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 ציבוריה במרחב לחיים חדשות אפשרויות :ערים מקיימותלקראת 

 בעירשל המרחבים הציבוריים המקיים  דתפקיה והעצמת
 דרור קוכן וד"ראדריכל עודד קוטוק 

 

חלק א: רקע וסקירת מגמות חדשות/חדשניות בשימוש במרחב הציבורי ברוח 

 קיימות עירונית

חלק מתהליך מהווים שינויים בתפקיד המרחב הציבורי, ובשימוש שנעשה בו, אינם עומדים בפני עצמם. הם ה

דינמי ורב תחומי )כלומר אינו סיפור אדריכלי או תכנוני בלבד(. התרשים להלן, ביחד עם הבאור שלאחריו, 

 מנוע לקיימות עירונית:מתארים ומארגנים מגמות קיימות ואפשרויות חדשניות לשימוש במרחב הציבורי כ

 

 המרחב הציבורי המסורתי על פרשת דרכים: למרות המאמצים הפוטנציאל המקיים לא ממוצה .1

 

, העיצוב תרבות העירוניתשיח על הבם והמשמעותיים ביותר יהמרחב הציבורי הוא אחד המרכיבים המרכזי

כמו  בעיר הקיימות של ערכי העירוני ועל העיר עצמה. הככר, הרחוב והפארק נתפסים כהתגלמות הפיסית

המציאות בישובים רבים אינה יחד עם זאת, . (inclusivenessוהכלה ) קישוריותנגישות, גיוון, ציבוריות, 

 בפועל. מרחב זהתואמת תמיד את תפיסת מרכזיותו של המרחב הציבורי או את התהליכים שקורים ב

 

תהליכים שעוברת החברה העירונית )ואף את ה כיום, מרחבים ציבוריים רבים משקפים, במידה רבה,

החלוקה דש )או שפשוט נפרמת(, ובמקביל,  הלאומית(, כאשר מערכת הקשרים החברתית מורכבת מח

הבלתי שוויונית של עוצמה ומשאבים הופכת את המרחב הציבורי הפתוח שהיה מוטמע במרקם החיים 

 (. fragmented and impersonalהעירוני, לחלק מסביבה עירונית מבוזרת ומובדלת )

 

Carmona (0202 )מחד: קבוצות לשתי הציבורי מרחבמציאות של הה על מבט הביקורתיה את מחלק ,

 פרטיים וצרכים) תחבורה צרכי של השתלטותב, הזנחהב המתמקדת under-management על ביקורת

, פרטיים-חצי, פרטיים מרחבים לטובת הציבורי מהמרחב הציבור של ולנסיגה, הציבורי המרחב על( אחרים



 להפיכתו, להפרטתו שמובילה הציבורי המרחב של over-management ה, מאידך. וירטואלים או/ו

 או פשיעה בו למנוע בכדי ההדוק ולפיקוח, בידוריים באלמנטים להעמסתו, לצריכה שמיועד למרחב

  .נאותה -לא התנהגות

 

ניהול ואירגון המרחב  פיתוח, לע - ההיצעמרכיב מביטות על  ןשה הואהמכנה המשותף לקטגוריות אלו 

אנו  העיסוק של פרויקט זה במרכיבים המקיימים של המרחב הציבורי,במסגרת לחילופין, הציבורי. 

ומשקלו בחיי  תכניון להשפיע על אופי המרחב הציבורי, מבקשים להתמקד בצד הביקוש, ולבחון כיצד נית

של הקיימות . במסגרת זאת, אנו מציעים להוסיף לקטגוריות המשתמשים התנהגות באמצעותהיום יום 

under-management   והover-management הנוגעותאפשריות נות חב, אשל היצע המרחב הציבורי 

 'רידוד'( וunderuse) 'שימוש-תתשאלות הנוגעות ל'לדוגמא,  – למצב הקיים של תמונת הביקוש

(flattening מחד או )/מאידך.  ספונטניותגיוון/עירוב ועצמאות 

 

צרכים חדשים,  -ההזדמנות: תמורות בנות זמננו בתרבות בחיי החברה ובכלכלה של היום יום .2

 משתמשים חדשים.

 

יחידים למרות כל התהליכים שפגעו במרחב הציבורי, הצורך החברתי במרחבים ציבוריים לא נעלם. 

וקבוצות פועלים בדרכים שונות לייצר מרחבים ציבורים או להשתמש במרחבים קיימים באופנים שאינם 

פעילויות אלטרנטיביות דורשים השקעות כלכליות ותשתיתיות נרחבות, ומיצרים בכך מנעד רחב של 

 . טיפוס של המרחב הציבוריה-אבמאתגרות את הוחתרניות 

 

צריך להתקדם אל מעבר לתפיסות המסורתיות דיון על המרחב הציבורי הבכדי לבחון תהליכים אלו, 

נים, בהתאם להתפתחות של צרכים ולבחון את השימושים של קבוצות שונות של משתמשים במרחבים שו

לא על שינוים אלו באופי המרחב הציבורי מגדירים את ערכו כלכליים, חברתיים ותרבותיים חדשים. 

 .ידי ההזדמנויות שהוא מספק לפעילות משותפת-ב שלו, אלא עלידי הבעלות עליו או העיצו

 הסתכלות שכזו צריכה להתמקד בכמה מאפייני שינוי עיקרים, כגון:

 

תפיסה שמתרחקת לצריך להוביל  שמאפיין את החברה העירונית הגיוון החברתי והתרבותי .א

אידילית למרחב ציבורי מושלם שמתאים לכל סוגי המשתמשים, לטובת הבנה  מהחיפוש אחר תוכנית

שהמשתמשים שונים זה מזה, ומחפשים לקבל דברים שונים מהמרחב, ולכן )בעיקר בערים גדולות 

 מרחבים ציבורים שלא בהכרח פונים לקהל הרחב ביותר. גם ומגוונות תרבותית וחברתית( צריך לקדם 

להיות ממונף לטובת שיתופי פעולה תוך שימוש  צריך טי והציבוריהשינוי ביחסים בין הפר .ב

( שמפותחת בסקטור הפרטי והתאמות רגולטיביות וניהוליות innovationבאפשרויות החדשנות )

בניגוד לתפיסה דיכוטומית של מרחב פרטי מול מרחב ציבורי, הבאים זה על חשבון במרכיב הציבורי. 

פרטיים יותר ויותר ארגונים של ציבוריות במרחב העירוני כש מתפתחות היום הגדרות שונותזה, 

ציבורים רואים במרחב הציבורי כמרכיב שמספק ערך מוסף חיוני לתהליכים כלכלים, -פרטיםו

במקומות  גם בים מסוג זהחמר תומכים ביצירה שלארגונים אלו לכן . תשתיתים, חברתיים, ותרבותיים

 . בהם הם מעורביםשבהם לא היו קיימים בעבר, כחלק מהתהליכים העירוניים 

יום. -שהופכת להיות מרכיב מרכזי בחיי היום בנגישות רחבה למידעתהליכים אלו מלווים גם  .ג

הטמעה של מחיבת הנוכחות הטכנולוגית במרחב, הן ברמת התשתית והן ברמת מכשירי הקצה, 

( connectivityך המרחב הציבורי, בכדי לאפשר את הקישוריות )יכולות טכנולוגיות לתו

 smartהאינטראקטיבית ואת האינטראקציות המתפתחות ממנה. בכדי להפוך את העיר לעיר חכמה )

cityזמין בכל עת ( אין זה מספיק לרשת אותה ברשת של מחשוב (ubiquitous computing אלא יש ,)

, בשימוש במידע ליצירת צירת המידע של העיר החכמהצורך לבסס את התפקיד של האנשים בי



ובהתאמה של המידע למימוש הצרכים של אוכלוסיות שונות )למשל איפה  מרחבים ציבורים חדשים,

 יש גינה עם יותר או פחות ילדים( במרחבים הציבוריים. בזמן נתון 

פעילויות ציבוריות  ארגון יםמאפשרהוירטואליות תיעול וזמינות המידע במסגרת הרשתות החברתיות  .ד

ללא הסתמכות על הכרות מוקדמת מחד או על ה'מפגש הספונטני'. פעילויות מחאה/ תרבות/ פנאי/ 

מרחבית  באכסניהלימוד/ חיברות ועוד מתארגנות במרחב הוירטואלי )כמו בפייסבוק( ומתממשות 

ם של אפשרויות הממתינות מנבחרת. מגוון המרחבים שבעיר )ציבוריים או פרטיים( הופכים לקטלוג דו

במסגרת הפעילות ברשתות הוירטואליות. כך,  ויממשו את הפוטנציאל הציבורי שלהן שיבחרו אותן

 במקרים רבים, ראשיתו של המימוש הציבורי של המרחב הפיזי, בלידה וירטואלית.

