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מראשית התקופה המודרנית מהווה הבניה בכלל, והתכנון הארכיטקטוני בפרט, 

ביטוי מרחבי לצורת הקיום של האדם בעיר הגדולה. במקביל לקיום העירוני בתוך 

המערכות הפורמליות המתפתחות, התפתחה צורת חיים לא פורמלית המתבטאת 

בהופעות שונות של ארכיטקטורה א–פורמלית. אין הכוונה רק לבניה למגורים 

הנעשית ללא היתר, אלא למכלול התופעות העירוניות — חינוך לא–פורמלי, מסחר 

לא פורמלי, מערך תשתיות מאולתר, מרחבי משחק לא מוגדרים ולא תקינים, 

תחבורה ציבורית מקומית וכדומה. 

הביטויים המרחביים של הקיום העירוני הלא–פורמלי הם כלל–עולמיים. אך בה 

בעת זוהי גם תופעה מקומית במובהק, שהצורה האדריכלית הייחודית שלה 

היא תוצר של תנאי המקום המרחביים, הטכנולוגיים והפוליטיים. יחידת המחקר 

שלנו מבקשת ללמוד את המאפיינים המרחביים של התופעה בעת הזאת, מתוך 

התמקדות במקרי–בוחן מקומיים. אנו מניחים שהתמקדות בניתוח של בניה 

א–פורמלית במרחב מסוים ובפרק זמן מצומצם, יכולה להוליד תובנות כלליות 

רבות–ערך על תנאי הקיום בעיר הגלובלית כיום. אנו רואים חשיבות רבה בגישה 

רב תחומית לתכנון המרחב העירוני, תוך שילוב של ידע מקצועי וידע מקומי. 

לתפיסתנו, גישה כזו מאפשרת ביקורתיות ויצירתיות שחסרות למערכת התכנון 

הפורמלית. זו אינה מסוגלת, ולעתים אינה מעוניינת, להתמודד עם מורכבות 

תהליך התכנון והבניה עבור האוכלוסיות המוחלשות בחברה.

הפרויקטים המוצגים בקטלוג עוסקים באתרים שונים של קיום בין הפורמלי 

תכנון שלטוני  שבין  בסדק  אלו ממוקמים  אתרים  בירושלים.  ללא–פורמלי 

לארכיטקטורה אזרחית, בין בעלות לשייכות, בין זכרון להשכחה ובין טיפול 

להפקרה. באמצעות ניתוח אדריכלי ותכנון מפורט, מציעים הסטודנטים כלים 

חברתיים–כלכליים לקיום משותף במרחבים הללו.

ה ר ו ט ק ט י כ ר א
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>  על השער: פרט מתוך "שכונה–בית" של נטלי איטנברג )עמ' 06(
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design in particular constitutes a spatial expression of human existence 
in the big city. Alongside the urban existence within the confines of the 
developing formal systems, emerged a non-formal way of life, which was 
manifested in different expressions of informal architecture. This does 
not refer only to residential construction executed without permits, but 
rather to the gamut of urban phenomena – informal education, informal 
trade, makeshift infrastructure, undefined and inadequate playing grounds, 
local public transport and the like.

The spatial manifestations of the non-formal urban existence are worldwide. 
But at the same time, it is also a distinctly local phenomenon, whose 
singular architectural form is the product of the local spatial, technological 
and political conditions. Our research unit seeks to study the spatial 
characteristics of the phenomenon in our time, by focusing on local 
case studies. We assume that focusing on the analysis of a non-formal 
construction in a specific space in a limited timeframe can yield valuable 
general insights into the living conditions in today's global city. We attach 
great importance to a multidisciplinary approach to urban planning, 
accompanied by an integration of professional knowledge and local 
knowledge. It is our view that such an approach allows critical thought 
and creativity that are missing from the formal planning system. The 
latter cannot, and sometimes is unwilling to, take on the complexity of 
the process of planning and constructing for the disadvantaged sectors 
of society.

The projects presented in the catalogue deal with different sites of 
the non-formal existence in Jerusalem. These sites are located in the 
crack between government planning and civil architecture, between 
ownership and belonging, between memory and erasure and between 
treatment and abandonment. With an architectural analysis and detailed 
architectural planning, the students offer social-economic tools for shared 
existence in these spaces. 

I N + F O R M A L

A R C H I T E C T U R E

פרט מתוך "סלע-מחלוקת" של אלון זהבי )עמ' 14( 



0 60 7

ת
לי

א
מ

ר
פו

א–
ה 

ר
טו

ק
ט

כי
ר

א
IN

+
F

O
R

M
A

L
 A

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
Eת י ב – ה נ ו כ ש

N E I B O R H O O D - L I K E - H O M E

מהי שכונת המגורים כיום? 

