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פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים — מסמך מדיניות

תקציר
בשנים  2019-2018נערכה במכון ירושלים למחקרי מדיניות סדנא לתכנון מרחבים
משותפים ,בשותפות עם קרן קונרד אדנאואר .בסדנא השתתפו מתכננים מעיריית ירושלים
ומהמנהלים הקהילתיים ,האחראים על רובעים ושכונות ברחבי העיר .במסגרת הסדנא נלמד
רקע תיאורטי בנושאי תכנון ומרחבים משותפים ונבדקו מקרי בוחן בירושלים ובערים
אחרות ,בעלי מאפיינים דומים ,כולל העיר בלפסט בצפון אירלנד ,אליה אף נסעו לסיור
לימודי .לאחר סיום הסדנא ובהשראת הסיור הלימודי שערכו בבלפסט כתבו המתכננים
השותפים מסמך זה.
מטרת מסמך המדיניות היא להציע נדבך נוסף ,שמתייחס למורכבות הדמוגרפית־אורבנית
של העיר ,למדיניות הפיתוח בירושלים ,כפי שהיא נקבעת על־ידי הנהלת העירייה ומוסדות
התכנון שלה.
מסמך המדיניות עוסק בתפקודה ,בפועל ,של ירושלים כשלוש ערים נפרדות והוא מנתח
את החסרונות הכלכליים והחברתיים של מצב זה .המסמך מציע אסטרטגיה של פיתוח
מרחבים משותפים — מרחבים ניטרליים ,בהם הקהילות השונות יכולות לצרוך שירותי
מסחר ,פנאי ,תנועה ועוד ,האחד לצד השני ,תוך העצמה כלכלית של העיר לטובת כל
תושביה.
כותבי המסמך מציעים למקם מרחבים אלו בקווי התפר ,בין הקהילות השונות ,כך שתובטח
גישה נוחה לכולם ,תוך הימנעות מפגיעה באוטונומיה היחסית ממנה נהנית כל קהילה.
הכותבים מציעים גם עקרונות לתכנון המרחבים המשותפים בצורה מיטבית וכן מספר
המלצות הדרושות ,לדעתם ,כדי להטמיע מדיניות זו במסגרת תוכנית המתאר החדשה
המתגבשת לעיר ובמסגרת תהליכי העבודה העירוניים.
תודה מיוחדת לליאת בכור ,אדריכלית עדי ברזלי זקס ,אדריכל טל עצמון ,תמר ברגר,
אדריכלית יעל דרייפוס שקד ,אפרת שניאורזון נחמיה ,אדריכל תמיר מנצור כרמל ,נחמה
מילר וקותי גלעד ,אשר גיבשו את סך הרעיונות של הקבוצה וכתבו מסמך זה.
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מבוא
ירושלים היא עיר מעורבת בה גרות ,זו לצד זו ,אוכלוסיות בעלות מאפיינים דתיים,
לאומיים ותרבותיים שונים .ההסתכלות על ירושלים כעיר מעורבת מצריכה הבנה
והתייחסות לצרכיהם הייחודיים של המגזרים השונים ,תוך שימת דגש על נקודות המפגש
בין אוכלוסיות אלו.
בעיר מתקיימים מרחבים פיזיים המהווים קווי תפר בין הקהילות השונות ,אך אזורים
אלו מאופיינים בהזנחה ושוררת בהם תחושה של חוסר ביטחון ,שמונעים שימוש מיטבי
בהם.
מטרת מסמך זה היא להציע מדיניות לפיתוח מרחבים משותפים ,לאורך אזורי קו התפר,
בין הקהילות השונות החיות בעיר ,שתגביר ותחזק את השימוש והנוכחות של תושבים
במרחבים אלו .לשם כך ממפה המסמך את אזורי התפר העיקריים בעיר ומציע רשימת
עקרונות לתכנון ,פיתוח ,ניהול ותחזוקה של מרחבים אלו.
המסמך נכתב במסגרת סדנא לתכנון מרחבים משותפים בה השתתפו מתכננים מעיריית
ירושלים ומהמנהלים הקהילתיים ,האחראים על רובעים ושכונות ברחבי העיר .במסגרת
הסדנא נלמד הרקע התיאורטי ונבדקו מקרי בוחן בירושלים ובערים אחרות ,בעלי מאפיינים
דומים ,כולל העיר בלפסט בצפון אירלנד ,אליה אף נסעו המתכננים לסיור לימודי.
מהלך תכנוני עירוני של גיבוש תוכנית מתאר חדשה לעיר ,כמו זה המתנהל בימים אלו,
הוא הזדמנות לשילוב והטמעה של מידע זה שנצבר.
ירושלים מאופיינת בבידול מרחבי ואנושי .מבחינה מרחבית העיר מורכבת ,ברובה,
משכונות מגורים מנותקות זו מזו ,תולדה של המבנה הטופוגרפי של העיר ,אך גם של
גישות התכנון שרווחו ממחצית המאה ה־ ,20אשר גרסו שיש להקים שכונות אוטונומיות
1
המופרדות זו מזו על ידי חיץ ירוק.

 1למשל ראו.Matti Rosenshine, Enclave Urbanism, 2016 :
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בעיר חיות ,זו לצד זו ,שלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות :יהודים דתיים וחילוניים
(המגזר הכללי); יהודים חרדים וערבים .קבוצות אלו נוטות לגור בשכונות הומוגניות
ומעדיפות ,בדרך כלל ,לקיים את אורחות חייהן בהפרדה מהקבוצות האחרות .תוכנית
המתאר המקומית לירושלים ,מספר  ,2000נתנה להעדפה זו מקום כשקבעה:

״בתחומה של העיר ירושלים התרחש ,וממשיך להתרחש ,תהליך של היבדלות מרחבית
בין קבוצות האוכלוסייה השונות המתגוררות בה .בעיר רב־תרבותית כירושלים ,יש
להיבדלות המרחבית של קבוצות האוכלוסייה בעיר יתרון של ממש .כל קבוצה זוכה
למרחב תרבותי משלה ,בו היא יכולה לקיים את אורח חייה .ההיבדלות מצמצמת את
מוקדי החיכוך הפוטנציאליים בין ובתוך האוכלוסיות השונות .יש ,על כן ,מקום לנהל
מדיניות תכנונית של עידוד המשך ההיבדלות המרחבית ,עם מידה ניכרת של סובלנות
והתחשבות.״
(תוכנית מתאר ירושלים  ,2000סעיף )7.2.2
השילוב בין היבדלות מרחבית להיבדלות קהילתית מייצר קווי תפר בין קבוצות האוכלוסייה
השונות המתבטאים ,בדרך כלל ,כקיטועים ברקמה האורבנית .הם כוללים ,בחלקם,
שטחים לא מפותחים ,כבישים מהירים ,אזורים מגודרים ותשתיות שונות .שטחים אלו
2
אינם מטופחים לרוב ומעוררים תחושות של ניכור ,פחד וזרות.

 2הספרות על הקשר בין המאפיינים הפיזיים של מרחב ציבורי לבין מספר השוהים בו ,תחשת הבטחון בו
והקשר למקום ( )place attachmentענפה מאוד .ניתן למנות בין היתר את חיבוריה של ג׳יין ג׳יקובס.
סקירה עדכנית יותר ניתן למצוא ב־.Dina Shehayeb, Safety and Security in Public Space
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בין היבדלות מרחבית להיטמעות מרחבית

3

ניתן להבין את ההיגיון אשר הוביל את מנסחי תוכנית מתאר  2000לקבוע שיש להמשיך
ולעודד את מגמות ההיבדלות המרחבית בירושלים .למגורים בשכונה הומוגנית יתרונות
רבים ,לרבות התאמת השירותים הקהילתיים ומוסדות החינוך לצרכי הקהילה ,קביעת
הנורמות בפרהסיה ,התואמות את ערכי הקהילה ,ויצירת תחושת זהות וקהילתיות ברורה.
מאידך ,שכונות הומוגניות מקשות על תושבים מקהילות אחרות להרגיש בהן בנוח ובכך
פוחתים הסיכויים למפגשים בין הקהילות השונות .התוצאה היא התפתחות של שלוש תת־
ערים בירושלים המתפקדות ,כל אחת ,במידה רבה באופן עצמאי ,כשלכל אחת מרכזים
עסקיים נפרדים ,מערכות תחבורה נפרדות ,מרכזי השכלה נפרדים ,אזורי פנאי נפרדים
וכיוצא בזה.
מטרתה של העיר ,כל עיר ,היא לייצר הזדמנויות למפגשים אקראיים בין תושבים 4.ככל
שבעיר תושבים רבים יותר כך גדלה הרשת החברתית העירונית ,גדלות ההזדמנויות בכל
התחומים( ,בדגש על עסקיים) ומתעצם חוסנה הכלכלי והחברתי של העיר 5.קיומן המובחן
של שלוש קהילות המתקיימות זו לצד זו בנפרד ובבידול יוצר ,למעשה ,שלוש ערים
נפרדות ,בעלות מערכות כלכליות ,חברתיות ותשתיתיות נפרדות.
גיבוש שלוש תתי הערים לכדי עיר גדולה ורציפה ייצר שלם הגדול מסך חלקיו ,יחזק את
מעמדה של ירושלים כבירת ישראל ,את כלכלתה ואת חוסנה.
מוצע לכן ,לאמץ גישת ביניים של מרחבים משותפים — כזו שתאפשר לכל קהילה לשמור
על אורחות חייה ,מוסדותיה הנפרדים והזהות של שכונותיה ,אך תאפשר וגם תעודד
מפגשים אקראיים בין הקהילות השונות.

