר ולקבוצות 
מקומיות, עוזרים להם לתכנן את הפרויקטים שלהם ועוקבים אחר התפתחותם. לתהליך שבו אמורים הפרויקטים 
להתפתח מותווה בדרך כלל מבנה אחיד, אם כי כל צוות סטודנטים פועל במסלול ייחודי הנבנה במהלך העבודה, תוך 
שיתוף פעולה בין הגורמים השונים הלוקחים חלק בתהליך. הגדרת קהל היעד של הפרויקט, גבולותיו והמסגרת הכללית 
שלו מוגדרת בדרך כלל על ידי צוות הסטודנטים עם אנשי הקשר ובעלי עניין בקהילה. במקביל נערך תהליך הלימוד 
של המקום, הכולל היכרות עם הקהילה וזיהוי מכשולים והזדמנויות. פיתוח הפרויקט, אשר בדרך כלל משתנה ממה 
שהוגדר  מראש בהתאם לנסיבות ולנושאים העולים מהשטח, מלווה בעבודה עם אנשים מהקהילה אשר הביעו עניין 
להיות חלק מהתהליך. בסיום התהליך מוצג הפרויקט לקהילה ולגופים אחרים שיש עניין לערבם בקידום הפרויקט. 
אולם, כאמור, מדובר בהצעות ראשוניות לפרויקט היכול להמשיך ולהתפתח עוד יותר. על כן מוטמעות בהצגה הסופית 

הצעות להמשך פיתוח הפרויקט וכן הצעות לחיבור לשותפים פוטנציאליים ולבעלי עניין היכולים להמשיך ולקדמו.

בתחילת הסמסטר מוצגים הפרויקטים שאותרו מראש בפני הסטודנטים והם מתבקשים לבחור את הפרויקט המעניין 
אותם. הסטודנטים מתבקשים לעבוד בצוותים מעורבים מבחינה מקצועית ולהשתדל לבחור קהילה שמאפייניה 
החברתיים שונים משלהם. זאת כדי ליצור הזדמנויות לדיאלוג בין קבוצות מוצא שונות ולהרחיק את הסטודנטים 
מ"אזור הנוחות" שלהם, במטרה להתגבר על הבדלים אתניים ותרבותיים ועל דעות קדומות. גם הפרויקטים הנבחרים 
הם עם קהילות שונות וככל הניתן עם קהילות מעורבות, תוך הדגשת אתגרים של גבולות אתניים ולאומיים. אבל 
בפועל הסטודנטים מעדיפים לעתים קרובות לעבוד בקבוצות בעלות מאפייני זהות מובהקים )קלוש ושמור, 2017(.

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים כלים ושיטות לעבודה עם קהילות, אבל בפועל נדרשים הסטודנטים להתאים 
את עבודתם למצבים משתנים. למרות הבסיס המובנה של הפרויקטים, העבודה בשטח, המתפתחת לאחר הכרות 
עם המקום, מפגש עם הקהילות והבנת הקשיים לצד זיהוי ההזדמנויות, מחייבת את הסטודנטים לפעול בצורה 
יצירתית, להיות קשובים לקולות מהשטח, להגיב להתרחשויות במקום ולחשב מסלול מחדש תוך כדי פיתוח הפרויקט.

< על הקורס
תכנון עם קהילה 

תכנון עם הקהילה הוא קורס בחירה לסטודנטים בשנים מתקדמות ללימודיהם בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים 
בטכניון. הקורס מתמקד בתאוריות ובפרקטיקות היוצרות זיקה בין אדריכלות ותכנון לבין אקטיביזם חברתי ומעורבות 
קהילתית. הקורס מדגיש את הפרקטיקה המקצועית כגורם היכול לתווך בין קהילות החיות במציאות של עיר מעורבת 
ובינן לבין סביבתן הפיזית והסוציו-פוליטית. במהלך הקורס עובדים הסטודנטים עם קהילות מקומיות ומפתחים איתם 

פרויקטי תכנון הנוגעים במציאות החיים שלהם בעיר.

במסגרת הקורס הפועל עם קהילות בחיפה מושם דגש על ההיבטים האתנו-לאומיים של הסכסוך הפוליטי ועל 
השלכותיהם על החיים בעיר מעורבת. אולם נקודת המוצא של הקורס היא החיים העירוניים שבהם מתנהל משא ומתן 
יומיומי בין יחידים וקהילות. נקודת מבט זו מאירה את הניואנסים של הפוליטיקה העירונית ואת השימוש והמשמעות 
של המרחב העירוני, כלומר את המיקרו-פוליטיקה של הדינמיקה הפיזית והחברתית של יצירת מקום ואת תפקידה 

במאבק על אזרחות בעיר מעורבת.

הנחת היסוד של הקורס היא כי הפרקטיקה המקצועית יכולה לשמש מסגרת לאקטיביזם חברתי, שהוא בעל השפעה 
מרחיקת לכת, בעיקר בערים הנתונות במאבק אתני ולאומי ושיש בהן פערים כלכליים ותרבותיים ניכרים. הקורס מדגיש 
את יכולתה של הפרקטיקה המקצועית לתווך בין קבוצות שונות וביניהן לבין סביבתן הפיזית והחברתית-פוליטית. 
במהלך הקורס פוגשים הסטודנטים ארגונים לשינוי חברתי וחברי קהילות מקומיות ומפתחים ביחד אתם פרויקטי תכנון 
המעוגנים במציאות החיים בעיר מעורבת. בתהליך זה עובדים הסטודנטים מקצועית עם הקהילות ולאו דווקא עבורן. 

לקורס שלושה בסיסי ידע:

• תיאוריה של תכנון עם קהילה, בניגוד לתכנון עבור קהילה, המדגישה את התכנון כאמצעי לתווך בין התושבים לבין 
הסביבה ומנגנוני ייצורה.

• כלים ושיטות לעבודה עם קהילה, הנשענים על אסטרטגיות לקידום שינוי חברתי, משא ומתן עם בעלי עניין שונים, 
עבודה עם פעילים ותכנון מסנגר. 

• נסיון מעשי בעבודת שטח עם קהילה על פרויקט תכנון המתמקד בתושבים ובסביבת החיים שלהם.   

המטרה העיקרית של הקורס היא לרכוש נסיון מעשי בעבודת שטח במטרה לפעול לשינוי חברתי ולקדם צדק 
מרחבי. בהתאם לכך המוקד של הקורס הוא פרויקט תכנון המפותח במשותף עם קהילה. לתהליך פיתוח הפרויקט 
נלווות הרצאות, דיונים מבוססים על חומרי קריאה )רפרטים( ולימוד מתקדימים. במהלך פיתוח הפרויקט משתמשים 
הסטודנטים במספר שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות המסייעות להם להבין את האנשים עמם הם עובדים, 
את חוויות היומיום שלהם ואת מיקומם החברתי. שיטות אלו כוללות שיחות עם תושבים, ראיונות, תצפיות משתתפות, 
 Eizenberg and( סיורים ותיעוד חזותי. אדריכלים ומתכננים נוטים לאחרונה להרחיב את השימוש בכלים אלה

Shilon, 2015( והקורס מעשיר את הסטודנטים בהבנה רפלקסיבית של משמעות השימוש בהם.

דגש מיוחד ניתן בקורס להתנסות, לחוויה האישית ולעיבודה. הסטודנטים נדרשים לכתוב שלושה יומנים במהלך 
הסמסטר. ביומנים מדווחים הסטודנטים על התהליכים שהם עוברים במהלך עבודת השטח ועל התובנות שהקורס 
מקנה להם. ביומן הראשון הם מתבקשים להסביר מדוע הצטרפו לקורס ולפרט את הרקע והניסיון הקודם שלהם 
בעבודה קהילתית. ביומן השני הם מתבקשים לתאר את אתר הפרויקט שלהם אחרי סיורים שעשו באזור, לבדם 
ובהמשך עם פעילים חברתיים, או עם תושבים. ביומן השלישי מתבקשים הסטודנטים לבחון ולהעריך את התהליך 
שהם עברו בקורס, את האופן שהוא גרם להם להבין את המקצוע ואת השלכותיו האפשריות על בחירת הקריירה 

המקצועית שלהם. 
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שער 2
מקום של )א(נשים 

שכונת השוק בהדר תחתון 

החלק התחתון של רובע הדר הגובל בעיר התחתית מהווה מקום ייחודי ומובחן. 

במשך מספר שנים שבנו וחזרנו לעבוד עם הקהילה המתגוררת באזור זה, קהילה 

שאינה הומוגנית והיא מורכבת ממספר קבוצות אוכלוסיה החיות זו לצד זו, לעתים 

בניכור זו מזו ולעתים אף בקונפליקט. האזור מוגדר מינהלית כחלק מרובע הדר, 

אבל למעשה יש לו זיקה חזקה לשכונות אחרות הנמצאות על אותו קו הגובה 

והמהוות חלק מרצף היסטורי של שכונות ערביות שנוסדו לפני 1948, בעיקר 

חליסה ממזרח ואדי ניסנאס ממערב. הפרויקטים עוצבו עם )א(נשי הקהילות 

השונות המתגוררים באזור הדר תחתון ונבעו מתוך צרכי היומיום והמצוקות 

שעלו במפגשים עמם.  

הפרויקטים:

06  שכונה ללא שם וכביש עובר בה

07  הזר הדר והמודר

08  הפודסט העירוני
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06
שכונה ללא שם 

וכביש עובר בה        
דרך אבן גבירול – ממפגע להזדמנות         

מקום:
אזור השוק, 

שכונת הדר 

ארגון מלווה:
שתי"ל ]שירותי תמיכה 

וייעוץ לקידום שינוי 

חברתי בישראל[

צוות סטודנטים:
נוי לזרוביץ

בניה בואר

ענבל רפאלי 

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר אמילי סילברמן

זמן:
2008

קהילה: 
תושבי שכונת השוק 

מילות מפתח:
שטחים פתוחים, כביש, 

אזורים מגוננים, מרחב 

ציבורי, ביטחון  

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

אבן גבירול

ם
רי ו ב י הג

ב  חו
ר

הרצל ב  רחו
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תקציר
הפרויקט התמקד בזהות השכונה ובמחסור בשטחים פתוחים לרווחת התושבים 

באזור הדר תחתון. סלילתו של כביש בינעירוני החוצה את השכונה איחד 

ביניהם כל קשר, למאבק  את התושבים, שעד הגעת הדחפורים לא היה 

משותף.  למרות שלא ניתן היה לעצור את בניית הכביש, הסתבר כי סלילתו 

חשפה סדרה של שטחים פתוחים היכולים להפוך לגינות, אזורי משחק וגינון. 

העבודה המשותפת של הסטודנטים ושל התושבים מיפתה וזיהתה את השטחים 

המתאימים לפיתוח והצביעה על הצרכים עם קבוצות התושבים השונות. דרך 

עבודה זו למדו התושבים להבין את הכביש המתוכנן, דמיינו את השינויים שהוא 

יביא ושקלו פתרונות חלופיים. הם דנו באופן שבו הם רואים את השכונה, מה 

חסר בה ומה היו רוצים שיהיה בה בעתיד,  הרעיונות שפותחו עמם התוו שרשרת 

של שטחים פתוחים לאורך הכביש החדש, המורכבת מגינות ופארקים קטנים 

עם פינות ישיבה ומשחק, ומרכז נוער באחד הבניינים ההרוסים.

רקע
שכונת השוק נמצאת במורדות הצפון מזרחיים של הדר, באזור המשתייך 

באופן רשמי לתת-רובע הדר מרכז. באזור מתגוררת אוכלוסייה מעורבת 

אתנית ולאומית.  עיקר האוכלוסיה הערבית היא של מהגרים מהכפרים באזור 

הגליל ושל משת"פים שהגיעו מהגדה המערבית ושוכנו באזור על ידי המדינה. 

האוכלוסיה היהודית מורכבת ממהגרים מבריה"מ לשעבר, מיעוט של יוצאי 

אתיופיה ותושבים ותיקים. הכינוי "שכונה ללא שם" שניתן למקום על ידי 

תושביו, מבטא את תחושתם שהמקום עזוב, נטוש ונשכח.

האזור סמוך לשוק תלפיות ונושק בחלקו הנמוך לתת-רובע העיר התחתית 

מזרח. בפועל מדובר באזור בעל מרקם בנוי המשכי, אשר הההפרדה בין 

חלקיו הפכה למוחשית רק עם סלילתו של כביש אבן גבירול המחבר את שכונת 

הדר עם שכונות הכרמל באמצעות ציר תנועה חדש שנסלל בואדי רושמייה. 

על פי תכנית חפ/1971 שאושרה בשנת 1994, נועד כביש אבן גבירול להפוך 

לדרך ראשית ולחבר בין חלקים שונים בעיר. הדרך תוכננה ככביש ברוחב 24 

מטר בעל שני נתיבים לכל כיוון ואי תנועה באמצע ובו צמחים ודשא. לאחר 

מאבק ממושך של התושבים כנגד התכנית, החלו עבודות הבניה בשנת 2007 

על ידי חברת יפה נוף. העבודות יצרו מפגעים של רעש, לכלוך ופגיעה במבנים 

קיימים המשמשים את התושבים. 
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

תחילתו של הפרויקט בפניה של ארגון שתי"ל להצטרף לעבודה קהילתית עם 

קבוצת נשים בשכונת השוק.1 הנשים ביקשו לסייע במיפוי השכונה כדי להגדיל 

את הניראות שלה בהקשר העירוני. לטענתן השכונה אינה מזוהה כמרכיב 

מובחן ואינטגרלי משכונת הדר שאליה היא שייכת ועל כן המטרה הראשונית 

היתה למפות את השכונה, גבולותיה והמקומות הייחודיים בה. אבל זמן קצר 

לאחר הפגישות הראשוניות עם הסטודנטים התברר כי עבור התושבים הבעיה 

הדוחקת ביותר היא כביש חדש בינעירוני העומד להיבנות ולחתוך את השכונה. 

הסתבר כי עבודות הבנייה החלו מבלי שהקהילה המקומית יודעה כנדרש. 

המפגשים עם התושבים, קבוצה שהלכה והתרחבה בעקבות האיום על השכונה, 

התמקדו בניסיון להבין את התכנית של הכביש החדש ואיך היא תשפיע על 

השכונה. הסטודנטים אספו את כל המידע הזמין והכינו חומר לפגישה עם 

התושבים במטרה ללמד את התושבים כיצד לקרוא את המסמכים על מנת 

להבין את הפרטים בפועל של הבנייה וללשקול מה ניתן לעשות כדי למזער 

את הנזקים. בסיוע מתרגם לערבית ולאמהרית שסופקו על ידי שתי"ל התעמקו 

התושבים בתוכניות, דנו בשינויים המוצעים והבינו שהם יצטרכו לנקוט בפעולה.

סדרה של סיורים עם קבוצות שונות של תושבים סייעה לסטודנטים להכיר 

את השכונה 2 על מכלול היבטיה והובילה להחלטה ליצור סדרה של שטחים 

פתוחים לאורך הכביש החדש ולנצל את בנייתו, שאותה לא ניתן היה כבר 

למנוע, כדי להעניק לשכונה שטחים פתוחים חסרים. בסיורים הסתברו מחד 

הצרכים של התושבים ומאידך הפוטנציאל של המקומות השונים לפיתוח. 

"חלונות סגורים בבלוקי בטון, צמחיית פרא ועליבות 
הם מקבלי הפנים של כל עובר-אורח." 

"בתי האבן הישנים המטים ליפול ניצבים לפנינו, מלאי עבר 
וזיכרונות...פתחי האויר שלהם נאטמו באכזריות בבלוקים 

והם מנסים לנשום את נשימתם האחרונה." 

1   שכונת השוק אינו השם

הרשמי של האזור. בפעילותנו
בשכונה נתקלנו במחסור בשם 

הולם לאזור. התושבים ציינו 
כי מדובר ב"שכונה ללא שם". 

בפעילויות נוספות
עם התושבים עלתה ההצעה

לקרוא לאזור שכונת השווקים,
על שום מיקומה בין שוק

תלפיות בהדר לשוק הסיטונאי
ולשוק הפשפשים בעיר

התחתית, אבל נראה שהכינוי
שכונת השוק אומץ גם על ידי

התושבים והציבור הרחב.

2   הסטודנטים קבלו מידע 

רב ערך על המקום במיוחד 
מקבוצה של בנות נוער ערביות 
אשר התחברו אל הסטודנטים, 
לקחו אותם למקומות ייחודיים 
שהן הכירו והציעו להם דרכים 

חדשות לראות את השכונה. 
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"המבוגרים רוצים ספסלים וגינות, 
מקום לשבת בו ולהירגע." 

)מתוך יומני הסטודנטים( 

"לא היה לנו איפה לשחק. שיחקנו בכביש, 
ברחובות, על המדרגות, או בבית של 

מישהי."  )מתוך מפגש עם נערות, 4.3.08(

"פגשנו שם אנשים רגילים בשר ודם, המנסים 
לחיות בכבוד במקום שנראה שכבר מזמן שכח 

אותו."  )צוות הסטודנטים 18.2.08( 

"הצעירים והנוער רוצים מקום שיהיה שלהם, 
אליו יוכלו ללכת לאחר שעות ביה"ס."

)מתוך יומני הסטודנטים( 

"הכביש טומן בחובו פוטנציאל להציג את השכונה כלפי חוץ, 
ולשים אותה על מפת העיר." 

כביש אבן גבירול לאחר השלמת סלילתו
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מכשולים והזדמנויות:
המחסור בשטחים פתוחים זוהה כמכשול עיקרי בשכונה. השכונה חסרה 

בשטחים ציבוריים פתוחים מוסדרים לשהייה, למפגש ולמשחק לאוכלוסייה 

המגוונת. השטחים הקיימים מוזנחים, מלוכלכים, חסרים במתקנים ואינם 

בטוחים. הרחובות המדורגים החוצים את השכונה ומאפשרים קישור בין חלקיה 

השונים, אינם משרתים את תושבי השכונה עקב הזנחה, מחסור בתאורה ועקב 

כך הפיתכם למוקדי פעילות שלילית ועבריינית. מלבד בעיות אלה, העבודות על 

הכביש יצרו מפגעים נוספים של רעש, לכלוך, הרס של מבנים קיימים ופגיעה 

באיכות החיים של התושבים. הכביש, שמטרתו חיבור ברמה העירונית, יחצה 

את השכונה ברמה המקומית ויפר את המשכיות המרחב הציבורי. 

מאידך זוהה הפוטנציאל של השטחים הפתוחים והמבנים הנטושים בסמוך 

לכביש אבן גבירול, הנמצא בשלבי פיתוח. רחוב אבן גבירול זוהה כהזדמנות 

לחשיפת השכונה אל העיר וכמרחב למפגש בין אוכלוסיות מגוונות.

עיון מעמיק בתכנית להרחבת הכביש זיהה בגבולות התכנית מעברים ושטחים 

פתוחים לא מפותחים היוצרים הזדמנויות לתכנון עתידי של שטחי ציבור לרווחת 

תושבי השכונה. שטחים אלה תוכננו כמרחבים ציבוריים מגוונים לטובת התושבים, 

שהם בטוחים, מוצלים, עם מתקני ישיבה ומשחק ומעודדים תנועת הולכי רגל. 

תכנית חפ/1971 הרחבת דרך אבן גבירול לדרך 
ראשית ברוחב 24 מטר

מיפוי הכביש והמרחב הסמוך לו

מטרדים הנובעים מעבודות סלילת הכביש

"מאוד מפריעות העבודות בכביש, הבניין מתפורר 

ואין מנוחה אף פעם ) מ-6 בבוקר ועד 7 בערב(. 

אי אפשר לנוח בצהריים, אי אפשר להירדם עם 

הרעש." )מטוקו, סיור עם תושבים אתיופים, 28.3.08(

"העבודות גורמות להרבה לכלוך ואבק. אנחנו כל 

היום סגורים בבית ולא יכולים אפילו לפתוח חלון 

בגלל כל האבק."  

)מפגש תושבים 13.3.08(
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 "זוהה הפוטנציאל 
של השטחים הפתוחים 

והמבנים הנטושים 
בסמוך לכביש אבן 

גבירול, הנמצא 
בשלבי פיתוח." 
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תכנון השטחים הפתוחים כחלק מרצף ירוק: 
מרחב ציבורי רציף לאורך דרך אבן גבירול 

זיהוי שטחים פתוחים והמעברים ביניהם כהזדמנות 
לפיתוח עתידי בשולי דרך אבן גבירול

זיהוי שטחים פתוחים בעלי פוטנציאל לפיתוח עתידי )באדום( 
המשולבים בשטח התכנית בביצוע יפה נוף )בכחול( 

הצעות תכנוניות:
במהלך המפגשים והסיורים הדגישו התושבים את המחסור בשטחים פתוחים ובמתקנים 

למשחק, במקומות ישיבה ומפגש עבור כלל האוכלוסיות המתגוררות בשכונה.

עבודת הסטודנטים התמקדה בנושאים הללו, במהלכה ניסו לתת מענה לצרכים של 

האוכלוסיות השונות. הסטודנטים הציגו את רעיונותיהם לתושבים במתכונת של "מצב 

קיים" ו"מצב מוצע" כדי לאפשר להם להתרשם ולתת משוב. המקומות שהוצעו 

כמיועדים לפיתוח, יצרו מעין רצועה ירוקה לצד הכביש החדש, הכוללת פינות ישיבה, 

גני משחק וגינות נוי. המוטיב העיקרי בהצעות הסטודנטים היה שניתן לחולל שינוי 

משמעותי בהשקעה יחסית קטנה. 

המסר הועבר לתושבים אך גם לגורמי עיריה, מתוך מטרה לעודד מתן פיצוי לתושבים, 

שאיכות חייהם נפגעה עקב סלילת הכביש החדש. הסטודנטים ריכזו את הבעיות 

שאותרו במסגרת הפרויקט על גבי מצגת, שנמסרה לתושבים לצורך המשך חשיבה 

וטיפול מול גורמי העיריה. בזכות העבודה המשותפת, הצליחו התושבים להצביע על 

צרכיהם, להציג אותם לעיריה ולדרוש טיפול בנושאים המטרידים אותם. 
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תוספת מקומות ישיבה במרחב הציבורישטח פתוח ההופך לגן משחקים או לגינה קהילתית

שיקום עזובה בין בתים

"היינו רוצים גינה שבה הילדים יוכלו לשחק והמבוגרים יוכלו לשבת בה. יש פה גם הרבה קשישים, אבל בגלל 

שאין להם איפה לשבת בקרבת מקום הם לא יוצאים"  )מטוקו, סיור עם תושבים אתיופים, 28.3.08(

"בהתחלה צריכים לבוא הורים עם הילדים אבל אז היו מתחילים לבטוח אחד בשני והיו משחקים יחד. 

בשביל זה צריך שיהיה מקום שבו גם המבוגרים יוכלו לשבת."  )משה, מפגש עם תושבים אתיופים 28.3.08( 

"לא היה לנו איפה לשחק, שיחקנו בכביש, ברחובות, על המדרגות או בבית של מישהי."   

