
הדס צין| היבטים של בריאות בתכנון 

מטרת הפרויקט
המטרה המרכזית של הפרויקט הייתה 

להבין אילו מדדים סובייקטיביים  
יכולים להעניק מידע על אלמנטים  
משמעותיים היוצרים מרחב ציבורי 

איכותי ובריא המספק את צרכי 
.התושבים

בחרתי להתמקד ולחקור את שכונת  
,  שכונה חרדתי במערב העיר, רוממה

מתוך רצון להכיר את חיי השכונה 
והקהילה החרדית בירושלים המהווה  

חלק משמעותי מהמרקם האנושי  
.  בעיר

כלי המחקר
משפחות הכוללות 12,423-בשכונת רוממה מתגוררות כ

18,171ו 70מעל גיל 2217, מתוכם, נפשות40,577
. 18מתחת לגיל 

הנחתי כי הכמות המשמעותית של ילדי השכונה משפיעה 
על המרחב הציבורי ולכן החלטתי להתמקד בנשים צעירות 

ענו על  הכלבסך . החיות בשכונה ורובן אימהות לילדים
רובן מתגוררות ברחובות זיכרון יעקב  , נשים17השאלון 

. 22.58וממוצע הגילאים שלהן הוא ג"והמ
כדי לבחון את שאלת המחקר השתמשתי בשאלון שנוסח 

השאלון מתמקד בחוויה . על ידי משרד הבריאות הסקוטי
.  הסובייקטיביים של תושבים במרחב הציבורי

ההיבט הקהילתי
הנחתי כי כאשר המרחב הציבורי מוזנח  
ובעל מענים לא מספקים לאוכלוסיית  
. השכונה תחושת השייכות תהיה נמוכה

ניתן לראות במפה כי הפרמטרים  
הקהילתיים קיבלו ציונים גבוהים למרות  

שהפרמטרים הפיזיים קיבלו ברובם ציונים 
. בינוניים או נמוכים

הפער בין שני התחומים מצביע על כך שאין  
בהכרח קשר בין האלמנטים הפיזיים ובין 

. תחושת השייכות לשכונה

הקשר בין ההיבט הקהילתי על תוחלת חיים 
בגרף המצורף ניתן לראות את תחולת החיים  

שלוש . ביחס למדד החברתי הכלכלי של ערים
ערים בעלות אוכלוסייה חרדית גדולה המדורגות 
במדד חברתי כלכלי נמוך יוצאות דופן בתוחלת 

ניתן לשער שהאלמנט . החיים הארוכה שלהן
הקהילתי והערבות ההדדית משפיעה על  

. אריכות ימים
תוכניות להמשך

להרחיב וללמוד עוד על השפעת ההיבט  . 1
הקהילתי והאינטראקציה האנושית במרחב 
הציבורי על תפיסת איכות המרחב הציבורי  

מחדש של ואירגוןבשכונה על ידי פיתוח 
. השאלון

השאלון יבחן בעוד שתי שכונות שונות ברחבי . 2
העיר כך שניתן יהיה לערוך השוואות בתפיסת  

איכות המרחב הציבורי בין שכונות חרדיות  
. חילונית או מעורבתאוכלסייהושכונות עם 

המטרה המרכזית היא לפתח כלי עבודה . 3
ומיפוי של היבטים פיזיים לאיבחוןשימושי 

ההשפעה  , וקהילתיים בשכונות ירושלמיות
שלהם אחד על השני ויצירת סדרי עדיפות  

להתערבויות שישפרו את איכות המרחב הציבורי  
הצעה לעיצוב מחודש של הכלי.  בהקשר של בריאות

2016, תמונת מצב המדינה, טאובמרכז 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות


