
בחינת מרחבים ציבוריים והפיכתם לפעילים

' עבור הפחתת המתח בין יהודים וערבים בשכונת ביפו ג

40771| התמחות בתכנון חברתי עם הקליניקה האורבנית 

גלי שסקין| מגישה 
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ברצוני לבחון את הקשר בין פעילות אקטיבית לקהילה במרחבים ציבוריים עבור  

תושבי השכונה וכיצד הם מהווים בסיס לחיזוק היחסים והיכרות בין תושביה  

.השונים היהודים והערבים

.אבקש להבין מה הם הכלים למציאת ולבחינת מרחב ציבורי פוטנציאלי לפעילות, כמו כן< 

בעזרת הכלים שאפתח אבדוק את ההתאמה בין הפעילויות השונות שהמרכז הקהילתי  < 

וכיצד הפעילות והמרחב משוחחים זה עם זה  , לכל מרחב ציבורי או מבנה נטוש, מפעיל

.ומצליחים להוות מרכז פעיל לכלל האוכלוסיות

שאלת מחקר 
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עבור כלל , אמנות וספורט, מוסיקה, כגון מחולמגוון פעילויות המרכז מפעיל . בשיתוף העירייה" בני ברית"מרכז קהילתי שמופעל על ארגון בשכונה פועל 

. בין מרחבים וגנים ציבוריים, רחוב במרכז השכונה, המרכז ממוקם ברחוב חריף אייזיק. תושבי השכונה והגילאים השונים

הן הערבית והן )רתיעה של אוכלוסיות המרכז הקהילתי כיום מצוי בהבנה כי הפעילות שהוא מציע לא מגיעה לתושבים רבים מהשכונה כיוון שישנה 

.  הקהלים השוניםישנו פספוס בפעילויות העשרה שהמקום מציע כמו גם פספוס למפגש אנושי בין . אחת את השנייה( היהודית

.  והקשים בשכונה והנכיח יותר את פעילות המרכזלעבוד על היחסים הפרומים אחת המשימות העיקריות שעומדות בפני המרכז כרגע הוא הניסיון 

הקורונה הנכיחה את  . ישנו הכרח להוציא את הפעילות של המרכז למרחב הציבורי, ימי הקורונה שינו את השגרה ובמציאות היומיום, מעבר לכך

. משמעותי בשכונההמרכז כמוקד קהילתי חשיבותו של 

מטרת הפרויקט

מרכז קהילתי  
בני ברית

מרחב  
המצוי
בקונפליקט

פעילות
במרחב 
הציבורי
בשכונה

:אבקש למצוא מרחבים ציבוריים אשר, בפרויקט זה

.יחשפו את פעילות המרכז לכלל הציבור✓

.הבאת אנשים אשר חוששים או שלא היו מגיעים אל הפעילות של המרכז✓

.קירוב ותחושת שייכות וזהות למקום✓

.נטושים/ החייאת המרחב הציבורי או מבנים ללא שימוש✓
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הצגת הפרויקט ודרכי יישום

1
לבחינת מרחב ציבורי אקטיבי  , יצירת קריטריונים על פי סקירת ספרות

תוך התייחסות והתאמה במחקר העיוני לשכונה ולאוכלוסייה  , ופעיל
(.  ערבי-יהודי)הספציפית 

2
אשר יכולים להיות מתאימים  ' מיפוי המרחבים הקיימים ביפו ג, תצפית

(.מבנים נטושים, מרחבים ציבוריים)לפעילות המרכז 
3

,  שיח עם פעילים ואנשי המרכז הקהילתי-בחינת המצב הקיים בשכונה
.  החוצה מהמרכז" לצאת"בחינת הפעילויות שיכולות , סיור בשכונה

4
מקומות אשר עברו הערכה והתאמה על פי הקריטריונים  6-8בחירת 

(תיאור המקומות, תמונות, על ידי מיפוי)ואפיונם 
5

התאמה וייעוד המקומות לפעילויות השונות ואדפטציה של הפעילות  
.למרחב

מרכז קהילתי בני ברית בשכונה
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מהו  , לבחינת מרחב ציבורי אקטיבי ופעילסקירת ספרות
למידה על התבוננות במרחב  , (PLACEMAKING)פלייסמייקינג

והתייחסות למרחבים בהם חיות אוכלוסיות מגוונות  
(.  ולאוכלוסיות הספציפיות יהודים וערבים)ומסוכסכות 