 3חלק זה מבוסס על הספר  pattern languageובייחוד על תבניות  — 8פסיפס של תרבויות:
** 8. Mosaic of Subculturesו־ — 13גבול בין תרבויות.13. Subculture Boundary* :
 4פרופ׳ אדריכל הלל שוקן ,הגנום העירוני.
 5ראו מחקריו של פרופ׳ ג׳פרי ווסט על גידול סופר־ליניארי בערים .למשל:
.Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities
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פיתוח מרחבים משותפים יביא לצמצום פערים בתחום תשתיות ,תעסוקה ומסחר .מרחבים
אלו יחזקו את כלכלת העיר ,ירחיבו את ההזדמנויות העומדות בפני תושבי העיר ועשויים
להפחית מתחים ,חיכוכים ותחושות ניכור וזרות הנחווים כיום בין הקהילות.
מוצע לנצל את קווי התפר בין השכונות השונות ,רובם אזורים מוזנחים ומנוכרים בשולי
השכונה ,לפיתוח אזורי מפגש ופעילות משותפים על ידי איחוי המרקם האורבני סביב קווי
התפר ויצירת מקומות המאופיינים בנגישות גבוהה; רציפות אורבנית; חיבוריות טובה
משני צדי הקו; מרחב ציבורי באיכות גבוהה; עירוב שימושים מגוון ודפנות פעילות,
להקמת מרחבים משותפים בהם יוכלו להתקיים מפגשים אקראיים ובטוחים בין הקהילות
השונות.

מרחבים משותפים וחשיבותם
מרחב משותף אינו רק מרחב בו נפגשים בני קהילות שונות .מפגשים אלו עשויים להתקיים
גם בתוך שכונות הומוגניות ,למשל ,במקום בו בני קהילה מועסקים בשכונה בה גרה
קהילה אחרת 6או במקומות בהם בני קהילה עוברים דרך שטחים המשויכים ,תודעתית,
לקהילה אחרת ,כדי להגיע למחוז חפצם 7.מרחבים משותפים הם מרחבים בהם נפגשים
בני קהילות שונות בתנאים ,פחות או יותר ,שווים .אלו מרחבים אשר ,במידה רבה,
נתפסים כנייטרלים ,או ככאלו שאינם קשורים לקהילה זו או אחרת .במרחבים אלו
המבקרים אינם חשים זרים והמקומיים לא מרגישים שזרים חדרו ל׳מגרש הביתי׳
שלהם.
מרחבים משותפים קיימים בירושלים .כך למשל ,בתי החולים בעיר מתפקדים כמרחבים
משותפים ,בהם יושבים זה לצד זה ערבים ,יהודים חילוניים ,דתיים וחרדים .גם הרכבת
הקלה היא אמצעי תחבורה ציבורית היחיד המשותף לכל הקהילות .מרחבים משותפים
נוספים יכולים להיחשב חלק מהפארקים בעיר (פארק המסילה ,פארק טדי ,גן הפעמון ,גן
סאקר); מוסדות להשכלה גבוהה (האוניברסיטה העברית ,מכללת הדסה ,מכללת עזריאלי
להנדסה ,בצלאל); מרכזי קניות סגורים (קניון מלחה ,קניון פסגת זאב) ובמידה הולכת
וגוברת גם רחוב יפו ושדרות ממילא.
למרחבים אלו חשיבות רבה לעיר ועם זאת הם מעולם לא תוכננו כמרחבים משותפים.
להערכתנו ,תכנונם כמרחבים משותפים עשוי היה לשפר את חווית המשתמש במרחב
ובכך לסייע להפחתת החששות ותחושת הניכור המאפיינים חלק מהם .לכן ,כחלק ממגמת
הפיתוח של העיר ,מוצע לתכנן מרחבים משותפים חדשים ככאלה ,מראש.

 6כך למשל כ־ 40%מכח העבודה הערבי בעיר עובד במערב העיר.
ראו :שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה ,מריק שטרן ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות.2015 ,
 7למשל ,חרדים רבים עוברים דרך שער שכם והרובע המוסלמי בדרכם לכותל המערבי.
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עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים
מסמך זה מבוסס על מצבור הלקחים שנלמדו ממקרי בוחן ,בארץ ובחו״ל ,ועל למידה
מניסיונם של אחרים .מתוך לימוד מקרי הבוחן גזרנו רשימה של עקרונות ,שאנו סבורים
שהליכה לאורם עשויה לשפר את תפקוד המרחבים המשותפים .העקרונות מסודרים לפי
הסדר הכרונולוגי הטיפוסי לפיתוח פרויקט במרחב הציבורי — איתור ומיקום; רתימת
השותפים; תכנון ועיצוב; ניהול ותחזוקה.

 .1איתור מתחמים לפיתוח כמרחב משותף

8

איתור שטחים פנויים בקווי תפר
כפי שנוכחנו לדעת ,מרחבים משותפים התפתחו בירושלים ,עד היום ,בעיקר בפארקים
או במוסדות סגורים (בתי חולים ,קניונים ,מכללות) .מרחבים אלו התפתחו מתוך צורך
של המגזרים השונים בשירותים או בתשתיות החסרים להם .מרחבים אלו לא ממוקמים,
בהכרח ,באזורי תפר ,ולכן הגעה אליהם כוללת מרכיב של ׳כניסה לשטח זר׳ ותחושת
בעלות מסוימת של קהילה אחת.
להערכתנו קיים פוטנציאל לא מבוטל לפיתוח מרחבים משותפים דווקא בקווי התפר בין
הקהילות השונות וזאת משלוש סיבות:
 אזורים אלו נתפסים באופן טבעי כשטחים נייטרלים שלא שייכים לשכונה זו או אחרת,
ולכן גדל הסיכוי שפיתוח שלהם לא ׳ינוכס׳ לקהילה זו או אחרת;
 מרחבי התפר הם אזורים ׳מתים׳ שהעיר לא מנצלת את מלוא הפוטנציאל שלהם
ושפיתוחם יתרום לאיחוי המרקם העירוני;
 אזורי התפר ,מטבעם ,קוויים באופיים .לכן קיים בהם פוטנציאל לנגישות גבוהה אל
9
ומהשכונות הסמוכות.
 8ראו נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה ,נושא :שיקולים לאיתור המקום.
 9ראו דיון ב־הנחל והעיר :הילכו שנים יחדיו (עמ׳  ,)26מוטי קפלן ויערה רוזנר ,מכון ירושלים לחקר
ישראל.2011 ,

10

דוגמא מוצלחת למרחב תפר שפותח היא פארק המסילה ,שבעבר הפריד בין בית צפאפא
לקטמונים וכיום מחבר ביניהן מרחב ציבורי איכותי (עוד על כך בנספח א׳).
דוגמא למתחם שטרם פותח כמרחב משותף ,היא החלק הדרומי של כביש  ,21המפריד בין
שכונת שועפאט לשכונת רמת שלמה.

דפנות המרחב המשותף

ניתן להבחין בבירור בהבדלות המרחבית בין ערבים ,חרדים ולא חרדים בעיר וכן בגבולות
הפיזיים בין קהילות אלו (מפה מס׳  .)1כמו כן ,קל לראות כי ירושלים מאופיינת בכך
ששכונות רבות בה מנותקות ,האחת מהשנייה ,פיזית ואורבנית באמצעות שטחים לא
בנויים ,כבישים מהירים ותשתיות אחרות (מפה מס׳  .)2הצלבת שתי המפות מראה את
תחומי החפיפה בין קיטועים אורבניים לגבולות דמוגרפיים (מפה מס׳  )3ומתוך כך מצביעה
על אותם המרחבים המתאימים לאיתור ותכנון מרחבים משותפים (טבלה מס׳ .)1

עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים

בשנים האחרונות נהנית ירושלים מתנופת תכנון ופיתוח מואצת וכן מתהליכי התחדשות
עירונית ,התואמים את מדיניות הציפוף של העיר פנימה .תנופה זו טומנת בחובה פוטנציאל
לפיתוח מרחבים משותפים .תכנון נכון של דפנות המרחב ועירוב שימושים מתאים ,שכולל:
תעסוקה ,מסחר ומרחב ציבורי בנוי ופתוח מהווה הזדמנות לאיחוי של המרקם העירוני,
צמצום פערים וחיזוק החוסן החברתי והכלכלי של העיר .לכן ,באיתור מתחמים לפיתוח
מרחבים משותפים יש להקפיד על בחינת הסביבה הקרובה למתחם והפוטנציאל שלה
לפיתוח משלים שישתלב בפיתוח המרחב המשותף.
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מפה מספר  :1קווי תפר עיקריים בין קהילות בירושלים