)אלפת, מפגש עם נערות, 4.3.08(
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תכנון מרחב ציבורי מוצל המעודד מפגשבית נטוש היכול לשמש ילדים ונוער כמועדון פעיל

חידוש סמטה בין מבנים

"הבנות לוקחות אותנו למקום יפיפה , מדרגות רחבות ליד עצים. בית נטוש קטן ניצב לו בצד. תחושה 

אינטימית אך לא מאיימת מדי. זה מקום שהיו רוצות שיהיה בו משהו."  

)סיור בשכונה עם בנות נוער, 4.3.08(

"הילדים מפחדים אחד מהשני, הערבי מפחד מהאתיופי והאתיופי מהערבי וזה חבל, הם לא משחקים יחד."    

)משה, מפגש עם תושבים אתיופים 28.3.08(

"אם הייתי מרשה לעצמי לחלום הייתי חולם על ספסל לשבת עליו בחוץ."   

)מזקני העדה האתיופית, מפגש עם התושבים, 13.3.08(



144145

תכנון מרחב ציבורי בטוח להולכי רגל

"כשאנחנו יוצאים מהבניין יש כביש, זה מסוכן לשבת שם כי אז הילדים מתרוצצים בכביש." 

)מטוקו, מפגש עם תושבים אתיופים 28.3.08(

הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

בעקבות התהליך שהחל בעבודה המשותפת עם הסטודנטים, הוקמה בשכונה 

גינה קהילתית עם מתקני משחק, צמחיה ומקומות ישיבה, המשרתת את 

התושבים עד היום. הגינה נבנתה בשיתוף מלא של התושבים שעבדו עם 

אדריכלית נוף שמונתה מטעם העירייה והתושבים היו מעורבים גם בבנייה 

בפועל, ביצירת פסיפסים עבור שולחנות וספסלים ובשתילה. 

הגינה הקהילתית שהוקמה בשכונה
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סיכום

והבנת  הכביש החדש  לדמיין את השינויים שחולל  היכולת 

הפוטנציאל של השטחים הפתוחים שנחשפו הפכה את תושבי 

השכונה לאזרחים עירוניים מעורבים. כדי למזער את ההשפעה 

ההרסנית של הכביש, הם החליטו לעבוד עם העירייה ולא נגדה. 

אבל הם דרשו שינויים בפריסת הכביש, כגון ביטול של מעבר 

תת קרקעי אשר עשוי להיות אזור פשע, התקנה של תאורה 

ושל מעקה בטחון. הם הצליחו לנהל משא ומתן על השטחים 

הירוקים ולהשתתף בעיצוב ובניית פארק אחד משרשרת השטחים 

הפתוחים שתוכננה. למרות שהכביש נסלל, הופסקה בניית המעבר 

התת-קרקעי, הותקן מעקה ופארק ציבורי מרווח תוכנן ונבנה 

בהשתתפות התושבים.
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תקציר
הפרויקט התמודד עם חוויית הדיור של הקהילות השונות המתגוררות בשכונת 

השוק. במטרה להבין את האתגרים וההזדמנויות של מגורים בחלק זה של הדר, 

נלמדו התנאים האובייקטיבים המשפיעים על הדיור, כגון תנאים פיזיים, מצאי 

הבניינים, בעלויות, מחירים וכיוב׳, לצד התנאים הסובייקטיבים של הדיירים וחוויית 

המגורים שלהם. על סמך היכרות מעמיקה עם המקום הציעו הסטודנטים מספר 

תרחישים שיאפשרו למצות את פוטנציאל הבינוי בשכונה לטובת תושביה.

רקע
ההיסטוריה של שכונת השוק והתפתחותה תחת השלטון העותמאני, שלטון 

המנדט הבריטי והמעבר למדינה ניכרים במרקמים המאפיינים אותה עד היום 

ואת חלוקתה לשלוש מדרגות בינוי. הקשרים בין האוכלוסיות השונות המתגוררות 

בשכונה רופפים למדי. על רקע זה נעשה ניסיון להבין את המתח המתקיים 

בין השכונה כמקום פיזי לבין הקהילה כקבוצה חברתית ולבחון אם קיים קשר 

בין מאפייני הבינוי בשכונה לבין חיי האנשים והקהילות. כדי לברר נקודות אלו 

נשאלו השאלות הבאות:

האם יש לשכונה גבולות טריטוריאליים ברורים?

האם יש זהות משותפת?

האם יש מטרה משותפת ולמי?

האם יש תחושת שייכות? אצל מי? וכלפי מי ומה?

שאלות אלה עמדו בבסיס הניסיון להבין את חווית המגורים בשכונה ולבחון 

אפשרויות לפיתוח מגורים הולמים לצרכי התושבים ולרווחתם.

מיקום שכונת השוק בחיפה וביחס למערכות תנועה עיקריות

"בשכונה ישנה הפרדה, כמעט 
ברורה, בין אוכלוסיות שונות 
בהתאם לאזורים השונים... 
אוכלוסיית השכונה בעיקרה 

מורכבת מ-3 אוכלוסיות חלשות, 
שכל אחת מהן מודרת במידה זו 

או אחרת מן החברה הישראלית... 
לא מפתיע הדבר ששלושתן מצאו 

מפלט בשכונה אחת, שמסמלת את 
השוליים של העיר."

מתוך יומני השדה
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"הבתים ברחוב  השומר יפים מאוד, 
בנויים אבן, מזכירים לי את יפו ואת 

ירושלים. צומת השומר/סוקולוב/
אינבר מזכיר לי את מג'דל שאמס, 

בגלל השיפועים והכביש המשובש."

מתוך יומני השדה

"ראיתי ברחובות ילדים המשחקים 
מחבואים ואנשים החוזרים הביתה 

עם סלי קניות מהשוק... כמו כן 
נראתה אוכלוסיה מחבר העמים." 

"הבניינים בחלקם היו יפים עם ציפוי 
של אבנים  וחלונות  עם קימורים. 

חלקם האחר היה מאוד מוזנח. ניתן 
היה לראות שרבים מהם נטושים או 

שחלק מהקומות אינן מאוישות."

"כאשר שוחחנו עם האנשים ברחוב 
הם אמרו "שבעבר הרחובות היו מאד 
מרשימים, גרו בהם אנשים מכובדים 
ועם הזמן הם הלכו והידרדרו. חלק 
מהאנשים פונו עקב מבנים שאינם  
ראויים למגורים ומיועדים לשיקום 

או להריסה. חלק מהמבנים הנטושים 
משמשים למאורות סמים."

מהלך העבודה
היכרות עם הקהילה והמקום:

כדי להכיר את האזור נערכו סיורים מקדימים ונלמד מבנה השכונה, זוהו 

דפוסי הבינוי והמרקמים המאפיינים אותה, מערך הרחובות והקשר לעיר. נושא 

המגורים בשכונה נבחן משני היבטים, כמדיניות ציבורית וכחווייה של הדייר. 

עיון במסמכי מדיניות בנושאי דיור העלה כי רוב המבנים בשכונה הם בבעלות 

רשות הפיתוח שחלקם נמכרו למתגוררים בהם, לצד מבנים בשכירות באמצעות 

מנגנוני הדיור הציבורי וכן מבנים נטושים. 

כדי להבין את חווית המגורים בשכונה נערכו שלושה סוגים של ראיונות - 

ראיונות עומק עם מספר משקי בית, כולל תיעוד של הבניין בו הם המתגוררים 

ושל סביבת המגורים, ראיונות אקראיים וראיונות עם דיירים מתגוררים בבתי 

רשות הפיתוח. השאלות שנשאלו היו: 

מי גר פה ואיך? אילו מצבי דיור וחוויות יש בשכונה?

מה בין תפיסה של השכונה מבחוץ לבין האופן שבו רואים אותה תושביה?

האם יש הבדל בין האופן שבו תופסות את השכונה הקהילות השונות 
המתגוררות בה?

האם יש שיתוף פעולה בין הקהילות?

מה ניתן לעשות לשיפור הדיור?

סקיצות שצוירו על ידי הסטודנטים 
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"פרדוקס מתסכל- 
חלק מהדירות צרות 

מלהכיל את יושביהן. 
ואילו חלקן אטומות 

ונטושות..." 
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מתוך הסיורים בשכונה נשקפה קהילה פעילה, חולמת ויצירתית

חלוקה של השכונה למרקמי 

בינוי וסביבה אופייניים

סקר בתי 

רשות הפיתוח

  מקרא

. אזור I - מעל רח' השומר
. אזור II - מעל רח' אבן גבירול

. אזור III - מתחת רח' אבן גבירול
  מקרא

. בתי ר"פ נטושים חלקית
. בתי ר"פ נטושים במלואם

. בתים לא בבעלות ר"פ

בתהליך העבודה נערך מיפוי של  הקשרים בין האנשים ושיתופי 

הפעולה ביניהם, כדי לתת ייצוג ברור לצרכים ולשאיפות של 

הקהילה, באופן שישמש התארגנויות פנים-שכונתיות ברמה 

המקומית ואת עובדי הרווחה והעירייה ברמה העירונית.

ראיונות עומק עם משקי בית

הבית של ולודיה

* החומרים נלקחו מתוך עבודת הסטודנטים
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הבית של סמאח

הבית של מטוקו
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מכשולים והזדמנויות:
המידע שהופק מהסקרים נערך, הוצג כאינפוגרפיקה ואיפשר להסיק מסקנות. 

להלן מספר שאלות מדגמיות מהסקר ואופן הצגת הממצאים: 

האם אתה מרוצה מהדירה שלך?

האם יש לך קשר עם מגזרים אחרים?

האם אתה מרוצה מהשכונה?

האם אתה מרוצה מהבניין שלך?

פער עלות שכירת דירה מרשות הפיתוח לעומת מיזם פרטי

* יחס שכירות-בעלות | חלוקה סכמתית על פי נתונים שהתקבלו מאגף הרווחה של עיריית חיפה וסקר שבוצע בשטח

פער עלות רכישת דירה מרשות הפיתוח לעומת מיזם פרטי
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מתוך יומני השדהמתוך יומני השדה

"ההתרשמות מתחילה עוד מאופן 
ההגעה לשכונה... ולמרות שעיינתי 

מספר פעמים במפה, כדי לוודא 
את אופן ההגעה, בפועל, כמעט 

ופספסתי את השכונה... יכול להיות 
שזה בגלל עבודות הפיתוח..., 

ויכול להיות כי פשוט לאף אחד, 
מלבד לאלו הגרים בה, אין באמת 

סיבה להגיע לשכונה, ולכן העירייה 
לא מצאה צורך להנגיש ולהכווין 

לשכונה.

הליכה זו כלפי מעלה הובילה אותי 
אל אזור השוק..., למרות שהייתי 
שם בפעם הראשונה היה לי ברור 

שזה גבול השכונה... השיטוט בשוק 
הוביל אותי למבנה המרשים והנטוש 

של שוק תלפיות, ולגב של קולנוע 
"רון"..., המפנים את ערפם לשכונה. 
כנראה שההתעלמות מהשכונה היא 

לא רק נחלת השנים האחרונות."

"שלוה מפתיעה. .. די ריק פה. הזדמנות 
להרים עיניים לבתים. סגנון מעורב- 

מודרניסטי, אקלקטי, אבן וטיח. הדימוי 
הבולט פה הוא של תריסי פלסטיק בתוך 

חלונות מבני האבן, ממש נאבקים להשתלב 
במסגרת הקשתית שאינה מתאימה לייצור 

המתועש שלהם. ההיבריד הזה הוא 
הסיפור פה?

מדרגות מעלה ומטה.. אלו שיורדות 
מסקרנות אותי.. חצרות קטנות, כניסה 

לבית עם עציצים, חורבה, סימטה 
שמתדרדרת למטה, כמעט מפחידה במתלול 
שלה. ילדים חוצים את דרכי. דוברי ערבית. 

זוג דוברי רוסית נכנסים לאוטו. במקום 
אחר הרי הייתי חושבת שזה אקזוטי 

העירבוב הזה. בית משמאלי בשלבי שיפוץ 
מתקדמים, עם שלט שמכריז על דירות 

להשכרה בנות 2, 3, 4 חדרים. מי משכיר 
כאן? מי שוכר דירות של 2 חדרים?

סמטה יורדת מטה ואני איתה. נפתחות 
חצרות וסמטות. מירקמים שונים, תוספות 

לבתים, מרפסות אחוריות, כמו הקרביים של 
השכונה נפערו פתאום... ילדים חייכנים 

מציצים. הבית בפינה תופס את עיניי. 
נראה חצי חי חצי מת. בתהליך רק שלא 

ברור אם התהליך הוא החייאה או גסיסה 
"...
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הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

בעקרון נראה כי רוב האנשים בשכונה מרוצים מהדירה שלהם, אך מרוצים פחות 

מהבניין בו הם מתגוררים ומהשכונה עצמה. כדי לבדוק את הפוטנציאל הקיים 

בשכונה לפיתוח עתידי נבחנו מספר תרחישים. הוצע לממש את פוטנציאל 

הבינוי בשכונה ולפעול לעירוב מעמדי בשכונה, על ידי מתן תמריצים/מענקים 

מהעיריה עבור השכרת דירות.

תרחישים להגדלת היצע הדיור בשכונה

תרחיש שותפות פרטית-ציבורית 1

תרחיש שותפות פרטית-ציבורית 2

< מאפשר תנאים כלכליים לעזוב את השכונה לאוכלוסיה שרוצה לעזוב
< מאפשר למגוון אוכלוסיות להיכנס לשכונה – אוכלוסיה מוחלשת ואוכלוסיה חזקה

< מאפשר עם הזמן לאוכלוסיה מוחלשת לקבל בעלות על דירות
< מאפשר פיתוח מסחר ומגורים איכותיים יותר בשכונה עבור אוכלוסייה עמידה יותר על בסיס יזמות פרטית

< מאפשר עירוב מעמדי בשכונה

< הפיתוח יאזן את מחירי הדירות הקיימות ויאפשר לעזוב את השכונה לאוכלוסייה שרוצה לעזוב.
< יאפשר להתחזקות והשתקעות של תושבים נוכחיים בשכונה.

< יאפשר כניסה של אוכלוסייה מגוונת למגורים ופחות לשם השקעה בלבד.
< מאפשר פיתוח מסחר ומגורים איכותיים יותר בשכונה עבור אוכלוסייה עמידה יותר על בסיס יזמות פרטית.

< מאפשר עירוב מעמדי בשכונה.
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סיכום

הפרויקט חקר את מצב הדיור בשכונה, את חווית הדיור ואת 

תפישת המגורים של התושבים, כדי לבחון אפשרויות לפיתוח 

עתידי לרווחת כלל אוכלוסיית השכונה. הוצעו מספר תרחישים 

באמצעותם ניתן להגדיל את היצע הדיור בשכונה, כשהמטרה 

העיקרית היא לאפשר כניסה של אוכלוסיות מגוונות )הן מוחלשות 

והן חזקות(, לסייע לאוכלוסיות המעוניינות לעזוב ולחזק את 

התושבים המעוניינים להשאר, באמצעות פיתוח של מגורים 

איכותיים לצד מסחר.
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מקום:
אזור השוק, 

שכונת הדר 

ארגון מלווה:
מרכז נוער 

וחברה יודפת

צוות סטודנטיות:
דפנה רוזנפלד

נטלי מיקי

אנאיס סמעאן 

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון גייסט

זמן:
2014

קהילה: 
תושבות שכונת השוק, 

ערביות בנות הגיל 

השלישי 

מילות מפתח:
נגישות, הולכי רגל, 

תחבורה ציבורית, 

מהלכי מדרגות, 

מרחב ציבורי 

תעודת זהות

צילום: ניצן זוהר

08
הפודסט 

העירוני        
נגישות בשכונת השוק         

שוק תלפיות

אל חי י ב 
רחו

ץ החלו ב  רחו

ב ו ל קו סו ב  רחו

ן רקי סי ב  רחו
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תקציר
הפרויקט שפותח עם קבוצת נשים ערביות תושבות שכונת השוק מתמודד עם 

בעיית הנגישות בשכונה. בעיית הנגישות באה לידי ביטוי הן בניתוק השכונה 

מקווי התחבורה הציבורית והן בקשיי ניידות בתוך השכונה הנובעים מהמבנה 

הטופוגרפי התלול שלה. הנגישות בעייתית במיוחד עבור האוכלוסיה המבוגרת 

המתגוררת בשכונה, אשר מחד מתקשה בתנועה רגלית ומאידך אינה נוהגת ועל 

כן זקוקה לתחבורה ציבורית נוחה. רחוב השומר, בחלקה העליון של השכונה 

ורחוב אבן גבירול, בחלקה התחתון, מהווים צירי תחבורה עירוניים עיקריים 

המקושרים באמצעות גרמי מדרגות. ההצעות שפותחו במסגרת העבודה עם 

הנשים עסקו בשני מישורים של הבעיה: שיפור מערך התחבורה הציבורית 

העירונית, כך שישרת גם את שכונת השוק ופיתוח ׳פודסטים עירוניים׳ - תחנות 

ביניים היכולות לשמש כתחנות אוטובוס בעלות ערך מוסף לצורך מנוחה, 

למפגשים קהילתיים ולאירועים מקומיים. 

רקע
הגענו לשכונת השוק לאחר שקיבלנו בקשה מקבוצה של תושבות ערביות 

ותיקות שהכרנו מפעילויות קודמות בשכונה. התושבות ציינו את בעיית הנגישות 

בשכונה ואת התחושה המתמשכת שלהן כי השכונה מנותקת משאר חלקי 

העיר. על אף בעיה זו, יש בשכונה תחושה של קהילתיות, יצירתיות ומעורבות, 

המהווה פוטנציאל לשיפור המרחב הציבורי ואיכות חיי התושבים. 

התושבות ציינו כי יש ירידת מתח לאחר ההצלחה של פרויקט קודם לו היינו 

שותפים במסגרת הקורס, פרויקט אשר הוביל להקמת פארק שכונתי בשיתוף 

התושבים מספר שנים קודם.1 רגעי השיא של הקהילה ותחושת ההצלחה 

שהפרויקט הביא עמו דעכו במהלך השנים כשהפארק הפך לעובדה קיימת. 

הנשים ציינו כי יש עדיין הרבה בעיות בשכונה והן רוצות להיות מעורבות 

בפרויקט חדש שיחזק את השכונה ויתרום לאיכות חיי התושבים המתגוררים בה.   

1   על תהליך בניית הגינה 

הקהילתית ראו: כרמל, נגה, 
"שומרי הגן - כשהגינה שייכת 

לתושבים", אדריכלות נוף, 
גליון מס' 43, 2012, עמ' 

.12-14

מיפוי תחנות אוטובוס לפני התערבותשכונת השוק מנותקת ממערך התחבורה הציבורית בחיפה

כ-1,000 תושבים

מתגוררים בשכונת השוק
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עד סלילתו ככביש עירוני בשנת 2008 היה אבן גבירול רחוב שכונתי צר. סלילת 

הכביש ניתקה את הרצף הבנוי בין חלקה התחתון של שכונת הדר לבין העיר 

התחתית והותירה את שכונת השוק מופרדת משאר העיר. זאת למרות מיקומה 

הגיאוגרפי המרכזי לכאורה, בתווך בין הדר לעיר התחתית ובין שכונת חליסה 

ממזרח לבין שכונת ואדי סליב ושכונת ואדי ניסנאס ממערב. עם זאת, למרות 

שאבן גבירול הפך לעורק תחבורה עירוני ראשי, הוא לא שיפר את הזמינות 

של תחבורה ציבורית ולא הגביר את הנגישות אל השכונה וממנה. 

קבוצת הנשים עמן עבדנו הן תושבות ערביות מבוגרות הנפגשות באופן קבוע 

במועדון יודפת, מועדון עירוני הממוקם בשכונה. הנשים מעורבות בחיי השכונה 

ורואות את עצמן כנציגות בלתי רשמיות שלה. כפי שהן מסבירות זאת, לנשים 

תפקיד מרכזי בשכונה משום שהן מייצגות את כולם: את בני הזוג שלהן, את 

ילדיהן ונכדיהן. כפי שהן טוענות "אנחנו הנשים, אנחנו הגברים, אנחנו הכל". 

הקבוצה, הנפגשת באופן קבוע שני בקרים בשבוע, מאורגנת על ידי המחלקה 

לשירותים חברתיים בעיריית חיפה ומלווה על ידי עובדת קהילתית. 
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עבלא חג'יראת

רחאב בשתאווי

חוריה ג'בארין

מהלך העבודה
היכרות עם הקהילה והמקום:

העבודה התחילה בסיורים ובשיחות אקראיות עם תושבים בשכונה, במטרה 

להבין את המבנה הפיזי שלה ואת החוויה המרחבית של התושבים המתגוררים 

בה ואת האופן שבו רואים התושבים את חייהם בשכונה ואת הקשר בין השכונה 

לכלל העיר. בשל הקושי הפיזי הכרוך ביציאה לסיור רגלי עם הנשים, שחלקן 

מבוגרות ומתקשות בהליכה, נערכו הסיורים עצמאית על ידי הסטודנטיות. 
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את היעדים החשובים ביותר עבור חברות הקבוצה כגון: שוק תלפיות, ׳הפינה 
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מכשולים והזדמנויות:
בעיית הנגישות הסתברה כמרכזית לחיי היומיום בשכונה, במיוחד לאוכלוסיה 

המבוגרת המתגוררת בה. שני נושאים אותרו כחשובים במיוחד: ניתוק השכונה 

ממערך התחבורה הציבורית העירונית וקושי בניידות רגלית בתוך השכונה בשל 

הטופוגרפיה התלולה המאפיינת אותה. ניתוק השכונה ממערך התחבורה 

הציבורית העירונית מתבטא במיעוט קווי אוטובוס נגישים בשולי השכונה )ברחוב 

אבן גבירול, למשל, אין תחנת אוטובוס!( ומחסור מוחלט בקווי אוטובוס העוברים 

בתוך השכונה. מחסור זה באמצעי תחבורה ציבורית נגישים מחייב הליכה 

ארוכה ובשיפועים גדולים כדי להגיע לתחנת אוטובוס קרובה. קושי זה מצטרף 

לקושי בניידות בתוך השכונה, הנובע מהתנאים הטופוגרפיים המאפיינים את 

השכונה. מיקומה על צלע ההר )שיש לו אמנם יתרונות מרחביים של פתיחות 

לנוף( גורם להבדלי גובה משמעותיים בין הרחובות העירוניים העוברים אשר 

בהם יכולה לעבור תחבורה ציבורית – רחוב אבן גבירול, רחוב השומר ורחוב 

יל"ג. לדוגמא: הפרש הגובה בין רחוב אבן גבירול לרחוב השומר הוא של 15 

מטר, כפי שניתן לראות בחתך המדרגות ברחוב הקישון. 

התנאים הטופוגרפיים מקשים על הניידות של כלל תושבי השכונה, אבל הבעיה 

קשה במיוחד לאוכלוסיה המבוגרת. נמצא שיש הבדל משמעותי בין מהירות 

ההליכה של אדם בגיל ממוצע, לבין מהירות ההליכה של אדם מבוגר ובפרט 

של קשיש הנע בשיפוע. 