משתתפת את המרחבים הציבוריים  , תצפית מהצד-תצפיות
.ואנשים במרחבים אלו

שיח עם פעילים ואנשי המרכז -בחינת המצב הקיים בשכונה
-מצב כלכלי, בחינת היסטוריה, סיור בשכונה, הקהילתי

.חברתי

מוסדות קהילה

שטחים ירוקים וגנים ציבוריים

מתודולוגיה
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סוג המרחב

פעילפ"שצ

ריקפ"שצ

פ"שפ

חנייה

עקרונות וקריטריונים למציאת מרחבים מותאמים לפעילות| כלי העבודה 

בטחון

מרחב המשרה בטחון ובטיחות· 

בתים, שכנים, מרחב הנראה לעין על ידי הסובבים· 

פעילות חיובית במרחב· 

מואר , נעים להסתובב בו-עיצוב עירוני מותאם· 

מעצים את התושבים ומאפשר הכרות עם האחר· 

הכלה

מרחב הנותן ביטוי לרבגוניות וכלל האוכלוסייה· 

לא צמוד למבנים דתיים או מוסדות  -מרחב ניטרלי· 

מסויימתסמליים המשויכים לקבוצה 

שילוט בשפות השונות· 

קישוריות

צמוד לצירים ראשיים ומוסדות חברתיים· 

מרחב המאפשר נוחות והמשכיות · 

רצף במובן הפיזי והסמלי· 

רמת הפרעה לבתים הסמוכים

רועשת/ פעילות שקטה

(נמוכה/ גבוהה)רמת פרטיות 

(נמוך/ גבוה)מידת נזק למקום 

אין התערבות[/ גינה, גרפיטי]התערבות במקום 

(נמוכה[/ מדורה]גבוהה )מידת ריח 

נוחות

מרחב מוצל  

מקומות ישיבה

ברזייה

קרבה לשירותים ציבוריים
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נווה גולן

בת ים

יפו ג

נווה גולן-שכונת יפו ג

האזור הנחקר

פעיל פ"שצ

לא פעילפ"שצ

חנייה

ים פוטנציאליים לפעילות"שפפ

מפת אפיוני מקום| בחינת מרחבים בשכונה 
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מיקום השטח שנבחר

ר"מ800-כשטח

כניסה מרחוב יפת , חריף לאפלטוןאייזקבין רחוב מיקום
(.ראשי' רח)

,  מוצל ומוגף בעצי פיקוס, רחבה מישורית של אבני מדרך
(  ספסלים יחידים ומתחמי ישיבה מבטון)מקומות ישיבה 

שתייה-וברזיית

ישנו מתחם  ( אפלטון' לרחובכניסה )ליד סקירת סביבה 
מתקני  , מצד ימין לחנייה; חנייה ומכל צד בנייני רכבות

עץ וספסלים, ספורט וגינה עם דשא

היבטים חברתיים  
לא נמצאים  , נמצא סביב בתי מגורים אך המתחם שומם

.  בו אנשים
תושבת השכונה לשעבר ופעילה בעיר מספרת כי אף 

.אחד לא יושב שם בגלל מעבר אופנועים במקום
ככל הנראה  )העירייה ניסתה לעשות דבר מה בנידון 

(הצבת ספסלי הבטון

אפלטון/ חריףאייזקרחבת | בחינת מרחבים בשכונה 
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אפלטון/ חריףאייזקרחבת | בחינת מרחבים בשכונה 
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אפלטון/ חריףאייזקרחבת | בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
אין בו כלל התרחשות, לא פעילפ"שצ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
צמוד לבתים  , מותאם לפעילות שקטה-מידת רעש

נמצא באגפי הבתים, בינוני-פרטיות
אזור פתוח, נמוכה יחסית-מידת נזק
אולי מינימלית, ללא-התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
המרחב מוצל

ישנם מקומות ישיבה  
קיימת ברזייה

אין שירותים ציבוריים בקרבת מקום
מרחב נגיש 

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
ברוב הזמן . לא נותן ביטוי לרבגוניות וכלל האוכלוסייה

ערבית צעירה' אוכליד יש , ריק
יש לבדוק אם  )צמוד רק למבני מגורים -מרחב נטרלי

(גרה גם אוכלוסייה מעורבת או לא
אין שילוט

בטחון
המרחב לא משרה בטחון או נינוחות

במידה חלקית כיוון שהעצים מסוככים  -נראה לעין
ומעט מסתירים  

(לא מואר)בלילה לא , נעים ביום לעיתים-עיצוב עירוני
כרגע לא קורה, פוטנציאל להעצמה והכרות עם האחר