ילויות יציאת פעאת הפעילות הדיגיטלית מחזקים גם את המגמה של  םהזמינות והזמניות המאפייני .ה

אל מרחבים חדשים שלא תוכננו , מקומות עבודה, מוזיאונים( בתי ספר)כמו  מתוך מסגרות מוגדרות

ם יזדמנויות והקשרים מעבר לאלו שהיו אפשריפעילויות שכאלו מייצרות המראש למטרות אלו. 

 תשבהם מתקיימו מרחב הממוסדבפוליטיים הטבועים -םיכלכלי-יםימבני העוצמה החברתמסגרת ב

 פעילויות אלו באופן מסורתי. 

תהליכים אלו מאתגרים גם את המבנים הכלכליים המסורתיים המפעילים את המרחב העירוני  .ו

כלכלה שיתופית, בעלות  , לדוגמא,, כמואלטרנטיבות מסחריות וכלכליותותומכים בהיווצרותן של 

 ת. חקלאות מקומיאו  זמנית,

, שאינן מתבססות (community")קהילה"ותר של הגדרות מורכבות יהתפתחויות אלו מייצרות  .ז

או חברתית )דתית,  )שכונות( של קירבה מרחבית וקבועים עוד באופן בלעדי על מרכיבים מוגדרים

שונות, המייצרות סוגים שונים  על מגוון משתנה תדיר של קבוצות משתמשים גזעית, מעמדית(, אלא

במרחב הציבורי, לדוגמא: קהילה מרחבית מקומית, קהילה נושאית,  זמנית,-, בולותעשל קהילות הפו

 גילאיות, קהילות כלכליות, קהילות רשת.-קהילות גילאיות ורב

 

 .ובמשמעות בשימוש, בזמן, במקום: הציבורי במרחב לחיים חדשות אפשרויות של פיתוח .3

 הציבורי מהמרחב המקיים הפוטנציאל מיצוי

 

יום של המשתמשים -אנו רואים את המרחב הציבורי המקיים ככזה שמהווה חלק משמעותי בבניית היום

אל מול אופני התכנון, העיצוב, המיוחד, והמפתיע. החוויתי, שגרתי, -ובה בעת משמש כמרחב של הלא

צריכה  המרחב הציבורי המקייםתהליכי היצירה של על  החשיבהוהארגון של מרחבים ציבוריים קיימים, 

)בין אם בתכנון "מלמעלה" או המשגה מרחבית  ו'נצחית' קבועהלא רק מתוך תפיסת שימושיות התפתח ל

של צרכי משתמשים כפי שעולים מראיונות או סקרים מקומיים(. מרחבים ציבורים מקיימים צריכים לצמוח 

-משמעותי של חוסר ככאלה המכילים מרכיבתהליכי העיצוב, הבניה, והשימוש שלהם מתוך הסתכלות על 

, ומחייבים להתייחס, כבר בראשית התהליך העיצובי לאפשרויות עכשוויות ועתידיות של וודאות וזמניות

 קונפיגורציות מרחביות. 

 הפוטנציאליים בומתוך מחשבה על אפיון המשתמשים לכן, מוצע להעריך את המרחב הציבורי 

שים, בהתייחס למגמות המשתנות של יום של אותם משתמ-במסגרת חיי היום תפקידווהגדרת 

אנו רוצים לבחון כיצד השינוי בדפוסי החיים נוגע למרחבים ציבורים וכיצד המרחב  דפוסי החיים שלהם.

בזמן לבחון אופנים חדשים -הציבורי צריך להשתנות כדי להתאים את עצמו לפרקטיקות המשתנות, ובו

 רקטיקות חדשות.שבהם המרחב הציבורי יכול להציע את עצמו לייצור פ

של )ומשתנות( של נדידה או לכל הפחות של הרחבה של פרקטיקות בסיסיות  תברוח זו, האפשרו

מקיים פוטנציאל חדש לשימוש  המסמנים העיקריים שלהיום יום אל המרחב הציבורי היא אחת 

המשתנות  שרויות להרחבת הפרקטיקותפאהאת באופן סכמטי התרשים הבא מתאר  במרחב הציבורי.

אל קבוצת המרחבים הציבוריים ואל ממרחבים מסורתיים יעודיים/מוסדיים  למשל, . כךשל היום יום



ומרחבי מעבר )כמו תחנת  מרחבי אירוח פרטיים )לדוגמא בית קפה(קבוצות של מרחבים אחרים כמו 

 האוטובוס(. 

 לפרקטיקות של היום יום. זירות מסורתיות עיקריותבאפור:  

 ויות להרחבה של פרקטיקות משתנות של היום יום אל קבוצות חדשות של מרחביםאפשר בלבן:

 

 

 
 

האפשרות להרחבה המרחבית של פעילויות מהיום יום אל המסגרת המקיימת נפתחת איך ועל איזה רקע 

של המרחב הציבורי? הטבלה הבאה סוקרת מגמות משתנות בדפוסי החיים, את הקבוצות העיקריות 

של צרכים חדשים במרחב ואת האפשרויות למענה מקיים לצרכים אלו  םהשינוי, את היווצרותהחוות את 

 באמצעות המרחב הציבורי.



 אפשרויות למשתמשים חדשים, לשימושים חדשים ולמשמעות מקיימת מתחדשת :המרחב הציבורי

בדפוסי משתנות מגמות מה הן  

 חיים

הקבוצות העיקריות  מי הן

 החוות את השינוי?

צרכים הכמה מם ה מה

 ?במרחב חדשיםה

 

אפשרויות הכמה מ ןה מה

לצרכים למענה מקיים 

 ?מרחב הציבוריאמצעות הב

1 

ה
ד

בו
ע

 

יותר עבודה כפרילנס פחות 

 במשרה קבועה ומלאה

 

עבודה לא קבועה בזמנים 

משתנים, במקטעי זמן לאורך 

 היום

 

 עבודה מרחוק

עבודה מול מחשב באמצעות 

 הרשת

 

 עבודה שיתופית

 Yדור ה 

 

 בני הדור השלישי

 

 בעלי מקצועות חופשיים

 

 קהילה מקומית

 

 משתמשים אקראיים

 –תנאים מתאימים לעבודה 

-נגישות, זמינות, זמניות, רב

 מקומיות.

 

סביבה המאפשרת רצפים של 

תנאים לעבודה יחד עם תנאים 

לפעולות אחרות )פנאי, תרבות, 

 בילוי, אכילה...(

חללים ציבוריים או פרטיים, בחוץ 

או בפנים, מותאמים לעבודה: 

נגישות לרשת, תנאים 

ארגונומטריים, תנאים אקלימיים, 

 אוכל שתיה סאונד...

 

 רב שימושיות –גמישות מרחבית 

 

-העדפת רצף מרחבים קטנים על

 פני נקודות גדולות ומרכזיות

2 

ך
חינו

ד ו
מו

לי
ע 

ד
מי

 

צורך גובר בזמינות של מידע 

 עיתוי ובהקשר מתאימיםב

 

חיזוק  -שינוי במסורות פדגוגיות

 המימד החוויתי בלימוד

 

 פתיחות ללימוד תלוי מקום

 

  

 

 

 פעוטות, ילדים ונוער

 

 קהילה מקומית

בין/ ללמוד על יכולת לה

צרכים/תהליכים/אירועים 

 משתנים בטווחי זמן קצרים

 ובמקום המתאים

 

התמודדות עם פערי מידע מחד 

תוך כדי  מאידך והצפת מידע

 תנועה במרחב

 

חיפוש אחר אפשרויות למידה 

 חוויתייםבאמצעים חדשות 

 

מרחב ציבורי כמרחב לימודי 

חוויתי. ללמוד את התופעות 

)בעיר( באופן בלתי אמצעי. 

 המרחב הציבורי כטקסט בוק 

 

הנגשה והרבדה של מידע דינאמי 

על גבי המרחב וביחד עם 

 ההקשרים של המרחב. 

 

ציבורי כזירה המאפשרת מרחב 

סיטרי בין -קשר מידי, דינמי, ודו

החברה )על מרכיביה 

והמדינה )לפחות  ההטרוגנים(

 ברמה המקומית(. 



בדפוסי משתנות מגמות מה הן  

 חיים

הקבוצות העיקריות  מי הן

 החוות את השינוי?

צרכים הכמה מם ה מה

 ?במרחב חדשיםה

 

אפשרויות הכמה מ ןה מה

לצרכים למענה מקיים 

 ?מרחב הציבוריאמצעות הב
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 כלכלה שיתופיתעליה של ה

 

 ירידה בערך הבעלות

 

ירידה בהון של משקי בית 

צעירים יחד עם עליה במחירי 

 שירותים 

 

בשימוש העדפה לגמישות 

 במוצרים

 

 Yדור ה 

 

 משפחות )בעיקר צעירות(

 

 קהילה מקומית

 

 בני מעמד כלכלי נמוך

מסגרת מרחבית למפעילי וצרכני 

 הכלכלה השיתופית:

 

גישה )פיזית( למוצרים שיתופיים 

 ובזול.

