
הסדנה לפיתוח מרחבים משותפים 
 בירושלים

 תאוריה ומציאות

 
 
 

 ויערה איסר  מריק שטרן
 



 :בבסיס הסדנה  שאלות היסוד

האם מרחבים משותפים מועילים או מזיקים למרקם •
 ?החברתי של ירושלים

האם אפשר לייצר מרחב משותף חיובי באמצעות תכנון •
 ?עירוני

מהם התנאים המייצרים מפגש חיובי בין הקבוצות  •
 ?היריבות השונות בירושלים



 משותףמרחב /ציבורימרחב : מפגש א 
 באפריל 17', יום ג: תאריך

הסדנה נפתחה בלימוד תיאורטי של חווית המפגש הבין  

 .מגזרי

סקרנו את המרחב הירושלמי ואת עקרונות התכנון העירוני  •

לאורך השנים ההיבדלות  בירושלים ונוכחנו לדעת כי 

 .המרחבית היא אסטרטגיה עירונית

 Contact) )תיאוריית המגע התמקדנו בלימוד •

Hypothesis ובדקנו האם העקרונות    אלפורטשל גורדון

 .שניסח יכולים להתאים למרחב ולחוויה הירושלמית

המפגש  של הגיאוגרפיה כמו כן סקרנו את תיאורית •

(Geographies of Encounter )  ובחנו האם גם היא

 רלוונטית לירושלים

•  



 :המעודדים מרחב משותףבניסוח פרמטרים כמו כן התחלנו 

 מרחב הומוגני או מרחב תפר: מיקום •

 מגורים, צריכה, עבודה, פנאי, מעבר: שימוש•

 תחזוקה, ריהוט, טופוגרפיה, נראות: מורפולוגיה•

 חיבוריות למרחב, מאובטח/סלקטיבי/פתוח: גבולות•

 ציבורי/פרטי, ערבי/יהודי: בעלות•



 בחיפהסיור : 'מפגש ב
 2018, במאי 8', גיום 

חיפה היא דוגמא לעיר מעורבת אשר מתקיימת בה בשנים האחרונות התעוררות 

 הערבית האוכלוסיהותרבותי של  קהיתיתחברתית 

קיבלנו רקע היסטורי  , האוכלוסיהלמרות השוני המובהק בין שתי הערים ובהרכב 

על התכנון המשתף של  , למדנו על העבודה הקהילתית בעיר, ותכנוני של העיר

 .על פרוייקטים של התחדשות עירונית, העירייה והתושבים



 העיר שפוצלה לה יחדיו   –ירושלים : 'מפגש ג
   2018, במאי 31

המקוטב ושמענו את הרצאותיהם  מפגש במרחב העירוני בפגישה זו דנו במרחבי 

 פנסטרטובי ' ניר חסון ופרופהמרתקות של 
 

 :סיכמנו כי

 התכנון הירושלמי רווי בהיבטים וצרכים פוליטיים

 פוטנציאל חיובי ושליליבין אוכלוסיות בסכסוך במרחב העירוני יש למפגש 

 משפיעות על איכות המפגשעיצוב עירוני ובעלות , שימוש, מיקוםשאלות של 

וקיומה של הצדדים בין בטחון ומעמד שווה מפגש חיובי בין אוכלוסיות בסכסוך תלוי בקיומן של תחושת 

 תחושת שייכות

 

 Green Magnetsאו   Green Wallsכמו כן דנו בכוחם של המרחבים הירוקים בעיר כ 



 .מפגש הכנה לקראת היסה

למדנו על ההיסטוריה של צפון אירלנד 

 החברתי והפוליטיועל המבנה 

 הכנה לסיור בבלפסט: 'דמפגש 
   2018, ביוני 28



 סיור בבלפסט
   2018, במאי 8-12

בין  , עקרונות לפיתוח מרחב ציבורי משותף בעיר משוסעתמטרת הסיור הייתה ללמוד על 

 .קהילות בקונפליקט

 

 פגשנו את נציגי הקהילות השונות•

 פים''שצעל פיתוח ותכנון קהילתי של למדנו •

 Titanic -ל  Troubles -מה: מחדשחשיבות המיתוג •

 עירונית מגשרת המשותפת לשני המגזריםיצרת זהות •

 תעשייתיים\עירונית במרחבים מוזנחיםהתחדשות •

פרטית כמפתח -ציבורית-שותפות קהילתית PPPחשיבות המשולש התעכבנו על •

 שוניםים ''במתנסלהתחדשות עירונית וחיזוק קהילתי וכן ביקרנו 

ועל תפקידם של הסמלים מגזרי במרחב הציבורי -לשונות ומתח ביןחשיבות הלגיטימציה •

 הציבוריבמרחב 

ואת   Bonfire: זכינו לראות את החגיגות המסורתיות של הקהילה הפרוטסטנטית ה•

  Orange Order and Ulster loyalistהמצעדים של ה 
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 עבודה  על כלי לחשוב 
 המשותףבמרחב 

 ?מה נדרש על מנת ליצור מרחב משותף
 ,  זהות המקום, ניהול המרחב, בהיבט הפיסי
 קהילתית/מעורבות ממסדית, עיצוב המקום

בקבוצה נדון בכלים השונים וננסה  
 לנסח ולייצר לנו את ארגז הכלים

 סיכום הסדנה ויצירת ארגז כלים למתכנן האורבני והקהילתי: 'המפגש 
 2018, באוגוסט 7', גיום 

 

.  שכונותיהם, תיארו וניתחו את המרחבים המשותפים הנמצאים ברבעיהם, לאורך הסדנה נדרשו המשתתפים לעבודה בה מיפו

כמו כן לאור הלימודים בסדנה ובסיור בבלפסט אנו מבקשים לנסח מה הוא ארגז הכלים למתכנן העירוני והקהילתי בבואו  

 לעסוק במרחבים משותפים