קווי תפר בין קהילות

מקור :מכון ירושלים .עיבוד :המחברים

12

מפה מספר  :2קיטועים אורבניים עיקריים בירושלים

שטחים פנויים

עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים

מפת בסיס :עיריית ירושלים .עיבוד :המחברים
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מפה מספר  :3הצעות לפיתוח מרחבים משותפים בקווי התפר בין קהילות בירושלים

שטחים פנויים לאורך קווי תפר בין קהילות

מפת בסיס :עיריית ירושלים .עיבוד :המחברים

14

טבלה מס׳  :1איתור קווי תפר המתאימים לפיתוח כמרחבים משותפים
קו התפר

סוג קו התפר

שכונות משני צדי קו התפר

כביש 21

דרך

רמת שלמה

בית־חנינא

דרך בייט

דרך

רמת בית הכרם

בית וגן

דרך בר לב

דרך

שיח ג׳ראח

שמואל הנביא ,מוסררה

גיא בן הינום

גיא

מחנה ישראל ,גבעת חנניה

אבו תור ,סילוואן

ואדי יאסול

גיא

תלפיות מזרח ,ארנונה

אבו תור ,ג׳בל אל מוכבר

נחל דרגה

גיא ,דרך

תלפיות מזרח

צור באהר

דרך חברון

דרך

רמת רחל

בית צפאפא

נחל רבידה

גיא

בית הכרם ,קריית משה

הר נוף

נחל צופים

גיא ,דרך

סנהדריה

שועפאט ,רמת שלמה

דרך 398

גיא ,דרך

הר חומה

צור באהר

נחל אבן עיד

גיא

פסגת זאב

מ.פ שועפאט

נחל רפאים

גיא

שרפאת ,בית צפאפא

גילה ,קטמונים ,מלחה

נחל אל חפי

גיא

פסגת זאב

נווה יעקב

 .2רתימת בעלי עניין

עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים

דרך 60

דרך

פסגת זאב ,נווה יעקב

בית־חנינא

10

הזדמנויות מהשטח
מינוף הזדמנויות המגיעות מהשטח ,כדוגמת התארגנויות קהילתיות ,יוזמות מקומיות ואף
משברים עשוי לתרום להנעת מהלך של פיתוח מרחב משותף .בעשור האחרון אירעו מספר
מאבקים ציבוריים סביב תוכניות עירוניות ,שהולידו שיתוף פעולה הדוק בין מגוון אוכלוסיות
והובילו לתכנון מחודש של המרחב ,בדגש על המשכיות המרחב העירוני ושדרוג המרחב
הציבורי .משבר עשוי ליצור הזדמנות למציאת המכנה המשותף עם אוכלוסייה נבדלת
ומנוכרת .משברים הם הזדמנות להדברות וליצירת שיתופי פעולה .דוגמאות למשבר,
 10ראו נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה ,נושאים :ההזדמנות ודרכים להצלחת התהליך.
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כמאחה בין קהילות ומרחבים ,ניתן למצוא במאבק הציבורי נגד תוכנית עירונית לפיתוח
כביש ׳המשך עמק רפאים׳ ,שהוביל לפיתוח פארק המסילה 11,לו היו שותפות השכונות:
גוננים ,בקעה ,המושבה הגרמנית ,מקור חיים ובית צפאפא; המאבק הציבורי נגד הקמת
שכונת מגורים בעמק הצבאים 12והקמת פארק טבע עירוני ייחודי במקומה ,אותו הובילו
שכונות הקטמונים וגבעת מרדכי; והמאבק ,שעדיין לא תם ,נגד אתר עודפי העפר בנחל
אוג ,אותו מובילות השכונות :הגבעה הצרפתית ,שועפאט ועיסאווייה.

תכנון משתף
ניסיון העבר מלמד על החשיבות של תכנון בשיתוף הקהילות הגובלות באזור ,החל בשלבי
איתור המקום וגיבוש הפרוגרמה לתכנון .מעבר מתכנון סטרילי על־ידי מוסדות התכנון
( )TOP-DOWNלתכנון המחובר לשטח ולעיתים אף צומח מהשטח (,)BOTTOM-UP
יוצר תשתית של יחסי אמון ותורם למוטיבציה קהילתית ומוסדית .מהלך נכון יוצר מחויבות
של השותפים וגיוסם לתהליך ולתוצר ,משפר את התכנון והתאמתו למשתמשים ולמרחב,
מקצר תהליכי תכנון ,מפחית התנגדויות לתכנון המוצע ומגביר את החוסן הקהילתי.
כשהתכנון מונחת מלמעלה עשויות להתעורר בקרב התושבים תחושות של ניכור ושל
חוסר אונים ביחס ליכולתם להשפיע על עיצוב המרחב הקרוב אליהם .ניכור זה עלול
להביא להזנחה ואף לוונדליזם של התוצר התכנוני .לעומת זאת ,בתכנון משתף עשויים
התושבים להרגיש שהם שותפים לקביעת גורלם ובידיהם יכולת השפעה על עיצוב המרחב
בו הם חיים .כך לדוגמא ,בתהליכי תכנון פארק המסילה (ובהמשך פארק גוננים) ופארק
עמק הצבאים ,התושבים הגדירו במידה רבה את הפרוגרמה ואת המתווה התכנוני הכללי,
באמצעות סדנאות תושבים ,שנוהלו על ידי אנשי מקצוע .רק לאחר שהושג מתווה כללי
הועברו הפארקים לתכנון מפורט על־ידי צוותי תכנון שנשכרו על־ידי העירייה.

 11למשל :הקיפוד שציווה במותו חיים ירוקים יותר לירושלמים ,ניר חסון ,הארץ.2014 ,
 12למשל :פארק עירוני יוקם בעמק הצבאים ,ניר חסון ,הארץ.2012 ,
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 .3עקרונות לתכנון על פי ה־WAGS
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ה־( Welcoming, Accessible, Good quality, Safe — WAGSמזמין ,נגיש ,איכותי,
בטוח) הם עקרונות התכנון והניהול של מרחבים ציבוריים בעיר בלפסט בצפון אירלנד,
אשר ,בדומה לירושלים ,מתמודדת עם שתי קהילות מבודלות אחת מהשנייה ברוב תחומי
החיים .עקרונות אלו מתווים כיצד לתכנן ,לנהל ולתחזק מרחב ציבורי כך שיהיה מזמין,
נגיש ,איכותי ובטוח .אנו סבורים שעקרונות אלו יפים גם לירושלים.

מרחב מזמין )(Welcoming

על עיצוב המרחב המשותף לאזן בין מתן מענה לצרכים ובקשות ,העולות בתהליך
שיתוף הציבור ,לבין שמירה על עיצוב ניטרלי (שאינו מזוהה בהכרח עם קהילה
כזו או אחרת) המאפשר מעבר ,שהייה ואפשרות ליצירת תחושת חיבור למרחב זה
עבור מגוון קהילות .יש לשים דגש על רב־לשוניות של השילוט במרחב המשותף.
בהקשר זה ראוי לציין את הרכבת הקלה בירושלים ,שהייתה חלוצה בשילוט וכריזה
תלת־לשוניים בישראל ,ואשר נתפסת כאמצעי התחבורה הציבורי היחיד בירושלים
המשותף לכל הקהילות.

עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים

המודל הירושלמי הייחודי של המנהלים הקהילתיים הוא אחד מהיתרונות הקהילתיים
והדמוקרטיים של העיר ומהווה מקור לגאווה .עם זאת ,לצד הגברת הייצוגיות והקהילתיות,
עשוי מודל זה להגביר מתחים בין קהילות ושכונות ,בעיקר כשעל הפרק זהות של מרחב
מסוים .לכן ,כדי להיות מזמין לכולם ,על המרחב המשותף לא להיות מזוהה עם מנהל
קהילתי ספציפי או קהילה ספציפית .לכן המיקום המיטבי למרחב משותף הוא בתפר שבין
שכונות ,כך שהמקום יזוהה כמקום ניטרלי.