 

-בעלות חלקיתמיקום למסגרות ל

 משותפת, השכרה וכו'. 

 

 

מיקום השווקים לכלכלה 

וחים השיתופית במרחבים פת

 לכולם ונגישים )ציבוריים(

 יצירת זירות מסחר פיזיות 

 

ייצוג פיזי וסימבולי של הכלכלה 

 השיתופית במרחב 

 

 

 

 

4 

ם
כי

ר
ע

ת 
ד

בו
ע

 

סגנון ובצידו 'אקולוגי הנרטיב ה

כמושא תשוקה  בריאהחיים ה

 וכמושא לעבודה.

 Yדור ה 

 

 משפחות

 

 קהילה מקומית

 

ביקוש להון סימבולי של מערכת 

 תהאקולוגיהערכים 

 

 ביקוש למזון אורגאני

 

ביקוש לחיבור בין תרבות אקולוגית 

 לקהילתיות ולבריאות

 

אפשרויות לייצוג, ביטוי והחצנה 

של העצמי באמצעות הזדהות עם 

ערכים אקלוגיים ועם ערכים של 

 ריאסגנון חיים ב

 

 

 

 

 

חקלאות אורגאנית וקהילתית 

כאירוע תרבותי, כמייצרת זהות, 

ערכיים,  כמענה לצרכים

 .ואפשרות לצריכת מזון

 

אפשרויות לייצוג של הנרטיב 

האקלוגי במרחב הציבורי 

ואפשרות להשתתפות פעילה 

)כולל טקסית( בהפעלת אופני 

 הייצוג.



בדפוסי משתנות מגמות מה הן  

 חיים

הקבוצות העיקריות  מי הן

 החוות את השינוי?

צרכים הכמה מם ה מה

 ?במרחב חדשיםה

 

אפשרויות הכמה מ ןה מה

לצרכים למענה מקיים 

 ?מרחב הציבוריאמצעות הב
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תי
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חווית מתמיד אחר חיפוש 

חדשות  תוחברתי-תותרבותי

 ומפתיעות

 

 שאיפה לסגנון יחודי ולהבדלות 

 

 חשיבות הקריאטיביות עליית 

 

 משחקיותהכרה גוברת ב

 ובחלקה ביום יום

 Yדור ה 

 

קהילות 'נושאיות' שאינן בהכרח 

 מקומיות

 

 משתמשים אקראיים

 חיפוש אפשרויות לביטוי אישי

 

חיפוש אפשרויות להזדהות עם 

יצוגיים במרחב של 

ערכים/סגנונות/... . התאמה 

'אישית' מתוך תפריט רחב של 

 ייצוגים.

 

מסגרות מרחביות להתאגדות 

קהילתיות ייחודיות ולהחצנת 

 זהותן

אפשרות להתאמה אישית של 

 דימויים במרחב

 

קבועה / משתנה רחבה אפשרות 

 )ולא רק( להצגתה אומנות ייצורל

 

 מרחב משחקי

 

המרחב כזירה לאירועים משתנים 

 ומפתיעים כולל ספונטניים.

6 

מן
ז

 
ם

קיי
מ

 

הצורך להוציא נדירות הזמן, 

יותר כסף מתוך זמן, מסחור של 

דחיסה של , כמצרךזמן  -הזמן

הפרקטיקה של היום יום 

 בפחות זמן

 

תחרות על הזמן בין המרחב 

  הפיזי לוירטואלי

 

הרצון להפחית את  –מקומיות 

 זמני התנועה במרחב

 

החלשות המרכזיות של 

המכונית כאמצעי תחבורה 

 מרכזי בסביבה העירונית

 

 

 עובדים ומעסיקים

 )זמן הוא עבודה הוא כסף(

 

 דיירי הרשתות החברתיות 

)הצורך לדחוס את הזמנים של 

המציאות הפיזית והוירטואלית 

 יחד(

 

 זמן קהילה -קהילה מקומית

 

תחרות על זמן איכות  -משפחות

 במשפחה

 איחוד מרחבי פעילות

 

-יעילות מקסימלית בניצול הזמן

 מרחב

 

 

וירטואליים הרבדה של חללים 

 בחללים פיזיים

 

השמשה של חללי מעבר לביצוע 

פעולות של הפרקטיקה של היום 

 יום. 

 

העדפת רצף מרחבים קטנים 

פני -עלוורסטיליים וזמינים לניצול 

ים וחד מרכזי אתרים גדולים

 ערכיים

 

 

 



בדפוסי משתנות מגמות מה הן  

 חיים

הקבוצות העיקריות  מי הן

 החוות את השינוי?

צרכים הכמה מם ה מה

 ?במרחב חדשיםה

 

אפשרויות הכמה מ ןה מה

לצרכים למענה מקיים 

 ?מרחב הציבוריאמצעות הב
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 המשפחתיים במבנים שינויים

 המסורתיים והחברתיים

 

 ההגירה באפשרויות גידול

 ומעבר

 

 תמיכה מקורות אחר חיפוש

 אלטרנטיביים

 

 אלטרנטיבות צמיחת

 וירטואליות

 

 הפרמטרים לכל גם מתקשר]

, כלכלה, עבודה – הקודמים

 [חינוך, זמן

 Y דור – צעירים

 

 משפחות

 

 מקומית קהילה

 קשרים של מקומי מימוש

 וירטואלים

 

 מספר של בחינה המאפשר מרחב

 זהויות בין ומעבר קהילתים מודלים

 משתנות

  שימושיות רב – מרחבית גמישות

 

 האפשרויות של כלכלית הנגשה

 במרחב השונות

 

 בין קשרים ליצירת הזמנה

 (שגרירות) יחידים/קבוצות



מקרי מבחן למרחבים  - על אפשרויות חדשות בתכנון המרחב הציבוריחלק ב: 

 ציבוריים מקיימים חדשים

בחברה, בכלכלה  -בחלקה הראשון של העבודה תוארו שש קטגוריות של שינויים בפרקטיקה של היום יום

. שינויים אלו משפיעים על הביקוש למרחב ציבורי, על אפשרויות השימוש בו 00-ובתרבות של תחילת המאה ה

מושים הנגזרים ועל תפקידו. מרחב ציבורי מקיים חדש הוא כזה שיש בו סימנים לתכנים חדשים של שי

מתהליכי השינוי של החברה. החיפוש אחר מקרי מבחן, כוון לזהות מימושים של צרכים חדשים אלו במרחב 

 תפעילויובמסגרת זאת נכללו שימושים מתחום עולם העבודה, הצרכנות, הקהילה והזהות, 'ייצוא' של  הציבורי.

ושיבוש השגרה. )להרחבה, ראו חלק א' אל מחוץ לבית, למידה ומידע, עבודת ערכים )חיפוש משמעות( 

 לעבודה(

מאפיין בולט נוסף של הצרכים החדשים במרחב הוא קצב השינוי המהיר שלהם וזאת, במחזורי זמן שונים 

)יומיים, שבועיים, עונתיים וכו'(. מהירות, שינוי, מגוון, דחיסות וסממנים דומים נוספים של הפרקטיקות 

דוחפות להתפתחות של טקטיקות מרחביות חדשות. לכן, קבוצת הסימנים  החדשות והמתחדשות של היום יום

השניה הוגדרה ע"י מנגנונים מרחביים של התאמה מתמדת )אדפטציה(. הנחת המוצא היא שמרחב ציבורי 

מקיים חדש מצוייד באפשרויות התאמה רפלקסיביות ואף איטרטיביות להיקף ומגוון הצרכים המשתנים ולקצב 

 זוהו חמישה מנגנוני התאמה מסוג זה: ההשתנות שלהם.

ארגון המרחב באופן אטרקטיבי לריבוי קבוצות שונות של  -מנגנוני התאמה למשתמשים מסוגים שונים 

 זמני או בזמנים שונים.-משתמשים. זאת, לצורך שימוש בו

מסוגל  ארגון המרחב באופן המכיל מגוון רחב של פעילויות, ואף -מנגנוני התאמה לפעילויות חדשות 

 לשנות את המינון שלהן בהתאם לביקוש. 

מרחב המותאם לסדרי זמן משתנים מסוגים שונים, לקצב השינוי בפעילויות  -מנגנוני התאמה לזמני פעילות 

 ולשינוי בקצב השינוי של הפעילויות.

