
התחדשות עירונית  
בשכונת אל ראם

נצרת
-

היבטים חברתיים

הקליניקה האורבנית-הגשת סיום 

בראיירר מיכל "בנא ודענאיהר "ד: בהנחיית



s’1970–החזון 

שכונה יזמית מהראשונות בחברה  
הערבית

"מודרני"בנייה רוויה  ודיור 

משיכת זוגות צעירים

שכונה שקטה בקרבת ציר מרכז

עד היום אני אוהבת את " 
היא שירתה אותנו  . השכונה

הבנות  . היה קרובהכל. מאוד
. הלכו ברגל לבית הספר

האוטובוס לאוניברסיטה היה  
."מתחת לבית

היינו הראשונים במשפחה  "
זה הרגיש כמו  . שגרנו בשיכון

("חיפה)דניה 

אני זוכרת שכונה עם  "
אנשים  . אוכלוסייה פשוטה

"חמים ותחושת קהילתיות



סטטוטורימצב

אחוזים שטח ייעוד

56.2% 'ד28.38 'ג+'במגורים 

17% 'ד8.63 מבני ציבור

5.3% 'ד2.7 פ"שצ

3% 'ד1.5 מסחר

18.5% 'ד9.3 דרכים וחניה



מצב קיים 
סקירה פיזית



מצב קיים 
סקירה פיזית

"הלב של השכונה"



מצב קיים 
סקירה פיזית



דיור ציבורי  
-בשכונת אל

ראם

87

9
5

44

דיור ציבורי ביישובים הערביים  
כ"דירות סה145–2016בשנת 

מכר-דיידה 'ג

שפערם

שבע-תל 

נצרת



.1980-1979בנייהגמר-

.'מ90-80,חדרים4-3שלדירות-

לעמידרשייכיםכולםהיוהמבנים-

התחזוקהעלאחראיתהייתהעמידר

.המשותףהרכושושלהדירותשל

.בלבדציבורידיורדירות36נשארוכיום

שני מבנים באחריות  
עמידר

דירות בכל בניין  10+11
(16מתוך )

הם דיור ציבורי

בשני מבנים יש  
כניסה אחת שהיא 
באחריות של עמידר

דירות מתוך  6-ו5)
8)

דיור 12מתוך 4
ציבורי המבנה  
אינה באחריות  

עמידר



הבעייתיות של הדיור הציבורי בשכונה

ריכוז אוכלוסיות חלשות מרחבי נצרת למקום אחד•

"הרווחהשכוני"–מתחם אחד מאובחן בתוך השכונה •

מצב סוציו אקונומי ירוד•

פער מעמדי גדול אל מול שאר תושבי השכונה והשכונות הקרובות•

תנאי דיור בצפיפות גבוהה ובהזנחה•

.אין שינוי בתפוסה של הדירות–עמידר 

מהמערכת" נעלמו"הרוב המשפחות הוותיקות שטופלו ברווחה -הרווחה 

מבוסס על ראיונות עם  
גורמי המקצוע בעירייה  

ותושבים בשכונה 
שאינם דיירי הדיור )

(הציבורי

D מתחם



היבטים חברתיים–מצב קיים 

כברסמיםלקנותשרצהמיכל"
שהכתובתידעשנהעשריםלפני
גםהמשטרה.ראםאלהינה
חלק.כלוםעשתהלאאבל.ידעה

משתפיבכללהםמהאנשים
להתלונןניסינופעם.פעולה

ענומבפניםואנשיםלמשטרה
שהמשטרהחושבאתהמה

"?אויביםלעצמהתעשה



היום-אוכלוסיית השכונה 
עםהביאואשרהעיקריותהמגמות

:האוכלוסייהבהרכבלשינויהשנים

אתעזבהחזקהאוכלוסייה1.

.הבתיםאתומכרההשכונה

הציבוריהדיורדירותמכירת2.

