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לעמוד על הגדרת המרחב הציבורי  •

/ צריכה; תכנון/יצירה: לבחון את סיווג מרחב ציבורי מנקודת ראשות של•
ניהול ואחזקה  ; שימוש

לזמינות של מרחב ציבוריהתעיירות/ לברר את הקשר בין העיור•

להסביר את המחסור במרחב ציבורי בירושלים המזרחית ולעמוד על  •
הגורמים והמשמעיות

( נציגי העירייה)לנסות לייצר שיח ושפה וכלים המחברים בין מנהלי תכנון •
לבין הקהילה המקומית  ולבין המגזר הפרטי המכין תכניות   

להציג מסגרת של המלצות וארגז כלים להגדלת זמינות מרחב ציבורי גם •
(מרחבית ושכונתית, חברתית)ברבדים השונים , בירושלים המזרחית

מטרת המפגש



שלבולטממחסורסובליםהמזרחיתבירושלים(כפרים/שכונות)הפלסטיניםהמרחבים•

שכונתית/יישוביתוחזותציבורימרחבפיתוחהמאפשרים,זמיניםמפותחיםשטחים

.(ולעירםלשכונתם)לסביבתםהתושביםשלהשייכותאתהמעצימהאיכותית

הנחשלות,החולשה,הניכורתחושותאתומעמיקשליליעצמידימויליצירתגורםזהמחסור•

.לסביבתוהפרטביןוניכורעוניתרבותמעיןשמתפתחתכךכדיעד,והמצוקה

אסימטריים(ומצבמעמד)בתנאיםהמתקיימיםופנימייםחיצוניםחסמים/גורמים•

.זהלמחסורהמובילים

לשכונותציבורייםמשאביםבהקצאתמוסדייםפעריםוקיימיםאפליהקייםאמנם•

ציבורימרחבושמירתפיתוחהמעכביםבקהילהגורמיםגםקיימים,זאתועם,הפלסטיניות

הטענה



ציבוריבמרחבמחסורשלזומציאותרווחתמדועהיאהשאלה,כןואם?,ל"הנהטענהנכונהאמנםהאם

?ציבוריתוחזותמרחבפיתוחבפניוהעכבותהחסמיםהםומה?זומציאותהתפתחהכיצד?הערביבמרחב

וכיצדהאם?האוכלוסייהעלציבורייםבשטחיםהמחסורמשמעותמה?השכונותביןשונותקיימתהאם

הקיימיםהחסמיםאתולהסיר,הפיזיהציבוריבמרחבמחסורשלומציאותהמצורתחושתאתלשנותניתן

הצורךועםהחסרעםהעירייהמתמודדותכיצד.?הערביבמרחבאיכותייםוחזותמרחבפיתוחלקראת

.?פניהןבשיפור

ועלוקהילתיתפיזיתכסביבההמקוםשלתפקודועל,ציבוריבמרחבהמחסורמשמעותעלנעמודבהרצאה

לעומקלחדורננסה,כןכמו.ציבוריבמרחבהמחסורעקבוחולשהנחשלותשלהתפיסההנצחתמשמעות

לשמירתמשאביםוהקצאתלבתשומתמתןואי,מצומצםציבורימרחבקיוםשלברקעהעומדותהסיבות

.הערביותהשכונותחזות

השאלות שאנו מעמידים לדיון



אליולגישהשוויוניתזכותאזרחושלכל,ציבוריבשימוש/בבעלותהעירונייםהשטחיםמכלולהואהציבוריהמרחב

.בתוכוולהתנהלות

חופשיתגישהיששלציבור,טבעיתאובנויה(רקמה)סביבהשלהתושבים/האזוריםלכלנחשב(שייך)ציבורימרחב

הפרטייםאוהציבורייםהמקומותוכלפארקים,פתוחיםשטחים,מעברים,ככרות,הרחובות;והכולליםבהםלהיות

.מוגבלתאינהובהןאליהןהציבורשגישת

.קהילהביחדשמאגדותוריטואליותאו/ופיסיתפונקציונליותפעילויותהמבצעיםאנשיםבומשותףשטח•

ומאפשרהקרוביםוהחבריםהמשפחה(הפרטי)מתחוםבנפרדשממוקמיםחברתייםחייםמתקיימיםבואזור•

.וזריםלמכיריםחשיפה

הציבוריובמרחב/למרחבונגיש/מונגשלהיותלפרטשווהזכותקיים•

.אותושייצגמיאוהציבורידיעלנקבעותהציבורהמרחבגבולות•

וכלליםחוקרים,בנורמותהמעוגנתחברתיתואמנההסדריםעלמבוססותהציבוריהמרחבגבולות•

המושג של מרחב ציבורי



כפריתמחברההמעברבהםבולט;הפלסטיניםהערביםהתושביםובמצבםבמעמדםהקשוריםגורמים

מתחילשבהלמחצה-עירוניתלחברה,אותומייצרתאינהאךהציבוריהמרחבאתשצורכתמסורתית

דיהומפותחתמספקתמסורתחסרזהמעמדאלהבושרבשלבי.כלכליתמבחינהבינונימעמדלהתפתח

היעדראתשמנציחמה.שלוהפיזיתוהסביבההיישובחזותאתולשנותהציבוריהמרחבאתלייצרכדי

סדרהינו,מפתחתכנוןפיעללוהמיועדיםהקרקעומשאביהכספים,המשאביםומיעוטהציבוריהמרחב

המרחבפיתוחלחשיבותהתושביםשלמודעותחוסרלצד,המקומיותהרשויותשלמעוותקדימויות

כשייךהערביהציבורידיעלנתפסהציבוריהמרחבפיתוח.הפרטיהמרחבעליתרדגשומתן,הציבורי

הקונטקסט.ואימוןאינטרסיםזהותשלהיסודייםהמרכיביםאתנעדראליהשיחסו,למדינה/לעירייה

מרחבבזמינותשונותמייצריםהעיורבמאפייניודיפרנציאליותקרקעעלבעלותשלבעיות/הגיאופוליטי

המזרחיתבירושליםציבורי

ההשערה המחקר



מרחב ציבורי

בעלות על 
קרקע

-סוציו
/  כלכלי

תרבותי 
עיור

גיאופוליטי

גורמים ראשיים המשפעים על מרחב ציבורי בירושלים 



בהתאם לצרכים  ייצור המרחב על וקבלת אחריות , של היערכות לעתידתרבות  תכנון תכנון כחלק מהפנמת •

. פרטיים תוך  התחשבות בהנחיות ובדרישות מלמעלה/ מלמטה על ידי האזרחים

העוברת תהליך  , לקונטקסט של אוכלוסייה הנמצאת במצב של תלותמותאמת תרבותית פיתוח שפה תכנונית •

בחברה העוברת  , ובמציאות של פריפריאליות, "אזרחות על תנאי"עיור מעוות וסלקטיבי בתנאים של מעמד של 

.תהליכי עיור

לבין מודלים  , מסורתיים שיוכיים הצומחים מלמטהפטריארכלייםחיציות  והתנדנדות  בין מודלים •

רציונליים הישגים אינדיבידואלים המיובאים ונכפים מלמעלה עם היערכות מוגבלת מנטאלית  , ליבראליים

.ופרקטית

במערכת  המורכבת של ניהול בניית אימון בכדי להשיר חסמים בתנאי מעבר לקראת התאמת שפה וכלים •

.תהליך התכנון ומשטר המקרקעין המשתנה

חיצונית  להתערבותוהנכונות והמוכנות , בהתפתחות צורות יישובהאוניברסלי לעומת  ,המייחדהמשגות של מה •

.  בכדי להשיג מדיניות או יעדים סותרים

הקשרים מנחים



פיסי תודעתי
,  חזות

התנהגות 

ותפקודי

:מרחב ציבורי מחבר בין



מרכיבים המשפיעים על עיצוב המרחב הציבורי וחזות היישוב

גאוגרפיה  /סביבה
נוף  , תנאים פיסיים, הכוללת אקלים

קרקע וצמחיה, טבעי

דמוגרפיה  /חברה

ערכים  , תרבות, הכולל דת

,  קודי התנהגות, ונורמות

,  הבניה חברתית וקהילתית

התפתחות  , מנהגים, שפה

אורגנית מלמטה

דמוקרטיה  /מדינה

קביעת  , הכוללת חוקי המדינה

פ מדיניות  "משאבי ע, גבולות

אימוץ  , ותכנון מלמעלה

מדיניות ותקנות



,  חברה פטריארכלית

דגש על  , כפרית, מסורתית

רמת  ,  שיוכי/ מרחב  פרטי

הצריכה של המרחב הציבורי  

מוגבלת והתכנס למרחב סמי 

ציבורי 

,  מרחב  ציבורי היברידי

עיור  , ביישוב עירוני ביניים

התנדנדות בין  , סלקטיבי

מסורתית תוך  -מודרניות

הכרה ואיזון בין הייחודיות  

לאוניברסליות

חברה ליבראלית ומרחב  

,  עירוני,   ציבורי מודרני

אזרחות מייצרת מרחב 

קיימת השלמה בין המרחב  

למנטאלי  , הציבורי הפיזי

תודעתי 

תיאוריה מערבית

מסגרת תיאורטית לבירור מצב המרחב הציבורי

הניידות וההיטלטלות  בין חברה 
מסורתית פטריארכלית לחברה ליברלית  

לקראת פיתוח חברה ומרחב היברידיים



תהליכים הקשורים  למרחב הציבורי 

ייצור

המרחב הציבורי הוא בסמכות  

.ובאחריות הרשות הציבורית

צריכה

,  בבעלות, הוא בשימוש 

בשליטה של הציבור  

ומהווה מרחב אימון בו  

שוהים ללא חסמים או 

.מגבלות

ניהול ואחזקה

בניהול ואחזקת הציבור  

והרשות  

מרחב ציבורי פיסי



בעלות

משתמששולט/מנהל

אחריות על המרחב הציבורי



היררכיה  / מבנה 

מורשת של /

שטחים ציבוריים

חברתי

/  פיננסי-כלכלי
כספי  

סביבתי/ פיזי

פוליטי/ מדיני

ניהולי

תרבותי

מערך גורמים המשפעים על החסמים לפיתוח המרחב הציבורי וחזות שכונתית



התערבות ממסדית ציבורית לגיטימית מבחינה מוראלית וערכית•

מגבלות  / קביעת גבולות וכיווני פיתוח והזדמנויות•

הקניית זכיות  תכנון על זכיות קניין  •

אזור/ יישוב/ מתחם/ התווית דמותו של חלקה•

יצירת שפה ושיח•

הכרה במערכת  ציבורית בעלת סמכות  •

שמירה על זכויות ויצירת שקיפות  •

הנחיית משקיעים ומפתחים ציבוריים ופרטיים  •

מרחב גם ציבוריוהינדוסתכנון הוא בסיס לייצור 



היררכיה של המרחב הציבורי

מרחב פרטי  
מובהק

מרחב פרטי  
לחצה

מרחב ציבורי  
לחצה

מרחב ציבורי  
משולב

מרחב ציבורי  
מובהק

עירונ/ארצי עירוני שכונתי

כמות רמה פיזור



1948יציאה מהעיר העתיקה לשכונות מסביב עד •

והתכנסותו לעיר המזרחית, 1948קטימת הליך העיר בשנת •

התחדשות בתנאי מחסור ומגבלות, 1967קטימה נוספת בשנת •

.למרות שנכללות בעיר מחינה מוניציפאלית, במקביל הכללת של כפרים שעוברים תהליך עיור•

הפקעת קרקעות וצמצום שטחים לפיתוח•

יצירת תכניות מגבלות מסדרות שטחים קיימים במקביל לגידול אוכלוסייה•

צמיחה של מעמדות ביניים המחפשים איכויות•

מגבלות תכנון במקביל לתהליך העיור והגלישה לשטחים•

.עיור שאינו מתוכנן•

סלקטיבי ומשובש בין הממדים החומריים לקהילתיים, עיור מעוות•

שונות במאפייני העיור בין השכונות•

תהליך עיור בקרב החברה הערבית הפלסטינית בירושלים



גידול אוכלוסייה ושטח בנוי  •

מעבר מחברה כפרית אגררית לעירונית•

מחלקה למגרש  •

ארכיטקטורה, שינוי טכנולוגיית הבניה )מבית לדירה •

ית  "מהתייחסות ערכית לקרקע לנדלנ•

מדמיון לשונות בין שכונות ותחרות ביניהן  •

צורך בפיתוח הזדמנויות במקום להסתפק במועט•

פיתוח מרחב ציבורי וחזות ערבית ושכונתית  •

העירונית/ תחרות במערכת היישובית / השתלבות•

פתיחות לגלובליזציה ולקוסמופוליטיות אינסטרומנטליות  •

התגברות הנכונות לניהול עצמאי דרך מערכות מוניציפאליות  •

מגרוש לצורך אספקת צרכים ציבוריים על חשבון קניין פרטי•

התחזקות האינדיבידואליזם הקנייני  •

תמורות במרחב הערבי המחייבים התייחסות תכנונית לפיתוח מרחב ציבורי



סתירה בין תכנון  לשימוש בסביבת העיר העתיקה



בית חנינאפסגת זאב

עיסאוויה

השוואה בין שכונות הצפון 



השוואה בין שכונות הצפון 

בית חנינאפסגת זאב

עיסאוויה הגבעה  
הצרפתית 



השוואה בין שכונות הדרום 

הר חומהצור באהר



השוואה בין 
שכונות הדרום

רמת שלמהשועפאט



Planning crisis in East 

Jerusalem and 

Planning weakness 

enable organic 

development of 

informal housing with 

absent  and weak of 

public space and 

infrastructure 



The Urban 
Structure of the 

new plan of 
Jerusalem 2000 

The Old City is the Heart of  the Plan include 
the holy places

Skeleton of the open area

Employments area 

The other urban Fabric

The transportation Skeleton

All parts of the urban centers

Prof. Rassem Khamaisi, QUB’ October, 31, 2017

Planning the informality  from up to down with out Palestinian community  sharing  imposing back 
to back approach  and using  The old city departure point for the new plan of Jerusalem



מערב העיר
תכנון מקדים
קהילה עירוני

הסדר מקרקעין
מרחב ציבורי משלב 

בין רמות שונות
בניה יישומה

ניידות תמכיה 
עירונית וממשלתית

אוכלוסייה מסורתית
עוברת תהליך עיור

חסמים  
גיאופוליטיים

בעלות על קרקע 
ובעיות הסדר
תכנון מגביל

חוסר תמיכה 
ממשלתית ועירונית
בעיות של קרקע 

והפקעות



היררכיה-מרחב ציבורי של העיר העתיקה האורגני 

דגש על שלד פיסי-מרחב ציבורי מתוכנן–תכנון מנדטורי 

מרחב ציבורי שצמח בכפרים שהתפתחו באופן אורגני

המרכז בשכונות היהודיות  67מרחב ציבורי מודרני אחרי 

ונוצר תלות במרחב ציבורי עירוני ועל שכונתי

התהוות המרחב הציבורי בין מערב למזרח ירושלים



1949ירושלים 

1920



במרחב ירושלים המזרחית  
ובין השכונות הערביות  

הפלסטיניות קיימים  
אך , שטחים פתוחים

מגבלות של תכנון והרחבת 
פיתוח  מצמצמים את  

. פיתוח המרחב הציבורי
שינוי הפרדגמה התכנונית  

,  המגבילה המסדירה
תאפשר יצירת מגוון של 

מרחב ציבורי אשר מאפשר 
לאוכלוסייה העוברת  

תהליך עיור לצרוך ולנהל  



הבדלים בין 
ייעודי קרקע  

לשימושי 
וגבלות , קרקע

תכנון בשכונת 
וז'ואדי ג

פער בין ייעודי לשימושי הקרקע



הבחנה בין תכנון ישן לחדש ופער בין ייעודי לשימושי קרקע, ייעודי הקרקע על פי תכניות מתאר עיסאוויה

פער בין ייעודי לשימושי הקרקע



באהרשטחים פתוחים בתכנית מתאר מאושרת בשכונת צור 

פער בין ייעודי לשימושי הקרקע





מחסור בשטח : שכונת בית חנינא
שירותי ציבור מתקבלים גם על , ציבור

= ידי יוזמות פרטיות על קרקע פרטית
אלף תושבים  35-אוכלוסייה של כ









מרכזיםגםמהוויםדתמבני
מתקיימיםבהם,קהילתיים

רקלא,ציבורשירותימגוון
מבנים.לתפילותמיועדים

שלאדמותעלמוקמיםאלה
נתרמיםאשראדמותאו,ווקף

מתפיסתכחלקבעליםידיעל
שימושים.הדתיתואמונתם

מהרקמהחלקמהוויםאלה
תפקודיתמבחינההציבורית

ידיעלמנוהלים.וחזותית
רובםמקומייםועדים

בהתנדבות







BALADI MALLמרכז מסחרי 



מהרשויות     80%-שיפור פני העיר וחברה כלכלית אינן קיימות ב, פיתוח כלכלי' מח: עבודת הרשות המקומית•

קיים מחסור בעובדים בכל המחלקות והרשויות נעזרות במידה משמעותית ביועצים חיצוניים•

רואים במבנה החמולתי גורם מפריע להתנהלות הרשות 60%•

אך היא אינה עונה לצרכי הרשות בעשורים הבאים , לרוב הרשויות יש תוכנית מאושרת: תכנון•

תומכים בהקמת ועדות תכנון עצמאיות67.5%•

סבורים כי אין הקצאות קרקע מספקות לצרכי ציבור80%•

ציינו כי תחום השיפוט מגביל תכנון ופיתוח92%•

משותפים  /אינם חלק מאזורי תעשייה ותעסוקה אזוריים83%•

החסמים המרכזיים בפני פיתוח הרשויות המקומיות הערביות



התדריך החדש נמצא בשלבי ניסוח וליטוש אחרונים•

צפוי להתאשר בקבינט הדיור תוך החודשיים הקרובים•

התדריך מבחין בין מתחם חדש למרקם קיים•

המכסות למרקם קיים מצומצמות יותר וגמישות יותר לעומת אלו החלות על מתחם חדש•

, סמוך לבית–( לעומת שטח ציבורי פתוח)התדריך מציע כללים למרחב ציבורי פתוח , בין יתר החידושים•

(ר"מ3)כלל עירוני ( + ר"מ2)רובעי ( + ר"מ5)שכונתי / פנים שכונתי ). עירוני-וכלל( מורחב)עירוני 

ר לנפש ומפגין גמישות יתר בהקצאות "מ5ר לנפש במקום "מ3באזורי התחדשות מדבר התדריך החדש  על •

(האחרות

תדריך תכנון חדש להקצאת שטח לצרכי ציבור



2016, במדגם של יישובים ערביים על פי דיווח הרשויות המקומית

מתוכננים בדונמיםפים"שצגודל 



–481440ע"תב
תכנית כוללת 
למבני ציבור

עיריית ירושלים, מנהל תחום מדיניות התכנון–קליין -מריאנה סיגלוב

המחלקה למדיניות התכנון–האגף לתכנון העיר 



עליית הצורך  

וזמינות קרקע

תכנון מתארי 

ומפורט מאפשר 

כולל איחוד 

וחלוקה

העברת זיכיון  

,  לרשות ציבורית

רישום פיתוח 

והפעלה

ניהול  , שימוש

ואחזקה של מגוון 

שטח ציבורי

תחנות מרכזיות בשרשרת העמדת היצע של שטח ציבורי 



Prof. Rassem Khamaisi, QUB’ October, 31, 2017

Formal the Informal  By re-
planning  and do  New 
planed Palestine's 
neighborhood planned as 
part of initiative of de-facto 
“counter” planning in East 
Jerusalem,  3500 apartments 
on 700 dunams
waiting for authorizing and 