מרחב שניתן לארגן ולנהל אותו באמצעות הרכבים שונים  -מנגנוני התאמה לאחראים על המרחב 

 תנים של גורמים מובילים )ממסדיים או אחרים(.ומש

כלומר בגוף כל אחד  -אפשרויות לשינוי ב'קוד המחולל של המרחב' -מנגנוני התאמה למנגנוני התאמה 

 מהמנגנונים שפורטו לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 



עבודה

צרכנות

קהילה 
וזהות

בית  
בחוץ

למידה 
ומידע

עבודת 
ערכים

שיבוש  
השיגרה

משתמשים

פעילויות

זמנים

אחראים

התאמה 
להתאמה

מנגנוני

התאמה
תכנים 

מתחדשים

מרחב 

ציבורי 

איטרטיבי 

מקיים

תשתית למודל למרחבים ציבוריים חדשים



אחד עשר כרטיסיות של קבוצות של מקרי מבחן. כל מרחב ציבורי סווג לפי מנגנוני ההתאמה  ותבחלק זה מובא

בהם הוא מצויד והתכנים המתחדשים שהוא מכיל. לצד כל מרחב או קבוצת מרחבים, נוסף דיון קצר על האופן 

 ש. המקיים בו מרחבים אלו פועלים, ואיכותם כמסמנים של זהות מתגבשת למרחב ציבורי מקיים חד

עיצוב המרחב הציבורי המקיים אינו יכול להתבצע אך ורק בידי מקרי מבחן אלו מדגישים כי 

, אלא בידי צוות שבו המתכנן משמש כאסטרטג או sole authorsמתכננים/ארכיטקטים הפועלים כ 

חבים קואורדינטור המארגן את מגוון האפשרויות הטמונות במרחב. בהסתכלות שכזו, התהליך שבו נוצרים מר

ציבורים כיום, יהווה רק את השלב הראשון בעיצוב ומימוש המרחב הציבורי המקיים. המרחב אינו "ננטש" על 

ידי המעצב לאחר סיום שלב התכנון או שלב הבניה, והפרויקט אינו רק ביצוע של תוכנית מוגדרת מראש. 

ולייצר אינטראקציה בין המעצב, למעשה זהו תהליך דינמי, שבו המרחב ממשיך להתעדכן, להשתנות, להתעצב, 

המשתמשים והמרחב עצמו, שבה המרחב מחזיר מידע למעצב )באמצעים טכנולוגים למשל(, המאפשר 

התאמה מחודשת של המרחב עצמו. יצירת סוג כזה של מרחב מזמינה מגוון רחב של התרחשויות המייצרות 

 ידע מרחבי שמזין עיצוב מחודש של המרחב.

ים מאתגר אם כך את הגישות הדומיננטיות של איפיון, עיצוב והבנית מרחבים ציבורים המרחב הציבורי המקי

וכן את הגבולות האדמיניסטרטיביים המכתיבים היום את תכנונם וניהולם של מרחבים ציבוריים. לכן הוא 

מחייב חשיבה חדשה על התפקיד והחזון של המדינה/הרמה העירונית המקומית והיכולת שלה, בנקודות 

ליברלית( בכדי -רחביות מסוימות, לוותר על לוגיקת השוק, הרווח, וההסדרה )אבני היסוד של המערכת הניאומ

 לייצר סביבה שמאפשרת תהליכים אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מפגשים ניידים( 1מקרה מבחן )

.ומשחקהפתעהשל,ופנאילימוד,עבודהשל,וקהילתיותמפגששלניידיםמבניםליצירתכפלטפורמהלשמשיכולהמקייםהציבוריהמרחב

זמניםציבוריםמרחביםנמצאיםהסטטיהציבוריהמרחבכשבתוך,ציבוריםמרחביםשלכמטריושקהמתקייםהמרחב,שלהלןבמקרה

.פעילויותשלמשתנהמגווןמאפשריםאשר,מודולוריים

המתאימיםמגווניםבמודליםשימושתוך,הוק-אדציבורימרחבהמייצרתניידתמערכתמארחהציבוריהמרחב,ומסיןמהולנד,הדוגמאותבשתי

ביןהיחסיםמערכתאתמאתגרת,הציבוריבמרחבהקיימיםוהניהולהבעלותהסדריאתמערערתכזומערכת.פעילותשלשונותלקונפיגורציות

יכוליםהמתהווההציבוריהמרחבשלוהזמניותהנוודות.וציבוריפרטיביןהדיכוטומיותההפרדותאתגםכמו,הציבוריבמרחבוקהילהיחידים

מסיןובדוגמאלמדורהמקוםהניידבמתקןישמהולנדבדוגמאלמשל)העירוניהציבורילמרחבכשייכתנתפסתשלאלפעילותכקטליזטורלשמש

.מרוביםמרחביםפני-עלפעילותשלעונתית/מחזוריתמערכתליצירתכבסיסוכן(למקלחתמקוםיש



http://assets.inhabitat.com/files/219747581_39ae56c410_o.jpg O.P.E.N Architecture – Tricycle house community

מפגשים ניידים: 1

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות חדשות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



'תחנה רב תחומית'–( 2מקרה מבחן )

.שסביבההציבורימהמרחבכחלקאוכשלעצמוציבורימקוםהיא.הציבוריתלתחבורההמתנהמקוםמאשריותרהרבההיאהאוטובוסתחנת

אנשישלהן,המשתמשיםשלהמשתניםלצרכיםכמענהבהןלהשתמשמאפשרת,הציבוריתהתחבורהתחנותשלומקיימתמכלילהתפיסה

פעילויותמגווןמאפשרהתחנהשלהמרחב,זהבאופן.אקראייםמשתמשיםשלוהן(התחנהנמצאתשבוהאזורשל)המקומיתהקהילה

אגיעולכןקפהלשתות/הטלפוןאתלטעוןאפשרותישהאוטובוסשבתחנתיודעאני)"מכוונותפעולותעלהןומתבססותזמןבאותוהמתקיימות

להזמין/ספרלקרואהבאהאוטובוסעדהשעהחציאתאנצלאניולכןבזמןהגעתיולאלאוטובוסרצתי)"אקראיותהזדמנויותניצולעלוהן"(לשם

."(שבתחנהבחור/הבחורהאתלקפה

ביןודינמימידיקשרהמייצרכזהוהןהתחבורתיתלשימושיותהקשורכזההן,דינאמימידעוהרבדתהנגשת,להצגתלשמשיכולותהתחנות

כחלקוכן)שוניםבנושאיםמקומייםלסקריםכאתרגםשמשמשתבאוסטרליהאוטובוסתחנת)העירוניתוהמערכתבמרחבהמשתמשים

יצירתאתהמנגישים,(התחנהמבנהבסיסעלקולמשחקביצירתנוערבניקבוצתמדריכיםבגרמניהמקומייםמעצבים)קהילתייםמתהליכים

באפשרויותלמשל,מרחב-הזמןביןהקשראתמיטביתבצורהלנצללצורךמענהגםלתתיכולההתחנה.אמצעיבלתיבאופןלציבורהמרחב

"שיגרתיהלא"אתהמייצרתכזירהאו,בסקטבורדהחלקהאתראו,משחקיםגן,ספריה–וילדיםמבוגריםשלפנאילפעילותמיצרתשהיא

מראהשהקיםבקנדההחיותגןאובתחנהייחודיווידאומיצגשהשתילהפפסיעםלמשלכמו)פרטייםוגופיםציבוריםגופיםעםפעולהשיתופיב

.(חרקעינישל

ישבתחנה.העתידשלהאוטובוסכתחנתממותגאשר,דומותתחנות2000-כלהקיםשמיועדרחבמפרויקטחלקהיא,בפריזהאוטובוסתחנת

ובחלקהתחנהבצדיאחרותפונקציותשלשלמהומערכת(הציבוריתלתחבורהגבוההנגישותומאפשר)הכבישלכיווןהפונהפונקציונליצד

,עמידיםספסלים,ספריה,קפהבית,usbוחשמלנקודות,Wifi,מגעמסכי,אינטראקטיבימידעכוללתבתחנה.(המדרכהלכיוון)האחורי

.(התחנהשלוהתחזוקהההתקנהעלותאתשמשלם)גדולפרסומישטחבהיש,כן-כמו.ותאורה



http://www.ganderprojects.com/platz-de-play/ Bus stop as a local polling station, Brisbane (Steinberger, Fabius, Marcus Foth, and 
Florian Alt. "Vote with your feet: Local community polling on urban 
screens." Proceedings of The International Symposium on Pervasive Displays. ACM, 
2014.
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תחנת אוטובוס  

, כמגרש משחקים

מונטריאול

Saatchi & Saatchi, (Copenhagen, Denmark) Pepsi Max Unbelievable Bus Shelter, 
http://grandvisual.com/case-study/pepsi-
max-unbelievable/
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Bogota, Colombia Victoria, British Columbia, Canada



The Osmose Bus Stop, Paris (Marc Aurel)

רב תחומיתתחנה: 2
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http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/8601147/Tesco-
builds-virtual-shops-for-Korean-commuters.html

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/8601147/Tesco-builds-virtual-shops-for-Korean-commuters.html


מרחב עבודה ציבורי–( 3מקרה מבחן )

