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.שנים7-שם עברו נעוריו של אבי במשך כ

.כמחנה עולים1949-הוקמה ב: ממתי עד מתי

(1. )החלו תהליכי פינוי1959-לאחר שהחל מ, 1963-פורקה סופית ב

תורכיה  , עם דגש על רומניה, עולים ממדינות שונות:מי גר במעברה

ובשתיהן  , יפו שכנה גם מעברת יד המעביר-בתחומי תל אביב. ועירק

(2. )איש3,700ביחד גרו 

:מקורות

(1 ) :
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94/  ,

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/Golan.pdf
,  61712' תיק תיעוד חיסול מעברה מס: מקורות

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/yaron-balslev.pdf, עדויות( 2)
;1958, הוצאת מערכות, חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות( 3)

https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/abu_kabir/abu-kabir
.2005, הוצאת בבל, עיר שחורה, עיר לבנה: שרון, רוטברד

אזור תפר בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה  :כיצד נבחר המיקום

.  הערבית במלחמת העצמאות

.  נותר נטוש בתום המלחמה ועבר לידי עיריית תל אביב

סמוך לצירים בין עירוניים ובמרחק של מאות מטרים בלבד מהמרקם  

.  הבנוי של יפו מעברה

לא מנע את תוכניות הפיתוח של עיריית תל  , כמתחם זמני בהגדרתו

(3. )אביב

.של גבולות המעברה, של השבילים, צ של כל צריף"נ:מידע טכני

...הווי, דמויות, סיפורים–עדויות :מידע רך

http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94/
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/Golan.pdf
https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/yaron-balslev.pdf
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/abu_kabir/abu-kabir


פריץ כהן: צילום. חלוקת קרח במעברה1962, תיק תיעוד חיסול מעברה



מיקום המעברה במרחב

1954

(יפו-של עיריית תל אביבGIS-מה)היום 

.אביב-מאוסף תצלומי האוויר של החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל: א"תצ



:  דיון

?למה בעצם לשמר את זכר המעברה



:המעברה והשכונה

מראיונות שנערכו עם אנשי השכונה ניכר שחורה להם החיבור  

,  בין השכונה לבין אלמנטים קרובים עם אפיל שלילי

ושניסיונות מהשנים האחרונות לחזק את השכונה בעזרת מבנים  

.חדשים לא מיצו את היכולת לחזק את תחושת ערך המקום

דרך אחרת להעלות את תחושת ערך המקום אצל התושב  

.היא חידוד ההבנה שמקום מגוריו הוא מקום בעל ערך היסטורי

שכונת נווה עופר וסביבותיה הן בעלות ערך היסטורי בן כמה 

בגלל  , מתוכם בחרתי במעברה, שכבות וסיפורים מגוונים

.  החיבור האישי שלי לסיפור

(1)

(.198' עמ. )שרוטברד, 2018, פרק שיתוף ציבור, תוכנית מדיניות–נווה עופר (: אדריכל)דני , לזר: מקורות( 1)

.  1994. משה ספדי: אדריכל. ס נווה עופר"מתנ
ליאור דרור: צילום



:לאומי ובינלאומי, עירוני, המעברה בהיבט אנושי



:  המעברה בהיבט אנושי

הצורך האנושי למצוא מקום 

,בו נוכל לפגוש את העבר הפרטי והמשפחתי שלנו

,  המעברות וצאצאיהם" בוגרי"

.חיים והזדמנות לספר ולשמוע את הסיפור-לקבל המחשה לפרקי



:המעברה בהיבט לאומי

–מצד אחד 

.ההכרחיות של המעברות

–מצד שני 

.המשקעים והפערים שנוצרו במעברות

(???אבל למה בנווה עופר)

.בגלל דימוי המעברות כפריפריה

.מעברה-בשביל לדון ביחסי עיר

.פריסת המעברות
.  1949-1952: עולים ומעברות , .ר, נסקי'קצמתוך 

.1986, הוצאת יד יצחק בן צבי



:המעברה בהיבט העירוני

.לא תפריע להגשים במקום תוכניות שונות, מתוכננת לטווח קצר: זמני= מעברה 

.כמו למשל מרכז העיר, האזור לא זכה לחשיבה ולהשקעה מעמיקות, כמקום ארעי

משה שי:צילום. בית המעצר

.ש, רוטברדמתוך . השלד הוקם ונהרס–תוכנית לבית חולים 

יהושע יוסף:צילום. המכון הפתולוגי



:המעברה בהיבט בינלאומי

חידוד בעיית הפליטים  

על ציר הזמן

(רעב, מלחמות)על הגורמים השונים 

–אך גם

הפליט הרצוי והפליט הדחוי

יוון

סומליה



הפרויקט
היינו חברים מכול  "

למשל  , מיני ארצות
לשניים מהחברים הכי  

טובים שלי קראו  
ואחד מהם היה  , אליהו

אהבנו לשחק  , מטורקיה
."על השבילים, מחניים

רמות שונות של דרישה טכנולוגית מצד המפיק ומצד המשתמש

.שילוב בין אפשרויות/ דיגיטלי באפליקציה/ הקרנה/ פיזי בשטח: חלופות

אנדרטת גן רווה בעיצוב רענן כספין
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אפליקציה ייעודית



יחיאל אביטל:הדמיה