התכנון הפורמלי מציע קטלוג של מרכיבים המאפיינים את השכונה: מבני 

מגורים, חנויות, בנקים, גני ילדים, בתי ספר, בתי קפה, פארקים, מרכזי תרבות 

וספורט. ככל שהשכונה איכותית יותר, כך התשתית הציבורית שלה רחבה ומגוונת 

יותר. מה עוד ניתן לשפר ולחדש בשכונה קיימת ש"יש בה הכל"? עוד בית קפה? 

עוד חנות או שדרה?

בבסיס הפרויקט עומד הרעיון לקשור את כל אותם מאפיינים הקיימים 

בשכונה לכדי מערכת שלמה הנתפסת כמבנה רשתי אחד. על בסיס תפיסת 

השכונה כבית גדול בו חי האדם, אני מציעה ליצור רשת אשר תאסוף את המרחבים 

השונים המקיפים את דירת המגורים. הבית מחבר בין מקומות ירוקים פתוחים 

למרחבים סגורים ללימודים ומנוחה, מקומות מפגש ומרחבי פרישה, מקומות 

למבוגרים ומקומות לילדים, כך שלמעשה האדם יוצא מדירתו אבל נשאר בבית. 

ב"שכונה–בית" מסוג זה, לא קיימים מקומות ריקים, כאשר המעבר ממקום אחד 

למשנהו מהווה ארוע שכונתי לכשעצמו.

אני סבורה כי מערכת כזו צפויה לאפשר לאדם לחוש קשר חזק יותר למקום 

בו הוא חי; שביתו אינו תחום בקירות דירתו, אלא מתרחב ומקיף את כל אשר נמצא 

סביבה. בהתאם לכך, תתרחב גם תחושת האחריות שלו כלפי מרחב השכונה. כמו 

כן, הדבר יאפשר לאדם להרחיב את השטח בו הוא משתמש לצרכיו, ולעשות שימוש 

טוב יותר במרחב המקיף אותו. כך יווצר מגוון רחב של קשרים — ארכיטקטוניים 

ואנושיים — ההיבט החסר יותר מכל בשכונה "שיש בה הכל".

נטלי איטנברג

Natali Ittenberg

+972-54-6434149 . natali.ittenberg@gmail.com
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L O C A L  C U S T O M S

המחקר המשותף שלנו תר אחר איים של סדר במציאות האחידה והכאוטית 

של העיר העתיקה בירושלים. החיפוש מורכב מאופני התבוננות שונים ומרובים 

באותו תא — באותו מרחב המורכב משכבות של סיפורים. דרך ההתבוננות 

ביקשנו לזהות את העקרונות המשותפים באמצעותם ניתן יהיה להמשיך לבנות 

ולהיבנות בה מתוך הסכמה. 

אנחנו קוראים את העיר דרך החתך שלה. החתך הוא כלי לפירוק המרחב 

ולבחינת מערכות יחסים היסטוריות, חברתיות ותרבותיות. לחתך אין עיקרון 

מאחד; הוא מורכב מסדרים רבים, נקרא אחרת על–ידי גורמים שונים, מבטא 

תמיד יותר מנרטיב אחד ומאפשר את צבירתם של אחרים. אופן ההתבוננות 

הראשון עוסק בתשתית העיר — אותם אלמנטים מבניים המחוברים ביניהם על 

מנת לספק את התנאים לעיר כמבנה שלם. כך למשל, כולם זקוקים למי שתייה, 

אך אנחנו רואים בתשתית גם כלי להסכמות, לקיום שכנות וקהילה וכמקומות 

פוטנציאליים למירווח ולצמצום.

בעינינו העיר העתיקה, כמו המעשה האדריכלי עצמו, היא בו–זמנית ובלתי 

אמצעית. מזה חמש שנים שאנו שואלים את העיר הזו, הסגורה בין חומות ומתפתחת 

פנימה במשך אלפי שנים, "מה אילו?". אנחנו לומדים כי אין תשובה אחת ואין 

סיפור אחד — או גיבור אחד — וכי הדרך היחידה ליישב את כלל הסתירות במציאות 

על–מנת שיעלו בקנה אחד, היא לספר עליה סיפורים חדשים. 

אליאב ורדה

Eliav Vard
אלון זהבי

Alon Zehavi

מה אילּו?
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S E E I N G  T H E  V O I C E S

רחוב הנוצרים שבעיר העתיקה משמיע את קולה של העיר כולה. הסיפורים 

השונים שמספרים יחידים ובשם קבוצות שונות נצברים אלו על גבי אלו והופכים 

את הרחוב למערך סימנים הצפים אל פני השטח או שוקעים תחתיו.

הסטטוס–קוו בעיר העתיקה הוא מושג המייצג התנהלות מקבילה, ומתעצב 

על–ידי פעולות המגדירות את המרחב כמעשה פיזי של הצבת "עובדות בשטח": מחד 

השלטונות שרואים את העיר במבט מלמעלה ומחילים עליה תפיסות התואמות 

את עמדתם האידאולוגית באמצעות כלים סטטוטוריים, ומאידך, התושבים 

המשתמשים בהזדמנויות הנגזרות מהעובדה שהעיר בנויה בהר ומחפיפות של 

אינטרסים כדי לבנות בתחומים הנסתרים למבט העל. 

ההתנהלות המקבילה הזו מבנה את העיר כרצף אינטנסיבי הנחווה במובהק 

ברחובות המסחריים — השווקים. כאן מקודדים יחסי הכוח ומתאחדים לכדי שפה 

אחת של סימנים, שכל ניסיון לפרק אותה לגורמים מייצר תחושה של כאוס. 

יחד עם זאת, ברצף יש הגיון, והוא מעניק לכל פרט מהעבר המוצף ברחוב מקום 

בהווה שממשיך ומתפתח, מתחלק שוב ושוב, מציף ומטביע, מפנה מקום לצרכים 

חדשים ובו בזמן משמר מסורות מהעבר. המפגשים בין הסדרים השונים של 

העיר — הן כהסכמה והן כעימות — והאופנים השונים בהם הקבוצות משתמשות 

בה, יוצרים את התחושה שהיא אינה ניתנת לתכנון. אולם, העיר העתיקה איננה 

אתר ארכאולוגי קפוא בזמן: היא מתפתחת ומגיבה לגירויים הפיזיים והתרבותיים 

בתוכה, ומקיימת את הסדר השלטוני המתוכנן במקביל לצורך היומיומי של הפרט 

להמשיך לבנות ולהיבנות בה. בפרויקט אני מבקש להציב עצמי בלב הפרדוקס 

הזה ולהציף את העיר כולה מעלה.

"...העיר העתיקה כולה מוגדרת "אתר עתיקות"; כל חפירה ובניה שלא בהיתר 

היא פעולה בניגוד לחוק..." 

- ש.פ, רשות העתיקות

"...מידת האמון של תושבי העיר העתיקה בממסד הישראלי שואפת לאפס, לא 

עשינו אנחנו הישראלים דבר בכדי ליצור אמון בצד השני..." 

- אורי עמדי

"...הם לא משתמשים ברובעים, את זה הכניסו הבריטים, תשאל אדם איפה הוא 

גר הוא לא יענה באיזה רובע אלא באיזה חראת'..." 

- מייק טרנר  

"...האשה עם כיסוי הראש היא מורה כאן, היא מוסלמית ומלמדת כאן בבית 

הספר לימודי אסלאם גם את הנוצרים וגם את המוסלמים—זוהי החברה שלנו..." 

- מורה, טרה סנטה

"... לא יידעו את הכנסיה, השכירו בשכירויות משנה את הדירות למוסלמים, והיום 

אני ועוד אדם אחד כאן אנחנו הנוצרים היחידים..." 

- דייר, חאן הקופטים

"... מבחינתם )המוסלמים( לא חשוב להרוויח העיקר לשבת בחנות..."

- זקי, סוחר

" מצד אחד יש לנו את מה שהעבר השאיר ומצד שני מה ההווה דורש, ומה נעשה 

לעתיד, זה עניין של פתרון בעיות..."

- מייק טרנר

אליאב ורדה

Eliav Vard
1 2

הצעת תכנון - פריצת הרצפה הקיימת

מנהג מקום

Local Customs

+972-52-8591779 . varda.eliav@gmail.com
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הצעת   תכנון    -    שדה   חדש   בתוך   השדה   הקיים

מנהג מקום

Local Customs
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 C O N T R O V E R S Y  F R O M

U N D E R N E A T H

העיר העתיקה בירושלים מוגדרת כאתר עתיקות. החלטה זו מונעת בניה של 

דירות ומבנים ציבוריים, מקשה על טיפול בחללים שאינם ראויים למגורים ואינה 

מתיישבת עם הגידול הטבעי של האוכלוסיה המקומית. הפעולה האדריכלית נחוצה 

בירושלים כדי לענות על צרכי האוכלוסיה, ואף יותר מכך על מנת לחפש, יחד עם 

בעלי העניין הרבים, אחר איכות של צורה שתמשיך ותבנה עיר המסוגלת להסתגל 

לשינויים פוליטיים, חברתיים ומבניים. עיר הסטורית זו אינה אובייקט קפוא ונטול 

חיות; היא קוראת להתבונן בה מבעד לתפאורה הרומנטית ולמצוא במשותף עם 

הכוחות הפועלים בה דרכים להמשיך ולקיים מערכות ותיקות ולפתח חדשות.