למשל)ציבורישימושהמאפשריםסגוריםפרטייםבמרחביםוהןוסגוריםפתוחיםציבוריםבמרחביםהןלהתפתחיכוליםציבורייםעבודהאזורי

הפיזיותהתשתיותשלקיומןאתלנצלמאפשריםאלומרחבים.(משרדיםבניןשללוביכגון–פתוחבמרחבאו,העבודהשלאחרבשעות

.הבאהבהזדמנותלשימוששובולהחזירו,העבודהבסיום"לקפל"שניתן,לעבודהזמנימרחבלהגדירמינימליםובאמצעים,לעבודההנדרשות

דיסקונטבנקבסניפיחלליםשלמשלכפי,העבודהשעותשאחריבשעותחינוכיות,קהילתיותלפעילויותגםלשמשיכוליםפרטייםעבודהחללי

המשרדאתשמשמשהריהוט,בערב6שבשעה,באמסטרדםלעיצובהסטודיוכמואופיננסיתלהשכלהסדנאותלהעבירהבנקאתשימשו

...מסיבות,יוגהשעורי,סדנאות–אחרותלמטרותלשמשיכולהמשרדיוהמרחב,התקרהלכיווןמועלה

ומפתחתקהילתייםעבודהלחלליהציבור(ודרישות)לצרכימגיס(א"תעיריית)ציבוריגוףכיצדמראיםבהמשךהמובאיםנוספיםמבחןמקרי

ולמשוךהחדשיםהציבורייםהעבודהחלליאתלמתגמאמץלכךנוסף,אחריםבמקרים.מקימהשהיאקהילתייםמרכזיםבמסגרתכאלוחללים

.(פארקבראינטשלבמקרהלמשלכמו)לתוכםמשתמשיםפירסומיותפעולותבאמצעות



?המקובליםבמרחב הציבורי צובע אותו בצבעים הסטטוטוריים wifiהאם השימוש ב 

*Wifi geografies: when code meet place, Laura Forlano
** The Social Life of Wireless Urban Spaces Internet Use, Social Networks, and the Public Realm (2010)

(63%)בקרב המשתמשים במרחב הציבורי היה  גם לעבודה וגם לשימושים אישיים wifiנמצא כי השימוש העיקרי ב * בסקר

העידו שמשתמשים ברשת לצרכים אישיים בלבד28%רק 

בלבדהעידו שמשתמשים ברשת לצרכי עבודה 11%רק 

הם עסוקים באינטרקציות אינטנסיביות עם אנשים אחרים "אבל , למשתמשים אומנם אין אינטרקציות עם סביבתם הפיסית

אנשים הולכים אל המרחב הציבורי כדי לעשות פעולות  : בין הציבורי לפרטינוצר היפוך ." המחוברים לוויפיי במקומות אחרים
פרטיות באינטרנט

פנאי  שימושי ""

?(""פ"שצ)

?""שימושי תעסוקה""

?""מגורים""

אזור לשימוש מרובד... בשבעה מרחבים ציבוריים בארבע ערים ** אמפירילפי מחקר WIFIעשרה ממצאים על שימוש במרחב ציבורי על ידי משתמשי 

:2010בשנת ( שישה פתוחים אחד מקורה)ב "בארה

.  שעות1-2נשארו באותו מקום בין ( המשתמשים: להלן)במרחב הציבורי הוויפייממשתמשי 161%.

.  ווייפיידווחו כי הם לא השתמשו במרחב הציבורי הזה לפני שהיה בו הוויפייממשתמשי 225%.

אף אחד לא דווח שהוא משתמש במרחב  . דווחו כי הם משתמשים במרחב יותר מאז שיש בו אינטרנטוויפיימאלו שדווחו שהשתמשו במרחב גם לפני שהיה בו 370%.
.  פחות מאז שיש בו אינטרנט

.  מהמשתמשים היו בקבוצה3.4%רק . מהמשתמשים שהו בצמד18.1%, מהמשתמשים שהו לבדם478.5%.

.  מהמשתמשים נמצאים במרחב הציבורי לצורכי עבודה30%-כ5.

. מושכים יותר משתמשים מאשר מרחבים אחרים, לוויפייכלומר כאלה שמושכים אליהם אנשים בלי קשר , מרחבים ציבוריים מוצלחים6.

,  או לא חופשי בכל המרחב, חזקוויפיבמקרה שאין : טכניתניתן להצביע על סיבה בחלק מהמקומות . cluster))משתמשים נוטים להתמקם בסמוך למשתמשים אחרים .  7

.  אז קבוצת משתמשים מסמלת למשתמשים חדשים שזה אזור עם קליטה

.'וכוהתרחשות ברחוב , כמו רעש פתאומי, המשתמשים פחות שמים לב להתרחשויות במרחב.  8

.  אולם בפארקים בהם שולחנות משותפים נוצרות גם אינטראקציות. אחד עם השניאינטרקציההמשתמשים בדרך כלל לא מפתחים .  9

. נראים פחות פנויים משאר האנשים במרחב ולכן אנשים נוטים פחות לפנות אליהםהם . 10



http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2015/04/Cocoon-Like-
Desk6.jpg

http://www.creativecapetown.com/wp-content/uploads/2012/10/Studio-
Shelf_Public-Office_20120920_cLisa-Burnell-4_crop.jpg
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פתוחותלהרצאותהזמנה

בנקבסניפיפיננסייםבנושאים

העבודהשעותלאחרדיסקונט



http://impressivemagazine.com/2014/09/21/design-studio-heldergroen-office-literally-disappears-hours/

מרחב עבודה ציבורי: 3
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א"ת, ובית הפועלות בדב הוז9ה"מאז



מרחב עבודה ציבורי: 3
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Bryant Park & Wall Street New York 



מרחב ציבורי מרובד–( 4מקרה מבחן )

שימושלעשותיכולותאלוטכניקות.וניידיםקבועיםבאמצעים,זאת.וירטואלייםתכניםלשילובכפלטפורמהגםלשמשיכולהציבוריהמרחב

בהתאמההמידעאתולשנות,יותר"סטנדרטים"מאמצעיםהמודרותאוכלוסייהלקבוצותגםמידעהנגשתלאפשר,וזמיניםקטניםבמרחבים

,מרובדמרחביצירתגםומאפשריםהציבוריהמרחבאתמעצימיםוהווירטואליהפיזיהמרחבשלהמיזוג,לכךמעבר.ולקונטקסטלזמן,למקום

.וקהילותיחידיםשלעצמילביטויאפשרויותמגווןוכןשוניםמשתמשיםלסוגימגווניםתכניםזמנית-בולהציעשיכול

הפנוייםהאופניםמספר,בסביבההציבוריתהתחבורהאפשרויותעלהמצביעמידעלמשל–ביותרמגווניםכמובןהםוההקשריםהמידעסוגי

יצירתאו,(2דוגמא)מקומיתושביםסקרשלתוצאותהצגת,(1דוגמא)הקרובההסעותנהגשלהמיקוםאו,הקרובהההשכרהבתחנת

.(3דוגמא)חשמלצריכתהקטנתבפרויקטקהילתיתמעורבות



Claes, Sandy, and Andrew 
Vande Moere. "What public 
visualization can learn from 
street art." Leonardo (2016).

http://artiholics.com/20
14/02/26/urban-
projections-take-
streets/

http://www.theguardian.com/environment/blog/2011/apr/12/energy
-use-households-monitor-electricity

http://www.fastcodesign.com/3028960/slicker-city/smartwalk-
turns-any-public-surface-into-a-subway-tracker

מרחב ציבורי מרובד: 4
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האקססורי הציבורי–( 5מקרה מבחן )

,הרחובריהוט.המשתמשיםשלהמשתניםלצרכיםלהתאימויהיהשניתןבכדילהשתנותהןגםצריכותהציבוריהמרחבשלהפיזיותהתשתיות

מכשיריםהטענת,קצרהעבודהשמאפשריםמרחביםיצירתידיעלאם.שימושיםמגווןלאפשריכוליםוהגינוןהעציםואפילו,התאורהעמודי

.ואקראייםמתוכנניםמפגשיםהמאפשריםמקומותאו,אלחוטיתלרשתחיבור,חשמליים

הצבהלמשל)במרחבהפעילותלקצבוהתאמההעירוניהזמןעםסנכרוןמאפשריםבמרחבשלהםוהמיקוםהציבוריהמרחבשלאלהמרכיבים

זמניםמרחביםמייצרים,(הציבוריבמרחבעומסיםעללהלבכדירחובריהוטפיזוראותיירותהרבהבהןשישבתקופותרחובריהוטיותרשל