קישוריות
קרוב יחסית למרכז הקהילתי, צמוד לצירים ראשיים

,  מאפשר המשכיות מצד אחד שלו לתוך השכונה
מהצד שני יציאה מהשכונה

מהווה רציפות

2345 12345 12345

1

2

3

4

5
בטחון

הכלה 10קישוריות



מיקום השטח שנבחר

דונם3-כשטח

ניתן להגיע  , בין רחובות אריסטו לסוקרטסמיקום
משביל פנימי או מרחוב אריסטו

מדשאה עם שביל באמצע לא מישורי  
מרחב מוצל עם פינות ישיבה ומתקני ילדים

גינה אורכית המאפשרת הגעה אליה  סקירת סביבה 
שבילים וצדדי בתים, מרחובות

היבטים חברתיים  
חלקם עם הגב  , משני הצדדים מצויים בתי מגורים

.לגן
, בשתי התצפיות נראו אנשים עוברים ושוהים במקום

.הן ערבים והן יהודים
.מרכז שיקומי עבור ילדים', מרכז הולנד'נמצא , ליד

.נמצא בית כנסת, למרגלות המדשאה

חורשת עציון| בחינת מרחבים בשכונה 

11



חורשת עציון| בחינת מרחבים בשכונה 
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חורשת עציון| בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
פעילפ"שצ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
צמוד לבתים  , מותאם לפעילות שקטה-מידת רעש

נמצא באגפי הבתים, נמוכה-פרטיות
לא נוח למשחקי כדור  , יחסית גבוהה-מידת נזק

לדוגמא
ללא-התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
המרחב מוצל

ישנם מקומות ישיבה  
לא נראתה ברזייה

אין שירותים ציבוריים בקרבת מקום
פיזי אולי קשה ; מרחב נגיש במובן הסמלי

לאוכלוסייה מבוגרת כי המרחב משופע

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
התרחשות  -ביטוי לרבגוניות וכלל האוכלוסייה

אוכלוסייה מעורבת אחת לצד השנייה ובנפרד
עלול להוות , צמוד לבית כנסת. לא בדיוק-מרחב נטרלי

.איום עבור האוכלוסייה הערבית
ש כפר  "ע)שילוט של שם הגן רק בשפה העברית 

(סיפור המתכתב עם המקום רק מנרטיב הערבי, עציון

בטחון
המרחב משרה בטחון ונינוחות

הבניינים עם הגב למרחב, במידה חלקית-נראה לעין
נעים ומזמין-עיצוב עירוני

קורה ויש לעודד עוד  -העצמה והכרות עם האחר
באמצעות פעילויות נוספות במרחב

קישוריות
צמוד ומסועף בשבילים רבים וקרוב לרחוב של המרכז  

הקהילתי
מאפשר המשכיות מכל הצדדים לשכונה

מהווה רציפות

2345 12345 12345

4

3

5

1

2

3

4

5
בטחון

הכלה קישוריות
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מיקום השטח שנבחר

ר"מ420שטח

11כניסה לבניין ברוך קורא מיקום
באמצע שביל  -בכניסה לבניין המגוריםפ"שפ

י עץ "צל שמאל מוצל ע; ומכל צד שטח פתוח
שקמה

לבין  , מצוי בין חניית רחוב ללא מוצאסקירת סביבה 
מרחב נקי עם התערבות בדמוי שיחי ורדים  ; הבניין

.  מטופחים
.המרחב נמצא בין שני פארקים בשכונה

היבטים חברתיים  
יש לבדוק מי  )כניסה לבניין מגורים -חצר

(  האוכלוסייה שגרה בבניין
.תרנגולים מסתובבים בחצר, אזור שקט

11ברוך קורא | בחינת מרחבים בשכונה 
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11ברוך קורא | בחינת מרחבים בשכונה 
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11ברוך קורא | בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
פ"שפ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
צמוד לבתים  , מותאם לפעילות שקטה-מידת רעש

נמוכה-פרטיות
בינונית-מידת נזק
אפשרית בהחלט  -התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
המרחב מוצל רק בצד אחד

אין מקומות ישיבה
לא ברזייה

רק בבניינים; אין שירותים ציבוריים
שביל גישה, מרחב נגיש

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה

לא )מרחב מגורים -ביטוי לרבגוניות וכלל האוכלוסייה
('האוכברור לי מי גר ועל כן לא יודעת לגבי 