חתך ברחוב הקישון מראה את הפרשי הגובה 
בין רח' השומר לרח' קיבוץ גלויות 

ניתוח המבוסס על המיפוי הקוגניטיבי
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"האוכלוסיה המבוגרת 
המתגוררת בשכונה 

מתמודדת עם בעיית 
נגישות הן בשל 

הטופוגרפיה היחודית 
של האזור והן בשל 

ניתוק השכונה 
מתחבורה ציבורית." 
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הצעות תכנוניות:
על מנת להתגבר על בעיות הנגישות אל השכונה וממנה ועל קשיי הניידות, במיוחד 

עבור האוכלוסייה המבוגרת, הציעו הסטודנטיות לשפר את מערך התחבורה 

הציבורית העומדת לרשות תושבי השכונה. בנוסף הוצע לתכנן מרחבים נוחים 

לתנועה רגלית בתוך השכונה, אשר יאפשרו גישה נוחה לתחבורה הציבורית, 

יאפשרו תחנות שהיה ומנוחה לרווחת התושבים ויחזקו את תחשות הקהילתיות.

ההצעה כללה שני פתרונות משולבים: הראשון הוא הפודסט העירוני 2  - תחנת 

ביניים המשמשת למנוחה, היכולה לשמש גם כתחנת אוטובוס ולהכיל שימושים 

נוספים, כגון: פינת התרגעות וצפיה בנוף, מקום למפגש, לאירועים מקומיים 

וכיוב׳, בהתאם לסמיכותה לשימושים ציבוריים אחרים. למשל, בסמיכות לגן 

ילדים יכיל הפודסט מתקני משחקים; בסמיכות לשוק יותאם הפודסט לצרכי 

הקונים ויכיל גם מתקנים לתליית הסלים וכיוב׳. במקביל יכול המבנה של הפודסט 

העירוני לשמש גם כנקודת ציון המסמנת את השכונה בעיר. פוסטרים, תמונות, 

או ייצוגים אחרים הכלולים בה יציגו את השכונה לעוברים דרכה בתחבורה 

הציבורית. הערך המוסף של הפודסט העירוני הוא בהגנה ממזג אויר, חיזוק 

הקשר והתקשורת בין תושבי השכונה, ציון הזהות של השכונה בעיר ומכלול 

תפקודים נוספים. 

2   פודסט הוא מונח מקצועי 

עבור משטח ביניים בין מהלכי 

מדרגות המשמש למנוחה 

ולשינוי כיוון של התנועה. כינוי 

התחנה בשם זה מבטאת את 

התחושה במהלכי המדרגות 

הקיימים היום בשכונה אין 

פודסטים, דהיינו אין משטחי 

ביניים המאפשרים מקומות  

שהייה, מנוחה ושינוי של כיוון 

התנועה.

הסטודנטיות והנשים דנות בפיתוח הרעיון 
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הפתרון השני מציע שיפור במערך התחבורה הציבורית העירונית הקיימת על 

ידי הוספת קווי אוטובוס בשולי השכונה וכן הוספת קו שכונתי שיקשר בין יעדים 

החשובים לתושבים. מסלול השכונתית והוספת תחנות נוספות, ישתלב במערך 

הפודסטים העירוניים ויגביר את הנגישות של התושבים למקומות החיוניים 

לחיי היום יום שלהם. 

להמשך פיתוח הפודסטים העירוניים הציעו הסטודנטיות שילוב כוחות בין 

העירייה, החברה להגנת הטבע, קק"ל וחברת אגד. הרעיון היה לתכנן סוגים 

שונים של פודסטים עירוניים למקומות שונים, בשכונה, אשר ניתן ליישם אותה 

גם במקומות אחרים בעיר. הוצע לקיים תחרות תכנון פתוחה לאדריכלים 

ומעצבים שאליה יוצעו הצעות שונות. 

הרעיונות של הסטודנטיות הוצגו לנשים לקבלת היזון חוזר, כדי להתאימם באופן 

מיטבי לצרכיהן, כמו גם לצרכי כלל תושבי השכונה. הנשים חזרו והדגישו את 

העובדה שמה שטוב להן טוב גם לאחרים ושהן לא מבקשות פתרונות ייחודים 

עבורן, אלא רואות את עצמן כמייצגות את כלל תושבי השכונה )תואם ממצאים 

של מחקרים המראים כי נשים נוטות לייצג צרכים של ציבור רחב יותר(.
פרוגרמה איכותית

אינטראקטיבית

הגנה מפני מזג אוויר

ניקיון

אטרקטיבית

מקום מפגש

דרך להעברת מסרים

ערכים אלו היו פרי דיונים שבועיים עם 
קבוצת הנשים, אשר הדגישו בפנינו את 
חשיבות התאמת הרעיון לכלל הגילאים, 

התחשבות תכנונית בחלל 
לאינטרקאציה חברתית, וניצול הפודסט 
העירוני כמקום להעברת מסרים ותליית 

מודעות.  

הגדרת קהל היעד
קהל היעד שהוגדר על ידי אוכלוסיית 
הנשים המבוגרות התייחס למגוון רחב 

של אוכלוסייה. במהלך הפגישות מיפינו 
יחד איתן את צרכי כל אחת מקבוצות 

הגיל בשכונת השוק, על מנת לפתח 
תהליך תכנון המיועד לכולם.  

קשישים

מבוגרים

נוער ילדים

עבודה

מסגד

קניות

לימודים

משחק

מפגש

בילוי

התהליך כלל: 
1. ניתוח אורח 

החיים של הנשים 
והסקת מסקנות על 

המרחב השכונתי 
והאוכלוסייה שגרה 

בו. 
2. שימוש בכלים 

אדריכליים 
ואנתרופולוגיים: 

הצגת ההצעה מול 
הקהילה (מספר 

פעמים) ושכלולה 
בהתאם לשיח 
שהתפתח עם 

התושבות.

3. ההצעה – שילוב של 
תחבורה ציבורית ('שכונתית') 

עם מערכת של תחנות 
במסלולים הרגליים אליהם 
התחבורה לא יכולה להגיע 

('פודסטים').

*פודסט עירוני = משטח ביניים (בין מהלכי מדרגות או על מסלול השכונתית) 
שמטרתו להוות מוקד המתנה, מנוחה, מפגש חברתי וכדומה.

עיר תחתית

ואדי ניסנאס

הרצל

השוק השומר

שכונת השוק

אבן גבירול

מסלול ”השכונתית“ המוצע

5

5

שוק תלפיות
הפינה החמה

שירותי בריאות
בית ספר

מכולת
גן ילדים

מסגד
פח זבל 

 1
 2
3
4
 5
6
7

 8

מיפוי יעדים חשובים

”פודסט עירוני“

תחנת אוטובוס מוצעת

גבול השכונה

1

2
6

7

3

4

3

8

תחנת הגן השכונתיתחנת שוק תלפיות פודסט עירוני - ליד מרכז הנוער

הפודסט העירוני

תהליך העבודה עם קבוצת הנשים

מיפויים קוגניטיביים של 
תחנות אוטובוס על סביבת המחייה 

מסלול ”השכונתית“ 
המוצעת

פודסטים עירוניים  
תחנות מנוחה על 

מסלול המדרגות הרגלי

*

#

תחנת אוטובוס / פודסט עירוני

הפרויקט כולל תכנית תחבורתית הכוללת 
את שכונת השוק, שכונה המנותקת היום 

מהתחבורה הציבורית בחיפה ומהווה 
"חור שחור" בתוך רשת קווי התחבורה 

הקיימים. 

בנוסף הפרויקט מציע את "הפודסט 
העירוני" תחנת אוטובוס מורחבת – 
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הקיימים. 

בנוסף הפרויקט מציע את "הפודסט 
העירוני" תחנת אוטובוס מורחבת – 

היכולה לשמש גם כמקום מפגש, גן כיס, 
מרכז להעברת מידע שכונתי, מרכז 

למיחזור, פסל סביבתי המציג את 
השכונה וייחודה לעוברים דרכה 

באוטובוס ועוד.

ייחודו של הפרויקט הוא בתהליך התכנון 
שכלל בכל שלביו עבודה עם קהילת 

נשים מבוגרות הפעילות בשכונה.

מרים ראשד1

חוריה ג‘בארין2

עטיה אשרף3

פרוגרמה איכותית

אינטראקטיבית

הגנה מפני מזג אוויר

ניקיון

אטרקטיבית

מקום מפגש

דרך להעברת מסרים

ערכים אלו היו פרי דיונים שבועיים עם 
קבוצת הנשים, אשר הדגישו בפנינו את 
חשיבות התאמת הרעיון לכלל הגילאים, 

התחשבות תכנונית בחלל 
לאינטרקאציה חברתית, וניצול הפודסט 
העירוני כמקום להעברת מסרים ותליית 

מודעות.  

הגדרת קהל היעד
קהל היעד שהוגדר על ידי אוכלוסיית 
הנשים המבוגרות התייחס למגוון רחב 

של אוכלוסייה. במהלך הפגישות מיפינו 
יחד איתן את צרכי כל אחת מקבוצות 

הגיל בשכונת השוק, על מנת לפתח 
תהליך תכנון המיועד לכולם.  

קשישים

מבוגרים

נוער ילדים

עבודה

מסגד

קניות

לימודים

משחק

מפגש

בילוי

התהליך כלל: 
1. ניתוח אורח 

החיים של הנשים 
והסקת מסקנות על 

המרחב השכונתי 
והאוכלוסייה שגרה 

בו. 
2. שימוש בכלים 

אדריכליים 
ואנתרופולוגיים: 

הצגת ההצעה מול 
הקהילה (מספר 

פעמים) ושכלולה 
בהתאם לשיח 
שהתפתח עם 

התושבות.

3. ההצעה – שילוב של 
תחבורה ציבורית ('שכונתית') 

עם מערכת של תחנות 
במסלולים הרגליים אליהם 
התחבורה לא יכולה להגיע 

('פודסטים').

*פודסט עירוני = משטח ביניים (בין מהלכי מדרגות או על מסלול השכונתית) 
שמטרתו להוות מוקד המתנה, מנוחה, מפגש חברתי וכדומה.

עיר תחתית

ואדי ניסנאס

הרצל

השוק השומר

שכונת השוק

אבן גבירול

מסלול ”השכונתית“ המוצע

5
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שוק תלפיות
הפינה החמה

שירותי בריאות
בית ספר
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גן ילדים

מסגד
פח זבל 
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מיפוי יעדים חשובים

”פודסט עירוני“

תחנת אוטובוס מוצעת

גבול השכונה
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2
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תחנת הגן השכונתיתחנת שוק תלפיות פודסט עירוני - ליד מרכז הנוער

הפודסט העירוני

תהליך העבודה עם קבוצת הנשים

מיפויים קוגניטיביים של 
תחנות אוטובוס על סביבת המחייה 

מסלול ”השכונתית“ 
המוצעת

פודסטים עירוניים  
תחנות מנוחה על 

מסלול המדרגות הרגלי

*

#

תחנת אוטובוס / פודסט עירוני

הפרויקט כולל תכנית תחבורתית הכוללת 
את שכונת השוק, שכונה המנותקת היום 

מהתחבורה הציבורית בחיפה ומהווה 
"חור שחור" בתוך רשת קווי התחבורה 

הקיימים. 

בנוסף הפרויקט מציע את "הפודסט 
העירוני" תחנת אוטובוס מורחבת – 

היכולה לשמש גם כמקום מפגש, גן כיס, 
מרכז להעברת מידע שכונתי, מרכז 

למיחזור, פסל סביבתי המציג את 
השכונה וייחודה לעוברים דרכה 

באוטובוס ועוד.

ייחודו של הפרויקט הוא בתהליך התכנון 
שכלל בכל שלביו עבודה עם קהילת 

נשים מבוגרות הפעילות בשכונה.

מרים ראשד1

חוריה ג‘בארין2

עטיה אשרף3

תחנת הגן השכונתיתחנת שוק תלפיותפודסט עירוני ליד מרכז הנוער

דוגמאות לסוגים שונים של פודסטים עירוניים 
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סיכום

עבודה משותפת עם קבוצת תושבות בשכונת השוק הובילה לזיהוי 

בעיות נגישות בשכונה המטרידות את התושבים. בעיית הנגישות 

נחלקת לשני נושאים נפרדים: הקושי בהתניידות במרחב בגין 

תנאי הטופוגרפיה התלולים המקשים במיוחד על האוכלוסיה 

המבוגרת, וניתוק השכונה מהעיר בגין מחסור בקווי תחבורה 

ציבורית המספקים את צרכי התושבים.

הפתרונות שהציעו הסטודנטיות: שיפור מערך התחבורה 
הציבורית העוברת בשכונה והוספת קו אוטובוס פנימי המחבר 

בין יעדים חשובים והוספת "פודסטים עירוניים" המקלים על 

התנועה הרגלית בשכונה, ומספקים ערך מוסף בהיותם גם מוקדים 

תפקודיים וקהילתיים לרווחת התושבים.

ה'פודסט העירוני' המוצע הוא תחנת ביניים המשמשת למנוחה 
או להמתנה לאוטובוס, אך יכולה להכיל גם שימושים נוספים.

שילוב הפודסטים העירוניים במערך התחבורה הציבורית בשכונה 

יאפשר מגוון של פינות מנוחה ומוקדי פעילות ייחודיים השזורים 

במסלול השכונתית ובנקודות קריטיות במסלולי ההליכה של 

התושבים. כשהפודסט העירוני ישמש כתחנת אוטובוס הוא 

יאפשר לציין את הייחודיות של השכונה ולהוות נקודת ציון 

עבור השכונה המזהה אותה במרחב העירוני.

המשך הפרויקט מחייב פיתוח אב טיפוס של הפודסט העירוני 

שניתן ליישום והתאמה במקומות שונים בהתאם לתנאים ולצורך. 

קול קורא לתחרות אדריכלית לתכנון פודסטים עירוניים
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חיצוני, פטרוני, מנותק מכל הבנה של מציאות חיים מקומית התחזקה אצלי כשתיעדתי את לבושם המרושל במופגן 
של הדוברים... אבל יותר מהפטרונות והרישול שהופגן צרמה לי העובדה שהפרויקטים שהציגו היו חפים מכל חשיבה 
חברתית-פוליטית. הדיבור על "הנוף היפה" ועל ה"מקום של קיבוץ גלויות" וההצעות להקים גשר ארוך שיחבר עם 

מרכז העיר הנמצא כמה קילומטרים מהאגם..." )מוצפי האלר, 2012(. 

מתכננים, במיוחד אלה שיש להם מטרות הומניטריות, מעדיפים לעבוד רחוק מהבית. כפי שטוענת אמילי פילוטון: 
"מתכננים שאכפת להם נגררים בקלות אל מחוזות העוני הפורנוגרפי של הסלמס במומבאי או אל החוות הקטנות 
 .)Pilloton, 2010( "באפריקה, במקום לפעול בשכונה שלהם או לצעוד אל תוך בית מחסה לחסרי בית בסן פרנסיסקו
תיאור זה נכון גם בישראל, שבה עבודה מחויבת חברתית אינה זוכה ליוקרה ונחשבת לעתים לפרובינציאלית, או לחילופין 
למסוכנת מדי מבחינה פוליטית. פרויקטים של סטודנטים העוסקים בדיאלוג בין קהילות סובלים לא פעם מגישה 
פטרונית של הסטודנטים, החסרה ידע רלוונטי והיא מנותקת מהבעיות האמתיות, בין בשל היעדר שיתוף פעולה עם 
קהילת המקום או חוסר היכולת והכלים להתמודד אתה. במקרים רבים מדובר בפרויקטים קצרי מועד, שאינם מציעים 

שינוי מבני באמצעות פעולה רציפה הנמשכת לאורך זמן.

גם הסטודנטים בקורס תכנון עם קהילה לא מנסים לשנות את מבנה העיר המעורבת ולהשפיע על יחסי הכוח 
המבנים אותה. מובן הזה הם לרוב חכמים דיים להימנע מביטוי העמדה האידאולוגית הגורסת שתכנון יכול להציל 
את העולם. עם זאת, הם לומדים כיצד לפעול מקצועית בעבודה מחוייבת חברתית וכיצד לשתף פעולה עם קהילות 
בשטח. הכלים הרפלקסיביים בקורס, מאפשרים לסטודנטים לחקור אפשרויות של אדריכלות ושל תכנון חברתיים, 
לבחון את הפוטנציאל הגלום בהם לשינוי. הם מפתחים מודעות לחברה שהם חיים בה ולצד זאת גם מבינים את 
עצמם כסובייקטים מורכבים. זו דוגמה לכך שדרך קשר אישי למקום ולאנשים ניתן לפתח את ההיבטים החברתיים 
של האדריכלות ושל התכנון ואולי לאתגר במעט מערכות כוח דכאניות. זו הצעה לפעולה מקצועית מחויבת ומעורבת 

שיתכן שתוכל לעשות שינוי קטן בתוך עולם חברתי ופוליטי מורכב.

< פרקטיקה מקצועית 
מחויבת בערים מעורבות 

ערים שסועות מבחינה אתנו-לאומית יכולות לשמש פלטפורמה לפרויקטים פוליטיים שבהם היבטים מסוימים של 
אזרחות מתפתחים מעבר לתפיסה הצרה של האזרחות פורמלית. ערים אלה מגלמות בעבור הקהילות החיות בהן 
את המקומיות האתנית – ׳המקום של הקהילה׳ – ישות המכילה היסטוריות מרובות, היא אתר של מפלט אפשרי ושל 
התנגדות )Cupers, 2005(. זהויות אתניות נוצרות ונבנות בתוך העיר דרך זיכרונות של מקומות בעיר וחוויות יום-יומיות 
של קהילות מקומיות )Boyer, 1996(. המרחב העירוני מורכב משכבות של משמעויות סותרות המבקשות לחשוף סיפורים 
שהושתקו וסולפו )Hayden, 1995(. התצורות האורבניות והפרקטיקות המרחביות האופייניות לערים בהן מתקיים 
קונפליקט אתני ולאומי מבטאות היבטים חשובים של כוח במונחים של שליטה וסמכות. אבל לצד היבטיו הדכאניים 
 .)Hatuka & Kallus, 2008; Dovey, 2001( של הכוח, יכולים מקומות בעיר להיות גם אמצעי של התנגדות לכוח

עבודה מקצועית בערים מעורבות, מחולקות, או שסועות מבחינה אתנית ולאומית, מתאפיינת במשא ומתן בין שאיפות 
מנוגדות של מספר קבוצות אוכלוסייה, בזיקה חזקה ולעתים נפיצה, בין דחף השליטה של קבוצה אתנית אחת לבין 
המציאות המסוכסכת )Boal, 1996; Bollens, 1998(. מאבקים פוליטיים המתמקדים במשאבים החומריים והסמליים 
של קהילות מסוימות עוזרים לזקק את מושג האזרחות העירונית ולברר איך היא נוצרת בפועל. כפי שאומר הולסטון, לא 
פעם התביעות השונות לאזרחות באות לידי ביטוי במסגרת פוליטיקה של מקום, הן מדגישות את תפקידו של המרחב 

 .)Holston, 2008( בהבניית צורות של סובייקטיביות ואוריינטציה וממסגרות את החיים בעיר

העיסוק ב׳יצירת מקום׳, דהיינו בהפיכתו של מרחב למקום בעל משמעות, פירושו כי לאנשי המקצוע שמור מקום במאבק 
למען אזרחות עירונית, על כן יש חשיבות בפיתוח פרקטיקה מקצועית המנסה להבין את הרגישויות של המקום ואת 
החוויות של תושביו. התהליך הלימודי שעוברים הסטודנטים בקורס והמעורבות שלהם בקהילות מקומיות גורמים להם 
להבין את כוחו של המקצוע בו בחרו בעבודה עם אנשים. במהלך הקורס מקבל הניסיון המקצועי של הסטודנטים אשר 
נצבר במהלך לימודיהם חיזוק והרחבה, אך הוא מאותגר על ידי המציאות של חיי היומיום בעיר ועל ידי ידע מקומי של 

אנשים החווים את העיר ומכירים אותה באופן מיידי ובלתי אמצעי. 

בתוך ההקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מחזק המפגש של הסטודנטים עם קהילות בשטח את ערכה של 
פרקטיקה מעורבת חברתית. הוא מדגיש את משמעותה ואת חשיבותה בעיר שסועה מבחינה אתנו-לאומית ומציף 
נושאים פוליטיים שלא מרבים לדון בהם בכיתה. עם זאת הפרויקטים בקורס אינם פוליטיים. לרוב מעדיפים הסטודנטים 
להימנע מדיון ישיר בנושאים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אף כי הם נוגעים בנושאים אלה על שום שחיפה 
היא עיר מעורבת והשאלות הנוגעות בכך עולות בהתייחס לאתרים הנבחרים ולקבוצות עמן הם עובדים. גם במחקרים 
אחרים )Golan & Shalhoub-Kevorkian, 2014( נמצא כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני עולה לדיון בכיתה רק 
לעתים רחוקות. ההתייחסות לנושא הפוליטי היא לרוב מרומזת, עולה בהקשר לביוגרפיות האישיות של הסטודנטים, 
בקשר שלהם עם אנשים והמקומות שבהם הם פועלים )קלוש ושמור, 2017(. התייחסות זו מדגימה איך אנשים מתמרנים 
ביצירתיות בין מערכות של השתקה הקובעות איך הם יתנהגו בהקשרים שונים. מאידך היא גם מראה את כוחה של 

.)Hanisch, [1969] 2006( "מעורבות אישית במצבים פוליטיים שבהם "האישי הוא תמיד הפוליטי

סטודנטים לאדריכלות מואשמים לעתים קרובות בתמימות כשהם מתמודדים עם אתגרים חברתיים. לא פעם אין להם 
מידע מספיק על הנושא שהם מתמודדים אתו והם נוטים לאמץ גישה אסתטית לטיפול בבעיות שקשה להם להבין אותן 
לעומקן ושאין להם כלים מתאימים לפתור אותן )Roy, 2001(. פרויקטים של עיצוב חברתי מכונים לעתים ׳אימפריאליזם 
מסוג חדש׳, כאשר ההנחות ההומניטריות העומדות ביסודם נתפסות כנאו-קולוניאליזם תרבותי המשרטט גבול ברור 

.)Nussbaum, 2010( בין טריטוריות ׳מפותחות׳ לטריטוריות ׳מתפתחות׳

אכן, לעתים קרובות המתכננים מנותקים מן האנשים ומהמקומות שהם מעצבים. כפי שמתארת פנינה מוצפי-הלר 
את ביקורם של סטודנטים לאדריכלות בירוחם כדי להציג פרויקטים אדריכליים שעשו בעיר: "התחושה של דיבור 
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שער 3

קהילות ומקומות 

בעיר התחתית

העיר התחתית הוא הבסיס ההיסטורי של חיפה בצפונה של העיר בסמיכות לנמל, 

אשר כשמה מהווה את המדרגה הנמוכה מבין המדרגות הטופוגרפיות שעליהן 

בנויים רובעיה של חיפה. באזור זה מתרכזת עיקר הפעילות העסקית בעיר ובו 

מתגוררת רוב האוכלוסיה הערבית שנותרה בחיפה לאחר 1948. תושבי הרובע 

מעטים והם רק כ- 4.4% מתושבי העיר, כאשר כ-69% מהם ערבים, המהווים 

כ-28% מתושביה הערבים של חיפה. 