.בסביבתםהנמצאיםעסקיםלחיזוקמקומיעוגןומספקים,"ראשונהעזרה"ל



http://media.treehugger.com/assets/images/2012/06/pensa-
street-charge-2.jpg.650x0_q70_crop-smart.jpg

http://www.homecrux.com/wp-content/gallery/soofa-park-
bench-by-changing-environments/Soofa-by-Changing-
Environments-4.jpg

http://www.tracesecritesnews.fr/wp-
content/uploads/2011/11/SINEUGRAF
SURLEPOUCE.jpg

הציבוריהאקססורי: 5
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מרחב ציבורי חד פעמי–( 6מקרה מבחן )

.ומובדליםמובחניםשטחיםלכךלהגדירצריךשהואמבליחברתיות-תרבותיותלחוויותרבותאפשרויותמזמןהמקייםהציבוריהמרחב

המזמיןולמרחבלאירועיםלזירהכולוהמרחבאתוהופכים,הפעילותאתלייצרבכדיבמרחבכברהקיימיםבמאפייניםשימושעושיםהמרחבים

.ומגוונותשונותעצמיביטויאפשרויות

הםהשימושובסיום,פעמיים-חדלהיותשיכולים,שוניםמאפייניםהמרחב'לובש'שימושכשבכל,שימושירבלהיותהופךהציבוריהמרחב

ויכולות,לילדיםביחסרקלא,הציבוריבמרחבהטמונותהמשחקיותאפשרויותאתממצותאלופעולות.מחזוראו,הסרה,למחיקהניתנים

עצמההפעולהשלרציונליזציהמראשמבקשתאודידקטיתשאינהבדרך,התנהגותילשינויוהכוונהלימודבתהליכימשמעותימרכיבגםלהוות

.(לפחבדרךהמבוךלמשל)



http://www.whoknowsfashion.com/wp-
content/uploads/2014/05/Swings-photo-Susan-Moss-32.jpg

http://www.capetownpartnership.co.za/2015/03/op
en-call-for-open-city-7/

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentra
lschweiz/lu/luzern/Abfall-Luzern-will-den-
Spieltrieb-wecken;art92,94072

פעמימרחב ציבורי חד: 6

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



חניה–( 7מקרה מבחן )

.אחריםלצרכיםמסויימיםובזמניםמסויימיםבתנאים'מופקע'להיותיכולהחניהמרחב.אחידאינו,חניהלצורךציבוריתחניהבשטחהשימוש

כמו,זמניבאופןאוקבועבאופןקהילתית-שיתופיתכלכלהשלמיזמיםלטובתזירותאומקומייםעסקיםלחיזוקככלילשמשיכוליםחניהמרחבי

עסקיםשלהפעילותמרחבהרחבתלטובתלפעוליכולההחניותתפיסת.מוזיקה,משחק,התעמלותכמוחופשיתציבוריתלפעילותמרחביםגם

המקומייםלעסקיםתורמתוכך,במרחבהמשתמשיםמספראתמגדילהבוהפעילותאשר,ציבורימרחביצירתלמעןאוישירבאופןמקומיים

צורךללאקלהתהיהבעירלמקוםממקוםשלהםשההעברהכך,וניידמודלוריבאופןאלומרחביםייצורהואזולפעולההמפתח.עקיףבאופן

.(חניהמקומותמספרשלקבועמרחבתופסיםשהםמכיוון)בהתאמות

שימוש.(יחסיתגדולחניהלצורךבמרחבבשימושהצורךמולשהקונפליקטהיכן),העירמרכזמאזוריהןאלולמרחביםהדוגמאותמרבית

וחברתיתעסקית,קהילתיתפעילותלהניעלשמשיכולה,יותרנמוכההחנייהמקומותמצוקתרבותפעמיםשם,שכונתייםבאזוריםזהבמודל

.(פרבריותבשכונותלמשל)כלל-בדרךמתקיימתלאהיאבהםבאזורים

שטחוציודסימון,למשל.מטרותלכמהלשמששיכולבאופןהמגרשיםוסימוןארגוןהיאחניהבשטחיתכליתיותלרבלטקטיקהנוספתדוגמא

בהתאםהשבועאוהיוםלאורךיעודואתמשנההמגרש.לחניההמתאיםואיבזורסימוןלצד,(כדורגל)ספורטלפעילויותאולמשחקכמגרש

.לביקושים



http://www.universitycity.org/news/why-some-parklets-work-
better-others

http://www.trbimg.com/img-503ace38/turbine/639-spring-
parklet-jose-huizar-dlanc.jpg-20120826/600

http://weburbanist.com/2014/07/15/perm
anent-parklets-sao-paulo-turns-street-
parking-to-parks/

חניה: 7

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



חניה: 7

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות חדשות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים

California Spain



חקלאות עירונית–( 8מקרה מבחן )

עלמצביעה1דוגמה.שוניםבאופניםהציבוריהמרחבשלהמקייםהפוטנציאלאתלממשיכולהציבורייםבמרחביםעירוניתחקלאות

וקומתכשהקפיטריה,שלובקפיטריהשמוגשהאוכלכלאתבעצמומייצרבטוקיופרטיתחברהכשבניין,ציבורי-פרטיפעולהבשיתוףהפוטנציאל

,חקלאיםגידוליםלאזור,והקיץהאביבבחודשי,הופךבמונטריאולבקמפוסשומםציבוריאזור,2בדוגמא.ציבורילשימושפתוחיםהכניסה

ברמהמקודםשהואכפי,הסביבתיהנרטיבאתלהבליטבכדיהןמשמשיםאלואזורים.גידוליםבהםשאיןבעת,בחורףלאכסןשניתןבכלים

ברמה,מענהונותנים,המקומייםהסביבתייםבתהליכיםמשתמשיםקהילותמגווןשלולימודיתפעילההשתתפותמאפשריםהם,העירונית

.מזוןלצריכת,משתנה

משתמשבטורונטומזוןבנקשם,3בדוגמאלמשלכמו,וערכיקהילתיחיבורלייצרגםמאפשרעירוניתלחקלאותציבוריםבמרחביםהשימוש

.מהבנקלקבליכוליםמיוחדיםצרכיםבעלימקומייםשתושביםהמזוןבארגזיהמקומיתהעירוניתהחקלאותשלבתוצרת

הגדלתידיעללמשל,עירוניתולחקלאותלסביבההקשורותלפעילויותהציבוריהמרחבשלמתמשכתהתאמהגםמאפשריםאלהתהליכים

למשלכמו)ייעודימקוםתופסתרקולא,עצמוהציבורימהמרחבלחלקהופכתהעירוניתשהחקלאותכך',אכילנוףפיתוח'שלוטיפוחההיצע

באמצעותהתנהגותיושינויערכיםלטפחככליוהןקהילהליצירתכאמצעיהןלשמשיכולההעירוניתהחקלאותאלובאמצעים.(קהילתיתבגינה

.עצמוהמרחב



http://architizer.com/projects/pasona-hq-tokyo/

Pasona Corp. Tokyo

חקלאות עירונית: 8

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



חקלאות עירונית: 8

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים

http://fallenfruit.org/projects/urbanfruit
trails/

http://mikeytomkins.co.uk/the-edible-map-of-hackney/ http://cfccanada.ca/



חקלאות עירונית: 8

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



הון סימבולי חדש–( 9מקרה מבחן )

תפריט הערכים . ערכו וחשיבותו של המרחב עולים, באופן זה. הון סימבולי מרחבי נצבר באמצעות  ייצוג ערכים תרבותיים וחברתיים במרחב

( כמו הנצחה)במקרים מסויימים נמשך היצוג של ערכים מסורתיים . הציבוריים מתעדכן אולם לא מן הנמנע שזוכה לייצוג חסר במרחב הציבורי

.  ישנם גם מקרים אחרים,  עם זאת.אולם מרבית החללים הציבוריים החדשים אינם מדגישים הון סימבולי ושומרים מראית עיין של נייטראליות

פארק קריית  . ומסמלים אותם בעיצובו, סביבתיים כדימוי מוביל בארגון המרחב-דוגמא אחת מתייחסת למרחבים המציבים ערכים אקולוגיים

(  ניקוז ושימוש במי נגר, גינה קהילתית)לא רק באופן השימוש בפארק , עוצב באופן המדגיש תכנים אקולוגיים( רם איזנברג-מתכנן)א "ספר בת

.אלא גם בשפה הארכיטקטונית ובמימד החוויתי סימבולי שלו

ג נעשים  "במתחם הבורסה בר. כהון סימבולי( בדגש על אומנות עכשוית בעלת גוון פופולארי)דוגמא אחרת מתייחסת לשימוש באומנות רחוב 

פקק  )בוצע פרויקט אמנת זמני , במסגרת זאת. מאמצים להעלות את ערכו של המרחב הציבורי הן מבחינה תפקודית והן מבחינה תודעתית