implementation 



מסגרת מודל תהליך ייצור מרחב ציבורי

הערכה מעצבת של 
החסמים  

-שלב תודעה
בניית שיח 
ושפה ובנית  

אימון

הסרה של חסמים  
גזירת  /ועיכובים

מדיניות וכלי ביצוע  
המבוססת על זכות  

למרחב ציבורי  

שלב  בניית 
תהליך  

/ ניהולי
תכנוני

שלב ביצועי של 
, תכנון משתף

ומימוש משאבי 
תקציבים  , כוח

ותחזוקה

מלמעלה

מלמטה



.והם מתפתחים לקראת הפיכתם לערי ביניים קטנות, הכרה בכך שהיישובים הערביים כיום ברובם אינם עוד כפריים ומסורתיים•

המתפתח על קרקע בבעלות פרטית, קיים צורך לפתח תקינה המתחשבת בחסמים של יצירת מרחב ציבורי ביישוב הערבי בישראל•

ולכלול בו שטחים בבעלות , נדרש להגדיל את השטחים המתוכננים לפיתוח היישוב, בשלב הביניים של פיתוח היישוב הערבי במתכונת עירונית•

מדינה ככול שניתן

. האתגר הניצב לפתחה של הרשות המקומית הוא לממש הפקעות ולפתח את השטחים הציבוריים הקיימים והמתוכננים•

בשלב ראשון יש להקים מחלקה .  נדרש להעצים את הרשויות המקומיות מקצועית ותקציבית על ידי חיזוק מחלקות ההנדסה והתכנון בהן•

.בכל רשות מקומית המאכלסת מעל עשרת אלפים תושבים( ע"שפ)עצמאית לשיפור פני היישוב 

.ע"שישולב בחוקי העזר של שפ, הרשות המקומית נדרשת לחוקק חוק עזר של שילוט ושמירת חזות היישוב•

נדרשת תכנית פיתוח של המרחב הציבורי שתיצור היררכיה של שטחים ציבוריים פתוחים במטרה לייצר מרחבים בהם תתקיים פעילות •

.ציבורית

. פים"שצמוצע להקים קרן לפיתוח שטחים ציבוריים והמרחב הציבורי שתזרז פיתוח •

ויהווה בסיס להוצאת היתר בנייה , יכול להיות גם פיזי וגם ממוחשב, מודל זה. להכין מודל תכנון שכונתי  המראה את הפיתוח בתלת ממד•

.בהתאם

המלצות מדיניות 



תכנון  /ייצור

תכנון מתארי
תכנון מפורט
הסדרת קרקע

מנגנון איחוד וחלוקה
קביעת היררכיה ייעוד  

איכות ופיזור; כמות

צריכה/שימוש

גם )שטחים פתוחים חופש 
(מבני ציבור כלליים

מתקנים המיועדים 
לאוכלוסיות מסוימות  

מבנה דת )
מתקנים ביוזמה פרטית או 
סמי פרטית המשרתים את 

הציבור

ניהול

גופים על עירוניים
העירייה

מוסד ווקף
חברה אזרחית 

מנהלות  / ועדים שכונתיים
שכונתיות

השמשה וניהול מרחב ציבור , לייצרה: מימוש  כלים



איך ניתן להגביר את תהליך ייצור המרחב הציבורי שייצר מענה לאוכלוסייה •

בשכונה ובעיר

מה הפעילות התכנונית שיש לנקוט בכדי להסיר החסמים בפני פיתוח מרחב  •

?ציבורי ויצירת חזות איכותית לשכונות ולעיר

?איך ניתן להגדיל את המרחב הציבורי•

?מה תפקידם של בעלי עניין בפיתוח המרחב הציבורי וחזות השכונות•

חופש מרבי של הפרט ומרחב ציבורי מכבד  : איך ניתן לפתח שיח המבוסס•

סוגיות לדיון