בשנים האחרונות עוברת העיר התחתית שינויים תפקודים וחזותיים המתבטאים 

בבניה של מתחמים חדשים  ושיפוץ של מתחמים ישנים ולצידם כניסה של אוכלוסיות 

יהודיות חדשות, בעיקר צעירות. במקביל יש התחדשות של עירוניות פלסטינית 

הנשענת על זהותה ההיסטורית של העיר התחתית ועל הריכוז הגבוה של תושבים 

ערבים המתגגוררים באזור. הפרויקטים בהם היינו מעורבים הגיבו לתופעות אלו. הם 

עוצבו עם ארגוני החברה האזרחית הפועלים לשינוי מעמדם ומצבם של האזרחים 

הערבים פלסטינים בישראל ולשמירה על ייחודם הלאומי-חברתי. 

  

הפרויקטים:

09  דיור בואדי ניסנאס

10  בני הנוער הולכים לשנות את העיר

11  סיפורים של נשים אופטימיות
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תקציר
הפרויקט מתמודד עם השאלה מה קורה לבני ואדי ניסנאס אשא גדלו במקום 

ועזבו אותו, אך משפחתם המורחבת עדיין גרה בו והם קשורים אליו, כאשר הם 

מבקשים לחזור ולחיות בו. רבים מבני הואדי עזבו את השכונה כדי להרחיב את 

אופקיהם החברתיים, הכלכליים והמקצועיים. חלקם ביקשו להתרחק מהואדי 

בשל מצבו הפיזי הירוד, הדימוי הנמוך של המקום והמחסור בהזדמנויות מגורים 

הולמות. אבל עתה כשיש להם ילדים הם מבקשים לחזור ולחיות במקום. האם 

יש בואדי אפשרויות מגורים למשפחות ערביות מהמעמד הבינוני?

במסגרת הפרויקט בחנו הסטודנטים את שאלת הדיור בואדי ניסנאס ועמדו על 

האתגרים והאפשרויות. הם למדו על ההשפעה החיובית היכולה להיות לחזרה 

של אוכלוסיה צעירה וחזקה אל השכונה. מאידך עלו הקשיים במימוש יעד זה. 

לימוד המצב הסתמך על חקירת הצרכים והדרישות של אוכלוסיית היעד מחד 

ובירור האפשרויות העומדות בפני קהל זה מבחינת נכסי הנדל"ן המתאימים 

והפנויים, מעמדם המשפטי של הנכסים, היכולת להשיג מימון לרכישת נכסים 

ולשיפוצם. הפתרונות שבהם התמקדו הסטודנטים היו בעיקר אדריכליים, כגון: 

הוספת קומות מגורים על מבנים קיימים או הריסה ובנייה מחדש, אבל גם 

פתרונות ברמה של מדיניות, כגון שינוי גבולות הואדי והכללת אזורים אחרים 

הסמוכים לואדי בהם ניתן להגדיל את היצע הדיור. 

רקע
ואדי ניסנאס הוא מוקד החיים של האוכלוסיה הערבית בחיפה מאז 1948. האזור 

פותח בסוף המאה ה-19,  בתקופת השלטון העות׳מאני, כשכונה יעודית עבור 

האוכלוסיה הערבית הנוצרית מחוץ לחומות העיר העתיקה. במהלך מלחמת 

1948 רוכזו בואדי ובסביבתו התושבים הערבים שנותרו בעיר ובהמשך הוא 

הפך למרכזה של הקהילה הפלסטינית של חיפה, הנוצרית והמוסלמית כאחד. 

באזור מרוכזים מוסדות חינוך, דת ושאר שירותים אזרחיים ותרבותיים השייכים 

לאוכלוסיה הערבית והמקום מאופיין בשימושי קרקע מעורבים, עם מגוון עשיר 

של עסקים ומסחר. כשכונה הפלסטינית היחידה בחיפה, שבה מבנים ותשתיות 

לא נהרסו במהלך המלחמה ולאחריה, ה"ערביות" של הואדי היא מקור גאווה 

לתושבים שלא עזבו ב-11948. עיריית חיפה מדגישה את יחודה של חיפה כ"עיר 

מעורבת" באמצעות פעילויות ואירועים שונים בואדי ניסנאס. לאסטרטגיה זו, 

השומרת את הואדי כ"כפר ערבי" ביטוי במיוחד בפסטיבל חג החגים הנערך 

בחודש דצמבר, במהלכו הופכות הסמטאות הצרות והמפותלות למוזיאון חי 

ומציגות את השכונה במלוא "אחרותה".

במהלך ההיכרות עם השכונה, הצביעו הסטודנטים על החוזקות והחולשות שלה. 

מחד השכונה נותרה יחידה חברתית מוגדרת בין הרקמה העירונית של הדר לבין 

העיר התחתית, המעניקה לתושביה זהות ושומרת על תחושת הקהילתיות. מאידך, 

מדיניות של אי-פיתוח, הגבלות על שימוש בנכסים זמינים ומחסור במשאבים 

גורמים להתנוונות השכונה ומונעים את יכולתה להתחדש ולקלוט אוכלוסיה צעירה. 

מאז האינתיפאדה הראשונה ב-1988 התחדדה הזהות הלאומית של האוכלוסייה 

הערבית בישראל ובתהליך זה נעשתה חיפה למרכזה, כאשר מוסדות וארגונים 

פלסטיניים רבים קבעו בחיפה את מושבם. לתהליך זה השפעה על הזהות שחשה 

האוכלוסיה הערבית כלפי חיפה והרצון של אוכלוסיה צעירה ומשכילה לחיות בעיר, 

לגדל בה את ילדיה ולהנות מההזדמנויות החברתיות והתרבותיות שהעיר מציעה.

במסגרת העבודה שאלו הסטודנטים את עצמם ואת האנשים עמם הם פעלו 

"למה לחזור לואדי?". התשובות שהתקבלו היו  מגוונות, החל מהתייחסות לרקמה 

ההיסטורית הייחודית לואדי ניסנאס, היוצרת שייכות קהילתית ותרבותית עבור 

תושבי העיר הערבים וכלה בנוחות שיש במגורים בשכונה אשר יש בה עירוב 

שימושים של מגורים, תרבות, חינוך ומסחר. בואדי ובאזורים הסמוכים לו נמצא 

ריכוז ניכר של בתי ספר ומוסדות תרבות ערביים והקרבה בין השימושים השונים 

מאפשרת חיי קהילה עשירים המחוזקים על ידי יחסי שכנות וזיקה היסטורית, 

תרבותית ופוליטית למקום.

1   ראו למשל את הסופר 

אמיל חביבי, שאת יחסו 

הרגשי והפוליטי לחיפה 

סיכם בכתובת שציווה 

לחרוט על מצבתו: 

"נשארתי בחיפה".

אבא X נולד בואדי ניסנאס.

ברחוב קיסריה.

כאן גרו סבו וסבתו.

וכאן הייתה החנות של אביו. 

כאן גר החבר הכי טוב שלו.

וכאן אחותו גרה עם בעלה.

וכאן הם גרו אחרי ש-X הקטן נולד.

וכאן X למד.

וכאן היה המוסך בו הוא היה משחק אחרי הלימודים.

וכאן משפחת X עשתה קניות. 
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היום משפחת X גרה בכרמל. 
מטבע הדברים, משפחת X רוצה לחזור לואדי.

והיא לא היחידה. והיא לא היחידה. 

והיא לא היחידה. 
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מהלך העבודה
היכרות עם הקהילה והמקום:

במסגרת הפרויקט, פעלו הסטודנטים בשיתוף עם תושבים ופעילים מקומיים. 

כדי ללמוד על האופן בו הם רואים את השכונה, נערכו סיורים, ראיונות ומפגשים 

מתוכננים ובלתי מתוכננים. מפגשים אלה איפשרו לסטודנטים להכיר את 

רקמת החיים היחודית בואדי ניסנאס, כפי שמעיד אחד הסטודנטים אשר 

התרשם מהקשרים הבינאישיים של אנשים המתגוררים בואדי: "דיברתי עם 

אחד הקצבים... ראיתי איך הוא תיקשר עם מנקה הרחוב ואיך הם בירכו אחד 

את השני. הרגשתי שיש קשר חזק בין אנשים שגרים שם". 

במקביל, כדי להבין את מצוקת הדיור בואדי ניסנאס, נדרש לימוד מקיף של 

מצב נכסי הדיור, בירור מפת הבעלויות והבנת המשמעויות הנובעות מהעובדה 

שמבנים כה רבים נמצאים בבעלות ציבורית )רשות הפיתוח( ובניהול חברה 

ממשלתית )עמידר(. לימוד המצב כלל ניתוח של הצפיפויות בואדי אל מול 

שכונות אחרות, של אופי הבניה במקום, מצב המבנים ואפשרויות הרכישה 

העומדות בפני האוכלוסיה הערבית.
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צפיפות לעומת היצע דירות בואדי

דירות להשכרה

אחת השכונות הצפופות ביותר בחיפה | עם % 140 בנייה 

הצפיפות בואדי ניסנאס ביחס לשטח הואדי | 27,207 נפש לקמ"ר

הצפיפות במרכז הכרמל ביחס לשטח הואדי | 6,947 נפש לקמ"ר

שימושים מעורבים סביב ואדי ניסנאס במספר 
טבעות היקפיות

תוספות בניה בואדי ניסנאס
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יחס בין קרקע השייכת לתושבים לבין קרקע 
השייכת לרשויות המדינה

היצע דירות למכירה קטן במיוחד, ביחס לשכונות אחרות בחיפה
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מכשולים והזדמנויות
כפי שהסביר אחד הפעילים בשכונה, זוגות צעירים ערבים מבוססים עוזבים את 

השכונה ועוברים לגור בשכונות העוטפות את השכונות הערביות, או בשכונות 

על רכס הכרמל, בעיקר במרכז הכרמל והכרמל הצרפתי. עם זאת, מרכז החיים 

הכלכלי, תרבותי, חינוכי ודתי נותר בואדי ניסנאס ובשכונת עבאס. זוגות צעירים 

אלה, במיוחד כשהם הופכים למשפחות עם ילדים, הם מקור החיות של השכונה 

והאוכלוסיה העיקרית היכולה לפתחה ולחדשה. בידי אוכלוסיה זו האמצעים 

לרכוש דירות ועניין רב לחזור לחיות בואדי ובסביבתו. מטרת הפרויקט היתה 

לבחון את הדרכים שיאפשרו לאוכלוסיה זו לגור בשכונה.

הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

בעבודתם הצביעו הסטודנטים על מספר אסטרטגיות לשיפור מלאי הדירות 

הקיים והוספת דיור חדש בתוך הואדי ובסביבתו. האסטרטגיות העיקריות 

היו הוספת קומות למבנים קיימים, הריסה ובניה מחדש של מתחמים ירודים 

במיוחד, בניה של דיור חדש בשטחים פנויים מחוץ לגבולות הקיימים של ואדי 

ניסנאס וניצול הזדמנויות נקודתיות בתוך הרקמה הקיימת. הדגמת כל אחת 

מאסטרטגיות אלו מראה כי בואדי ניסנאס יש שפע הזדמנויות לשימור ולבניה 

מחדש, שיאפשרו לשמר את אופיה היחודי של השכונה.

הצעה לשיפורמצב קיים
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"מרכז החיים הכלכלי, 
תרבותי, חינוכי ודתי 
נותר בואדי ניסנאס 

ובשכונת עבאס."



206207

עמידר            

בעלות פרטית/ציבורית

מתחמים להריסה 

המגרש הריק

אז מה הרווחנו?

סיכום

תהליך העבודה של הסטודנטים כלל סיורים, מפגשים ושיחות 

עם תושבי הואדי וכן עם משפחות המבקשות לחזור ולהתגורר 

בו. שיחות אלה הובילו לתובנות, בעזרתן ניגשו הסטודנטים 

לתהליך התכנון.

הסטודנטים בחנו את הפוטנציאל הקיים בשכונה ובדקו כיצד ניתן 

לאפשר מגורים למשפחות ערביות מהמעמד הבינוני המעוניינות 

להתגורר במקום. לימוד מעמיק של התשתיות, הרקמה הבנויה 

ואופי הבינוי, חשפו את ההזדמנויות הרבות הטמונות בשכונה 

ובתהליכי שימור ובניה מחודשים בעתיד.
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תקציר
באמצעות הליכות במרחב הציבורי עם בני נוער הגרים במערב העיר התחתית 

של חיפה והפעילים בארגון מוסאוא, התגבשה נקודת מבט המבוססת על 

תובנות מקומיות, אשר כללה דימיון תהליכי שינוי והדגמתם במספר מקומות 

נבחרים. העבודה כללה זיהוי של מסלולי הליכה ייחודיים, המוכרים לבני הנוער 

מחיי היומיום שלהם ומהשימוש שהם עושים במקום ובמוסדות ציבור, תרבות 

ופנאי. כך התגלו מקומות נסתרים הידועים רק לבני הנוער - מקומות שהם 

עוברים בהם בדרכם לבית הספר, קיצורי דרך מוצנעים, מקומות לבילוי לאחר 

שעות הלימודים, מקומות שכיף להם להיות בהם וכאלה שהם בעייתים, נטושים, 

הרוסים בחלקם, חשוכים בלילה וקצת מפחידים. חלק מהמקומות אותרו כבעלי 

פוטנציאל לשינוי ולאחר לימוד וניתוח ההזדמנויות הטמונות בהם, הם דומיינו 

באמצעות תוכנת פוטושופ, כדי לראות כיצד ניתן לשנות אותם במטרה להפכם 

לחלק ממרקם החיים של האזור.

רקע
הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם מוסאוא, המרכז לזכויות האזרחים הערבים 

בישראל. הוא פותח עם קבוצת בני נוער העובדת במרכז על בניית זהות אתנית-

לאומית, במטרה ללמוד על הזהות הנוצרת דרך החוויה העירונית הייחודית של 

צעירים ישראלים-פלסטינים תושבי חיפה. הניסיון היומיומי של הצעירים במרחב 

העירוני שימש על מנת לחקור את הפוטנציאל של קידום התרבות הערבית 

בעיר, במטרה לגייס את העירייה וארגונים מקומיים נוספים לקידום תוכנית 

פיתוח, תוך ניצול ההזדמנויות החברתיות והתרבותיות העשירות של האזור.    
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

מתוך קבוצה של כ-20 בני נוער הפועלים בקבוצת הנוער של מוסאוא, שלושה 

בנים ושתי בנות החליטו לעבוד עם צוות של שלוש סטודנטיות מהטכניון 

הלומדות אדריכלות ואדריכלות נוף לתואר ראשון, שלושתן יהודיות. הפרויקט 

החל בהליכה משותפת של הסטודנטיות ובני הנוער במערב העיר התחתית 

בחיפה. במהלך ההליכה הם דנו בתפיסות ההדדיות שלהן ושל בני הנוער לגבי 

האזור. הסיורים המשותפים הללו, שבהם הלכו ודיברו בחופשיות, אפשרו 

הבנה חדשה של המרחב העירוני ומשמעותו. בהמשך התבקשו חמשת בני 

הנוער לצייר מפות של נתיבי היומיום שלהם ואחר כך לצלם מקומות נבחרים.

הרעיונות שלהם התפתח כאשר  לבטא את  הנוער  לבני  הרעיון לאפשר 

הסטודנטיות החליטו שהן רוצות להבין לעומק את נקודת המבט של בני 

הנוער. הדבר הוביל להחלטה להזמין את בני הנוער למעבדת המחשבים 

בטכניון וללמד אותם כלי עריכה גרפיים כדי שיוכלו ליצור את הדמיון של 

הרעיונות שלהם בעצמם. תוכנת פוטושופ, שהיא קלה ללימוד נבחרה כשיטה 

הגרפית המועדפת על מנת לעבוד על התמונות שצולמו על ידי המשתתפים. 

חמושים בכלי חדש לדמיין שינוי, בני הנוער התבקשו לצאת שנית אל השכונה 

ולבחון על איזה מקום הם רוצים לעבוד. תצלומיהם נדונו ונותחו כדי להבין 

את ייחודו של המקום, כיצד ומתי נעשה בו שימוש, הבעלות, הבטיחות, והכי 

חשוב, איך המקום יכול להשתנות ומה הוא יכול להיות. 

המפות הצביעו על פוטנציאל רב לפיתוח עתידי של האזור. היה ברור שיש 

ואינם  הרבה שטחים פתוחים באזור, שברובם שייכים לארגונים פרטיים 

נגישים. מקומות אחרים שאומנם היו פתוחים, אך מוזנחים ולא בטוחים 

ובמיוחד מאיימים בלילה. בניינים נטושים זוהו כ"חורים שחורים" המזמינים 

פעילות שלילית, למרות שלעתים קרובות הם סמוכים למבני חינוך. המוסדות 

והמתקנים הציבוריים באזור אינם קשורים זה לזה ואינם מתפקדים כמערכת 

של מקומות עירוניים. בהתאם לכך סומנו הגבולות של אזור תרבותי עתידי, 

רעיונות למיתוג עתידי נחקרו, וכמה מקומות הוצגו בתמונות ׳לפני׳ ו ׳אחרי׳ 

כדי להדגיש את הפוטנציאל שלהם.

מיפוי האיזור

מסלולי ההליכה של קבוצת הנוער 
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"מסלולי ההליכה 
הייחודיים המוכרים 

לבני הנוער משימוש 
יומיומי במקום עוברים 

דרך מוסדות ציבור, 
תרבות ופנאי, אך גם דרך 
מקומות נסתרים הידועים 

רק לבני הנוער."
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הפוטנציאל לפיתוח עתידי של האזור

המפגש בחוות המחשבים בטכניוןמסלולי ההליכה של קבוצת הנוער 

הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

בפגישה שנערכה במרכז מוסאוא, בשיתוף עם ארגונים נוספים הפועלים באזור, 

כגון: בית הגפן )מרכז תרבות יהודי ערבי(, הקונסרבטוריון למוזיקה, המועדון 

הארמני, המרכז הבהאי ועוד, בני הנוער והסטודנטיות הציגו את הצעותיהם ודנו 

באפשרויות לפעילויות מתואמות בין הארגונים השונים, כגון שימוש בשטחים 

פתוחים לסרטים וקונצרטים בחוץ, אירועי בית פתוח וכיוב׳. הוצע לפנות לעירייה 

לבקש לערוך שינוי בתשתיות הפיזיות במקום ולקדם פעילויות תרבות שימותגו 

בצורה מאורגנת עבור כל האזור אשר יוגדר כמתחם תרבות.

סיור שאורגן על-ידי מרכז מוסאוא במסגרת אירוע "הליכות ג׳יין" שנערך 

בסיוע מוזיאון חיפה, בהנחיית בני הנוער, הפגיש את תושבי חיפה שהשתתפו 

בסיור, רובם יהודים, עם מערב העיר התחתית בחיפה. חלק מהמשתתפים לא 

הכירו את האזור והיתה זו הזדמנות ייחודית לראותו להכירו דרך עיניהם של 

בני הנוער המקומיים, ללמוד על המקומות האהובים עליהם, על בתי ספר בהם 

הם לומדים, המשפחות שלהם וחיי היומיום שלהם. צילומי פוטושופ שצולמו 

על ידי בני הנוער נערכו כפוסטרים שהוצבו באתרים השונים שאותם תיעדו 

ועבורם הציעו שינויים. במהלך הסיור התפתחו דיונים, גם עם תושבים מקומיים 

המתגוררים בקרבת מקום, אשר נגעו בהיסטוריה של המקום ובמשמעותו 

עבור האוכלוסייה הערבית וחשפו את הבעיות והפוטנציאלים של מערב העיר 

התחתית בחיפה, כמו גם של שכונות ערביות אחרות בעיר. 
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פרויקט הליכות חיפה כולל עשרות סיורים 
ומסלולי הליכה לא שגרתיים, אותם יובילו 

אמנים, סופרים, אדריכלים, חיפאים וחיפאים 
לשעבר. כל אחד מהם יוביל מסלול הליכה 
בעל אופי וסגנון משלו: מיצגים, מסלולים 

מודרכים המבוססים על סיפור אישי או על 
רקע היסטורי, וגם סיורים לכל המשפחה. 