.באופן בולט במיוחד, במיקום מרכזי המתחם( צבע



הון סימבולי חדש: 9

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים

אביב-תל, פארק  קריית ספר noyman.co.il ג"עבודה במתחם הבורסה בר" פקק צבע"

http://noyman.co.il/portfolio/%D7%A4%D7%A7%D7%A7-%D7%A6%D7%91%D7%A2/


מרחב ציבורי מחוץ למרחב–( 10מקרה מבחן )

בתי חולים  , בתי ספר, בתי סוהר. ההטרוטופיות של פוקו הם מרחבים שנוצרו לצורך שמירה על הסדר חברתי ומבני השליטה המקופלים בתוכו

בכך  . ועוד מוציאים ציבורים מסויימים ופעילויות מסויימות אל מחוץ למרחב הכללי ומכניסים אותם למרחבים הרמטיים בעלי חוקיות פנימית

מפריעים בחברה מסולקים ממרחבי הפעילות היום יומית הן מבחינה פיסית והן מבחינה תודעתית וממוקמים  /מאיימים/גורמים בלתי רצויים

הצורך ביציאה אל  . אינו משמש בהכרח לשליטה ולהדרה, ישנם מקרים בהם המנגנון המרחבי ההטרוטופי, עם זאת. בטריטוריות שמחוץ למרחב

(  קולנוע, תאטרון)והוא נוכח בעת המודרנית , (בין אם מתוך צרכים אסקפיסטיים או אחרים)מחוץ לקיום היום יומי עשוי להתעורר באופן ספונטני 

מובאות צורות חדשות של מרחבים ציבוריים המגיבים  , במקרה מבחן זה(. גיימינג, רשתות חברתיות)ואפשר שאף מתעצם בעידן הנוכחי 

של מרחבים  ' פסטיבליזציה'צורה אחת של מהלך מסוג זה הוא . לצרכים אלו והופכים באופן זמני או קבוע לנקודות יציאה מן המרחב והזמן

הופך לזמן קצר כמה מרחובות העיר למסלול מרוץ למרתון ומספק אפשרות לטרנספורמציה תודעתית  , הנערך בלילה, א"מרוץ נייקי ת. ציבוריים

. עונתי שמוקם על גדות נהר הסיין בפריז מאפשר אפקט דומה' חוף ים'. ומרחבית בתוך מרחבי היום יום



מרחב ציבורי מחוץ למרחב: 10

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים

Paris http://www.haaretz.co.il/sport/active/1.2152179א "מרוץ לילה נייקי ת



מערכות חישה עירוניות תומכות מרחבים ציבוריים רפלקסיביים–( 11מקרה מבחן )

קונפיגורציה-ברההתומכתשלהםהרפלקסיביותהוא,המרחבשלהאיטרטיביותאתהמאפשר,החדשיםהמקיימיםבמרחביםמרכזימרכיב

המרחבשלהמקוםבחינת,אמתבזמןהעירוניתהפעילותמערכתבתוךהמרחבשלהשמה,במרחבהשימושיםניטור.המרחבשלמתמשכת

גם-כמו,עצמםהמרחביםאתלשנותמאפשרים,עירוניובשיחמקומיבשיח(מעוררשהואהרגשותגםכמו)בווהפעילות(שסביבווהעסקים)

יכוליםאלותהליכים.(שנתירב,שנתי,חודשי,שבועי,יומיבסיסעל)בעירהחליםלשינוייםבהתאםשוניםבמקומותציבורייםמרחביםלפרוס
.העירוניתהמערכתשלונתוניםמידעבסיסיעםיחדחברתיתמדיהלחקרמיקוםמבוססיבכליםשימוש,למשל,לשלב



http://habidatum.com/wp-
content/uploads/2015/10/habidatum-
pilot_moscow.pdf

http://www.shareable.net/blog/bologna-celebrates-one-
year-of-a-bold-experiment-in-urban-commoning

מרחב ציבורי חכם: 11

התאמה  
להתאמה

אחראים על 
המרחב

זמני פעילות פעילויות משתמשים
מנגנוני

התאמה

שיבוש השגרה
עבודת ערכים 

(חיפוש משמעות)
ומידעלמידה בית בחוץ קהילה וזהות צרכנות עבודה

תכנים 
מתחדשים



 מדריך למשתמש ברשות המקומית -חלק ג: עשו לכם מרחב ציבורי מקיים ומעודכן 

 באופנים קיימים במרחבים להשתמש או ציבורים מרחבים לייצר פועליםה קבוצותלו יחידיםכיצד ניתן לסייע ל

? איך אפשר לספק מענה למגוון צרכים של משתמשים נרחבות ותשתיתיות כלכליות השקעות דורשים שאינם

-אב את מאתגרות ןגם אם ה וחתרניות אלטרנטיביות פעילויות של רחב מנעדחדשים ו/או מוכרים באמצעות 

 ?הציבורי חבהמר שלהמסורתי  הטיפוס

לעיבוד מחדש של מרחבים  עבודהבתרשים "עשו לכם מרחב ציבורי מקיים ומעודכן", מוצע מודל לתהליך 

יום, בזיהוי סוגי המשתמשים -החדשות והמתחדשות של היום פרקטיקותהציבוריים. התהליך מתמקד באיפיון של 

החדשים ובעריכה של ההתאמות הנדרשות במרחבים הציבוריים. הנחת המוצא של התהליך היא שמרחב ציבורי 

מקיים חדש צריך להיות מצויד במנגנוני התאמה רפלקסיביים ואף איטרטיביים להיקף ומגוון הצרכים המשתנים 

לזמני פעילות ולשינוי , ההתאמה תעשה למשתמשים שונים, לפעילויות חדשות ומשתנות. םולקצב ההשתנות שלה

 האחראים על המרחב.

תהליכים אלה מעלים כל העת שאלות ביחס לתפקידי מערכת הניהול העירונית בתכנון, יצירת ותפעול מרחבים 

חסות, המתעדכנת באופן תדיר, למגוון ציבוריים מקיימים חדשים. מכיוון שמרחבים ציבוריים מקיימים נבנים מהתיי

שימושים הנגזרים מתהליכי השינוי של החברה, הם מחייבים עדכון של מנגנוני התכנון והניהול המופעלים כיום 

 במרחבים ציבוריים עירוניים.

 מרחבים ציבוריים בעיר:של איך ניתן להיערך ברשות המקומית לעדכון שוטף 

המורכבות החברתית והמרחבית,  - ה מקיימת במרחב הציבורי"להפעלת" חשיב הרכבת צוות עבודה (א

הגיוון של המשתמשים והצורך לשלב בין אינטרסים חברתיים ועירוניים שונים מחייבים הקמת מערך ניהול 

עירוני )שילוב של נציגים מיחידות שונות של העיריה( וסנכרון בין הממשל העירוני, האזרחים -ותיאום פנים

ברתיים. צוות כזה יוכל להוביל תמהיל של רעיונות שינוי מרחבי ותוכני, לתווך בין אינטרסים וגופים כלכלים וח

 של בעלי עניין שונים, לנצל משאבים קיימים ולזהות שינוים נדרשים בהתנהלות האירגונית והתקציבית.

 

ן פלטפורמות זיהוי האפשרויות לפעילות השונות במרחבים ציבורים ייעשה באמצעות מגוו – מיפויחישה ו (ב

ופרספקטיבות )חיתוכים(. החישה והמיפוי צריכים לשלב, באופן מתמשך, מידע המגיע ממגוון מקורות 

)רשמיים, פרטיים, אלטרנטיביים( לכדי תמונות המתרכזות סביב תחומי תוכן, סוגי פעילות, יחידות מרחביות, 

נית, בקבוצות תושבים בעיר ברשתות העירו GIS-זמנים, ונגישות. מידע רלוונטי יכול להימצא במערכת ה

 החברתיות, מידע מנציגי העיר בשטח כמו פקחים, עובדים סוציאליים ועוד, משיחות ישירות עם תושבים ועוד.

 

גם התאמות רגולטיביות אשר יאפשרו  יכים מקיימים במרחב ציבורי מחייבממימוש תהל – רגולציה)דה( (ג

פעילות ניסיונית, ספונטנית ואוטונומית. חשיבה שכזו צריכה להתנתק מהסתכלות מכלילה על העיר ועל אבני 

היסוד הכלכליות והארגוניות שמכתיבות כיום את הפעילות העירונית ולהטמיע אפשרויות מקומיות 

 ות. התאמות רגולציה יכולות לכלול:אלטרנטיבי

I. פשרות להגדיר אזורים מסוימים בעיר או סוג מסוים של מרחב )למשל חניון עירוני( כאזורי ניסוי אשר א

 בהם ניתן לפעול באופנים שלא מתאפשרים במקומות אחרים. 

II.  התמקדות בפעולות המשוחררות מחוקי התכנון והפיקוח המאפשרים "יצור עצמי" וספונטני של מרחבים

 ציבורים

III.  מקומיות להגדרת האוטונומיה של קהילה עצמה בניהול ויצירת מרחביםעבודה מול קהילות 

IV.  יצירת מודלים חדשים כדוגמתCrowd sourcing  אוCrowd financing  שיכולים לשמש לבניית מרחבים

 ציבוריים

V.  בחינת אמצעי ניהול חדשים למרחבים ציבורים המשתנים בהתאם לזמן השימוש, הפעילות, והמבנה

 המרחבי



VI. או וועדי בתים  83בילה אך לא חופפת לתהליכים סטטוטוריים. למשל עידוד יזמים של תמ"א פעילות מק

לשתול עצי פרי/צמחי מאכל, או תמיכה בפעילות ציבורית בשטחים פרטיים )למשל לובי של בניני 

 משרדים(.

 

המרחב המערכת העירונית יכולה לתמוך גם באופן אקטיבי בתהליכי יצירת  – תמיכה אקטיבית בפעילות (ד

הציבורי המקיים. למשל, הרשות יכולה להניח תשתית כדי ליצור מרחב פעולה דיגיטאלי חופשי במרחב 

הציבורי הפיזי. הקמה וארגון של תשתית אלקטרונית, תקשורתית, מיחשובית, או אמצעי הקרנה והטמעתן 

ספקה של חומרים במרחבים ציבוריים ספציפיים תוך הסדרת השימוש בתשתיות אלו. דוגמא אחרת היא א

שיאפשרו פעילות יצירתית מקומית, חד פעמית )הניתנת להסרה ומחזור( או קבועה יותר, כגון שתילים 

 לשתילה עצמית, צבעים, שבלונות, יריעות ניילון, לוחות קרטון וכו'.

 

יך המרחב הציבורי המקיים מתאפיין בחשיבות של הזמניות, המהירות והשינוי ולכן צר – אינטראקטיביות (ה

לעודד את המשתמשים לבחון את האפשרויות הטמונות במרחב באופן מידי, ולהיות בעל יכולת להגיב 

לצרכים/ תהליכים/ אירועים משתנים בטווחי זמן קצרים. הרלוונטיות הגבוהה של המרחב הציבורי המקיים 

בין המשתמשים  יכולה להתאפשר רק בזכות רמה גבוה של אינטראקטיביות, הן בין המשתמשים במרחב והן

והמערכת העירונית. לכן, נדרשת נכונות לערוך שינויים תכופים במערך של המרחב הציבורי בצד ניטור של 

השימוש/אי השימוש במרחב. קשר ישיר בין אוכלוסיית המשתמשים בפועל והמשתמשים הפוטנציאליים ובין 

 שגשוגו. האחראים ברשות חיוני לשמירה על הרלוונטיות של המרחב הציבורי ו

 

  האישי והזמן הציבורי המקום על להגן איך: שימוש אזהרת

 חשוב, לכן. פרטיות או מסחריות מטרות י"ע ניכוס או לניצול רגישים הציבוריים והמידע הזמן, המרחב משאבי

 ולא הפרטים םלצרכי) התושבים של הישירה לטובתם תעשה הציבורי המרחב של ההתאמה שפעולת להבטיח

 מתחיל והיכן התושב טובת נגמרת היכן להבחין קשה לעיתים שכן, קלה אינה זה בעניין הקפדה(. פרטיים לצרכים

 והפחתת למעסיקים גם אבל לתושבים תורם לעבודה המתאים כמרחב כיכר השמשת, לדוגמא. המסחרי האינטרס

 לטובת יופרט הציבורי שהמרחב סכנה, זה במקרה, קיימת כלומר. משלמים שהם והארנונה השכירות חשבון

 חסכון' או' יעילות' לצורך ציבוריים מקומות בתוך מרובד במרחב למסחר נוגעת נוספת דוגמא. תעסוקה שימושי

, פניו על(. ציבורית תחבורה בתחנות וירטואליים קטמרסופר למדפי דוגמא ראו) במרחב חסכון אפילו או' בזמן

 חשבון על שלא, זאת(. לרכבת המתנה) הציבורי במרחב' מבוזבז' מןבז קניות לערוך יכול הוא - זמן מרוויח התושב

 משתתף זה מסוג ציבורי מרחב, זאת עם יחד. וירטואלי בממד ממוקמים המסחריים התכנים שכן, ציבורי שטח

תשומת לב צריכה גם להינתן לשימוש במידע הנאסף כחלק מניטור . מסחרי רווח לטובת זמן  בהסטת למעשה

 רקע על דווקא אולם. משמעית חד תשובה תמיד אין זה מסוג לשאלות, כאמורהפעילות והשיח במרחב הציבורי. 

 מהמרחב וליהנות להבנות שלו היכולת ולהבטחת הציבור על לשמירה ולרגישות למודעות מיוחדת חשיבות יש, זה

 .ואפקטיבי ישיר באופן המתחדש הציבורי

 

 

 

 

 

 

 



שילוב של עבודה ופנאי, מחוץ למשרד ובביתהעובדים החדשים

,  יותר זמן פנאי, בעלי תפקיד משפחתי חשוב, עדיין עובדיםהשלישיהגיל

קשיי הסתגלות לסביבה משתנה

הגדרות חדשות , צרכנים מתקדמים, תעסוקתיתחסרי יציבותY-דור ה

(והקשר ביניהן)של זהות אינדיבידואלית וקהילתית 

זליגת פעילות וירטואלית  , מרחבית-ועלזמנית-פעילות עלהרשתותדיירי

למרחב פיזי

עבודה, עניין, פנאי, רב גילאי, מקומי-מקומי ועלקהילות נושאיות

התאמות תפקידים חדשות הרכב אחר  ,חלוקת זמן מורכבתמשפחות בשינוי

עבודה שיתופית, עבודה מקוטעת, עבודה מרחוק, פרילנסעבודה

צריכת שירותים  ,ירידה בכח הקניה, התמודדות עם שיוויוןצרכנות

שימושים קצרי מועד, כלכלה שיתופית, במקום רכישה

חיפוש אחר מקורות תמיכה  , אפשרויות הגירה ומעברקהילה וזהות

רצון למעורבות מקומית, קהילות וירטואליות, אלטרנטיביים

פעילויות זמניות  , ציבורי-של פרטישינוי הגדרות דיכוטומיותבית בחוץ

ומחזוריות

הנגשתו לאוכלוסיות והתאמתו  , מידעצורך בזמינות שללמידה ומידע

אינטראקטיביות, לקונטקסט מקומי משתנה

השתתפות פעילה במימוש הייצוגים  , חשיבות הנרטיב האקולוגיעבודת ערכים

האקולוגים

חשיבות  , רצון להיבדלות וייחודיות, אחר חוויותחיפוששיבוש השגרה

המשחקיות והקריאטיביות

:כמו, זהו צרכים חדשים

:למשל, אפיינו מחדש את המשתמשים

:כגון, חזרו למקומות מוכרים בעיר

שילוט,חניות, דפנות,חנויות, צמחיה, ריהוט,מעבריםהרחוב

אזורי , ריהוט ומתקנים, דופן וגידור, רחבה מרכזיתהכיכר

אזורי שהות, התכנסות

צמחיה, ריהוט, שפה וגידור, מתקנים, משטחגן המשחקים

מיקום וגישה, צורה, הגודל, המעטפת המרחביתהחניה

משרדים, הקשר לרחוב, ומבואהכניסהחללי תעסוקה

באופןהמרחבארגון

קבוצותלריבויאטרקטיבי

.משתמשיםשלשונות

-בושימושלצורך,זאת

.שוניםבזמניםאוזמני

מי,ששםלמיהתאמה

ומיבמיוחדשמגיע

.במקרהשמגיע

ארגון המרחב באופן  

המכיל מגוון רחב של  

מסוגל  ואף , פעילויות

לשנות את המינון שלהן  

חלוקת  . לביקושבהתאם 

,  המרחב לחלקים קטנים

מקום למרחב קבוע  

יצור  ", ומרחב מתחלף

.של מרחב" עצמי

לסדריהמותאםמרחב

מסוגיםמשתניםזמן

השינוילקצב,שונים

בקצבולשינויבפעילויות

.הפעילויותשלהשינוי

זמןבטווחישינויים

ביקושיםלפיקצרים

קוד'בלשינויאפשרויות

-'המרחבשלהמחולל

אחדכלבגוףכלומר

המפורטיםמהמנגנונים

,פעילותניטור
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עשו לכם מרחב ציבורי מקיים ומעודכן

ר דרור קוכן"ד, עודד קוטוק' אדר

מכון ירושלים לחקר ישראל/פרויקט קיימות עירונית

ניהול באמצעות הרכבים  

שונים ומשתנים של גורמים  

ממסדיים או  )מובילים 

גמישות רגולטיבית  (. אחרים

,  הוראות שעה)ומנהלתית 

סוגים  ( ספוטניות, אזור ניסוי

–שונים של שיתפי פעולה 
.עמותות עסקים, ממשל
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