מרחב נגיש )(Accessible
מקומות נגישים ומקושרים הם מקומות המאפשרים הגעה של מבקרים רבים ושקיימת
בהם תחושה שהם שייכים לקהילות מגוונות .רחוב יפו הוא דוגמא טובה — לאחר שדרוגו
והעברת הרכבת הקלה לאורכו – הוא הפך להיות רחוב נגיש ומזמין יותר ,שניתן לראות
בו יהודים ,מוסלמים ,נוצרים ותיירים .כל אלו מקנים לו נופך קוסמופוליטי ,הגורם לכל
אחד להרגיש שייך ומעודד הגעתם של עוד מבקרים אליו .עירוב האוכלוסיות והמשתמשים
 13ראו נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה ,נושאים :ההזדמנות ,שיקולים לאיתור המקום ,דרכים
להצלחת התהליך ,עיצוב ופרוגרמה.
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מפקיע את המרחב מקונטקסט קהילתי מסוים ,מאפשר תנועה מגוונת והרכב רב תרבותי/
לאומי ויוצר תחושת ביטחון גדולה יותר אשר ,בתורה ,מעודדת תנועה זו.
בתהליך התכנון והפיתוח יש לשים דגש על חיבוריות והנגשה על־ידי הוספת חיבורים
רבים לשכונות הגובלות במרחב התכנון .כלומר :הנגשה מוטורית ,הנגשה רגלית
והנגשה לבעלי מוגבלויות.

מרחב איכותי ()Good quality
איכות המרחב המשותף משפיעה ישירות על התנהגות המשתמשים בו ותפיסתם את
המרחב .מרחב איכותי צפוי למשוך מבקרים רבים יותר ,לשפר את חוויית המשתמש
ולתרום לשלמותו ותחזוקתו של המרחב בצורה טובה יותר.
לאיכות ישנם מספר תבחינים:
 ייעודי קרקע מגוונים
המאפשרים יצירת מרחב שוקק ,מגוון ,שוויוני ובר קיימא ,וזאת באמצעות פרוגרמה
מותאמת לשטח ,התומכת בפעילות ונוכחות אנושית ברוב שעות היום.
 איכות ביצוע
כפי שנמדדת באיכות חומרי הגמר ובאיכות הביצוע .מניסיוננו בתכנון פרויקטים
רבים של פיתוח מרחב ציבורי ברחבי ירושלים ,מרחב מפותח באיכות גבוהה נשמר
טוב יותר על ידי משתמשיו ,מושך מבקרים רבים יותר ,נשאר נקי יותר ונתפס כבטוח
יותר.
 איגום משאבים
איכות של תכנון ופיתוח הם גם תוצר של תקציב תואם .לכן ,לאיגום תקציבים ישנה
חשיבות רבה להצלחת פיתוח המרחב .בירושלים קיימים גורמים מוסדיים רבים
(עיריית ירושלים ,הרשות לפיתוח ירושלים ,קרן ירושלים ,חברת עדן ,משרד ירושלים
ומורשת ,פיתוח תשתיות הרכבת הקלה ויוזמות התחדשות עירונית) ,וכן השוק הפרטי,
המהווים פוטנציאל לאיגום משאבים.
 גורם מנהל
בעיריית בלפסט הבינו ,וניתן להבחין בכך גם בירושלים ,כי פיתוחו של מרחב מוצלח
לא מסתיים בהקמתו אלא מחייב ניהול שוטף הכולל ,מלבד תחזוקה ,גם אכיפה,
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מיתוג ,פרסום וקיום שגרת פעילות .כך למשל  14Parc de la Villetteבפריז מנוהל
על ידי גוף מיוחד המטפל הן בתחזוקה והן בקיום אירועים ,תחזוקת אתר אינטרנט
וכן הלאה .ניתן לדמות צורת ניהול זו לדרך בה מתנהלים קניונים ומבני ציבור .ניתן
להשוות בין רחוב ממילא המנוהל ,על כל היבטיו ,על־ידי חברת ניהול ,לבין רחובות
מסחריים אחרים בעיר אשר בהם אין ניהול אינטגרטיבי .בירושלים קיימים מרחבים
ציבוריים איכותיים שפותחו ומנוהלים ,מבחינת תחזוקה ,על ידי גורם אחד .פארק
המסילה מנוהל על ידי הרשות לפיתוח ירושלים; פארק טדי מנוהל על ידי הקרן
לירושלים; פארק עמק הצבאים מנוהל על־ידי החברה להגנת הטבע; מתחם התחנה
מנוהל על־ידי גורם פרטי .לעומת זאת ,מרחב גיא בן הינום — גן בלומפילד (הכולל
גם את פארק טדי) מנוהל על־ידי מספר גורמים ,עירוניים ושאינם עירוניים ,וכתוצאה
מכך תפקוד המרחב נפגע והוא אינו נתפס כמרחב אחד רציף.

אחד האתגרים הגדולים ביצירת מרחב משותף אמיתי הוא תחושת ביטחון בקרב המשתמשים
בו .מקום שנתפס כמרחב לא בטוח הוא מרחב נטוש .אם הוא אינו מרגיש בטוח לבני
קהילה מסוימת ,אז רק היא תדיר ממנו רגליה .דוגמא לכך היא טיילת ארמון הנציב,
שלמרות איכות התכנון הגבוהה ,התחזוקה השוטפת והנופים המיוחדים הנשקפים ממנה,
נטושה ברובה .תחושת הביטחון לא נוצרת באמצעות תאורה חזקה או מצלמות אבטחה.
15
רק נוכחות של משתמשים רבים ומגוונים ברוב שעות היום תוכל להקנות תחושת ביטחון.
מרחב מזמין ,נגיש ואיכותי מושך משתמשים רבים מקהילות ומשכונות מגוונות.

עקרונות לפיתוח מרחבים משותפים

מרחב בטוח )(Safe

 14לאתר הפארק.
 15ראו ,ג׳ין ג׳יקובס ,מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות (עיניים לרחוב) ,הוצאת בבל.1961 ,
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סיכום והמלצות
פרנסי העיר ירושלים ומתכנניה מתמודדים עם אתגר משמעותי — כיצד מנהלים עיר
המתפקדת ,למעשה ,כשלוש תת־ערים נפרדות? מה צריכה להיות מערכת יחסי הגומלין בין
תושביה השונים? כיצד מבטיחים שלא ייווצרו חיכוכים שליליים בין הקהילות המרכיבות
אותה? ואיך להבטיח את שגשוגה של העיר לטובת כל תושביה?
הגידול הצפוי באוכלוסיית ירושלים בעשורים הקרובים (כ־ 50%עד  ,)2048ההבנה כי
על העיר להצטופף פנימה והמשך פיתוחה מייצרים הזדמנות לפתח את אזורי התפר ,בין
השכונות ,על מנת לשפר ולשדרג אזורים אלה ובכך להרוויח:
 הזדמנות להקטין את פוטנציאל הפשיעה באזורים שעל קו התפר;
 שימוש יעיל יותר בקרקעות ה׳כלואות׳ בתחומי העיר;
 יצירת רצף עירוני ופיתוח של מרחבים א־פורמליים לחיבור בין קבוצות אוכלוסייה
שונות;
 פיתוח מושכל של אזורים אלו ואימוץ מדיניות לפיתוח מרחבים משותפים ,במיוחד
באזורי קו התפר ,יאפשר לייצר מקומות ניטרליים ומושכים ,אשר יוכלו לשמש
מוקדים לפעילות כלכלית ולפעילות פנאי משותפת לקהילות שונות.
העקרונות שפורטו לעיל מצריכים הקפדה על תכנון מרחבים נגישים לכל ,בשיתוף מלא
עם התושבים; מרחבים הנהנים מקישוריות גבוהה וטובה לסביבתם; מרחבים מעוצבים
ברמה גבוהה ובאיכות גבוהה; מרחבים המנוהלים אינטגרטיבית .כל זאת יבטיח מרחבים
איכותיים ובטוחים ,הנהנים ממבקרים רבים.
תכנונם של אזורי התפר כמרחבים משותפים עבור הקהילות השונות ,יתרום לשגשוגה
החברתי ,הכלכלי והתרבותי של ירושלים .לפיכך אנו ממליצים:
 	.1לכלול את המושג ׳מרחבים משותפים׳ כאחת ההגדרות בתוכנית המתאר החדשה
לעיר;
 	.2לכלול בתוכנית המתאר החדשה הוראות בדבר תכנון מרחבים משותפים;
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 	.3להגדיר בעל/י תפקיד/ים בעיר שקידום ,תכנון ,הקמה ותפעול מרחבים
משותפים יהיה במסגרת תפקידם;
 	.4להקים צוות היגוי וצוות עבודה לתכנון והקמת מרחבים משותפים;
 	.5ליזום פרויקט פיילוט לתכנון מרחב משותף באחד המרחבים שאותרו במסמך
זה.
לקראת גיבושה של תוכנית מתאר חדשה לעיר מוצע להפוך את המושג ׳מרחבים
משותפים׳ לאבן יסוד בהתייחסות למגוון הדמוגרפי הקיים בירושלים ולגבש מדיניות
מוסדרת לפיתוח מרחבים משותפים במסגרת התוכנית.