הסיורים ימתחו קווי אורך ורוחב מהמוזיאון 
אל תוך העיר. הציבור הרחב מוזמן להצטרף 

להולכים ולהליכות. 
10 / 2011

www.hms.org.il | 1-599-50-22-11

מיר
מים: אייל א

צילו

סיורי אמנות
 ברחבי חיפה

جوالت فنية في
 مدينة حيفا

האירוע מתקיים במסגרת 
התערוכה קו שנוצר על ידי הליכה

מוזיאון חיפה לאמנות 

المشروع هو جزء من
المعرض خط ينشأ عن المشي

متحف حيفا للفنون

באדיבות

بلطف

בשיתוף

بمشاركة

ניהול אמנותי רותי דירקטור, יעלה חזות, נטלי סמית
הפקה טל סיאנו

עיצוב גרפי אביגיל ריינר + שלומי נחמני       
ערבית רואא תרגום והוצאה לאור

תיאום והפקה ליאן סייד

1/ הליכות על מסך المشي على الشاشة
11:00    בית הקרנות,  בלפור פינת הרצל

               بيت هكرنوت،  هرتسل زاوية بلفور

2/ בני נוער הולכים לשנות את העיר
شبان يمشون لتغي�ري المدينة

16:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26
              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

3/ חרושת ותעשייה במפרץ 
معامل وصناعة في الخليج

 14:00-16:00/10:00-12:00 תחנת הכוח חיפה, חוף שמן
דרך סלמן פינת טובים - תחנת הכוח חיפה א'

طري�ق سلمان زاوية طوفيم – محطة التوليد الكهربائي حيفا 

4/ 1000 המדרגות 1000 الدرجات
13:00     יפה נוף 105 מדרגות גדרה

                يافيه نوف 105

800/45 /5
16:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

6/ קו–נקודה خط — نقطة
16:30    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

7/ קו מרחב | קו גבול خط الحيز|خط الحدود
17:30    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

8/ צלייני אמנות ُحّجاج الفّن
11:30    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

               ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

9/ במעמקי חיפה - רבדים של עיר
في أعماق حيفا – طبقات المدينة

12:00    ואדי שיח -  לוטוס פינת קדימה )קפה שתיים סוכר(
               وادي السياح –  لوتس زاوية كديما )مقهى شتايم سوكار(

10/ ביקור סטודיו زيارة إستوديو
12:00    הנמל 61 מול הקמפוס

              هنمال 61 أمام الكامبوس

11/ ירושלים בחיפה القدس في حيفا
11:00     גן בנימין מול  ירושלים

                حديقة بنيامني أمام  يروشاليم

23/ סיפורי חיפֿה قصص حيفا
 11:00    כניסה לגן האם, שדרות הנשיא 122

               مدخل حديقة األم

24/ הליכה–חיפה مشي – حيفا
12:00    נווה שאנן - בית אבא חושי, אבא הלל סילבר 71

نافيه شأنان – بيت أبا حوشي, أبا هيلل سيلفر 7

25/ הפנים של הדר وجه الهدار
13:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

26/ קהילת הפיות הריקים 
مجموعة األفواه الفارغة

17:00    שדרות הציונות 113, מול מצפור ע"ש דוד שטסל
               شارع التسيونوت 113, مقابل المرقب على اسم دافيد شطسل

Save the Date: Afternoon /27
18:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

28/ הזקן מנהריים العجوز من نهرايم
09:00     בית רוטנברג, שדרות הנשיא 77, פינת דפנה

                بيت روطنربغ, شدروت هنسي 77، زاوية دافنه

29/ חרושת ותעשיה במפרץ
معامل وصناعة في الخليج

10:00-12:00   תחנת הכוח חיפה, חוף שמן
דרך סלמן פינת טובים - תחנת הכוח חיפה א'

طري�ق سلمان زاوية طوفيم – محطة التوليد الكهربائي حيفا 

30/ גבול حدود
17:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

31/ הקלויז של רגטקה كليوز النقيفة
18:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

32/ קו שנוצר על ידי נקודות מפגש
خط نشأ عن طري�ق نقاط التقاء

19:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26
              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

12/ ההגדה לבית טלפון ملحمة لبيت تلفون
13:00    בית הקרנות,  בלפור פינת הרצל

               بيت هكرنوت،  هرتسل زاوية بلفور

13/ סיבוב ברים בעיר התחתית 
Pub Crawl :جولة في بارات البلدة التحتا

19:45    סטודיו נמלה חיפה,  הנמל 37, בניין ירוק קומה ב'
               إستوديو نملة حيفا،  هنمال 37، البناية الخضراء الطابق ب

14/ צלייני אמנות ُحّجاج الفّن
11:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

15/ “לך לך” “امش امش”
16:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

16/ ורידים أوردة
17:00    כיכר פריז

               ساحة الحناطري )ساحة باريس(

17/ מסע בנמל - להפליג בסמטאות הזמן
رحلة في الميناء — اإلبحار في أزقة الوقت

18:00    כיכר פריז
               ساحة الحناطري )ساحة باريس(

18/ הליכות על מסך المشي على الشاشة
מ–18:00    כיכר פריז

                   ساحة الحناطري )ساحة باريس(

19/ “ראלי, מסע מטרה” “رالي، هدف”
10:00    שדרות בן גוריון 11, מול בית העם

               جادة بن غوري�ون 11, أمام بيت هعام

20/ תרבות רחוב - משחק בעקבות יוצרים בחיפה
ثقافة  – لعبة في أعقاب مبدعني في حيفا

11:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26
              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

21/ בעלת בית صاحبة البيت
12:00    קפה מסדה, מסדה 16

               مقهى مسادا، مسادا 16

22/ בוהמה חיפאית
فنانون وفنانات في الهدار

13:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26
              ساحة المتحف، شبتاي ليفي 26

33/ קוים והליכות خطوط ومشي
21:00    רחבת המוזיאון, שבתאי לוי 26

              ساحة متحف حيفا للفنون

34/ ארוחת בוקר וסיור فطور وجولة
10:00    שוק תלפיות,  סירקין 35

سوق تلبيوت،  سريكني 35

35/ עמוס גיתאי בעקבות אביו, 
אדריכל הבאוהאוס מוניו גיתאי וינרויב

عاموس جيتاي في أعقاب والده، 
مهندس الباوهاوس مونيو جيتاي فيرنويف

12:00    לשכת המס, שדרות המגינים 104, קרית אליהו 
               مكتب الضري�بة، شدروت همجينيم 104,   كريات إلياهو

36/ גינה לי ירוקה
حديقة لي خضراء

12:00    גן בנימין
              حديقة بنيامني

37/ על טבע ועיר — ועל טבע העיר
عن الطبيعة والمدينة، وعن طبيعة المدينة

14:00-16:00    הפועל 3, פינת גאולה
    هبوعيل 3، زاوية غئوال

إدارة فنية روتي ديركتور، يعيال حازوت، نتلي سميت
إنتاج طال سيانو

تصميم غرافي افيغايل رايرن +شلومي نحمني
عربي رؤى ترجمة ونشر مض

تنسيق وإنتاج ليان السيد

 مشروع  نمشي حيفا  يشمل عشرات 
من جوالت خاصة ومسارات مشي غري 

عادية، والتي سيقودها فنانون، كتاب، 
مهندسون معماري�ون  وسكان حيفا. 

لكل مسار أسلوب وطابع آخر: مسارات 
تدمج عروض فنّية، جوالت مبنية على 

أساس قصة شخصية أو خلفية تاريخية، 
وجوالت للعائلة بأكملها. هذه المسارات 

ستمد خطوط طول وعرض من المتحف 
إلى البلد. الجمهور مدعو لالنضمام إلى 

هذه المسارات. 
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מוזיאון חיפה לאמנות
 متحف حيفا للفنون 
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סיור בהובלת בני הנוער במסגרת "הליכות ג'יין"
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הצעות לשיפור

הצעות לשיפור

הצעות לשיפור

מצב קיים

מצב קיים

מצב קיים

מצב קיים

שטחים פתוחים שאינם משמשים את הציבור

מקומות המושכים פעילות מפוקפקת

מקומות שאינם נגישים לחלק ניכר מהאוכלוסיה
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הצעות לשיפור

הצעות לשיפור

הצעות לשיפור

מצב קיים

מצב קיים

מצב קיים

מצב קיים

מקומות ההופכים למאיימים בחושך

מבנים נטושים המושכים אליהם פעילות שלילית

מוסכים ומבני תעשיה מוזנחים 

סיכום

דמיון העתיד של  אזור מגוריהם התברר כחוויה משמעותית 

מאוד עבור בני הנוער, ואיפשר להם לראות את הפוטנציאל 

של האזור ואת תפקידם כאזרחי העיר להוביל שינוי. הכרות בני 

הנוער עם האזור היתה מפורטת ומדוייקת ודמיון השינוי האפשרי 

במקומות שנבחרו הדליק את דמיונם ואפשר להם לחשוב על 

חלופות למקומות הסובלים היום מאי-פיתוח ומהזנחה. הזדמות 

זו לדמיין את שינוי הפכה את בני הנוער ממשתמשים פאסיביים 

של המרחב  לבעליו. בני הנוער הבינו את הפוטנציאל של האזור 

בו הם מתגוררים כחלק חשוב מכלל העיר, אשר להם יש יכולת 

לשנות. למרות שההצעות שלהם עדיין לא יושמו, הדמיון הוא 

חלק חשוב בתהליך, שכן הוא נותן ביטוי לתחושת בעלות משותפת 

על העיר ומעודד אזרחות עירונית פעילה. 
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תקציר
הפרויקט נערך עם שש נשים בנות הגיל השלישי, חברות בקבוצה גדולה יותר 

של נשים אשר נולדו לפני 1948 ורובן באו לחיפה בילדותן עם משפחותיהן 

שברחו או גורשו מבתיהן בגליל. הנשים נפגשת פעם בשבוע במרכז מוסאוא 

לזכויות האזרחים הערבים בישראל בעיר התחתית בחיפה. הפגישות במוסאוא 

הן פעילות חברתית חשובה עבורן, שבה הן מחליפות דעות ודנות בשלל נושאים 

הקשורים בחייהן. הן קוראות לעצמן "נשים אופטימיות" ומדגישות את התקווה 

ואת הביטחון שלהן בעתיד, למרות מציאות חייהן הלא-פשוטה. 

מטרת הפרויקט היתה לייצר מפה אינטראקטיבית של העיר התחתית בחיפה, 

המחברת מקומות אשר זוהו על ידי הנשים כמשמעותיים עבורן ולספר את 

הסיפורים העוסקים בהיסטוריה של המקומות, בתפקידם בחייהן של הנשים 

ובמשמעותם עבור הקהילה. המפה האינטראקטיבית מציעה עיר תחתית 

חלופית, כפי שהיא נראית מבעד לעיניהן של הנשים. היא מציגה את המשמעויות 

האישיות, הקהילתיות והאתנו-לאומיות של הרקמה הבנויה בעיר התחתית. 

המטרה היא להמשיך ולהרחיב את המפה ולכלול בה עוד ועוד מקומות, בסיוע 

בני נוער אשר יתגייסו למשימה של תיעוד הסיפורים של בני הדור המבוגר יותר 

אשר חווה את חיפה ובמיוחד את העיר התחתית החל מ-1948.

רקע
המבנה של חיפה היום הוא תוצאה של תהליכי ייהוד שדחקו לשוליים את 

הקהילה הפלסטינית שנשארה בעיר אחרי הקמת מדינת ישראל ב-1948 )שגב, 

1984(. בשביל רבים מתושביה הפלסטינים של חיפה ההיסטוריה של העיר היא 

חוויה יום-יומית והיבט חשוב בזהותם )חביבי, 1993; כנפאני, 2001(. מטרת 

הסיורים בשטח והמפגשים של הסטודנטיות, שלושתן ערביות נוצריות, שתיים 

תושבות חיפה ואחת מגוש חלב, עם הנשים המבוגרות, היתה להבין את מציאות 

חייהן של מי שקולן אינו נשמע בדרך כלל בפני הרשויות ובתהליכי התכנון.
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"הן קוראות לעצמן 
"נשים אופטימיות" 

ומדגישות את התקווה 
ואת הביטחון שלהן 

בעתיד, למרות מציאות 
חייהן הלא-פשוטה."
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

בסיורים שערכו הסטודנטיות בהדרכת הנשים המבוגרות בעיר התחתית של 

חיפה הן תיעדו את הזיכרונות של הנשים מן החיים בשכונות הערביות בעיר. 

הנשים הצביעו על מקומות שהיו חשובים להן, במיוחד על מקומות שבהם 

שגרת חייהן היום-יומית הצטלבה עם נרטיבים חברתיים ופוליטיים גדולים 

יותר. דרך הסיפורים האישיים שלהן הן בנו משמעות של עבר, הווה ועתיד 

השזורים זה בזה. עבודת התיעוד המשיכה במפגשים במרכז מוסאוא, שבו 

עבדו הנשים על מפות מנטליות שבהן תיעדו את המסלולים החשובים עבורן 

ואת הבניינים שיש להם משמעות בחייהן. 

שלושה בניינים נבחרו לייצג את התהליך של בניית מפה אינטראקטיבית 

של העיר התחתית המכילה בניינים בעלי משמעות קהילתית או שכונתית 

מיוחדת: בניין ספרידון ברחוב יוחנן הקדוש, חנות הספרים של דאוד טורקי 

בפינת הרחובות ח׳ורי וצהיון וגן הילדים של תנד"י )תנועת נשים דמוקרטית 

ישראלית( ברחוב חדד. הסיפורים שמאחורי בניינים אלה תועדו והטקסט עובד 

לכלל תויות שיוצגו על גבי הבניינים. מתוך שלושת הבניינים, גן הילדים של 

תנד"י רלוונטי במיוחד לקשר הבין-דורי שנוצר בין הנשים לבין הסטודנטיות. 

כשהסטודנטיות הקשיבו לסיפוריהן של הנשים הבינו שתיים מהן לפתע שהן 

עצמן למדו בגן הילדים הזה, ואחת מהן הבינה כי סבתּה הקימה אותו. היא 

כתבה ביומנה: "מה שהכי מעניין אותי זה הסיפורים הקשורים לגן של הנשים 

הדמוקרטיות. ומסתבר שסבתא שלי הייתה אחת הנשים שהקימו את הגן. 

כמובן שאני ידעתי שהיא הייתה בתנועת הנשים הדמוקרטיות, אבל לא ידעתי 

שהיא הייתה מעורבת כל כך בגן".

לצפייה בסרטים:

www.youtube.com/watch?v=aVVabOvO8Hw&feature=relmfu

www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=uawDuKH-HsM

 

זהיה פרח | زهيه فرح

מרי סעיד | ماري سعيد

ג’לינאר פרח | جلينار فرح

רמזיה עבוד | رمزيه عبود

עבלה ח'ורי | عبله خوري

אילין חמאם | ايلين حمام
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נשים אופטימיות

הגן של תנועת הנשים
הדמוקרטיות



234235



236237

מכשולים והזדמנויות
הסטודנטיות שעבדו עם "הנשים האופטימיות" הן נשים נוצריות צעירות 

ממשפחות שעזבו את בתיהן בכפרי הגליל ועברו לחיפה, או לעיר אחרת 

בצפון הארץ. הגישה שלהן אל ה"נשים האופטימיות" מבוססת אפוא על 

השפה ועל התרבות המשותפת להן, אף על פי שהיו ביניהן הרבה הבדלים 

אחרים, כגון גיל, ידע מקצועי וכד׳. בזמן שסיירו יחד ברחובות העיר התחתית 

בחיפה, דיברו הנשים והסטודנטיות בחופשיות על זהותן הלאומית, האתנית 

והמגדרית. הנשים הצביעו על מקומות שהיו חשובים להן, על מקומות שבהם 

שגרת חייהן היום-יומית הצטלבה עם נרטיבים חברתיים ופוליטיים גדולים 

יותר. דרך הסיפורים האישיים שלהן הן בנו משמעות של עבר, הווה ועתיד 

השזורים זה בזה. 
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הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

התוצר הסופי הוא תוצאה של תהליך משותף שבו הנשים הן חלק בלתי 

נפרד מן הפרויקט ועל כן מוצגים בגלוי שמותיהן ותמונותיהן, כשהבתים בהם 

הן מתגוררות מסומנים במפת הרחובות, כולל תצלומים של הבתים מבפנים 

)בהסכמת הנשים(. לתוצר זה צורפו שני סרטי וידיאו קצרים שתיעדו את 

הסיורים המשותפים ואת העבודה עם הנשים במרכז מוסאוא.

במפה האינטראקטיבית של העיר התחתית, תוצר הפרויקט, מסומנים בניינים 

שיש להם משמעות קהילתית או שכונתית מיוחדת. הסיפורים הרלוונטיים של 

הבניינים מסופרים, והמפה אמורה להמשיך ולצבור מידע. שלושה בניינים 

נבחרו לייצג את התהליך: בניין ספרידון ברחוב יוחנן הקדוש, חנות הספרים של 

דאוד טורקי בפינת הרחובות ח׳ורי וצהיון וגן הילדים של תנד"י )תנועת נשים 

דמוקרטית ישראלית( ברחוב חדד. לכל בניין הוכן שלט המספר את סיפורו 

ולידו קוד סריקה )Quick Response Code( המפנה את המעוניינים 

בפרטים נוספים לאתר ברשת. הכוונה היא לעדכן את מסד הנתונים ואת 

המפה לאורך זמן, כשצעירים בני המקום יאספו עוד ועוד סיפורים, בההתאם 

לתכנית האסטרטגית לפיתוח נוסף של הפרויקט ובה הצעה לשיתוף פעולה 

בין מרכז מוסאוא לבין היחידה לשימור אתרים בעיריית חיפה.
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סיכום

הסטודנטיות שעבדו עם קבוצת הנשים שונות מהן בגיל 

וברקע המקצועי שלהן, אך חולקות עמן זהות לאומית, 

ומורשת תרבותית. הדיאלוג שנוצר  השתייכות דתית 

במפגשים האלה אפשר הן לסטודנטיות והן לנשים להתבונן 

בכל הרבדים של זהויותיהן, וכן במעמדן הפוליטי־חברתי, 

על המגבלות שהוא מציב ועל הפוטנציאל הטמון בו. 

בעיר  הנשים  בהדרכת  הסטודנטיות  בסיורים שערכו 

התחתית של חיפה, נזכרו הסטודנטיות בחוויות ילדות 

שלהן מאותם מקומות. המפגשים עוררו את רגשותיהן 

של הסטודנטיות בנוגע למעמדן החברתי והפוליטי, רגשות 

שהושתקו על ידי הניטרליות של המערכת האקדמית 

והמקצועית. נוסף על כך, הסיור של הסטודנטיות בשטח 

והמפגשים שלהן עם הנשים המבוגרות אפשרו להן להבין 

את מציאות חייהן של מי שקולן אינו נשמע בדרך כלל 

בפני הרשויות ובתהליכי התכנון. 

לקריאה נוספת:

קלוש רחל וטל שמור )2017(, "גישה רפלקסיבית לחינוך אדריכלי: 

סטודנטיות מתמודדות עם זהותן המקצועית והלאומית בסביבה 

עירונית קונפליקטואלית", בתוך: גשרים של ידע: שותפויות אקדמיה-

קהילה בישראל, בעריכת: דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, הוצאת 

מכון מופ"ת, ת"א, עמ' 70-92
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שער 4
שכונה ואוכלוסייה בפריפריה העירונית 

נוה דוד ונוה פז הן שתי השכונות בשולי הגלעין של מטרופולין חיפה, המשמשות 

במהלך השנים לאיכלוס מרבית העולים בעיר. הקהילות המרכיבות אותן מייצגות 

את גלי העליה השונים שהגיעו לעיר החל משנות ה-50 ועד שנות ה-90 ואת 

הקשיים שהם עוברים בקליטתם, בעיר בפרט ובמדינה בכלל.

נוה דוד ממוקמת במבואה הדרום-מערבית של העיר, גובלת בחוף הים, אך מופרדת 

ממנו על ידי כביש 4. השכונה מהווה חלק מרובע מערב חיפה שבו מתגוררת 

כ-12.1% מאוכלוסיית העיר ושייכת לתת רובע שקמונה, לצד השכונות עין הים, 

קרית שפרינצק ושער העליה. בין ארבע שכונות אלה קיים רצף גיאוגרפי, אך הן 

נבדלות זו מזו בתקופת הבניה, באופי הבנייה ובהרכב האוכלוסיה. כ-38% מתושבי 

תת רובע שקמונה הם עולים משנות ה-90 ואילך )לעומת 23% בכל העיר(. 

נוה פז נמצאת בשוליים המזרחיים של העיר, במורדות הצפון מזרחיים של שכונת 

נוה שאנן, בין דרך יד לבנים לבין חוף שמן. מעליה נמצאת שכונת נוה יוסף 

ולמרגלותיה גשר פז, אשר נבנה על ידי חברת הדלק "פז", שעל שמה נקראת 

השכונה. היא מהווה חלק מרובע נוה שאנן ויזרעאליה, בו מתגוררים 7.7% מתושבי 

העיר ושייכת לתת הרובע מורדות נוה שאנן, לצד חליסה, תל עמל, נוה יוסף ונוה 

גנים. כ-45% מתושבי תת-הרובע הם עולים חדשים. 

 

הפרויקטים:

12  נוה דוד

13  נוה פז
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נוה-דוד 
מערכת שטחים פתוחים

מקום:
שכונת נוה-דוד

ארגון מלווה:
המחלקה לשרותים 

חברתיים, עיריית חיפה 

צוות סטודנטיות:
גבריאלה רובין

שירה גלר

ניצן פמיני

צוות מנחים:
פרופ' רחל קלוש

ד"ר טל שמור

אדר' יעל סיון גייסט
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2011

קהילה: 
קבוצת פעילים 
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מרחב ציבורי, שטחים 

פתוחים, שפ"פים 
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תקציר
בעבודה משותפת עם קבוצת פעילים בשכונת נוה דוד נחקרו הפוטנציאלים 

הקיימים בשכונה לפיתוח מערך של שטחים פתוחים לרווחת התושבים. המאמץ 

היה לחזק תשתיות קיימות של שטחים פתוחים ושבילים ירוקים בלתי מנוצלים 

בשכונה, לחבר בין פרויקטים קיימים ומתוכננים ולהגדיל את הממשק בין השכונה 

לבין אזורים הסמוכים לה. המטרה העיקרית של הפעולה המשותפת היתה 

לסייע ביצירה של מרחבים רב-שימושיים לפעילויות של קבוצות שונות בשכונה, 

תוך שיתוף התושבים. ההצעה כללה רשת של שבילים ושל שטחי פעילות חוץ 

מגוונים באמצעות שילוב בין שתי שדרות מצטלבות ומערך חיבורים ירוקים 

המורכב משבילים וגינות כיס. כל אחד מהמערכים עומד בפני עצמו, אך יש 

ביניהם קישוריות גבוהה והם ניתנים ליישום בשלבים. יישום מלא של ההצעה 

יצור בשכונה רשת מקושרת של מרחבי התרחשות בעלי שפה עיצובית אחידה.

רקע
שכונת נוה דוד ממוקמת במבואות הדרום מערביים של חיפה בסמיכות לחוף 

הים. השכונה הוקמה בשנות ה-50 על שרידיה של מעברת מחנה דוד והוקמו 

בה שיכונים עבור עולים מארצות שונות. בשכונה התגוררו לאורך השנים 

עולים חדשים בסמיכות לעולים ותיקים יותר. כיום יש בשכונה ריכוז של עולים 

מאתיופיה, עולים ממדינות חבר העמים ותושבים ותיקים מעליות קודמות. 

המעמד החברתי והכלכלי של רוב התושבים הוא נמוך.

בשכונה שטחים פתוחים רבים לא מנוצלים, הן בין בנייני השיכון והן בשטחים 

יעודיים שלא פותחו, או שפותחו, נעזבו והוזנחו במהלך השנים. מטרת העבודה 

עם קבוצת הפעילים בשכונה היתה לייצר מרחבי חוץ מסוגים שונים, בשטחים 

ציבוריים ובשטחים פרטיים משותפים )שטחי החוץ של השיכונים( בהם יתקיימו 

פעילויות שונות אשר יסייעו במיתון קונפליקטים בין עדתיים ויסיעו לייצר זהות 

מקומית והזדהות חיובית של התושבים עם השכונה. העבודה ביחד עם הפעילים 

נועדה לאתר מקומות המאפשרים שיתופי פעולה בין הקבוצות השונות, לא רק 

מבחינת השתייכותן המגזרית, אלא גם מבחינת גיל, מגדר, נושאי עניין וכו'. 



248249

"שכונת נוה דוד 
היא שכונת מגורים 
ים תיכונית וקסומה 
המהווה את כרטיס 
הביקור והשער של 

העיר חיפה." 

מתוך חזון השכונה כפי שנוסח 

על ידי קבוצת הפעילים  
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

סיורים עצמיים וסיורים עם הפעילים איפשרו לסטודנטיות, שתיים הלומדות 

אדריכלות ואחת הלומדת תכנון ערים, להכיר את השכונה ולגלות אותה דרך 

עיני התושבים. ביחד הם זיהו מגוון גדול של שטחים פתוחים מסוגים שונים, 

אשר מופו, מויינו וסווגו. במקביל נלמדו צרכי התושבים לשטחי חוץ, הדרושים 

מאחר והדירות בשכונה קטנות יחסית ובמיוחד בקיץ יש ביקוש רב לשטחי חוץ 

מוצלים. נבחנו גם דרישות התושבים לשטחי חוץ יעודיים, כגון מקום לקיום 

מופעי חוץ בקיץ ומקומות מפגש ובילוי מסוגים שונים. נבדקו תוכניות לפיתוח 

עתידי של השכונה, הן תוכניות של העירייה אשר חלקן נמצאות בשלבי מימוש, 

כגון שכונת רמת הנשיא ממזרח לשכונה וכן מספר מתחמים לפינוי-בינוי בתוך 

השכונה. במקביל נבחנו תוכניות שיזמו הפעילים, כגון טיילת לאורך כביש 4 

הכוללת גם גינה קהילתית רב תרבותית. תהליך העבודה כלל בנוסף לסיורים 

גם למידה משותפת עם הפעילים, חשיבה על אלטרנטיבות ועבודת תכנון עם 

מפות שכללה דמיון של מקומות יעודיים. 

מיפוי האיזור
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"התחושה שהשכונה 
היא אי מבוצר – בין 

כביש מהיר שמאחוריו 
מציץ הים, לבין 

השתפלויות הכרמל, לבין 
בית-קברות לבין כביש 

העליה הבודד – דרך 
הים- לכרמל."  
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מכשולים והזדמנויות
עיקר הבעיות שזוהו בשכונה יוחסו למלאי הדיור הקיים, הכולל דירות קטנות 

שאינן מותאמות לתנאי המחיה הדרושים. אך לעומת מצאי הדיור הירוד, בולט 

ריבוי השטחים הפתוחים, הן בתוך מערך השיכונים )שטחים פתוחים פרטיים( 

והן שטחים פתוחים ציבוריים יעודיים שלא פותחו, או שהוזנחו במהלך השנים. 

לשני הסוגים של שטחים אלו פוטנציאל רב לפיתוח ובתכנון נכון הם יכולים 

להפוך למאגר מגוון של שטחים פתוחים מסוגים שונים לרווחת התושבים. 

עם זאת, התושבים התלוננו על אי הסדרה של תוספות בניה וניכוס פרטי של 

שטחים פתוחים, משותפים או ציבוריים, דבר הדורש הסדרה, פיקוח ואכיפה.

"לא רוצים להישאר מאחור. צריך לשדרג – שכל השכונה תיראה טוב." 
)פירחה, פעילה שכונתית(
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"הבחנו בהרבה מפגעים, 
מרבצי זבל, שטחים 

פתוחים לא מפותחים, 
תוספות בניה לא 

מבוקרות, שטחים 
משותפים מוזנחים, 
אל מול ניכוס פרטי 

של שטחים משותפים,  
דברים שהפריעו מאוד 

לפעילים..." 
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הצעות תכנוניות
אסטרטגיה להמשך הדרך :

בסופו של התהליך המושתף עם הפעילים הוצעה תכנית פיתוח הכוללת שתי 

שדרות מרכזיות המצטלבות במרכז השכונה בסמיכות למוסדות הציבור, שאליהם 

מתחברת רשת של שבילים ושל שטחי פעילות חוץ מגוונים, המציעה חיבורים 

ירוקים וגינות כיס. המקומות השונים הודגמו באמצעות תמונות ותרשימים 

המראים את הפוטנציאליים שלהם. 

מתווה השדרות

שטחים לפיתוח

הצעות לשיפור

הצעות לשיפור

מצב קיים

מצב קיים

"לא רק ירוק ופרחים, שיהיה אמנות...פיסול..." 
)לונה, פעילה שכונתית(
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חיבורים ירוקים

הצעות לשיפור מצב קיים

"שיהיו שולחנות למבוגרים ליד איפה שהילדים משחקים." 
)זיוה, פעילה שכונתית(
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שבילים וגינות כיס

הצעות לשיפור מצב קיים

אנחנו רוצים שדרות הולנדיות, ספסלים, ירוק, צמחיה, פרחים, מתקנים, פינות ישיבה..." 
)זיוה, פעילה שכונתית(

סיכום

פוטנציאל השטחים הפתוחים בנוה דוד נבחן בעבודה 

של  מגוון  להציע  כדי  בשכונה  פעילים  עם  משותפת 

מרחבי חוץ מסוגים שונים. זוהו הזדמנויות הן בשטחים 

ציבוריים והן בשטחים פרטיים משותפים )שטחי החוץ 

של השיכונים( המאפשרים פיתוח. העבודה המשותפת 

עם הפעילים איפשרה לאתר מקומות היכולים לעודד 

שיתופי פעולה בין קבוצות שונות ולפתח סדרה של מקומות 

מפגש, פעילות פנאי ונופש. 
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ובינוי ערים ביחד עם תלמידים בכיתות ה׳-ו׳, איתרו מוקדים שכונתיים בנוה פז, במטרה לחברם לפרויקט שביל חיפה 
)ראו: www.haifatrail.com). הפרויקט מצעדים קטנים לפיתוח שבילים שכונתיים נערך במסגרת החממה 
החברתית בטכניון )www.socialhub.technion.ac.il(, במטרה לשמר את הקשר עם תושבי השכונה ולחזק 

את השותפות עימם. 

בשנת 2016 החלטנו לחזור לשכונה במטרה לפתח את פרויקט השבילים בשיתוף קבוצת פעילים שכונתיים ובעידודה 
של העובדת הסוציאלית הקהילתית מטעם עיריית חיפה. הפעילים, למודי ניסיון מעבודה מוקדמת על פיתוח תכנית 
אב לשכונה, לא הזדרזו ליצור קשר עם הסטודנטים. נדרשה עבודה מאומצת שאיפשרה לסטודנטים לרכוש את 

אמונם ולקדם פעולה משותפת. 

במסגרת חיפוש אחר הדרך המתאימה לעבודה משותפת עם הפעילים, הוחלט על דרך ביניים בין פרויקט ממוקד, 
המציע פעולה מיידית, לבין גיבוש תכנית אסטרטגית המתווה פרויקטים בעלי טווח פעולה ארוך יותר. הפרויקט 
הממוקד היה מבוסס על תהליך למידה של השכונה ובעקבותיו הוחלט על פעילות לשיפור פני השכונה ביום המעשים 
הטובים )על יום המעשים הטובים, ראו: www.good-deeds-day.org.il(. פעילות זו שיתפה גורמים רבים 
מתוך השכונה ומחוצה לה והיו לה תוצרים ממשיים בשטח. היא גרמה לתחושת הצלחה אצל התושבים, צמצמה 
במידת מה את התלות שלהם בעירייה ופתחה את הדלת לביסוס שיתוף פעולה רציף ומתמשך עם קבוצות נוספות 
מהטכניון. בהמשך מיפו הסטודנטים את החוזקות, האתגרים וההזדמנויות בשכונה, זיהו את השחקנים הראשיים 
ואת הכוחות הפועלים בשכונה והצביעו על פרויקטים היכולים להוות בסיס למסגרת של פעולה משותפת בשכונה 
בטווח הארוך, כחלק מתכנית לשיתוף פעולה מתמשך בין השכונה לבין הטכניון, בתאום החממה החברתית בטכניון.

בשנת 2018 המשיכה החממה החברתית לפתח פרויקטים נוספים בנוה פז. במסגרת קורס העוסק ביזמות וביצירתיות 
הניתן בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, עבדה קבוצת סטודנטים עם בני נוער הפעילים בבית מגנצה – מתנ"ס שכונתי 
הפועל כשלוחה של המתנ"ס בנוה יוסף. הסטודנטים הקימו קבוצת עבודה עם בני הנוער, שמטרתה היתה להעלות 
רעיונות ולפתח פרויקטים שבני הנוער מבקשים לקדם. לאחר גיבוש הרעיונות, ניגשו בני הנוער לשלב היישום והחלו 
להוציא לפועל את הפרויקטים, תוך עידוד ותמיכה של הסטודנטים, שחלקם המשיכו ללוות את בני הנוער גם לאחר 

שהקורס הסתיים.

בימים אלה עובדות בנוה פז שתי קבוצות של סטודנטים מהטכניון במסגרת סטודיו לעיצוב עירוני בנושאי התחדשות 
מגורים ופיתוח מערך השטחים הפתוחים בשכונה. בעתיד מתוכננים להיפתח קורסים נוספים, אשר יעבדו בשיתוף 
פעולה עם תושבי השכונה, בהתאם למודל המעבדה העירונית אשר פותח על ידי חממה החברתית בטכניון. במסגרת 
זו פועלים מספר קורסים באותה שכונה במשך כמה סמסטרים, תוך מתן מענה לצרכי השכונה ותושביה. הקורסים 
עוסקים בנושאים מגוונים עם קהילות שונות, כך שנוצר ערך סינרגטי לכל השותפים לתהליך: הסטודנטים זוכים 
להתנסות בדילמות "החיים האמיתיים" ובעבודה מול לקוח אמיתי; השכונה זוכה בהצעות יצירתיות ורלוונטיות לפיתוח 
ולקידום פרויקטים בתחומה וחברי הסגל והמורים בוחנים במסגרת המעבדה את שאלות המחקר המעסיקות אותם 

בתנאים אמיתיים.

< נוה פז - תהליך מתמשך של 
עבודה בשכונה אחת 

העבודה לאורך השנים בשכונת נוה פז מדגימה את השתנות אופני הפעולה שגובשו במסגרת הקורס במפגש עם 
השטח ואת התובנות שהצטברו לאחר עבודה ממושכת עם אותן קהילות. 

שכונת נוה פז שוכנת בשוליו המזרחיים של גלעין המטרופולין ותחומה על ידי הרחובות יד לבנים מדרום ורחוב יגור 
מצפון. מדרום לנוה פז במעלה ההר נמצאת שכונת נוה יוסף ומצפון לה במורד ההר נמצא גשר פז. רחובה המרכזי 
של השכונה הוא רחוב חטיבת כרמלי והיא מאופיינת בשיפועים חדים ובמדרגות רבות. רוב בתיה של השכונה פונים 

אל מפרץ חיפה.

השכונה מהווה חלק מרובע נוה שאנן ויזרעאליה בו מתגוררים 7.7% מתושבי העיר והינה חלק מאשכול השכונות חליסה, 
תל עמל, נוה פז, שהוא אזור מעורב המאופיין בחוסן חברתי נמוך. על פי נתוני מפקד 2008 של הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, המדד החברתי כלכלי של נוה פז באשכול העירוני הוא 2 מתוך 10. 24% מהתושבים בעלי השכלה אקדמאית 
ו-52% ללא תעודת בגרות. 95% מהתושבים בגילאי העבודה עובדים במשרה מלאה. דימויה הנמוך של השכונה גורם 
לכך שבעשור האחרון מתרחשת  הגירה של תושבים ילידי השכונה, ברובם צעירים, אל שכונות אחרות בחיפה ובקריות.

מתוך כ-5,300 תושבים המתגוררים היום בנוה פז, 77% הינם יהודים ומתוכם 75% אינם ילידי ישראל. הקהילות המרכיבות 
את אוכלוסיית השכונה מייצגות את גלי העלייה השונים שהגיעו לעיר ואת הקשיים שהם עוברים בקליטתם בעיר בפרט 
ובמדינה בכלל. 35% מתושבי הרובע הם עולים, המהווים 22% מאוכלוסיית העולים בעיר, מרביתם יוצאי חבר העמים 

לשעבר ויוצאי אתיופיה. 

בניית השכונה החלה בראשית שנות ה-70. אז התגוררו בה בני עדות המזרח, שפונו מאזורי המצוקה בעיר ושוכנו 
בדירות של חברת שיקמונה. לצידם התיישבו בשכונה עולים ממדינות מזרח אירופה - רומניה ופולין, אך בעיקר עולי 
חבר העמים  לשעבר, שעלו ארצה בגל העלייה הגדול של שנות ה-70. העולים  שוכנו בדירות של חברת עמידר. עם 
השנים התפשטה השכונה מזרחה ובשנים האחרונות נקלטו בה עולים מגלי העלייה של שנות ה-90, ממדינות חבר 

העמים לשעבר ומאתיופיה, אליהם התווספו משפחות של פליטי צד"ל וסייענים )משת"פים(.

כ-40% מתושבי נוה פז גרים בשכירות ושיעור הבעלות על דירות בשכונה הוא 58%. השכונה מוכרת על ידי משרד 
השיכון והבינוי ועל ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים כחלק מפרויקט שיקום שכונות, במסגרתו אוחדו השכונות 
חליסה, נוה פז ותל עמל לשכונה אחת. בלב נוה פז פועלים בית הספר היסודי גבריאלי, מערכת גנים לגיל הרך, המרכז 

הקהילתי בית מגנצה ומרכז מסחרי קטן.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< שיתוף הפעולה עם שכונת נוה פז החל בשנת 2010. מטרת הפרויקט היתה לבחון יחד עם התושבים כיצד לפתח את 
השכונה וללמוד על הבעיות העיקריות בה מנקודות מבט שונות. הפרויקט שהתגבש במסגרת הקורס בעבודה משותפת 
עם גורמים שונים הפעילים בשכונה התמקד באפשרויות הפיתוח של המרחבים הציבוריים בשכונה, הרחבת השימוש 

בגינות והשטחים הפתוחים הציבוריים הקיימים ושימוש מושכל יותר באזורים המשותפים בין הבניינים. 

כדי להבין את מבנה השכונה ואת האוכלוסיות המגוונות החיות בה, לזהות את הפוטנציאל הקיים ואת אפשרויות 
הפעולה  ובהתאם לכך להחליט איך וכיצד ניתן להתערב, התמקדו הסטודנטיות בקורס בהעברת סקרים ובעריכת 
ראיונות עם תושבים. על סמך הידע שנאסף פיתחו הסטודנטיות הצעות להתערבויות מינימליות בשטחים הציבוריים 
ברחוב חטיבת כרמלי, הרחוב הראשי בשכונה. הצעות אלו, בהן שותפו התושבים ועובדי הרווחה בעירייה, הובילו מאוחר 

יותר לפרויקטים ממוקדים יותר שהעירייה קידמה יחד עם התושבים.

שבע שנים מאוחר יותר, בשנת 2015, גיבשנו פרויקט משותף עם בית הספר גבריאלי. סטודנטיות מהפקולטה לארכיטקטורה 
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תקציר
הפעילות בשכונת נוה פז נערכה במטרה לבחון ביחד עם התושבים כיצד לקדם 

את פיתוח השכונה. העבודה התמקדה בלימוד הבעיות העיקריות בשכונה, הן 

מנקודת ראותן של קבוצות אוכלוסיה שונות המתגוררות בשכונה והן מנקודת 

ראותם של גורמים חיצוניים שונים המנסים לקדם את השכונה, כגון, מחלקת 

הרווחה של העירייה, אנשי חינוך ופעילים בשכונה. הפרויקט התמקד באפשרויות 

הפיתוח של המרחבים הציבוריים בשכונה, הרחבת השימוש בגינות ובשטחים 

הפתוחים הקיימים ושימוש מושכל יותר באזורים המשותפים של הבניינים 

וביניהם. 

רקע
שכונת נוה פז ממוקמת באזור המזרחי-דרומי, של העיר חיפה, מתחת לשכונת 

נוה יוסף. היא משויכת למקבץ שכונות מזרח העיר, לצד נוה יוסף, חליסה 

ותל עמל ונחשבת החלשה ביניהן. התושבים המתגוררים בשכונה מתאפיינים 

ברמת הכנסה נמוכה. חלקם הגדול הם עולים מאתיופיה וממדינות חבר העמים 

לשעבר. בנוסף ישנה בשכונה אוכלוסיה ערבית מבודדת, שעיקרה הוא משפחות 

של פליטי צד"ל וסייענים )משת"פים(. 

עובדי המחלקה לשירותים חברתיים בעיריה פועלים להקמה ולמיסוד ועדי בתים 

בשכונה ובמקביל עוסקים בנושאים של ביטחון אישי במרחבים הציבוריים. 

מטרת העבודה בשכונה היתה לבחון ביחד עם התושבים שאלות הנוגעות 

לקידום השכונה, טיפוח פנימי וחיצוני של הבתים, פיתוח פעילויות ושימושים 

שונים בשטחים המשותפים של הבנינים ובשטחים הפתוחים הציבוריים, תוך 

שימוש מושכל ויעיל יותר במרחבי השכונה. 
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מהלך העבודה
הכרות עם הקהילה והמקום:

המרכזית  הלשכה  של  נתונים  ניתוח  על  תחילה  התבסס  השכונה  לימוד 

ידי גורמים שונים.  לסטטיסטיקה ושל חומר רקע שהוכן על השכונה על 

בהמשך נערכו ראיונות עם תושבים מארבע קבוצות אוכלוסיה הגרות בשכונה: 

עולים מאתיופיה, עולים ממדינות חבר העמים לשעבר, ערבים ויהודים ותיקים. 

המרואיינים היו בגילים שונים והראיונות התמקדו בשתי סביבות חיים בקני 

מידה שונים: של הבניין ושל השכונה. השאלות שעסקו בבניין בחנו את קשרי 

המרואיינים עם השכנים, האם קיים ועד בית ואיך מתנהלים החיים בשטחים 

המשותפים של הבניין: שטחי הפנים )הכניסה, חדרי המדרגות והמחסנים( 

ושטחי החוץ הנמצאים סביב הבניין. השאלות שעסקו בשכונה התייחסו לאופן 

שבו רואים המרואיינים את השכונה, הסיבות למגוריהם בה, קשרים עם תושבים 

מקבוצות אוכלוסיה אחרות, אזורי שהיה מועדפים ומיקום הקבוצות השונות בתוך 

השכונה. כמו כן נשאלו המרואיינים לגבי מקומות אחרים בעיר אליהם הם יוצאים 

מהשכונה וכיצד הם מגיעים אליהם, התוכניות שלהם לעתיד וכיצד הם רואים 

את מגמות הפיתוח של השכונה. במקביל נבחנו חיי היומיום ומסלולי התנועה 

בשכונה של מספר תושבים, מקבוצות אוכלוסיה שונות ובגילים שונים. כמו כן 

נערכו תצפיות במרחבים הציבוריים של השכונה, בעיקר באזורים המרכזיים 

לאורך רחוב חטיבת כרמלי. 

הראיונות וכן שיחות אקראיות עם התושבים, העלו כי השכונה מאופיינת בתחושת 

ניכור על רקע ריבוי עדות ותרבויות. לדברי התושבים הדבר בא לידי ביטוי 

בפגיעה בביטחון האישי ובתופעות של ונדליזם, עבריינות וצריכת אלכוהול 

במרחבים ציבוריים.

לצד טענות אלו, הסתבר כי בשכונה קיימות שתי קבוצות פעילים המעלות לסדר 

היום את הנושאים הבוערים. האחת היא קבוצת פעילים של תושבים ותיקים 

והשניה קבוצות פעילים של עולים חדשים יוצאי אתיופיה. שתי הקבוצות 

מקדמות בנפרד את צורכי הקהילה, אם כי נעשים נסיונות להביא את שתי 

הקבוצות לפעול יחד. 

עיקר הבעיות שעלו מהלימוד המקיף של השכונה היו מחסור בשטחי חוץ ובמגרשי 

משחקים נגישים. התושבים הביעו תחושת קיפוח מצד הרשות המקומית, אשר 

לטענתם אינה עושה מאמצים לקדם את השכונה ואינה משקיעה בפיתוחה. 
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"תסתכלי סביב, את 
היית מגדלת את 

הילדים שלך כאן?"
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"הדבר היחיד שטוב 
בשכונה הוא האנשים 

והקהילה."

"איפה אתן רואות פה 
שכונה? איפה שכונה?"

צילום: דימה ויסבורג
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ראיונות עם תושבי השכונה

רחוב חטיבת כרמלי
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מכשולים והזדמנויות:
ריבוי השטחים המוזנחים והבלתי מפותחים בשכונה מהווה מכשול. לעתים מדובר 

במפגעים סביבתיים של ממש. אבל שטחים אלה הם גם פוטנציאל לפיתוח 

עתידי, אשר יתן מענה למחסור בשטחים פתוחים ובפינות משחק בשכונה. 

למרות העדויות על מצבה של השכונה, הרי שהיינו עדים גם לחוזקות ולכוחות 

הפועלים בה: התארגנויות של תושבים הפועלים כדי לשנות את המצב מעידים 

כי מאמץ משותף של התושבים יחד עם העירייה יכול להביא לפיתוח השכונה.

הצעות תכנוניות
הוחלט להתמקד ברעיונות לפיתוח אזורים ציבוריים לאורך רחוב חטיבת כרמלי, 

שעליו הצביעו רוב התושבים כי הוא הרחוב החשוב והמשמעותי בשכונה. 

נבחרו מספר מקומות שבהם הודגמו אפשרויות לפיתוח עתידי באמצעות 

ויזואליזציה של המצב לפני ולאחר פיתוח. 

ההצעות התכנוניות הוצגו בפני התושבים במפגש שנערך במרכז הנוער בית 

מגנצה בשכונה. המפגש  פורסם בעברית, אמהרית, רוסית וערבית. התושבים 

הוזמנו לשמוע על הזדמנויות לפיתוח השכונה, כפי שרואים אותן סטודנטים 

מהטכניון, ללמוד על התרשמות הסטודנטים מהפוטנציאל של השכונה וכדי 

לחשוב יחד על דרכי פעולה. הרעיונות לפיתוח הוצגו באמצעות הדמיות של 

מספר מקומות המוכרים לרוב תושבי השכונה, אשר והמחישו כיצד מקומות 

מוזנחים אלה יכולים לשנות את פניהם. רעיונות אלו הוצגו בנפרד גם בפני עובדי 

האגף לשירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה, האחראים על שכונת נוה פז.

הצעות לפיתוח אזורים ציבוריים

הצעות לשיפור

מצב קיים
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סיכום

מפגש עם התושבים ועם גורמי עירייה הפועלים בשכונה ולמענה 

הראה כי יש לשכונה פוטנציאל לא מנוצל שראוי להמשיך 

ולפתח. ויזואליזציה של מה יכול להיות לאחר פיתוח נתנה 

עידוד להמשיך ולפעול. קבוצת הפעילים בשכונה המשיכה לפעול 

עם גורמי הרווחה לקידום השכונה ותכנית הפיתוח הראשונה 

שהוכנה בשיתוף התושבים, עם צוות מתכננות שהתמנה על ידי 

העירייה, התמקדה ברחוב חטיבת כרמלי. כתוצאה מתכנית זו 

שופץ חלקו המרכזי של הרחוב, נבנו בו פינות ישיבה ומשחק 

ונשתלה בו צמחיה מצלה. בהמשך הוכנה בשיתוף הפעילים 

תכנית אב כוללת לפיתוח השכונה, ביוזמת האגף לשירותים 

חברתיים וקהילה בעיירית חיפה והאגף לשיקום שכונות חברתי 

במשרד הבינוי והשיכון.  

הצעות לפיתוח אזורים ציבוריים

הצעות לשיפור

מצב קיים
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הרעיון שעמד מאחורי פרויקט זה היה למפות את המרחב הציבורי בשכונת נוה פז יחד עם תלמידי בית הספר 

גבריאלי. ההנחה היתה שילדים מבינים, חווים ומשתמשים במרחב העירוני באופן ייחודי ושניתן ללמוד רבות 

מהאופן שבו הם נעים במרחב ומהמקומות שהם מכירים ואוהבים לשהות בהם.

במסגרת ההרחבה המתוכננת של  שביל חיפה לשכונות מזרח העיר מטרת העבודה של הסטודנטיות עם קבוצת 

תלמידים מכיתות ה׳-ו׳ היתה ללמוד ביחד על שכונת נוה פז, על מקומותיה היחודיים ועל שביליה הכמוסים. 