-פתוח ומאפשר כניסה לחצר; כן-מרחב נטרלי
הכניסה

אין שילוט

בטחון
המרחב משרה בטחון ונינוחות

במידה גבוהה-נראה לעין
יותר התערבות של התושבים  , אין הרבה-עיצוב עירוני

.הורדיםביצירת שיחי 
'  במידה וגרות משפ-העצמה והכרות עם האחר

מעורבות כן

קישוריות
כמו גם למרכז הקהילתי, נוח להגיע לפארקים מכל צד

מאפשר המשכיות מכל הצדדים לשכונה
רחוב ללא מוצא, במידה בינונית-רציפות

2345 12345 12345

5

4 4

1

2

3

4

5
בטחון

הכלה קישוריות
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מיקום השטח שנבחר

רחבה מרכז קהילתי| בחינת מרחבים בשכונה 

ר"מ768שטח

" בני ברית"רחבת המרכז הקהילתי מיקום
.חריףאייזקברחוב 

3רחבת אספלט מישורית מרוצפת מחולקת ל
.  ואזורי ישיבהציליותי "ע

ממול בתי , צמוד למרכז הקהילתיסקירת סביבה 
מתחת לרחבה ישנו פארק עם מגרשי . מגורים

ספורט ומתקני שעשועים

היבטים חברתיים  
ערבים  )מרחב ציבורי פעיל במשפחות צעירות 

זהו מרכז , בהיבט הפיזי והחברתי; (ויהודים
השכונה
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רחבה מרכז קהילתי| בחינת מרחבים בשכונה 
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רחבה מרכז קהילתי| בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
פעילפ"שצ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
מותאם לפעילות רועשת-מידת רעש

מאפשר פרטיות, גבוהה-פרטיות
אזור פתוח, נמוכה-מידת נזק
כן-התערבות
,  אפשרי לפעילות עם צבע, גבוהה-מידת ריח

..מדורה

נוחות
המרחב מוצל ברובו

(ספסלי בטון)ישנם מקומות ישיבה 
לא נראתה ברזייה

יש שירותים ציבוריים  
מרחב נגיש 

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
משתמשות במקום  . גבוהה-ברמה בינונית-רבגוניות

.משפחות צעירות ערביות ויהודיות
מאחוריו יש בית  , צמוד למרכז הקהילתי-מרחב נטרלי

כנסת
כמו גם משחק הרצפה; רק בשפה העברית-שילוט

בטחון
משרה בטחון ונינוחות

במידה גבוהה-נראה לעין
ישנה תאורה לאורך , משרה אוירה נעימה-עיצוב עירוני

מטה לכיוון המגרשים' נפתח, 'מרחב פרוס, הרחבה
יש לתווך בעזרת פעילות, קורה-הכרות עם האחר

קישוריות
יחסית מרכזי בשכונה, צמוד למרכז הקהילתי

מהווה רציפות לגנים מצד אחד ולהמשך הרחוב מצד  
שני דרך שביל

2345 12345 12345

5

4
5

1

2

3

4

5
בטחון

הכלה 19קישוריות



מיקום השטח שנבחר

18-16-14אפלטון | בחינת מרחבים בשכונה 

ר"מ768שטח

שלושה  )חצר בנייני רחוב אפלטון מיקום
(בניינים

מחולק לשביל ומשני צדדיו גינות אורכיות ולכל 
עמודים-בניין יש חללי

בין רחוב אפלטון וחורשת עציון  סקירת סביבה 
שביל ההגישה לשלושת  . חריףאייזק' לרח

הבניינים במדרגות ובשביל נגיש

היבטים חברתיים  
מעבר  , שהוא ציר לא רק לדיירי הבנייניםפ"שפ

בבניינים מתגוררת  ; נינוח לעוברים ושבים
אוכלוסייה מעורבת

הליכה' דק2

20



18-16-14אפלטון | בחינת מרחבים בשכונה 
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18-16-14אפלטון | בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
פ"שפ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
מותאם לפעילות שקטה-מידת רעש

נמוכה-פרטיות
יש להתחשב במרחב, גבוהה-מידת נזק
(בגינות)ניתן -התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
צ בגלל  "רק בשעות אחה, המרחב לא מוצל

הבניינים
אין מקומות ישיבה
לא נראתה ברזייה

אין שירותים ציבוריים 
שביל אך הוא צר  + מדרגות-מרחב נגיש

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
אוכלוסייה מעורבות שגרה  . ברמה גבוהה-רבגוניות