כברעמידר.ולממשיכיםלדיירים

תחזוקתעלאחראיתבהכרחלא

לאבתורםוהדייריםהמבנה

יוצרוזהבעלויותלשאתיכולים

.הזנחה

שוק.הבתיםבמכירתקושי3.

.זולהשכירות

הבתיםעלבעלות-
שניםארוכימגורים-

בשכונה
שללקהילהשייכותתחושת-

הבניין
לילדיםדירותמחפשחלק-

.בשכונהשלהם

משפחות ותיקות

משפחות36-
רבותשניםמזהשםגרות-
הדירהעלבעלותאין-
ממשיכיםהילדיםפעםלא-

ההוריםעםבדירהלגור
אחריהםאוהזכאים

דיור ציבורי

אשרציבורידיורדיירי-
הבתיםאתקנו

קנואשרחדשיםקונים-
שלהבתיםאת

.שעזבוהמשפחות

בעלי דירות חדשים

סוציוממצבאוכלוסייהלרוב
מחפשתאשרקשהאקונומי
.יחסיתזולהשכירות

תחנתבשכונהרואהחלק
נוצריםלאכןועלמעבר

קהילתייםקשרים

שוכרים חדשים



נספח

נספח כלים למניעת  
דחיקה של קבוצות  

פגיעות

השתתפות  
ציבור

הליך מעמיק  
ואמיתי כולל את  

השאלה האם צריך 
התחדשות עירונית

סקר חברתי

מיפוי האוכלוסייה  
,  הקיימת בשכונה

רצונותיה וצרכיה

הפן החברתי בהתחדשות עירונית
מקדימייםמהלכים 

:מקורות
"  היבטים חברתיים בתכנון–התחדשות עירונית "במקום 

מסמך מדיניות נווה עופר



הוותיקההאוכלוסייהעלהשמירה
צרכים והצעות

ותיקותמשפחות

•

•

•

הגדלת מספר  
הדירות יעזור עם  
המצוקה של הדור 

הצעיר
( ראיונות)

דור המשך

לשמר את 
הקהילתיות בתוך  

הבניין
(ראיונות)

קהילתיות 



הוותיקההאוכלוסייהעלהשמירה
צרכים והצעות

בעלי דירות חדשים

•

•

•

•

סבסוד עלויות  
תחזוקה עתידיות

(מסמך נווה עופר)

תחזוקה

לשפר את  
הקהילתיות  

והשייכות

קהילתיות



הוותיקההאוכלוסייהעלהשמירה
צרכים והצעות

סבסוד עלויות דיירי דיור ציבור
תחזוקה עתידיות 

(פ"שפכולל )
(נווה עופר)

תחזוקה

לפזר את הדיור 
הציבורי במבנים 

שונים בשכונה
(מדיניות עמידר)

פיזור

התחדשות 
עירונית ביוזמה 
ומימון ציבוריים

(נווה עופר)

מימון 
ציבורי

להגדיל את מספר  
יחידות הדיור  

הציבורי בשכונה  
ואת התמהיל

(נווה עופר)

מלאי



הוותיקההאוכלוסייהעלהשמירה
היוצאולמצבלתהליךכלליםעקרונות

שוכרים

•

•

•

•

•

•

כפיצוי על עליית 
שכר הדירה

סיוע בשכר  
דירה

שכר דירה יציב 
.  ולטווח ארוך

אפשרות לחברה  
ממשלתית

שכירות  
לטווח אורך

חלף הדיור הזול 
שהיה בשכונה

שכר דירה  
מופחת

מתן עדיפות  
לשוכרים 
הנוכחיים 

בני מקום

דירות במגוון 
גדלים בצורה  

שתאפשר מגוון 
שכרי דירה

תמהיל  
דירות

""תמונת מצב והמלצות–דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל "
מסמך המדיניות של נווה עופר

דיור בר "עם ניר מועלם פיאלקוףאמילי סילברמן וחיים , רחל אלתרמן
"כלים של תכנון סטטוטורי ומדניות מקומית: השגה