במסגרת תהליך הלימוד המשותף אותרו הנתיבים בהם הולכים הילדים והאתרים בהם הם משוטטים או שוהים 

ברחבי השכונה, בניסיון להבין איך הם מאפשרים לחוות את השכונה. המטרה היתה לרתום תובנות אלה כדי לסייע 

לפתח את השבילים בשכונה, אשר יצטרפו למערכת הכוללת של שביל חיפה.1 

מטרה נוספת של הפרויקט היתה להפוך את הילדים לאזרחים עירוניים פעילים, לאפשר להם להגדיר את המרחבים 

המתאימים להם, לדמיין איך ניתן לשנות מרחבים קיימים ואיך לייצר מרחבים שהם בעלי משמעות, המבטאים 

את זהותם הייחודית ואת צרכיהם.

בפרויקט השתתפו שבעה תלמידים משכבות ה׳-ו׳ בבית הספר גבריאלי ושלוש סטודנטיות מהפקולטה לארכיטקטורה 

ובינוי ערים בטכניון. במסגרת הפרויקט, שהונחה על ידי אדר׳ גיא שחר, יוזם שביל חיפה, יצאו הסטודנטיות 

והתלמידים לסיורים בשכונה. התלמידים הובילו את הסטודנטיות למקומות החשובים להם - מקומות סודיים 

וייחודיים שהם מכירים בשכונה. הסטודנטיות מצידן לימדו את התלמידים מיומנויות אדריכליות וכלי מיפוי דיגיטליים 

בסיסיים. בהמשך, התבקשו התלמידים לצייר את מפת השכונה, לתאר מקומות נעימים ומקומות מפחידים ולנסות 

לדמיין כיצד היו רוצים לשפר את מראה השכונה. הרעיונות של התלמידים קיבלו ביטוי מילולי וויזואלי באמצעות 

פוסטרים שהכינו לסיכום התהליך ושהוצגו באירוע חגיגי שהתקיים בטכניון בפני חבריהם לכיתה, מורי בית הספר 

גבריאלי ונציגי העירייה. 

מקום:
שכונת נוה פז 

צוות סטודנטיות:
שמרית בר אור, שרה חורי ועדי אלמלח 

מנחה:
אדר' גיא שחר, מפתח שביל חיפה

בשיתוף:
ד"ר אורה מור, מרצה וחוקרת בתחומים של שפה, 

חינוך וחברה, אוניברסיטת חיפה

זמן:
דצמבר 2015-פברואר 2016

קהילה: 
תלמידי בית הספר גבריאלי

ליווי:
רותי דונג, מנהלת החממה החברתית 

בטכניון

מנהל בית הספר גבריאלי:
אבי ויינברג

נוה פז: מצעדים קטנים לשבילים שכונתיים

www.haifatrail.com :1   על שביל חיפה ראו באתר
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בעקבות הצלחתו של פרויקט השבילים השכונתיים עם תלמידי בית הספר גבריאלי הוחלט להמשיך את הפעילות 

במסגרת הקורס תכנון עם הקהילה, אך הפעם עם קבוצת פעילים בשיתוף העובדת הסוציאלית הקהילתית מטעם 

עיריית חיפה. כוונת הפרויקט היתה לפתח שבילים בשכונה אשר יצטרפו למערכת הכוללת של שביל חיפה, המופיע 

גם בתכנית האב שהוכנה בשיתוף הפעילים, ביוזמת האגף לשירותים חברתיים וקהילה בעיירית חיפה והאגף 

לשיקום שכונות חברתי במשרד הבינוי והשיכון. כהכנה לפרויקט זה הוחלט למפות את המרחב השכונתי של 

נוה פז יחד עם קבוצת הפעילים ולדמיין איתם איך ניתן לשנות מרחבים קיימים ולייצר מקומות בעלי משמעות, 

המבטאים את זהותם הייחודית ואת צרכיהם של התושבים. ההנחה היתה כי לתושבים יש ידע מקומי המבוסס 

על חוויות היומיום ועל האופן בו הם מבינים, חווים ומשתמשים במרחב ועל כן ניתן ללמוד איתם ומהם על מקומות 

יחודיים בשכונה, שהם מכירים ואוהבים. 

הרעיון הראשוני של לימוד השכונה על סמך סיורים ומפגשים עם הפעילים לא צלח. הפעילים, למודי אכזבות 

מ"אורחים לרגע" הבאים ונעלמים, הטרודים בקשיי היומיום והמצפים כי בבעיות השכונה תטפל העירייה, לא היו 

נכונים לתהליך. אבל התמדה של הסטודנטים בלימוד ובחקירה של השכונה, המשך המפגשים  ודיאלוג עם העובדת 

הקהילתית, הוביל לפרויקט נקודתי בטווח המיידי, אשר נתמך על ידי העירייה, אך התבסס על עבודת שטח של 

התושבים. המטרה הישירה של הפרויקט היתה להניע את התושבים לשפר את המרחב הציבורי שלהם בעצמם, 

מבלי לחכות ליוזמה של הממסד וליצור מרחבי פעילות גם מעבר לרחוב חטיבת כרמלי, במיוחד עבור ילדי השכונה.

מטרת משנה חשובה לא פחות היתה לייצר תחושת הצלחה והישג אצל התושבים בכלל ואצל קבוצת הפעילים 

בפרט. מטרה נוספת היתה להשתמש בפרויקט כמנוף ליצירת שיתוף פעולה ארוך טווח בין הטכניון )באמצעות 

החממה החברתית( לבין השכונה, לבסס מסגרות עבודה משותפות, אך בראש ובראשונה לייצר אמון הדדי.

מקום:
שכונת נוה פז 

צוות סטודנטים:
מאיה ורדי, אהוד וגנר 

מנחים:
פרופ' רחל קלוש, ד"ר טל שמור

ארגון מלווה:
עובדת סוציאלית קהילתית, המחלקה 

לשרותים חברתיים, עיריית חיפה

זמן:
2017

קהילה: 
פעילים שכונתיים

ליווי:
רותי דונג, מנהלת החממה החברתית 

בטכניון

נוה פז: בין פעולה מידית לתכנית אסטרטגית 
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הפרויקט המיידי פותח על סמך הצעות לפיתוח המרחב הציבורי במספר מקומות בשכונה, אשר הוכנו על ידי 

הסטודנטים והוצגו לתושבים באמצעות הדמיות. ההצעות התמודדו עם בעיה עיקרית שעלתה בפגישות עם 

התושבים – מחסור בשטחי פעילות לילדים בשכונה. בפגישה הוחלט להתמקד באזורי משחק בקצה רחוב 

חטיבת כרמלי, שדרוג שני גני משחקים ברחוב החשמל ועיצוב החזות של מערך המדרגות המחבר את נוה פז 

עם נוה יוסף. הפעילות התבצעה ביום המעשים הטובים ונתמכה על ידי מחלקת גנים ונוף בעיריית חיפה, תרומה 

של חומרים ממספר חברות פרטיות ותקציב קטן מטעם החממה החברתית בטכניון.

התנסות זו של הסטודנטים בשכונה אפשרה להם להגיע לתובנות חשובות בנוגע להמשך העבודה בנוה פז, 

להגדיר מסגרות מומלצות לעבודה המשכית ואף להצביע על פרויקטים שראוי להמשיך ולפתח. בין הפרויקטים 

שהוצעו היתה הכנת תכנית אססטרטגית לטווח ארוך, שתתבסס על תכנית האב, על יעדיהם של הפעילים ועל 

מיפוי המשאבים העומדים לרשות השכונה, הן בהתבסס על כוחות פנים-שכונתיים והן על כוחות הנמצאים מחוץ 

לשכונה. כיעד עיקרי זוהה מרחב של שטח פתוח הנמצא בחלקה התחתון של השכונה, שהוא המוזנח ביותר 

ואשר תושביו חשים קיפוח וחוסר עניין מצד הממסד, אזור בעל פוטנציאל לעבור שיקום נופי לטובת התושבים. 

כמו כן הומלץ על פיתוח עסקי בשכונה, הכולל פיתוח בתי עסק חדשים, שיפור וקידום עסקים קיימים ויצירת 

נגישות לשרותים מסחריים קיימים ברחוב חטיבת כרמלי. אחת ההמלצות מתייחסת לפיתוח מרחבים לפעילות 

ספורטיבית, כגון מתקני כושר, שבילי אופנים ומסלולי הליכה רגליים. הצעה זו כוללת מחד טיפול פיזי במרחב 

ומאידך קידום פעילות קהילתית, כמו קבוצות הליכה או משחק.

שדרוג תחנות אוטובוס במדפי ספרים לרווחת תושבי השכונה 
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תובנות מתהליך מתמשך 
של עבודה בשכונה אחת

עבודה רציפה ומתמשכת בנוה פז, כמו גם בשכונות אחרות בהן פעל הקורס, מעמיקה את הידע על המקום 

ותושביו באמצעות השענות של הפרויקט על בסיסי הידע שנאספו בפרויקט שקדם לו. קיומם של בסיסי ידע 

זמינים מאפשר לעמוד בלוחות זמנים אקדמיים, שאינם תואמים את לוחות הזמנים של הקהילה ולהגיע בצורה 

יעילה ללב ליבו של הפרויקט. אך מעבר לכך, עבודה רציפה ומתמשכת מחזקת את תחושת האמון של התושבים, 

שלעתים קרובות הם למודי אכזבות מ"אורחים לרגע" הבאים ונעלמים ובמיוחד מסטודנטים המשתמשים בהם 

לצורך ההכשרה שלהם ומרוויחים קרדיט אקדמי, בעוד שהתושבים אינם מקבלים כל תמורה על חלקם בעבודה. 

נשאלת גם השאלה בנוגע לטיב השירות שהתושבים העניים והחלשים מבחינה כלכלית ופוליטית מקבלים מאנשים 

שטרם השלימו את ההכשרה המקצועית שלהם )poor service for poor people(. האם האתיקה המקצועית 

אינה דורשת כי דווקא אוכלוסיות חלשות יקבלו את השירות הטוב ביותר? האם סטודנטים הנמצאים בשלבי 

ההכשרה המקצועית שלהם יכולים לספק שרות כזה? 

עם זאת, מה שהסטודנטים לומדים ומה שמוצע לתושבים הוא במקרים רבים תכנון המאתגר מקומות ׳תקועים׳ 

מתוך כבוד אליהם ובאופן לא שיפוטי. גישת תכנון זו אינה חייבת להתבסס על התנגדות, אלא יכולה לפעול גם 

עם ולעתים אף מתוך המערכת. המטרה היא ליזום ולקדם מקומות, תוך הבנת הקונטקסט הייחודי שלהם והצבת 

אלטרנטיבה ממשית לפעולה באמצעות איתור אפיקי פעולה אחרים שאינם רואים בהכרח בממסד התכנוני את 

הערוץ היחיד ליצירת שינוי. אפיקי פעולה אלה יכולים להיות, למשל, גיוס תמיכה ברשתות חברתיות, איסוף מידע 

מקומי והעמדתו לרשות הציבור ולרשות המתכננים באמצעות האינטרנט או בדרכים אחרות, גיוס תמיכה בינלאומית 

היכולה להשפיע על הממסד בעקיפין דרך לחץ מגורמי חוץ, התחברות לארגונים לא ממשלתיים, ארגוני החברה 

האזרחית וכיוב׳. הקושי בגיבוש דרכי עבודה כאלה יכול להיות התנגדות מצד עובדי העירייה השותפים לתהליך, 

שלא ירצו בהכרח לשתף פעולה עם אפיקי פעולה המתנגדים לממסד או המאתגרים אותו.

מאידך, פעמים רבות מנצל הממסד את עבודת הסטודנטים הניתנת לו בחינם, במקום להשען על כוח עבודה 

מקצועי בתשלום. במהלך השנים ניסינו, לא תמיד בהצלחה, להבהיר כי הצעות הסטודנטים הן בגדר המלצות 

בלבד ופיתוחן לכלל ביצוע דורש עבודה מקצועית של מתכננים וארכיטקטים מורשים. ההצלחות היו כשהצעות 

הסטודנטים במהלך הפרויקטים הלימודיים הראו גם לעירייה וגם למתכננים את החשיבות של שיתוף הפעולה 

עם התושבים והובילו לתהליך תכנון מקצועי משותף שבו הידע המקומי של התושבים העשיר את הידע המקצועי. 

מבחינה זו הפרויקט הראשון בנוה פז, אשר הציף בעיות קשות אך הצביע גם על הפוטנציאל של המקום ועל 

ההזדמנויות שטמונות בפיתוחו, היה מוצלח, שכן הוא הוביל לתהליכים בהם היו התושבים שותפים מלאים, הן 

בתכנון הפיתוח של רחוב חטיבת כרמלי והן בפיתוח תכנית האב הכוללת לשכונה. יתרה מכך, על בסיס תכנית 

האב לשכונה שהכינו התושבים במשותף עם צוות תכנון מקצועי הגיעו התושבים למספר הישגים לא מבוטלים, 

כולל הגשת התנגדויות לוועדת הערר המחוזית נגד פרויקטים שהתושבים חשו כי אינם מסייעים לקידום השכונה. 

מעניין היה לראות כי כשהסטודנטים הגיעו לשכונה בשלב מאוחר יותר התושבים היו בקיאים מאוד בנושאי 

תכנון, אולי אף יותר מהסטודנטים עצמם. למעשה, בתחילה הם טענו כי אין להם זמן לפעילות משותפת עם 

הסטודנטים והציעו שהסטודנטים יחשבו על הצעות ופתרונות, אשר יוצגו בפניהם לצורך קבלת הערות ואישור. 

כלומר, התושבים התנהגו כ"מזמיני עבודה" לכל דבר.

הרעיון של עבודה עם הקהילה ולא עבורה התפתח כביקורת על המתכנן היודע-כל שאינו מתחשב בקולם של אלה 

האמורים לחיות בתוצרי עבודתו. אולם הניסיון של העבודה בנוה פז הוכיח כי לרוב האקדמיה היא זו המבקשת 

את שיתוף הפעולה, כדי להעשיר את הידע המקצועי ולהכין את הסטודנטים  לעולם האמיתי. דוקא הפעילים היו 

במידה לא מבוטלת חשדניים וספקנים לאחר שכבר חוו פעם אחר פעם את המפגש עם סטודנטים המשתמשים 

צילום דימה ויסבורג
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בהם ובשכונה כמצע להכשרה מקצועית. הפעילים היו מודעים לכוחם ולזכויותיהם והבינו היטב שביכולתם לדרוש 

תמורה לזמן שלהם ותפקידו בהכשרה של הסטודנטים. היה זה שיעור חשוב לסטודנטים, אשר הדגיש את 

המורכבות והתחכום הנדרשים בעבודה עם קהילה.

הפרויקט האחרון בשכונה הבהיר את המתח בין הרצון והיכולת של הסטודנטים לבין השאיפות של התושבים. 

תהליך התכנון עם, עבור ולצד קבוצת הפעילים הצביע על הצורך ללמוד לפעול בזירה מורכבת, הדגיש את חשיבותה 

של גמישות, העיד על היותה רכיב הכרחי בעבודה עם קהילה ועל מקומה של חשיבה יצירתית בתהליכי תכנון. 

המודל שהתפתח במהלך העבודה, של פעולה דואלית, מסתמן כנכון לכל פעולה עתידית בשכונת נוה פז ואולי 

גם בשכונות אחרות. מחד סייעו הסטודנטים להגיע לתוצר מיידי, באיכות מקצועית גבוהה, בעל נראות בשטח 

ולטובת התושבים. מאידך הם פעלו כדי לייצר תשתית של אמון ובסיסי ידע החיוניים לפעולה ארוכת טווח בהמשך. 

הסטודנטים הבינו כי הפעילים צריכים להיווכח בהצלחה הנובעת מהעבודה המשותפת כדי להתקדם הלאה. 

במקביל הם ניצלו את ההזדמנות כדי לחדד מסרים שהיו חשובים עבורם - שאפשר לענות על צרכים ממשיים 

בשכונה בפעילות הנעשית ללא תלות בעירייה, במהירות, ביעילות ובעלויות נמוכות יחסית.

העבודה בנוה פז מצביעה על היתרון של המודל הפדגוגי המבוסס על תהליך מתמשך של פעילות בשכונה אחת. 

אולם נשאלת השאלה מה יכולה להיות תרומתה של מעורבות אקדמית קצרת מועד של קורס הנמשך סטסטר 

אחד לקהילה. בעוד "זמן הקהילה" הוא המשכי ומאופיין בתהליכים ארוכי טווח, ה"זמן האקדמי" הוא קצוב על 

ידי מערכת הפועלת לפי סמסטרים בני מספר חודשים. פער זה בין "הזמנים" מחייב התאמה ותיווך שיבטיחו כי 

שני הצדדים מרוויחים מהתהליך. הוא מחייב לשמור על קשר רציף והמשכי עם הקהילה גם כשהקורס מסתיים, 

להבטיח כי תוצרי הקורס יגיעו לקהילה ויהיו זמינים לכל מי שמעוניין להמשיך לפעול. כדי לשמור על רציפות 

והמשכיות נדרש לבנות אמון הדדי ויחסי גומלין, המבוססים על הבנה של כל צד לגבי השני, הכרות עם יכולותיו 

ועם המסגרות בהן הוא פועל. רק כך ניתן יהיה לקבוע מה ניתן לעשות ובאיזה תנאים. 

כאן יש חשיבות גדולה לחממה החברתית הפועלת בטכניון משנת 2011 בסיוע המועצה להשכלה גבוהה. החממה 

החברתית מלווה את הקורסים עם הקהילות השונות ונשארת בתמונה גם כשהם מסתיימים. תפקידה של החממה 

החברתית הוא לשמור על קשר רציף עם הקהילות ולייצר את התשתית לעבודה המשכית, הפותחת את הדלת 

לקורסים נוספים. מעבר לכך מגישה החממה החברתית סיוע פיננסי, לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי לקורסים השונים. 

היא מסייעת לקדם את התשתית לפיתוח התכנים של הקורסים ומעמידה לרשות הקורסים הפועלים עם קהילות 

מימון אשר נועד לכסות הוצאות הקשורות לפעילות אקדמית ייחודית זו, המחייבת את הסטודנטים לצאת מהקמפוס 

ולפעול בסביבה חדשה עבורם.

בעזרת החממה החברתית נכנסים הקורסים האקדמים לזירה מוכרת, מזהים מראש את השותפים בקהילה ולעתים 

עובדים עם ארגונים שיש להם קשרים ארוכי טווח עם קבוצה זו או אחרת. במקרים אלה האפקטיביות של העבודה 

גבוהה וגם הסטודנטים נתרמים מתהליך ממוקד ומוכוון מטרה. עם זאת, כאשר הקהילה מזוהה ונבחרת מראש 

קורה שהתושבים הלוקחים חלק בתהליך הם לעתים "משתתפים מקצועיים", תושבים הנמצאים כבר בקשר עם 

הרשויות או עם ארגונים שונים, כאלה שקל יותר מלכתחילה ליצור עימם קשרים. כתוצאה מכך הסטודנטים 

נחשפים לקולות שהם כבר במידה זו או אחרת מאורגנים ולא תמיד יש להם הזדמנות לחוות מורכבות ומגוון. גם 

בקהילה קשה להשיג השתתפות של מעגלים רחבים יותר ויכולת של קהלים מגוונים לקחת חלק בתהליכים. על 

כן יש צורך בחשיבה על דרכים לפתוח ולהרחיב את הפעילות לאוכלוסיות שונות ומגוונות, אתנית, מגדרית, גילית 

וכיוב׳. במקביל יש צורך לחשוב מה היא הדרך הנכונה לפעול, איך להכיר לעומק את המקום ואת האוכלוסיה 

עמה עובדים מבלי משוא פנים ואיך להגדיר את הבעיות ואת הפתרונות האפשריים מתוך המקום עצמו ולא על 

תקדימים המבוססים על רעיונות התקפים לאוכלוסיה או מקום אחרים. מצד אחד יש לזהות הזדמנויות לפתרונות 

המבוססים על משאבים פנים שכונתיים ומאידך יש לסייע לתושבים להכיר משאבים חיצוניים שניתן לגייס מחוץ 

לשכונה, כשהיעד תמיד הוא לפעול ביחד, להתבסס ככל הניתן על משאבי המקום ועל הידע הקיים אצל התושבים, 

להפוך אותם לשותפים מלאים בתהליך ובאיתור הפתרונות המתאימים להם. 
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מתוך ניתוח כולל של הפרויקטים המוצגים בספר זה, ניתן לחלץ מספר לקחים ומסקנות, היכולים לסייע להבין 

את ההזדמנויות ואת האתגרים בתהליכי תכנון שיתופיים ובעיקר בהנחלתם לסטודנטים כבר בשלבי ההכשרה 

המקצועית. בחלק זה אתייחס להיבטים האקדמיים והפדגוגיים של הקורס ולזיקתם לידע מקצועי, הן מהבחינה 

הערכית - דהיינו בתרומתו של הקורס לאופן שבו מבינים הסטודנטים את המקצוע, והן מהבחינה המתודולוגית 

- בפיתוח של אסטרטגיות, כלים ושיטות לעבודה תכנונית השתתפותית עם קהילות.

בהיבט האקדמי והפדגוגי היתה לקורס תכנון עם קהילה השפעה על השקפת העולם של הסטודנטים ועל המודעות 

החברתית שלהם, אשר גובתה בידע מקצועי רלוונטי. הקורס איפשר לסטודנטים להטמיע את המודעות החברתית 

שפיתחו בתוך גישה מקצועית מקיפה וסיפק להם חוויות למידה טרנספורמטיביות, אשר היתה הזדמנות לבחון את 

הקריירה המקצועית העתידית שלהם ואף לשקול  אפשרויות בחירה נוספות ומגוונות יותר, ביחוד בהקשר החברתי. 

הקורס שינה את האופן שבו הסטודנטים הבינו את המקצוע ואת מקומם בו. הוא השפיע על תמונת העולם שלהם, 

עימת אותם עם שאלות אקדמיות ומקצועיות ופתח עבורם אפשרויות מקצועיות שלא הכירו קודם לכן, של עבודה 

עם ארגונים לשינוי חברתי ועם קהילות בשטח. באמצעות למידה שהתבססה על עבודה השתתפותית עם קהילות, 

הבינו הסטודנטים ביתר עומק את המשמעות החברתית של מקצועות התכנון והאדריכלות וגיבשו עמדה אישית 

לגבי המחויבות האישית והמקצועית העומדת בפניהם עם סיום לימודיהם. מהיומנים שהסטודנטים כתבו במהלך 

הקורס ובמיוחד מהחלק האחרון של היומן, שבו הם התבקשו להתייחס באופן רפלקסיבי לתהליך שעברו, עולה 

כי הסטודנטים קיבלו מהקורס ידע שאינו נלמד בקורסים אחרים. ידע זה המתמקד  בעבודה תכנונית עם אנשים, 

בחן אפשרויות לשלב את חוויות החיים שלהם ואת הידע האישי שלהם בתהליכי תכנון. 