.ועוברת שם יומיום
פתוח ומאפשר גם לעוברי אורח  , כן-מרחב נטרלי

לעבור
אין שילוט

בטחון
מרחב צר  -משרה בטחון יחסי

בינונית גבוהה–במידה -נראה לעין
אם כי לאו דווקא  , משרה אוירה נעימה-עיצוב עירוני

בשעות הערב כי חשוך
קיים-הכרות עם האחר

קישוריות
שביל מעבר  , קרוב למרכז הקהילתי

רציפות והמשכיות לרחובות ולגן ליד

2345 12345 12345

4

5 5

1

2

3

4

5
בטחון  

הכלה קישוריות
22



מיקום השטח שנבחר

שביל ברוך קורא| בחינת מרחבים בשכונה 

דונם וחצי-כשטח

שביל היוצא מרחוב ברוך קורא לפארק מיקום
(.ירושלים' גבול השכונה עם שד)יפו 

משני צידי השביל ישנן מדשאות

השביל עובר בין שתי רכבות סקירת סביבה 
י  "מוצל ברובו ע, (אין גישה אליהם)בניינים 

עצים ורחב

היבטים חברתיים  
, מרחב ציבורי אחורי של בניינים ושביל גישה

.לא נראה כי אנשים עוברים בו

23



שביל ברוך קורא| בחינת מרחבים בשכונה 
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שביל ברוך קורא| בחינת מרחבים בשכונה 

סוג מרחב
ליד אופציה להתערבות + לא מנוצל פ"שצ

(ניתן לראות בתמונות)של הבניינים ים"בשפצ

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
מותאם לפעילות רועשת במידה-מידת רעש

בינונית-פרטיות
גבוהה-מידת נזק
ניתן -התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
המרחב מוצל יחסית

בפארק בסוף השביל-ברזייה+ מקומות ישיבה 
אין שירותים ציבוריים 

שביל  -מרחב נגיש

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
לא ידוע לי מי )גבוהה -ברמה בינונית-רבגוניות

(האוכלוסייה הגרה בבתים ליד
פתוח ובעל גישה, כן-מרחב נטרלי

אין שילוט

בטחון
במידה בינונית כיוון שהוא עם הגב  -משרה בטחון

לבתים והוא ריק ברובו
נמוכה-במידה בינונית-נראה לעין

נעים להתהלך, מוצל, מואר-עיצוב עירוני
לא ממוש, אופציונלי-הכרות עם האחר

קישוריות
בנייני מגורים וחנייה, שביל מקשר בין פארק לרחוב

2345 12345 12345
1

2

3

4

5
בטחון  

הכלה קישוריות
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מיקום השטח שנבחר

ר"מ1700-כשטח

מייזלחנייה על רחוב זלמן מיקום
(רחוב ללא מוצא)חנייה שיוצא ממנה שביל 

בקצה הדרומי של השכונה

השביל היוצא מהחנייה מוביל  סקירת סביבה 
לפארק הצמוד למרכז הקהילתי

באזור החנייה מבני מגורים ובצד השני גני ילדים  
"ריף"ו" צדף"

היבטים חברתיים  
חנייה שממנה נכנסים לבנייני מגורים בה גרים 

.אוכלוסייה מעורבת
כמו גם העובדה כי החנייה  , ישנה התרחשות

.ממשיכה לשביל הממשיך למרכז השכונה

מייזל-חנייה זלמן| בחינת מרחבים בשכונה 
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מייזל-חנייה זלמן| בחינת מרחבים בשכונה 
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סוג מרחב
חנייה

רמת הפרעה לבתים הסמוכים
לא , מותאם לפעילות רועשת-מידת רעש

צמוד לבתים
בינוני-פרטיות

נמוכה יחסית-מידת נזק
-התערבות
נמוכה-מידת ריח

נוחות
המרחב לא מוצל

אינם ישנם מקומות ישיבה  
אין ברזייה

אין שירותים ציבוריים 
מרחב נגיש 

1

בטחון קישוריותהכלה

ברמה גבוההברמה מועטה ברמה גבוההברמה מועטהברמה גבוההברמה מועטה

הכלה
.  ביטוי לרבגוניות וכלל האוכלוסייה

צמוד למבני מגורים וגני הילדים של -מרחב נטרלי
יש לבדוק אם גרה גם אוכלוסייה מעורבת או  )השכונה 

