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היבטים של בריאות בתכנון

משרד הבריאות שואף ליצור מסמך מדיניות הכולל כלי שעוזר להטמיע פרמטרים רלוונטיים  •
.  בתוכניות בינוי והתחדשות

•place standard tool-  שאלון של משרד הבריאות הסקוטי הבוחן את איכות המרחב
.  הציבורי ואת האופן בו התושב חווה את המרחב

רשת ערים בריאות  •

המודל הירושלמי•

המועצה לבניה ירוקה•







Pollokshield, 
glasgow





רקע על שכונת רוממה 

(מערב-מצפון)ליפתאהערבייםהכפריםביןהעירבמערב1921בשנותהוקמההשכונה•

יוזמת.מהעירמרוחקתיהודיתפארשכונתלהיותתוכננההשכונה.(מדרום)באדרושייח

.פרטייםבתים13בהנבנוכ"סה.ציבורלמבנישטחיםהוקצוולאפרטיתהייתההבניה

.אביבלתלירושליםביןהמחברתיפודרךבקרבתנמצאתהשכונה:השכונהיתרונות•

מספקהיוםועדלשכונהשתיהמישסיפקמיםומאגרמיםמגדלהבריטיםבנו30-הבשנות

.העירלרחבימים

קריית,מטרסדורףקריית-החרדילציבורשיועדושכונותלרוממהבסמוךנבנו60-המשנות•

גושומהוותרצופותשלוחותשלושעלבנויותהשכונות.צאנזוקרייתבעלזקריית,אונסדורף

.העירבמערבחרדיהתישבות



נתונים על השכונה

22

19

16

12
10

8
7

4
3

26

23

16

9
7 7

6
4

2

0

5

10

15

20

25

30

0-9 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

התפלגות גילאים

ממוצע עירוני ממצוע שכונה  

40,577מספר נפשות

12,432מספר משפחות  

702,217מעל גיל 

1818,171מתחת לגיל 



פרטי המשיבים

כולן נשיםמגדר

ממוצע גיל  

המשיבות  

22.58

רחוב שכיח בקרב 

המשיבות

ג"המ, יעקבזכרון





האם יש בשכונה דרכים טובות ואיכותיות  
שבהן אני יכולה ללכת או לרכוב על אופניים 

?בקלות
3: ציון חציוני

להולכילאגם-מדרכהבכללאיןמסוימיםובמקומותאופנייםלרוכביעדיפותאין"•
."פקקיםונוצריםצריםהנתיבים.מאודצרהשהמדרכהאו,רגל

כךחציהמעברילידגםרכביםשלעקיפותישכ"בד,צפופיםדיפההרחובות"•
."נגישהבצורהלכבישמעברישהמדרכותבכללא.בסכנהנמצאיםהרגלשהולכי

זכרוןכמוישנההבניהבהןברחובות,אופניםלרכיבתכללמתוכננתאינההשכונה"•
קשה.לחניותמוקדשמהםנכבדוחלקצריםהרחובות-תקוהופתחג"המ,יעקב
כאשררגלבהולכיונתקליםרבותפעמיםנפגעיםילדים.באופניםלנסועמאוד

."המדרכהעלנוסעים



אופניים בכניסה לבניינים

רחוב זיכרון יעקב רחוב פנים מאירות



האם מערכות התחבורה הציבורית מספקות  
?  מענה לצרכים שלי

4: ציון חציוני

ואנימאודרחוקותלעיתיםמגיע9קו"-תעסוקהולמוקדיהמרכזיתלתחנהחיבור•
."לעבודהאוהביתהלהגיעכדיאוטובוסקווישלושהלקחתצריכה

אוטובוסיםמספיקואיןלרמותאוטובוסיםאין"-אחרותחרדיותלשכונותחיבור•
."שלמהלרמת

צורךישולעיתיםמאודנמוכההציבוריתהתחבורהתדירות"-וצפיפותתדירות•
וישבאוטובוסהמעבראתחוסמותכברעגלות2-3המקריםברוב.שעהגםלחכות

."הבאלאוטובוסלחכותצורך

תחבורהקווימבחינתמרכזיבמקוםנמצאתרוממהשכונת"-עירוניביןחיבור•
מרכזיותלעריםהתחבורה-בינעירונייםלקוויםוכן.מקוםלכלנגישותיש-עירוניים

.ובשמגרתקוהפתחברחובותעוברת-עיליתמודיעיןאלעדאשדודברקבניכמו
רבותבתחנותאלקטרונייםשלטיםעדיןחסרים.ונוחותנגישות,חדשותהתחנות
."ברוממה





האם הסדרי החניה והתנועה מאפשרים לאנשים לנוע  
?  במרחב בבטחה ועונים על צורכי הקהילה

3: ציון חציוני

לאנשיםגורמתהצפיפות,לכולםחניהמקומותמספיקאין"-יחודייםומאפייניםחניה•
ספרבתיהרבהיש,בנוסףהתנועהלזרימתשמפריעהמסוכנתבצורהלהחנות

."ילדיםשמסכןרבעומסונוצרלכךבנוייםלאהכבישים,בשכונהוגנים

בקבוקצווארשיוצריםלעירבכניסהרביםפקקיםיש"-הגאוגרפיהמיקוםהשפעת•
שמרחקומקוםלכלברגללהגיעמהריותר.ירמיהו-שמגר-תקוהפתחברחובות

צ"המתבניתעםכעת.רוממהרחובותבתוךבפקקיםלעמודמאשרשעהחצי
השיפראתשיביאמהזהאםיודעתאינניאך,לשיפורמקויםירמיהוברחוב

להוהסמוכותשמגרברחובותשנולדהענקהקניותלמרכזבנוסףזאת.המיוחל
."תדירבאופןפקוקה-ירמיהושמגרהמרכזיתוהצומת

לכל,דיוריחידותמאותהאחרונותבשניםנבנורוממהבשכונת-עירוניתהתחדשות•
אמצעיםבעליי"ענרכשוהדירותרוב.קרקעיותתתחניותישהחדשיםהבנינים

זאתלמרות,חדשיםרכביםבמאותמוצפתשהשכונהכךרכבברשותםשמחזיקים
."חדשיםכבישיםכמותשתיותהכינהלאהעריה



הרחובות והמרחב הציבורי יוצרים  , האם המבנים
?סביבה נעימה שקל להתמצא בה

4: ציון חציוני

".כמעט אין בנמצא שטחים ירוקים ופורחים, הבניינים פשוטים וחד גוניים"•

התקינו מנורות במקומות מאוד חשוכים וזה הקל  , בנוסף. הילדים מאוד נהנים מהגינות החדשות"•
".  מאוד על התושבים לעבור במקומות האלו

".ברחוב ראשון לציון מאוד חשוך בלילה ולא נעים ללכת שם"•

יש מקומות רבים מוזנחים ויש מקומות שמפחיד ומסוכן לעבור בשעות הלילה בגלל טיפוסים  "•
".  אין הרבה מקומות יפים מאוד. שמסתובבים שם

הביוב ברחוב זיכרון יעקב עולה על גדותיו לפחות פעמיים בשבוע ונהר מצחין לא מאפשר לעבור "•
".את הכביש

באופן כללי כל האזור המתחדש יוצר קצת . יש כאן פינות חשוכות ומלאות בפסולת בניה"•
".בעיקר בלילה-תחושה כבדה



?  יומית לשטחים טבעיים איכותיים-האם יש לי גישה יום

4: ציון חציוני

והשטח הטבעי מושפע לרעה . השטח הטבעי לגמרי לא מזמין ישיבה נינוחה ברחוב"•
".  כ מתוחזקים"מהתחבורה והכבישים הלא כ

ופארק  ליפתאשכונת רוממה קרובה לכניסה לעיר וניתן להגיע לשטחים ירוקים גדולים כמו "•
בגינות  מתאפיניםהרחובות החדשים . בתוך השכונה יש גינות רבות ונגישות. הארזים

רחובות  . מתוחזקות היטב וכן הרחובות שהעירה בוחרת לטפח כמו חידוש הכניסה לעיר
".אינה מטפחת נשארים ישנים ומוזנחיםשהעיריהישנים 

". השכונה צפופה ומלאה בילדים והחיסרון מורגש. כמעט ואין פארקים באזור"•



האם יש בקרבת מקום מגוריי מגוון מקומות 
?        שמאפשרים משחק ובילוי שעות פנאי מהנה

6: ציון חציוני

הוסיפו גינות  . מאות ילדים באים לשחק בימי שני וחמישי. ס בתשלום"יש משחקיה במתנ"•
".  יש לילדים מקום לשחק במרחב הציבורי. ציבוריות ונעשו שיפוצים

".מלא בילדים ופעילויות. גינות חדשות יפות ומגוונות, יש בשפע"•

חסרים . יש פעילות רבה במנהל הקהילתי שנותן מענה למגוון אוכלוסיות בגילאים שונים"•
הוצאו לגמרי -מקומות משחק בכדור, מקומות בילוי לילדים כמו מתקני כושר בפארקים

בדרך כלל  . מהשכונה כדי לא לגרום לנערי שוליים למלא מקומות אילו בשעות החשיכה
".הרחובות שקטים בשעות הלילה



האם השירותים לתושב בשכונה עונים על הצרכים  
?שלי

6: ציון חציוני

"אין מסיק עמדות להטענת רב קו ואין תיבות דואר, אין דואר"•

".  צריך ללכת הרבה וקשה להגיע, השירותים ניתנים לרוב במקומות לא נגישים"•

".   ס מציע מגוון פעילויות איכותיות ואנחנו מאוד נהנים ממנו"המתנ"•



האם הכלכלה המקומית פעילה ויש בשכונה אפשרויות  

?תעסוקה איכותית

3: ציון חציוני

רוב הגברים לומדים ונשים  . אין הרבה מקומות עבודה אבל גם אין הרבה צורך"•
".עובדות חלקן מחוץ לשכונה וחלקן בתוך השכונה

לרוב יש  . אין בכלל אפשרויות לעבודה נורמלית כי זה לא מתאים לנשים חרדיות"•
".הרבה משרות של עבודה במעון

רוב עמדות התעסוקה  . אין הרבה אמצעי המסיעים לתושבים למצוא עבודה"•
".הקיימות מאוישות באופן קבוע



האם מגוון הדירות בשכונה נותן מענה לצורכי 
?הקהילה

2: ציון חציוני

!".ישנות ויקרות מאוד, הדירות קטנות"•

שלושה חדרים  -השכירות לדירות של שנים, המחירים לדירות באזור גבוהות מאוד"•
".  6000-7000₪עולה 

אני מוצאת או רק דירות  . פשוט אין. אני מחפשת כבר שנתיים דירה בחיר שפוי ואין"•
".ילדים1-3+ אין דירה שמתאימה לזוג. קטנות או דירות ענקיות

המחיר גבוהה וכל דירה שיוצאת לשוק מיד  . יש הרבה דירות ועדיין אין מספיק"•
".נחטפת







האם יש בשכונה מגוון מקומות והזדמנויות למפגש 
?  אנושי

6: ציון חציוני

".השכונה קיימים קשרים חברתיים טובים ונרחבים"•

".ס"נפגשים בעיקר בגינות והמתנ"•

אני צעירה ונפגשת בכיכר עם חברות וילדיהם לפעמים אני רואה גם מבוגרות הבאות כדי "•
".להיפגש אבל באמת בחורף אין איך להיפגש כלל כל אחד בביתו

".יוצאים לעבודה וחוזרים לבית והילדים, שכבת הגיל שלי אילו נשים עסוקות ועובדות"•



והאם אני מרגישה  , האם לשכונה דימוי חיובי בעיניי
?שייכת אליה

7: ציון חציוני

".  אנחנו שייכים לקהילה מהממת"•

". כ אנשים נהנים כאן מהחברה והסביבה"בסה"•

".וכן מגוון בתי כנסיות שמתאימים כל אחד לקהילתו, בשכונה מגוון קהילות ועדות"•

".אני מאוד אוהבת את האזור ואת התושבים"•



2016, תמונת מצב המדינה



2019מדד איכות החיים , המכון החרדי למחקרי מדיניות



2019מדד איכות החיים , המכון החרדי למחקרי מדיניות



?האם אני מרגישה בטוחה במרחב הציבורי בשכונה

4: ציון חציוני

לדעתי זה קשור למערך התחבורה  . אני מכירה תושבת שכונה שנפגעה ממונית ונפצעה"•
".הכבד והלא בטיחותי שקיים בשכונה

". וכוהנוער , הפינות, הלילה קצת מלחיץ כאן" •

היו מקרים של פיצוץ צמיגים  . גרים בשכונה פושעים מפחידים ובלילה מפחיד ללכת ברחוב"•
...".  ואנשים רעולי פנים שמסתובבים בלילה