סיכום והמלצות
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נספח א׳ :מקרה בוחן — פארק המסילה
פארק המסילה הוא מקרה בוחן מובהק לקו תפר בין שכונות שהיווה מכשול ומחסום —
שטח מוזנח שלא מיצה את הפוטנציאל שלו ובתכנון מתאים הפך לאחד הפרויקטים
החשובים והמוצלחים בעיר .לאורכו ניתן למצוא מבקרים ומשתמשים מכל השכונות
הסובבות ,כולל :בקעה ,מקור חיים ,גוננים ,קטמונים ,בית צפאפא והמושבה הגרמנית
ומבקרים רבים מחוץ לאזור ומחוץ לעיר .לאורך הפארק עלו ערכי הנדל״ן ,צצו יוזמות
להתחדשות עירונית ומעט מסחר.
תחילת הפרויקט ביוזמה שעלתה מהשטח ,המשכה בעבודה של אנשי מקצוע 16,אימוץ
וביצוע על ידי העירייה .תמצית חומרים של צוות התכנון חושפים הגיון זהה להגיון המוצע
במסמך זה — זיהוי אזור תפר המנתק את השכונות סביבו ,תכנון כולל של האזור כציר
המחבר את השכונות לאורכו ,וממנו גזירה של פרויקטים מפורטים לביצוע.

 16כל השקופיות מתוך מצגת של צוות התכנון :וינר־סנגר ,מוטי קפלן ,יערה רוזנר ,עמיר בלבן.
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נספח א׳ :מקרה בוחן — פארק המסילה
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נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה
בטבלה זו נבחנו מתחמים שמתפקדים כמרחבים משותפים ,למרות שלא תוכננו כך.
מתוך ניתוח והשוואה של הפרויקטים גובשו העקרונות לפיתוח המרחבים המשותפים,
שהוצגו לעיל במסמך .בחרנו דוגמאות מגוונות ,שהיוו מקור ללימוד והשראה מההצלחות,
ההזדמנויות והאתגרים וגם מהחולשות של הפרויקטים ,שניתן לחזקם .ניתן לראות כיצד
עקרונות ה־  WAGSמשתלבים בטבלה שלפנינו ,במקרי הבוחן ובתבחינים:
פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק

רקע
מסילת רכבת
נטושה שפותחה
בהשראת
הוויאדוקט בפריז,
היי ליין בניו יורק
ואחרים.

קניון בפסגת זאב
שמשלב קונים
מקהילות שונות
במרחב .לעיתים
בקונפליקט.

תכנון לשדרוג
שלוש טיילות
שפותחו בשנות
השמונים
והתשעים של
המאה הקודמת.

מסילת רכבת
שננטשה ופותחה
כפארק ,כחלק
ממעורבות של
תושבי האזור.

ההזדמנות
התמריץ
לבניית
המרחב
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חוסר הסכמה בין
תוכנית עירונית
לחזון תושבים,
מאבק ציבורי
נגד ביצוע כביש
המשך עמק
רפאים ,אזור תפר
מוזנח.

מחסור בקניון
בצפון מזרח העיר.
יזמות פרטית.

חוסר ביטחון,
אלימות ,חוסר
מיצוי פוטנציאל
המקום.
בניית מתחם
מלונות הרכס
ומרכז קונגרסים.

אזור תפר מוזנח,
הסובל מפשיעה
וממחסור בביטחון
אישי במסילת
רכבת שיצאה
משימוש .העדר
הפיתוח בלט
יותר ויותר ככל
שהמרחב הציבורי
סביבה הלך
ושודרג .הקהילה
הרימה קול צעקה
לפיתוח המרחב
ומיגור הפשיעה בו.

הפעולה

אימוץ יוזמה
מהשטח ,תוך
שיתוף הציבור.
מאזור תפר מוזנח
למרקם אורבני
רציף איכותי
ומתפקד.

איתור פוטנציאל
עסקי.
קידום תב״ע ,תוך
שינוי מדיניות
תכנונית למקום.

יוזמה מהשטח
(מנה״ק תלפ״ז)
במקביל ליוזמה
של הרל״י ומשרד
התיירות.
שדרוג שלוש
טיילות מטופחות
אך נטושות,
והוספת שימושים
ופונקציות
שימשכו פעילות
אינטנסיבית.

אימוץ יוזמה
מהשטח והשקעת
כספים ציבוריים
בשלושה שלבים.

מרחב
משותף

נוצר מרחב
אורבני המשכי
בין שכונות,
המאפשר מפגש
בין אוכלוסיות
מקהילות ומגזרים
שונים.

נקודות מפגש בין
ערבים ליהודים.
יש תמהיל
אוכלוסין מגוון,
הן של קונים
והן של מוכרים.
המפגש התעצם
עם מעבר הרק״ל,
שהנגישה וחיברה
בין השכונות
הערביות – שועפאט
ובית חנינא —
לפסגת זאב.

פוטנציאל למרחב
אורבני המשכי,
המחבר בין
השכונות הסמוכות
וממשיך את
פארק המסילה.
יש פוטנציאל
למשיכת תיירות
פנים וחוץ ,מעבר
לקהילות האזור.

מרחב אורבני
ליניארי־המשכי
המחבר בין
השכונות הסמוכות,
קהילות מגוונות
ותיירות לרוב.

נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה

פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק

שיקולים לאיתור המקום
מאפייני
המקום
(לפני
הפיתוח)

אזור תפר מוזנח
ולינארי עם דופן,
שמחבר בין
שכונות שונות
בעיר ,שימש
בעבר כתוואי
למסילת רכבת.
מנתק קשר בין
קהילות.

שטח ריק שנמצא
בלב שדרות משה
דיין ,המשמשות
כציר ראשי
המחבר בין האונות
השונות בשכונה
ומתאפיינות
בשילוב מגורים
ומסחר.

פיתוח ברמה
גבוהה של שלוש
טיילות ,שבנייתן
החלה בסוף שנות
ה־ .80
המציאות
הביטחונית
גרמה לנטישת
משתמשים.

אזור תפר מוזנח
ולינארי עם דופן,
שמחבר בין שכונות
שונות בעיר .שימש
בעבר כתוואי
למסילת רכבת.
מחיץ לגשר בין
קהילות.
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פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק

קישוריות
וחיבוריות
לסביבה

הוצאת הרכבת
הותירה מרחב
אורכי פנוי ונגיש
לשכונות בשל
היותו מישורי
ומחובר לקהילות
השונות לאורכו
ולתושבי העיר
המשתמשים בו.
אנו מבחינים בין
החלקים הבנויים,
בתוך הרקמה
העירונית החיה
לבין האזורים
שעוברים בשולי
העיר (פארק
עמק רפאים),
שם היעדר דופן
עירונית הופך את
הפארק לפחות
נגיש לקהילה.

הקניון מאוד נגיש.
נמצא במרכז
החיים של השכונה
בשל אופיו של
הרחוב .מיקום
הקניון ברחוב
מרכזי ועל ציר
הרק״ל.
שכונות סמוכות –
פסגת זאב ,נווה
יעקב ,בית חנינא
שועפאט ,מטה
בנימין.

מחובר בקצותיו
ובחלקו העליון
לשכונות
הסמוכות :מערבית
לטיילת שכונת
צפון תלפיות,
מצפון לטיילת
אבו תור ,מזרחית
לטיילת שכונת
ג׳בל אל מוכבר
ומדרום לטיילת
רחוב ינובסקי
ושכונות תלפיות
מזרח וארנונה
הצעירה .יש לשפר
את הקישוריות
לשכונות
הסובבות.

הוצאת הרכבת
הותירה מרחב
אורכי פנוי ,שאינו
מונגש לשכונות.
במסגרת הקמת
הפארק נוצרו
חיבורים לשכונות
הסובבות וכך
מתאפשר לקהילות
השונות לאורכו
ולתושבי העיר
ליהנות מיופיו
ולהשתמש בו
כמרחב עירוני
פתוח ומגונן.

קהל היעד

מיועד לכלל
תושבי העיר
ולתושבי השכונות
הסמוכות:
המושבה הגרמנית,
בקעה ,גוננים,
בית צפאפא.
אוכלוסיות:
יהודי – כללי,
חרדי וערבי
ולתיירות פנים
וחוץ.

מיועד לכלל
האוכלוסייה,
אך בפועל
לתושבי השכונות
הסובבות :פסגת
זאב ,נווה יעקב,
בית חנינא,
שועפאט ומטה
בנימין.

תיירים ,תושבי
השכונות
הסמוכות,
כלל תושבי
ירושלים,
משתמשי פארק
המסילה.

כלל תושבי ניו
יורק והמבקרים
בה.

פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק

דרכים להצלחת התהליך

בשלב המאבק:
מנהיגות קהילתית
בשיתוף האקדמיה
לאמנות בצלאל.
בשלב התכנון
והביצוע :הרתמות
ראש העיר וגורמי
התכנון והביצוע
בעירייה ,תוך
שיתוף ציבור
של המנהיגות
הקהילתית.

המנהיגות של
מנהל קהילתי
פסגת זאב בולטת
בשטח מעצם
היותו של הקניון
בשטחה .לרוב
המנהיגות פועלת
בהיבטים של
מניעת אלימות בין
בני נוער מחוץ
לקניון.