(לא
אין שילוט

בטחון
עוברים , קיימת התרחשות, משרה בטחון ונינוחות

פחות בטוח כיוון שעוברות מכוניות; ושבים
במידה גבוהה-נראה לעין

רק בשעות בהם הבניין  )לא מוצל , נעים-עיצוב עירוני
(מצל

קיים ופוטנציאל לקיום פעילות -הכרות עם האחר
שתשדרג את המפגש

קישוריות
קרוב למרכז הקהילתי, צמוד לרחובות

,  מאפשר המשכיות והסתעפות משני הצדדים
למכוניות והולכי רגל

מהווה רציפות

2345 12345 12345

מייזל-חנייה זלמן| בחינת מרחבים בשכונה 

4

5 5

1

2

3

4

5
בטחון

הכלה קישוריות
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

שח מט| בששש 
פאזלים| משחקי קופסא 

,  מקומות ישיבה? מה נחוץ מהמרחב
צל, שולחנות

ניתן להוסיף  ? ס"מה נחוץ מהמתנ
להביא את ; שולחנות היכן שאין

המשחקים
פעילות שקטה
אין נזק למרחב

אין התערבות במרחב
אין ריח
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

שעת סיפור

,  צל? מה נחוץ מהמרחב
מדשאה

?  ס"מה נחוץ מהמתנ
הכנת הפעילות, מחצלות

פעילות שקטה יחסית
אין נזק למרחב

אין התערבות במרחב
אין ריח
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

DRIVE INהקרנת סרט 

/  מדשאה? מה נחוץ מהמרחב
(שעות הערב)מרחב מישורי 

?  ס"מה נחוץ מהמתנ
,  מקרן), כיסאות, מחצלות

(  רמקולים, מסך
פעילות רועשת
אין נזק למרחב

אין התערבות רבה במרחב
אין ריח
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

מרחב משחק לילדים ותינוקות

ניתן ? מה נחוץ מהמרחב
/  דשא/ לעשות בכניסה לבניין

מרחב מוצל
,  מזרונים? ס"מה נחוץ מהמתנ

מחצלות
פעילות רועשת
אין נזק למרחב

אין התערבות רבה במרחב
אין ריח
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

ספורט לנשים/ קבוצת ריצה

שביל  ? מה נחוץ מהמרחב
גן רחב, ציר נוח, הליכה

, מאמנת? ס"מה נחוץ מהמתנ
ציוד כושר

פעילות לא רועשת
אין נזק למרחב

אין התערבות במרחב
אין ריח
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דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

פעילות יצירה

מרחב  , גן? מה נחוץ מהמרחב
מוצל

חומרי  ? ס"מה נחוץ מהמתנ
חומרים למחזור, יצירה

פעילות רועשת במידה
אין נזק למרחב

אין התערבות במרחב
אין ריח

דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 

34



גינה קהילתית

מרחב  ? מה נחוץ מהמרחב
לעיבוד  

כלי  ? ס"מה נחוץ מהמתנ
ליווי קהילתי, עבודה

פעילות רועשת במידה
אין נזק אלא

התערבות ושינוי המרחב
אין ריח

דוגמאות| פוטנציאל לפעילות משותפת במרחב הציבורי בשכונה 
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סיכום נתונים| מרחבים ופעילות 
סוג מרחבכתובת/ שם מרחב 

לא פעילפ"שצאפלטון/ חריףאייזקרחבת 

פעילפ"שצחורשת עציון

פ"שפ11ברוך קורא 

פעילפ"שצרחבה מרכז קהילתי

פ"שפ18-16-14אפלטון 

לא פעילפ"שצשביל ברוך קורא

חנייהמייזל-זלמן

לא/ עלותסוג פעילות

ללא עלותמשחקי קופסא

עלות סמליתשעת סיפור

עלות סמליתהקרנת סרט

ללא עלותמרחב משחק לילדים ותינוקות

עלותספורט לנשים/ קבוצת ריצה

עלות סמליתפעילות יצירה

36ללא עלותגינה קהילתית



יהודים וערבים–מציאת נתוני פריסת האוכלוסייה בשכונה ❑

לבחון אם הכלי שפותח  בניסיון , בריתהמרכז הקהילתי בני תהנהל שיחה עם ❑
בעל התכנות בשטח

(ובחינת הצורך לאחר שיחה עם המרכז' אוכלאחר נתוני )דיוק ושכלול הכלי ❑

מקומות ברחבי השכונה8עד 6הכלת הכלי ושימושו על ❑

המשך הפרויקט
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