".יש שעות ומקומות שאין תחושה של ביטחון"•

".  אין ביטחון במרחב הציבורי ומפחיד לצאת סתם"•



תאורה-סיכום ממצאים

לא רק בתגובה לשאלה על תחושת  )מספר תשובות שחזרו על עצמן לאורך השאלון 
, בסיור שערכתי בשכונה בשעות הערב. העלו את תחושת המחסור בתאורה( הביטחון

.  לתחושתי התאורה ברחובות הייתה מספקת

:סייגים

.רוב הזמן צילמתי מתוך רכב כי הרגשתי לא בטוחה ללכת ברגל ולצלם את הרחוב החרדי•

. לא צילמתי את המעברים אלא רק את הרחובות הראשיים•

התאורהעוצמתביןקשרעלהמצביעיםשוניםמאמריםמצאתי:ספרותמסקירתממצאים

לאמלכתחילההביטחוןתחושתלחוסרהגורם,אבל.הציבוריבמרחבהביטחוןתחושתלבין

.התאורהעוצמתידיעלמוסברבהכרח



Boomsma, C., & Steg, L. (2014). Feeling safe in the dark: Examining the effect of entrapment, lighting 
levels, and gender on feelings of safety and lighting policy acceptability. Environment and Behavior, 46(2), 
193-212.



מפגש הרחובות ראשון לציון וזיכרון יעקב

רחוב ראשון לציון מאחורי תחנת האוטובוס



תוך כדי נסיעהבוידאוצילום הרחוב 

רחוב זיכרון יעקב ג"המרחוב 



פריסת עמודי התאורה בשכונה 

(gis)- שכבה לא להפצה



האם הבניינים בשכונה והמרחבים הציבוריים בה  
?מתוחזקים ומטופחים

4: ציון חציוני

". יש תמיד ניסיון לתקן אבל התשתית לא הכי טובה"•

ש וניקוי הרחובות משפיע לטובה אבל עדיין  "פינוי הפחים גם במוצ. יש שיפור משמעותי"•
".קצת חבל לי. יש מקום רב לשיפור-'וכופסולת הבניה מאתרי העבודות , סביבת הבניינים

...".ביוב שעולה ועוד, מלאים בגרוטאות, הרחובות מלוכלכים"•

מנהלישלאכיפהוישחדשהרחובכאשר,למדיחלשהלניקיוןביחסהחברתיתהתרבות"•
יעקבוזיכרוןג"המכמוישניםברחובותזאתלעומת,ניקיוןעליותרשומרהציבור,ביתועדי

אתמציבהשאינהותרבותילדיםברוכותמשפחות,מספיקחשובהאינההניקיוןתרבות
האשפהבאיסוףירושליםעיריתשלמצוינתפעילותניכרתלאחרונה.עליוןכערךהניקיון

.!"לעיריהתודה.בהחלטמורגשתהניקיוןלנושאהגוברתוהמודעותגבוההבתדירות



האם את מרגישה שיש לך אפשרות להשתתף בקבלת 
?החלטות ולעזור לשפר את השכונה

3: ציון חציוני

".שולח פרוספקטים ועוד, ס המקומי מאוד מעודד שיתוף"המתנ"•

".אין לנו בכלל כוח לשנות דברים וגם כשמדברים ומבקשים לא מסתכלים עלינו"•

אך  נתושביםלשיפור ושמיעת במתנסאין השפעה כלל לדברים לכאורה יש כל הזמן כנסים "•
".בפועל לא יעזור אם תסכימי או לא החזקים ממילא משתלטים ואין איך לעמוד כנגד



'סמסטר ב-הצעה לשלב שני של הפרויקט
The)הכליבחינתהמשך• Place Standard tool)והשוואתנוספותבשכונותהפצתוידיעל

.הממצאים

:פעולהדרכי

.בפרויקטמעונייניםשיהיומנהליםחמישה-שלושהעםעבודההמשך•

שהתושביםחושביםשהםכפיהשאלוןאתממלאיםצוותאנשיחמישה-שיבחרמינהלבכל•
אתממלאיםהםאיתםובראיוןמגווניםתושבים30בוחרים,מכןלאחר.אותוימלאו

.השאלון

.התושביםושלהמקצועאנשישלהדירוגוביןשונותשכונותביןהשוואה-הממצאיםניתוח•

השימושבעקבותאפשרייםפעולהכיווניעלמשותפתוחשיבהמינהלכלעםסיכוםישיבת•
.בכלי