מנהיגות
קהילתית (מנהל
קהילתי) הנותנת
לגיטימציה למהלך
ממסדי.
שיתוף פעולה
בין המנהלים
הקהילתיים
הסמוכים למתחם,
בעיקר תלפיות
מזרח ובקעה
רבתי ,תוך ניסיון
לשיתוף פעולה עם
שכונות אבו תור
וג׳בל אל מוכבר.

מנהיגות קהילתית
שקיבלה רוח
גבית מהמנהיגות
העירונית.

מנהיגות

נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה

מוטיבציה — מאבק ציבורי נגד
סלילת כביש,
קהילתית
שתועל לקמפיין
ומוסדית.
בעד פארק
עידוד
המסילה .אימוץ
וחיבור
היוזמה ומימושה
מוסדי
על ידי העירייה.
ליוזמות
שקמות
מהשטח.

היוזמה להקמת
הקניון היא יזמית
בלבד.
ישנם שיתופי
פעולה מינימאליים
בין הקניון למנהל
הקהילתי בפסגת
זאב בפעילויות
תרבות מושכי
קהל .הפרסום
והפעילויות בקניון
מיועדים לקהילה
היהודית בלבד.
הסוחרים מגיעים
מכלל הקהילות.

יוזמה מהשטח
(מנהל קהילתי
תלפיות מזרח)
במקביל ליוזמה
של הרל״י ומשרד
התיירות.

מוטיבציה
קהילתית שקיבלה
רוח גבית מהממסד
על ידי תקציבים
מתאימים.
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פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק

נכונות
להתמודד
עם אתגרים
ועימותים

מעבר מתכנון
סטרילי לתכנון
המחובר
לצרכים
ולרצונות של
השטח .פתיחות
מחשבתית.

התמודדות הנהלת
הקניון מתבטאת
באבטחה .יש
ניגוד עניינים בין
קהילת פסגת זאב
שהייתה רוצה
לנכס את הקניון
לעצמה לבין
הנהלת הקניון,
שמעוניינת בקהל
משני המגזרים,
על מנת למקסם
רווחים.

ניסיון של הרל״י
להפוך את הפארק
לשמיש יותר
באמצעות תוספות
לפארק ומיזמים
שונים.

תכנון המחובר
לצרכי השטח,
המשלב השקעת
ממון רב,
יצירתיות ופתיחות
מחשבתית.

יחסי אמון

תהליך התכנון
והבצוע ארך
זמן רב ובמספר
שלבים .בתקופה
זו התגבשו
היחסים בין
הקהילות השונות
ובינן לבין
הממסד ,עד
לביצוע השלם
ששילב בין צרכי
כולם.

ככל שעוברות
השנים והחשיפה
של הקהילות
בקניון גוברת,
ללא מטרדים או
אלימות ,גוברים
יחסי האמון .רבים
מהמוכרים/ות
הם/ן ממוצא
ערבי ,כך
שהתושבים
היהודים נחשפים
לנותני שירות
באופן תמידי ולא
מאיים.

פיתוח המרחב
מתוכנן להיעשות
בשלבים ,כאשר
השלב הראשון
בסמוך לשכונות
ארנונה הצעירה
ותלפיות ארנונה.
במקביל מקודמת
תב״ע של מתקני
תיירות על ידי
גורם פרטי ביער
השלום.

מאז פתיחת
הפארק ירד
היקף האירועים
האלימים באזור,
בזכות איכות
התכנון והביצוע
והנצפות של
הפארק מהבניינים
שסביבו .יש
לשער שחילופי
האוכלוסין –
ג׳נטרפיקציה —
שחלה באזור,
לוותה בלא מעט
מתחים.

איגום
משאבים

הרל״י ,עיריית
ירושלים ומשרדי
ממשלה נוספים.

ייתכן שיש צורך
בשיתוף פעולה בין
עיריית ירושלים
(באמצעות
המנהלים
הקהילתיים בית
חנינא ופסגת
זאב) לבין הנהלת
הקניון ,לצורך
בניית ׳תוכנית־על׳
לקירוב לבבות.

משרד התיירות
והרל״י.
תקציב של 40
מיליון  ₪לשלב
הנוכחי.

בתמיכת העירייה
והממשל הפדרלי.

מיפוי
המנהיגות
הקהילתית
במרחב

מנהלים קהילתיים:
בקעה רבתי ,גינות
העיר דרום ובית
צפאפא.
האקדמיה בצלאל
ופעילים חברתיים.

הנהלת הקניון,
מנהל קהילתי
פסגת זאב ומנהל
קהילתי בית
חנינא ,מנהל
קהילתי נווה
יעקב ,המשטרה
הקהילתית
במרחב.

מנהל קהילתי
תלפ״ז ,בקעה
רבתי ,אבו תור.
נציגות ג׳בל אל
מוכבר.

קבוצה של תושבי
האזור

שיתוף
ציבור
אמיתי וכנה

אימוץ היוזמה
מהשטח הובילה
לשיתוף ציבור.

לא נעשה שיתוף
ציבור.
מדובר ביזמות
עסקית פרטית.

הצגת תכנון
והתייחסות
לתגובות תושבים
לתכנון המוצע.
שיתוף פעולה
בין המנהלים
הקהילתיים
הסמוכים למתחם,
בעיקר תלפ״ז
ובקעה רבתי.

נעשה שיתוף ציבור
כתוצאה מיוזמות
מהשטח.

עיצוב
מרחב
איכותי
ומזמין

חומרי גמר באיכות
גבוהה ,עיצוב
פשוט אך לא
פשטני.

עיצוב הקניון
מיושן אבל מזמין.

עיצוב מזמין
ומעניין

עיצוב יצירתי,
חדשני ,מזמין
ומעניין

שפת
העיצוב

פיתוח ניטרלי
עם שפה זהה
שמתכתבת עם
הדופן האורבנית
המתהווה לאורכו.
במשך הזמן
פיתחו הקהילות
והרובע אלמנטים
משותפים,
אך משויכים
מסורתית לקהילות
הסמוכות ,מבחינת
השימוש והעיצוב.

ניטרלית.

ניטרלית,
עם השפעות
בינלאומיות,
המתכתבות עם
המבנים הקיימים
ועם הנוף
הירושלמי.

ניטרלית

נספח ב׳ :מרחבים משותפים — טבלה משווה

פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

היי ליין ,ניו יורק
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גרפיקה,
שפה
ושילוט

פארק המסילה

קניון פסגת זאב

מתחם הרכס
(טיילת ארמון
הנציב)

שפות שימוש –
עברית ,ערבית
ואנגלית .אייקונים
אוניברסליים.

עיצוב גרפי ללא
זהות.
שפת שימוש —
עברית בעיקר.
שילוט חנויות על
פי מותגים.

מתוכנן שילוט
בעברית ,ערבית
ואנגלית.

היי ליין ,ניו יורק

פרוגרמה
פרוגרמה —
עירוב
שימושים
(שטחים
פתוחים,
מבני
ציבור,
מסחר וכו׳)

לאורך המסילה
התפתחו
ומתוכננים מוקדי
פעילות עירוניים
שמושכים קהל
רב ומגוון ,כגון:
מתחם התחנה,
מתוכנן מרכז
תרבות במקור
חיים ,פארק
גוננים ופארק
רפאים .כולם
מוקדי פעילות
עירוניים מגוונים
שמהווים מוקד
משיכה לקהילות
שונות הפעילות
ומשתמשות
במרחב יחדיו.
עירוב השימושים
והפעילויות מסייע
לשימוש לאורך
רוב שעות היום
בפארק.

הקניון חלק מהותי
ממרכז החיים של
השכונה ,מנהל
קהילתי ,פארק ,
בתי ספר ,בריכה
ועוד .בקניון יש
אזור למופעים
ואזור לאוכל
מהיר .ישנן מספר
חנויות עוגן כגון
סופר ,סופר
פארם וכן קופ״ח
מאוחדת.
הנהלת הקניון
דואגת למבצעים
והופעות
שמסייעים
למשיכת הקונים
לקניון.

מתוכננות
פעילויות מגוונות
וניטראליות
במרחב ,אשר
פונות לכל
הקהילות בעיר
ואף לתיירות פנים
וחוץ.
עירוב שימושים
יסייע להחייאת
המרחב ולחיזוק
תחושת הביטחון
שבו.

הפארק משלב,
לאורכו ,מבני
ציבור ופעילויות
רבות ומהווה מוקד
משיכה לקהילות
שונות ומגוונות
ולתיירות.
עירוב השימושים
והנצפות של
המרחב הפתוח
סייע לחיזוק
תחושת הביטחון
באזור כולו ומשם
להחייאת המרחב
ומימוש הפוטנציאל
הציבורי שלו.