בחינה רטרוספקטיבית של מהלך הקורס והאופן שבו הוא התפתח לאורך השנים, העלתה בבירור את הצורך לשלב 

בו, כמו גם בקורסים אחרים העוסקים במעורבות קהילתית, תכנים ייחודיים הכוללים מחד פיתוח של  מודעות 

חברתית )"מה" ו"למה"( ומאידך פיתוח של כישורים מקצועיים רלוונטיים, לרבות מיומנויות וכלים המתאימים 

לפעולה השתתפותית עם קהילות )"איך"(. מבחינה זו הקורס מבוסס על תשתית ערכית המכירה בצורך להגביר 

את המודעות המקצועית של עבודה משותפת ביחד עם קהילות, העושה שימוש מעשי בידע מבוסס קהילה )ידע 

מקומי( בתהליכי תכנון. כדי לענות על הצורך הכפול של פיתוח מודעות וידע, הקורס מאפשר לסטודנטים מעורבות 

מקצועית ישירה עם קהילות בשטח. זאת לעומת עבודה אקדמית מול לקוחות דמיוניים, כמו זו הנעשית במסגרת 

ההתנסות המעשית בסטודיו בארכיטקטורה ובאולפני תכנון.

האופי הייחודי של הקורס אפשר לסטודנטים לחוות תהליכים מקצועיים עם אנשים אמיתיים ולהתמודד באופן 

קונקרטי עם המשימות המקצועיות, בדומה למה שידרשו לעשות במסגרת הקריירה העתידית שלהם. באמצעות 

הקורס למדו הסטודנטים על מקומה של הקהילה בתהליכי תכנון, על שילובה בהחלטות המקצועיות והמפגש של 

התהליכים בשטח עם מערכות תכנון ממסדיות. במהלך הקורס התנתקו הסטודנטים ממסכי המחשב שבאמצעותם 

הם לומדים בדרך כלל, יצאו מהכיתה, נפגשו בפועל עם אנשים החיים במקום וחשבו יחד עמם על מה אפשר 

ורצוי לעשות כדי לקדם שינוי. ניסיון זה גרם לסטודנטים להבין את האתגרים והקשיים, אך גם את הפוטנציאל 

והיתרונות של עבודה מקצועית משתפת. הם התמודדו עם הקשיים הכרוכים בתהליכי ההשתתפות, הבחינו בפערי 

זמן ברורים בין עבודה אקדמית )המוגבלת בדרך כלל לסמסטר אחד(, לבין צרכים קהילתיים ועבודה בשטח. הם 

חוו את חסמי השפה ומגבלות הכלים המקצועיים העומדים לרשותם והבחינו בקושי לחולל שינוי אמיתי בפרקי 

זמן קצרים. אבל הם גם הכירו בתרומה של תהליך מקצועי משתף להעצמה, לחיזוק ולפיתוח הקהילה. התנסות 

זו הביאה את הסטודנטים לעסוק בסוגיות עימן מתמודדים אנשי המקצוע והקשורות לעבודה בתוך מערכות כוח, 

אשר לרוב הן אינן שיוויוניות ודורשות החלטות מקצועיות אמיצות כדי לאפשר לאנשים בשטח לבטא את עמדתם 

ולפעול למימוש צרכיהם ושאיפותיהם.  

לקחים ומסקנות
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איור מתוך הפרויקט "הדר לחצר"

הזמנה ליום מעשים טובים נוה פז 2017 

תשתית חשובה נוספת של הקורס כוללת היבטים מתודולוגיים ומדגישה את הפיתוח של כלים ושיטות לעבודה 

השתתפותית, העושים שימוש בידע הקיים אצל הקהילה )ידע מקומי( ובוחנים כיצד ניתן לשלב אותו בתהליכי 

התכנון. כלים מתודולוגיים לעבודה תכנונית השתתפותית מתמודדים עם השאלה כיצד ניתן לפתח ולקדם מקומות 

יחד עם התושבים, איך ניתן ללמוד מהם על הסביבה בה הם חיים ואיך לשתף אותם בדמיון הפוטנציאל של מקומות 

קיימים ואפשרויות הפיתוח שלהם. אין ספק כי לתושבים הגרים במקום יש ידע ייחודי החסר בדרך כלל למתכננים. 

השילוב של ידע מקומי זה עם הידע המקצועי יכול לאפשר פיתוח תכניות העונות על צרכים אמיתיים בשטח.

חרף העובדה כי הקורס מתיימר להעניק לסטודנטים כלים ושיטות לעבודה עם קהילות, הרי שאחת המסקנות 

שניתן ללמוד מהפרויקטים המובאים בספר זה היא כי אין מדובר בארגז כלים "סגור", המעניק לסטודנטים 

אפשרויות המתאימות לכל מצב ובכל מקום. ניתן לראות כי במפגש עם קהילות נדרשים הסטודנטים דווקא 

לחשוב מחוץ לקופסא, לפרוץ את ארגז הכלים הנתון ולפעול בצורה יצירתית כדי לעבוד בצורה מיטבית עם 

הקהילות. דוגמה לכך ניתן לראות במקרה של המפגש עם האוכלוסיה החרדית. בפרויקט "הדר לחצר" נדרשו 

הסטודנטיות להתמודד עם מצב שלא צפינו: האיסור לצלם באופן חופשי בשכונה ובמיוחד את התושבים, כפי 

שמתכננים נוהגים לעשות בבואם להכיר את האתר בו עליהם לפעול. הסטודנטיות גילו יצירתיות במקרה זה 

והחליטו לצייר את התושבים ואת המקומות בהם סיירו. דוגמא נוספת היא הפרויקט "שכונה ללא שם וכביש עובר 

בה". כאשר התושבים לא הצליחו להבין את הצעות הסטודנטים שולבו בהדמיות שהוכנו תמונות של מקומות 

מוכרים ושל אנשים מקומיים. רק כך הצליחו התושבים לדמיין כיצד יראו המקומות המתוכננים לאחר השינוי. 

בפרויקט "הפודסט העירוני" נערכה העבודה עם קבוצה של נשים בנות הגיל השלישי, שהתקשו לסייר בשכונה 

עם הסטודנטיות, כפי שנדרש כדי להכיר מקום על בוריו מנקודת הראות של התושבים. כדי להתגבר על קושי זה 

נעזרו הסטודנטיות במפות מנטליות שהכינו הנשים ובהן סימנו את המקומות השונים בעלי העניין עבורן, הצביעו 

על בעיות וזיהו הזדמנויות. דוגמאות אלו מראות את הצורך בפתיחות ובקשב לתנאים ולמצבים הייחודים בהם 

פועלים בתהליך תכנון השתתפותי, את הצורך להתנהל ביצירתיות ולחשוב כל פעם מחדש מה ניתן לעשות כדי 

להתגבר על הקשיים ואיך להגיע לפתרונות אופטימליים עבור הקהילות עמן פועלים.

סוגיה נוספת העולה מהעבודה ארוכת השנים עם הקהילות היא שאלת התרומה של פעולה משותפת של 

הסטודנטים עם התושבים והמתח הנוצר בין רצונם של האחרונים לקבל פרויקט פיזי )להבדיל מפרויקט רעיוני, 

מצגת המסכמת את התהליך, או חוברת של רעיונות( לבין האופן בו האקדמיה רואה את תפקידה להכשיר את 

הסטודנטים ולהקנות להם ידע. מחד יש בעבודת הסטודנטים הזדמנות לתרום לקהילה, לחזקה ולתת לה כלים 

לפעולה היכולים להיטיב את מצבה. אך מאידך, לא ניתן להשתמש בעבודת סטודנטים כדי להחליף אנשי מקצוע 

מנוסים ומורשים. במיוחד ברצוננו להימנע מהנטיה של פרויקטים מסוג זה להעניק שירות גרוע לאנשים עניים 

)poor service for poor people( על ידי אנשים חסרי ניסיון. הסטודנטים יכולים להציע הצעות, אך הם 

אינם יכולים לפתח פרויקט מקצועי שלם.

כדי לגשר על פערים אלה, חשוב לערוך תיאום הציפיות עם התושבים לפני תחילת העבודה המשותפת, להבהיר 

להם כי הסטודנטים יכולים להעלות רעיונות ולהרחיב אופקים, אך הם עדיין אינם אנשי מקצוע מורשים. כמו 

כן, חשוב לא לאפשר לרשויות המקומיות לחמוק מתפקידן ומאחריותן כלפי התושבים, אלא להפך, להסתייע 

בידע וברעיונות של הסטודנטים כדי לשאת ולתת עם הרשויות ולסייע להן להוציא לפועל פרויקטים שייטיבו עם 

התושבים. תפקיד האקדמיה כאן הוא לתווך בין התושבים לבין הרשויות. עבודת הסטודנטים יכולה לסייע לתושבים 

לבטא את צרכיהם ואת שאיפותיהם, לזהות אפשרויות הגלומות בסביבת מגוריהם ולחשוף את הפוטנציאל 

הקיים והבלתי מנוצל. דוגמה לכך ראינו בעבודה ב"שכונה ללא שם", שם שימשה העבודה עם הסטודנטים בסיס 

לדרישות התושבים לטפל בממשק בין השכונה לכביש שנסלל. המצגת שסיכמה את תהליך התכנון המשותף 

הוצגה לעירייה והיתה אמצעי עבור התושבים לבטא את דרישותיהם ולומר "זה מה שאנחנו רוצים!". למרות 

שלא ניתן היה להפסיק את סלילת הכביש, הצליחו התושבים לנהל משא ומתן חיובי עם העירייה, שבסופו הם 

עבדו עם אדריכלית נוף על פיתוח אחד הפארקים שסומנו בתכנית. בנוה פז זיהתה העבודה המשותפת של 

הסטודנטים עם הפעילים פוטנציאל קיים, הצביעה על מספר אלטרנטיבות לשינוי והצליחה לעורר את העיריה 

לפעולה. הסטודנטים "האירו בזרקור" מקום הדורש טיפול והתיחסות מצד העיריה וזו נרתמה ואף השקיעה את 

המשאבים הכלכליים והמקצועיים הדרושים כדי לבצע את הפרויקט.



בני נוער יוצרים הדמיות בחוות המחשבים בטכניון. במסגרת הפרויקט 'בני הנוער הולכים לשנות את העיר'הדמייה מתוך הפרויקט "שכונה ללא שם וכביש עובר בה"

דמיון הפוטנציאל של הסביבה הקיימת 
ואפשרויות פיתוחה  

אחד הדברים העולים בבירור  הוא השימוש היצירתי בכלי יצוג והדמיה שנעשה במהלך פיתוח הפרויקטים. השימוש היצירתי בכלי 

ייצוג המקובלים בעולם המקצועי התמקד בכלים ובאסטרטגיות שיאפשרו דימיון משתף ומשותף של עתיד הסביבה העירונית. 

הדמיה של מקומות פוטנציאליים לפיתוח בעיר, אשר נקודת המוצא שלה הוא העצמת התושבים, משתפת אותם בתהליכים 

עירוניים ומחזירה להם את הזכות לעירם )right to their city(. לא מדובר בהדמיה לאחר תכנון למטרות שיתוף מינהלי של 

הציבור, שמטרתה להשיג קונצנזוס בדיעבד לפרויקטים שתכנונם הסתיים והם מוצגים לתושבים כדי למנוע התנגדויות עתידיות, 

אלא בהדמיה השתתפותית שבאמצעותה לוקחים התושבים חלק בתהליך התכנון העתידי.

הדמיה השתתפותית, כפי שנעשה בה שימוש בקורס, מהווה פלטפורמה לשיח בין אנשי העיר, המציעה הזדמנות לחלוק רעיונות 

על הפוטנציאל של המרחב העירוני. היא אמצעי לתקשורת היכולה להתרחש לא רק בפגישות רשמיות של "שיתוף הציבור", 

אלא גם במפגשים יומיומיים המהווים הזדמנות להעביר רעיונות ולחלוק הצעות המבוססות על ניסיון אישי ועל ידע מקומי. 

תהליכים משותפים כאלה הם חיוניים במיוחד בזירות עירוניות מסוכסכות, שבהן השיח יכול לקדם מפגשים בין קהילות ולשפר 

את החוויה העירונית של התושבים על ידי פיתוח עדשות פרשניות לקריאה, להבנה ולשילוב חוויות מגוונות של חיי היומיום 

בתהליכים מקצועיים.

הדמיה היא כלי פשוט, הזמין היום באמצעות תוכנות מחשב נגישות וחינמיות. הוא יכול לסייע לתושבים לדמיין ולייצג עתיד טוב 

יותר, ולכן הוא יכול להפוך לכלי של אזרחות פעילה ואולי אף אזרחות מרדנית )Insurgent citizenships(. בפרויקטים 

שפותחו בקורס נעשה שימוש בהדמיות כדי ללמוד על העיר וכדי להבין אותה מנקודת הראות של התושבים. הדמיון, למשל 

במקרה של "השכונה ללא שם", איפשר לתושבים להתארגן, לעבוד בהצלחה עם עמותה )שתי"ל( ולנהל משא ומתן עם 

הרשויות העירוניות. בפרויקט "בני נוער משנים את העיר" כלי הדמיון שבני הנוער למדו איפשרו להם להבין טוב יותר מקומות 

שהם מכירים מחיי היומיום ולחשוב כיצד ניתן לפתח אותם לטובת התושבים. היכולת לדמיין שינוי התגלתה ככלי מעצים, הקושר 

אנשים לסביבתם ודוחף אותם לפעולה, 

תהליך כזה יכול להבטיח אוצר מילים ודימויים משותף אודות המרחב. עם זאת, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאופן שבו 

אנשים בעלי רקע ומיומנויות שונים קוראים תמונות ומפות. הדמיה אינה כלי נייטרלי ובמצבים עירוניים קונפליקטואלים של 

אידיאולוגיות סותרות ושל פוליטיקות מתחרות יש לטפל בכלי זה ברגישות רבה ובהבנה של ההקשר הספציפי. אבל אם כלי זה 

יפותח בזהירות ומתוך שיתוף והבנה הדדית, הוא יוכל לבנות זהות קולקטיבית המחזקת תחושה של בעלות משותפת על העיר.

איך להשתמש בהדמיה השתתפותית?  

1.  הצעת מספר חלופות - קיומם של מגוון פתרונות ממחישים לתושבים שיש יותר מדרך אחת. הם מעודדים את התושבים לבחון, 

לבחור ובעיקר ללמוד שההצעות )כולל אלה של בעלי מקצוע ושל העירייה( אינן סופיות והן אינן "חצובות באבן".

2. הצגת ההצעות בהקשר היומיומי - על ההדמיות להיות מלוות בסימנים של המקום האמיתי, כגון בתים הקיימים בפועל 

ברקע, או מבנים ואתרים מוכרים אחרים. זאת על מנת לסייע לתושבים להבין את ההצעות בהקשר המקומי שלהם, לאפשר 

להם להזדהות ולהרגיש שההצעה רלוונטית ואפשרית למציאות חייהם

3. הטמעת סיפורים ונרטיבים – מתן ביטוי לתקוות, לרצונות ולשאיפות של התושבים בתוך ההצעות עצמן. בסביבות רב לשוניות 

האופייניות לערים מעורבות, אמצעי זה יכול להיות שימושי גם כדי לכלול טקסטים בשפות השונות. אולם, שיטות אלה אינן 

ייחודיות לערים בעלות אופי אתנו-לאומי וניתן להשתמש בהן בכל מצב כדי לערב את התושבים בחשיבה על עתיד סביבתם, ללא 

קשר לרקע האתני ולרמתם החברתית-כלכלית. 
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המחשה בעזרת אינפוגרפיקה במסגרת הפרויקט 'הפודסט העירוני' 

דוגמא לאיור המשלב סיפור במסגרת הפרויקט הזר הדר והמודרדוגמא למפה קוגניטיבית חופשית במסגרת הפרויקט הפודסט העירוני 

Parklet in Newark, New Jersey
vibrantbayarea.org

Parkletrecently in Bellingham, Washington
arizonahighways.wordpress.com/parkletrecently

אסטרטגיות לעבודה השתתפותית
  

לימוד וניתוח:

• מפות קוגנטיביות חופשיות )הפודסט העירוני, נשים אופטימיות(

• מפות קוגניטיביות ע"ג מפה – "צייר לי מסלול" )הרשת החברתית, בני נוער הולכים לשנות את העיר(

• סימון רחובות ע"ג מפה על ידי הסטודנטים על סמך ראיונות ושיחות )נוה דוד, מחזירים את הבטחון להדר, הפודסט העירוני(

• מיפוי בעיות, למשל של מערכת התחבורה הציבורית )הפודסט העירוני( לצד פוטנציאלים, למשל שטחים ריקים היכולים 

להפוך לשרשרת גנים )שכונה ללא שם וכביש עובר בה, נוה דוד(

דימיון הפוטנציאל של המקום ושל מצבים אפשריים:

• הדמיות "לפני" ו"אחרי" )שכונה ללא שם וכביש עובר בה, בני נוער הולכים לשנות את העיר, נוה דוד(

• קולאג׳ים )נורדאו(

• מודל תלת מימדי )הדר לחצר(

כלי ייצוג:

PPPPP PPPPP מצגות •

• הדמיות באמצעות תוכנות כגון פוטו שופ

• סרטי וידאו המצולמים תוך כדי התהליך – בסיורים ובפגישות )נשים אופטימיות(

• אינפוגרפיקה )הזר הדר והמודר – עבור מתכננים, הפודסט העירוני – עבור התושבים( 

 

אסטרטגיות נוספות שנעשה בהן שימוש:  

סיפור סיפורים ויצוגם במלל ובכלים ויזואליים

סיורים עם תושבים ופעילים – סיורים בקבוצות )נשים אופטימיות( וסיורים "אחד על אחד" )שכונה ללא שם וכביש עובר בה(

הצגת תקדימים ממקומות אחרים הרלוונטיים למה שמוצע באתר כדי שתושבים יראו מה אפשרי

שימוש בתקדימים בפרויקט הרשת החברתית 
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סוגיות לוגיסטיות ומינהליות 

על מנת להעביר את הקורס, להוציא את הסטודנטים אל מחוץ לכתלי הכיתה ולאפשר להם עבודת שטח 

משמעותית בשיתוף הקהילות, נדרשת מעטפת ארגונית הולמת המאפשרת לשמור על קשר רציף ומתמשך 

עם הקהילות עמן עובדים. זאת בשל העובדה שקורס אקדמי, דוגמת הקורס תכנון עם הקהילה, הפועל במהלך 

סמסטר אחד, בדרך כלל רק פעם בשנה או בשנתיים, אינו יכול לספק את המסגרת המתאימה ליצירת קשר 

רצוף וארוך טווח עם קהילות. קשר כזה, המבוסס על אמון הדדי ועל נכונות של שני הצדדים לעבודה משותפת, 

נבנה לאורך זמן והוא מושתת על הסכמות בין המוסד האקדמי לבין הקהילות בשטח. המעטפת הארגונית 

של קורסים המכשירים סטודנטים לעבודה שיתופית עם קהילות מחייבת להתייחס גם להיבטים הניהוליים 

והתקציביים הנדרשים כדי לקיים פעילות רציפה והמשכית מחוץ לקמפוס. 

בטכניון הוקמה לצורך כך החממה החברתית בתמיכה אקדמית ותקציבית של המועצה להשכלה גבוהה. 

 socially engaged research and( החממה החברתית היא מרכז הוראה ומחקר מחויב חברתית

education center( החותר לקדם שינוי חברתי באמצעות קשרי אקדמיה-קהילה. מאז הקמתה בשנת 

הלימודים 2011-2012, פועלת החממה החברתית לקידום שינוי חברתי באמצעות שותפויות בין האקדמיה 

לקהילה. ההחממה תמכה בקורסים רבים בתכניות לאדריכלות, אדריכלות נוף ותכנון ערים בטכניון, כדי לעודד 

חינוך מקצועי מחויב חברתית ולהשפיע על האופן שבו הסטודנטים, האדריכלים והמתכננים לעתיד, רואים 

את תפקידם המקצועי ומוכנים לפעול.

החממה החברתית סיפקה תמיכה מנהלית, סיוע בפיתוח התכנים של הקורסים, ומימון מיוחד לקורסים הפועלים 

עם קהילות. המימון מיועד לכיסוי הוצאות הקשורות לפעילות אקדמית עם קהילות, בעיקר תמיכה בסטודנטים 

הפועלים מחוץ לכותלי הקמפוס. חלק מהקורסים שקיבלו את התמיכה היו חדשים והם פותחו במיוחד בהתאם 

ליעדים של החממה החברתית בכל הנוגע לחינוך מקצועי משתף קהילות. קורסים אחרים, כגון הקורס תכנון 

עם קהילה, פעלו עוד בטרם הוקמה החממה והם השתמשו בתמיכת החממה כדי לחזק את הבסיס החברתי 

שלהם, ליצב את הקשרים עם הקהילות ולספק לתלמידים הבנה מעמיקה יותר של מחויבות חברתית מקצועית 

באמצעות עבודה מבוקרת בשטח, פגישות רציפות עם הקהילות לאורך הסמסטר וכן עבודה משותפת עם 

פעילים ועם קובעי מדיניות. הקורסים בהם תומכת החממה החברתית מלווים גם בהרצאות מומחים המסייעים 

בעבודת השטח של הסטודנטים בנושאים כמו מדיניות חברתית, רווחה ציבורית, עבודה קהילתית, אקטיביזם, 

כלים אנתרופולוגיים ופעילויות אחרות כמו סיורים מאורגנים וביקורים של פעילים ונציגי הקהילה בקמפוס. 

החממה מסייעת גם ברכישת ספרים וחומרי הוראה התומכים בפעילות הייחודית שהיא מקדמת. 

לאורך השנים התבררה חשיבותה העיקרית של החממה בייצור המעטפת הנדרשת לפעילות אקדמית עם 

קהילות, השומרת על קשר ארוך טווח עם הקהילות ועל רציפות הפעילות איתן. באמצעות הקשר המתמשך 

עם הקהילות מאתרת החממה החברתית את הנושאים הרלוונטיים לעבודה אקדמית ומייצרת את שיתופי 

הפעולה בין קורסים ופרויקטים מחקריים לבין צרכים בשטח. עם השנים הצטרפו פקולטות אחרות בטכניון 

לפעילות החממה החברתית והיום מלווה החממה ותומכת בקורסים ברחבי הקמפוס הפועלים עם קהילות 

שונות, בעיקר בחיפה ובאזור הצפון.



ספר זה בוחן את התפקיד והמשמעות של עבודת תכנון עם קהילות 

בעיר מעורבת. הוא עושה זאת באמצעות דיון בפרויקטים שפותחו 

בשיתוף עם קהילות החיות ופועלות בעיר חיפה. הפרויקטים פותחו 

במסגרת קורס אקדמי שהוא חלק מתכנית הלימודים בפקולטה 

לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, המדגיש את המחויבות החברתית 

של מקצועות המרחב )אדריכלות, תכנון ערים ואדריכלות נוף(. 

נקודת המוצא של הקורס היא כי תפקיד האקדמיה הוא להכין את 

דור העתיד של האדריכלים, המתכננים והמעצבים להתמודד עם 

הדרישה למחויבות מקצועית חברתית. בהתאם לכך מבקש הקורס 

להכשיר אנשי מקצוע מודעים פוליטית ומעורבים בקהילה, היכולים 

לקדם שינוי חברתי וצדק מרחבי. 