נספח ג׳ :סקירת מרחבים משותפים מהעולם
בעולם קיימות דוגמאות רבות לערים שבהן קיימים קונפליקטים הנובעים מפערים של רב
תרבותיות ,או ערים שבהן קיימים מתחים על רקע אתני ,גזעי ,דתי או פוליטי.
הסקירה הבאה מבקשת לבדוק את ההזדמנויות שנוצרות בפיתוח מרחבים משותפים או
מרחבי שיתוף בערים מודרניות ברחבי העולם .הנספח כולל מספר דוגמאות לפעולות
תכנוניות שכיוונו ליצירת מרחבים משותפים באזורים עירוניים .הדוגמאות המובאות בקני
מידה שונים — מבנה ציבור ,פארק מקומי ,פארק עירוני ,תוכנית אב לשטחים פתוחים.
יסקרו מקומות ,אתרים או תשתיות מתחלפות או מתחדשות שיוצרות קשרים וחיבורים
לינארים בין אתרים שונים בעיר בהם משתמשים קהלים מקוטבים או מגוונים :מקומות
בילוי ,נופש ,פנאי ומסחר.
מטרת סקירה זו היא להצביע על האלמנטים הנוגעים למתודות תכנון שאותן יש לאמץ על
מנת לאפשר לקהלי העיר השונים להשתמש באותו מרחב באופן שווה ,דומה או זהה.

בלפסט – מבנה ציבורי
שימוש במחנה צבאי נטוש לבנייה ציבורית — פעילות ספורט והכשרה מעשית — פלטפורמה
למפגש קהילות מסוכסכות:
בסיור שערכנו השנה בעיר בלפסט שבצפון אירלנד ,ביקרנו באתר  Girdwoodשבו
הוקם מתנ״ס על מגרש ,שבעבר שימש כמחנה צבאי בריטי בצפון העיר .המתנ״ס הוא
מרכז פעילות לחוגי ספורט והכשרה מעשית ללימודי תעודה עבור הקהילה באשר היא.
למעשה הוא מתקן מסחרי לכל דבר ועניין ,אלא שההזדמנות שהוא מייצר ,עבור הקהל
הפרוטסטנטי והקתולי ,כמקום מפגש ,מקנה לו מעמד של מרחב משותף .את המפגש
מלווה מטרה משותפת של הכשרה והקניית מיומנויות וידע ,על קרקע שהיא מחוץ לתחום
של שני הקהלים .על עיקרון ההזדמנות הזה שיוצר מרחב מפונה בתוך מרחב מסוכסך ,או
טעון ,תעמוד סקירה זו.
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כאשר תשתיות בערים גדולות נזנחות ונעזבות נוצרים שוליים .לעיתים השוליים משמשים
כאתרי פשע ופעילות לא חוקית .השוליים של הערים ,המקומות הנסתרים ,הם האזורים
שבהם לא ישוטטו אנשים נורמטיבים ,הממהרים לפעילות היומיומית .נשים ,ילדים,
מיעוטים ,ומזוהי דת יעדיפו לעשות דרך ארוכה ומפותלת ולא ייכנסו למרחב שאיננו
נצפה.
מרכז קהילתי  Girdwood,בלפסט

צילום :משרד אלברט פריי אדריכלים

ניו יורק — שטח ציבורי פתוח
ההי ליין פארק — פארק על מסילת רכבת נטושה — פיתוח אינטנסיבי וניצפות ככלים
למיגור פשע.
ניו יורק היא העיר הגדולה ביותר בארצות הברית והשנייה בגודלה בצפון אמריקה ,אחרי
מקסיקו סיטי .בסקר שנערך בשנת  2000עלה כי בעיר ניו יורק  8,008,278תושבים,
 3,021,588משקי בית ו־ 1,852,233משפחות .צפיפות האוכלוסין היא  10,194.2נפשות

32

לקמ״ר .מעריכים כי מספר תושבי העיר יגיע ל־ 9.5מיליון תושבים עד שנת  .2030העיר
ניו יורק היא עיר רב־תרבותית ,המיישמת בשוליה את העיקרון של המרחב המשותף.
ההיי ליין (מאנגלית ,High Line :מילולית :הקו העליון) הוא פארק בדרום מערב מנהטן,
ניו יורק ,באורך של כ־ 2.33ק״מ ,על תשתית מסילת הרכבת העילית (ומכאן שמו) הנטושה,
הנמצאת ,ברובה ,במקביל לשדרה העשירית ובקרבת נהר ההדסון .הכניסה הדרומית
נמצאת ברח׳ גאנסוורט ( ,)Gansevoortהמסתעף מרח׳  14מערב והכניסה הצפונית
נמצאת ,בשלב הנוכחי ,ברח׳  30מערב ופינת השדרה העשירית.
ההיי ליין פארק

נספח ג׳ :סקירת מרחבים משותפים מהעולם

מקור :אתר מחלקת הגנים של עיריית ניו יורק

קו הרכבת ,שהיה בשימוש במהלך המחצית הראשונה של המאה ה־ ,20ננטש במהלך
השנים בגלל ירידת כמות הנוסעים והסחורה שהועברה בו .בשנת  1999התאגדה קבוצה
של תושבי האזור כדי להפוך את הקו הנטוש לפארק עירוני .בתמיכת העירייה והממשל,
כספים רבים הושקעו וחלקו הראשון של הקו נפתח בשנת  .2006חלקו השני של הקו נפתח
בשנת  2009והחלק האחרון נמצא בשלבי פיתוח.
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השפעת הפארק על הסביבה ועל ערך הדירות השוכנות סביבו עצומה .מצד אחד ערך
הדירות העולה מושך לאזור תושבים רבים ,המעוניינים באיכות חיים גבוהה יותר .עם זאת,
תושבים רבים שלא עמדו בתשלומי שכר הדירה המאמירים  ,נאלצו לעזוב את השכונה.
פשיעה כמעט ואינה קיימת בפארק .עם פתיחת חלקו השני של הפארק ,בשנת ,2009
דיווח ה׳ ניו יורק טיימס׳ כי מאז פתיחת הפארק לא דווח על אף פשע חמור כמו תקיפה או
שוד .אחת הסיבות לכך היא ,לטענת מתכנני הפארק ,כי בעוד שפארק ריק מהווה מוקד
משיכה לפשע ,הרי הפארק החשוף לעיני התושבים המתגוררים סביבו ,מרחיק פושעים.
לאורך הפארק מספר יציאות והוא יוצר חיבורים להולכי רגל עם חלקי העיר השונים.

סיאול — שיקום אקולוגי — נחל צ׳ונגיצ׳און
לאחר שחרור קוריאה מהכיבוש היפני ,בשנת  1945ויסודה של קוריאה הדרומית ,בשנת
 ,1946החלה העיר להיקרא ׳סיאול׳ ,שפירושו ׳עיר בירה׳ בקוריאנית (אף שהשם היה
בשימוש בתקופת ממלכת שילה —  57לפני הספירה ועד  935לספירה) .בשנת 1949
הופרדה העיר ממחוז גְיֹונְגִי וקבלה את מעמדה כ׳עיר מיוחדת׳ .בשנת  ,1950במהלך
מלחמת קוריאה ,סיאול נכבשה פעמיים על ידי כוחות קוריאה הצפונית ופעמיים על ידי
כוחות האו״ם ונהרסה כמעט לחלוטין .ב־ 14במרץ  1951נכבשה העיר על־ידי כוחות האו״ם.
מאז ,סיפחה העיר שטחים נוספים של המחוזות הסמוכים וגבולותיה הנוכחיים נקבעו
בשנת  .1995אוכלוסייתה מונה כ־ 25.6מיליון נפש (חצי מאוכלוסיית קוריאה הדרומית)
ו־ 632,000תושבים שהגיעו מרחבי העולם.
אזור נחל צ׳ונגיצ׳און ) ,)Chaeonggyecheonשנחשב ,כיום ,לאזור בילויים ופנאי
מודרני ,הוא דוגמה לפרויקט של התחדשות עירונית .לאחר מלחמת קוריאה (1950־)1953
החלה הגירה מאסיבית לבירה ורבים התיישבו לאורך הנחל ,ששימש כעורק החיים הראשי
של השכונות שסביבו .האורבניזציה והתיעוש גרמו לזיהום הנחל ,כך שהוחלט לכסותו
בבטון וב־ 1976נבנה מעליו כביש מהיר עילי ,מצרך מבוקש בעיר מתועשת .האזור הפך
לחלון הראווה של התיעוש והמודרניזציה המוצלחים שעברה קוריאה הדרומית .אלא
שבשנות השמונים גבר החשש מזיהום אוויר הקשור לכבישים מהירים ומליקויי בטיחות
הקשורים למבנים ישנים .חשש זה היה הבסיס לפיתוח עתידי של תוכנית הבראה.
ב־ 2003יזם ראש עיריית סיאול פרויקט שעיקרו ביטול הכביש העילי ,החייאת הנחל
והפיכתו לפארק מודרני .מדובר היה בצעד לא פשוט ,כיוון ששנים של הזנחה מתמשכת
בצד פיתוח עירוני מואץ  ,הביאו לייבושו הכמעט מוחלט של הנחל .יחד עם זאת ,הייתה
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זו משימה חשובה ,כחלק ממגמה רחבה יותר של הכנסת הטבע אל תוך העיר ועידוד עיצוב
אורבני ידידותי לסביבה .מטרות נוספות של פרויקט ההתחדשות היו החייאת הכלכלה,
שיקום ההיסטוריה והתרבות של האזור ויצירת חיבור מחודש בין אזורים שונים .ואכן,
אחד ההישגים הגדולים ביותר של פרויקט שיקום הנחל ,שנפתח לציבור ב־ ,2005הוא
יצירת בית גידול טבעי ועשיר בו זורמים מים נקיים .התוצאה היא ריבוי מיני הדגים,
הציפורים והחרקים באזור .מספר כלי הרכב שנכנסו לדאון טאון של סיאול פחת ואילו
מספר הולכי הרגל ומספר המשתמשים בתחבורה הציבורית עלה .תמורות אלו הובילו
לשיפור אקולוגי מהותי בסביבת הנחל ,שהפך למקום האולטימטיבי למי שחיפש רוגע
וקרירות נעימה בחודשי הקיץ .הטבע מעולם לא היה נגיש יותר לתושבי סיאול.

נספח ג׳ :סקירת מרחבים משותפים מהעולם

נחל צ׳ונגיצ׳און

מקור :אתר אקספלור קוריאה

עם פתיחתו הפך פרויקט החייאת הנחל להצלחה מסחררת בכל הקשור להתחדשות עירונית.
הוא דרבן יצירה של פרויקטים נוספים למען הולכי רגל ,הוביל לשיפור מערכת התחבורה
הציבורית ולהשבתת כבישים מהירים ומיקד את תשומת הלב לפרויקטים נוספים שעניינם
החייאת נחלים ,בקוריאה עצמה ואף במדינות שונות ברחבי העולם .במקביל הוא הוביל
להתחדשות כוללת של אזור הדאון טאון ,והפך ליעד פופולארי עבור תושבי העיר והתיירים
הפוקדים אותה ,מקום מפגש ואתר לקיום פסטיבלים מסורתיים ואירועי תרבות .הנחל
המזוהם הפך לנווה מדבר ירוק בתוך ג׳ונגל של בטון ,פינת חמד שלווה בתוך כרך גדול,
שבה מתקיים דיאלוג פורה בין אינטנסיביות לרוגע.
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מומבאי — תוכנית אב כוללנית לשטחים פתוחים
רצף לינארי של שטחים פתוחים — צדק אקולוגי במרחב האורבני
מומבאי היא העיר המאוכלסת ביותר בהודו והשנייה בגודלה בעולם .לפי מפקד האוכלוסין
של שנת  , 2011התגוררו במומבאי כ־ 12.5מיליון נפשות ובמטרופולין כולו כ־ 18.5מיליון.
צפיפות האוכלוסייה היא כ־ 23אלף נפש לקמ״ר .יחס המינים בין גברים לנשים נמוך
במיוחד —  838גברים לכל  1,000נשים ,לעומת ממוצע ארצי של  914גברים לכל 1,000
נשים.
בעיר מתגוררת אוכלוסייה מגוונת ביותר הכוללת כשני שליש הינדואים ,כחמישית
מוסלמים וכן בודהיסטים ,נוצרים ,ג׳יינים ,סיקים ,זורואסטרים ,יהודים ואתאיסטים.
הגיוון התרבותי נוצר בעקבות הגירת אוכלוסייה מכל רחבי הודו ובשל האפשרויות
העסקיות הרבות הקיימות בה.
בעיר קיטוב חברתי ,כלכלי ומעמדי חריף המתבטא בשכונות פחונים עלובות לצד שיכוני
יוקרה המהווים בית לעשירי הודו .לכן ,הרעיון לפתח שטחים ירוקים ,כרצף ליניארי,
הקושר בין שכונות שונות אלו נתפס ,בראשיתו ,כמהפכה בלתי נתפסת בקרב תושבי העיר
ומקבלי ההחלטות בה.
מתוך דברי מתכנן התוכנית :״היום אנו מתמודדים עם שאלות קריטיות רבות שצריכות
למצוא מענה .האם ניתן לחשוב על שטחים ציבוריים בצורות שונות ,שיאפשרו לרתום
קשרים חברתיים וקהילתיים? האם הם יכולים להפגיש את שברי החללים השונים בתוך
הערים ,המאופיינים בדרך אחרת בגטאות כפויות ובקהילות מגודרות? האם נכסים
אקולוגיים רגישים אשר סווגו ,יושבו או טופלו כחצרות אחוריות של תוכניות פיתוח,
יוכנסו למרחב הציבורי ויהפכו לחצרות חברתיות ותרבותיות? איך אנחנו יכולים לשנות
את הנפחים של החללים והמבנים כך שיוצקו לתוך המרווחים הפתוחים והברורים לכולם,
לנצח .האם יותר אנשים יכולים לגשת באופן חופשי ולהפעיל שליטה על הרכוש המשותף
על מנת ליצור דמוקרטיזציה של ערים .לחילופין ,האם נוכל לפעול לפיתוח מבנים
ליניאריים של שטחים פתוחים כתשובה לרבים מהנושאים הנ״ל ,תוך שינוי משמעותי
של הסדר הדוגמטיבי הקיים של המרחב הציבורי בתכנון ופיתוח ערים? אלה הן שאלות
מפתח לעתיד של בניין העיר .אשר ראוי להמשיך ולשאול בהן ,רעיון של סדר יום חדש
וזכויות ומודלים אשר שואפים להשיג אינטגרציה ,שוויון ,צדק חברתי וסביבתי (PK Das,
)Mumbai״.
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מתוך תוכנית ״מומבאי פתוחה״

במומבאי ,הארכיטקטים  PK Das & Associatesערכו ניסוי של תכנון מחודש של העיר
על ידי הצעת שטחים ציבוריים לינאריים ,המפגישים את השטחים הטבעיים והשטחים
הפתוחים הקיימים בתוך העיר .הרעיון לחבר את השטחים הפתוחים לרצף אחד ,הזורם בין
רובעים שונים של העיר ובין אזורים בהם אוכלוסיות שונות במעמדן וברמת החיים שלהן,
מדגים כיצד מערכת של פארקים ליניאריים ושטחים ציבוריים אחרים יכולים לשנות באופן
קיצוני את האופי החברתי־סביבתי של העיר.

נספח ג׳ :סקירת מרחבים משותפים מהעולם

מקור :משרד P.K Das
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ההכרה בירושלים כעיר מעורבת דורשת חשיבה והתייחסות לצרכים המגוונים והשונים של כל קבוצת
אוכלוסיה ,אך דורשת גם חשיבה על המרחבים המשותפים ,בהם נפגשות האוכלוסיות השונות באופן
אורגני .לצורך זה מתקיימת ,החל משנת  ,2017במכון ירושלים למחקרי מדיניות ,סדנא למרחבים
משותפים ,בשותפות עם קרן קונרד אדנאואר.
בשנים  2018-2019נערכה סדנא ייעודית בנושא בה השתתפו מתכננים מעיריית ירושלים והמינהלים
הקהילתיים ,האחראים על רובעים ושכונות ברחבי העיר .במסגרת הסדנא נלמד רקע תיאורטי
בנושאי תכנון ומרחבים משותפים ונבדקו מקרי בוחן בירושלים ובערים אחרות ,בעלות מאפיינים
דומים ,כולל בלפסט בצפון אירלנד ,אליה נסעו המשתתפים לסיור לימודי .לאחר סיום הסדנא
ובהשראת הסיור שערכו בבלפסט כתבו המתכננים השותפים מסמך זה.
מטרת מסמך המדיניות היא להציע נדבך נוסף למדיניות הפיתוח בירושלים ,שמתייחס למורכבות
הדמוגרפית-אורבנית של העיר .מסמך המדיניות עוסק בתפקודה ,בפועל ,של ירושלים כשלוש
ערים נפרדות והוא מנתח את החסרונות הכלכליים והחברתיים של מצב זה .המסמך מציע
אסטרטגיה של פיתוח מרחבים משותפים  -מרחבים ניטרליים ,בהם הקהילות השונות יכולות
לצרוך שירותי מסחר ,פנאי ,תנועה ועוד ,האחד לצד השני ,תוך העצמה כלכלית של העיר לטובת
כל תושביה.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר :מכון ירושלים לחקר ישראל( ,הוא המכון המוביל בישראל
בחקר המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים .המכון ,שהוקם בשנת  ,1978מתמקד
באתגרים הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו ,ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי
מדיניות ,לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב .עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר :תכנון
פיזי-אורבני ,סוגיות חברתיות ודמוגרפיות ,אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה
הגאו-פוליטי של ירושלים .עבודתו הרב-גונית של המכון לאורך השנים ,הקנתה לו פרספקטיבה
שעמם מתמודדת החברה
ייחודית שהובילה להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים ִ
הישראלית – בהם סוגיות עירוניות ,חברתיות ואסטרטגיות ,אתגרי סביבה וקיימוּת ,מימון וחדשנות.
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