ההכרות עם העיר העתיקה נבנית מהשכבות הפיזיות, ההיסטוריות והתשתיתיות 

שבה. לצד אלה, המידע המורכב ביותר הוא זה שנצבר בהכרות הבינאישית, דרך 

שיחות ומפגשים, עם מי שהעיר היא בית עבורו, מי שעובד בה, חוקר אותה, פועל 

בתוכה מנהלתית, חברתית וגם אדריכלית. ההכרות עם מורכבות החיים בעיר 

חושפת מחלוקות והסכמות סביב בעלות, תיחום, מנהג ומבנה. שיתופי הפעולה 

ומאבקי הבעלות נושאים משמעויות פוליטיות וכלכליות המעידות על ריבוי של 

מציאויות, שפות שיח וכללי משחק שנצברו לאורך מאות שנים. 

בעיר העתיקה, החתך הוא המחולל. המבנה הארגוני והפוליטי של העיר 

נוכח בחתך, כמו גם מצבים של מחלוקת ושל הסכמה. אחד מתחומי המאבק 

העיקריים הוא הסלע — המשאב הפיזי ממנו נבנתה העיר. בשכבת הסלע צרובים 

מצבים מבניים, תשתיות חיים ומערכים תרבותיים. על אף שהשלטון החיל על 

הסלע והקרקע רגולציה, תחום זה הוא ברובו סמוי מן העין, ולפיכך מהווה תחום 

בו היחיד יכול לפעול. אני סבור כי שהסלע בירושלים, השדה התת–קרקעי, הוא 

שכבה שלמה אליה העיר יכולה להתרחב. אם פרשנות על מחלוקות היא מרווח 

לפעולה, אזי העיר העתיקה היא שדה הניתן למירווח. המירווח הוא אפשרות 

ההכלה של שפות וסוגי שיח רבים לכדי פעולה המושתתת על הסכמה. בפרויקט 

ישנה התערבות בחתך של העיר המבקשת למרווח בו שכבה נוספת של תנועה, 

מסחר ומגורים ולדון במורכבות המקום דרך הסכמה על התשתית האדריכלית.

אלון זהבי

Alon Zehavi

שדה תת–קרקעי, מודל גבס

1 7

+972-50-6365751 . zehavi.alon@gmail.com

מנהג מקום

Local Customs
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תחנת אוטובוס

ספסל

פח אשפה

מחזורית

מדרכה צרה

ערוגת עץ

גשר כניסה לבניין

מדרגות העולות
ממפלס הרחוב

מדרגות היורדות
ממפלס הרחוב

חנייה במקום בעייתי

ל י ג – ת י ת ו ד י ד י ת  ו ש ד ח ת ה

 A G E - F R I E N D L Y  R E G E N E R A T I O N

"...על כל אזרח ואזרחית בחברה, כולל מי שהגיעו לגיל הזיקנה, מוטלת האחריות 

להשתתף בעיצוב החברה שבה הם חיים. עיקר המעמסה המוטלת על האזרחים 

בחברה — צעירים, מבוגרים וזקנים — היא מעמסת האחריות לשינוי מצבם באמצעות 

השתתפות דמוקרטית פעילה ובהשפעה על הסביבה המשפיעה על חייהם." 

- סדן, אלישבע. העצמה, זיקנה ואנשים זקנים

העליה באחוז הזקנים באוכלוסיה היא תופעה דמוגרפית בולטת בימינו. כיום, 

10% מאוכלוסיית ישראל הם בני 65 ומעלה. עד לשנת 2030 אחוז אוכלוסיה זו 

צפוי להגיע ל—14%. 

בימינו, אנשים מבוגרים מתקשים להמשיך להתגורר בביתם מכיוון שסביבות 

המגורים הקיימות מתוכננות עבור אוכלוסיה צעירה יותר ומהוות מכשול עבור 

אנשים בעלי קשיי ניידות או קשיים סנסוריים וקוגניטיביים. מערכות שונות 

המוצעות לאוכלוסיה זו כגון שרותים קהילתיים, שרותים תומכים בבית ומרכזי 

מגורים המותאמים לאוכלוסיה זקנה, מסייעים בהתמודדות עם הקשיים הפיזיים, 

הצרכים החברתיים והבריאותיים תוך יצירת סביבה בטוחה ומגנה. הבעיות העולות 

מיישום הפתרונות הללו היא הרחקת הקשישים מכלל האוכלוסיה והעלויות 

הגבוהות הכרוכות בהם.

עקרונות העיצוב האוניברסלי, המבקשים לאפשר למגוון רחב ככל האפשר 

של אנשים להתנהל במרחב הכללי והפרטי, מהווים כלים להתמודדות אדריכלית 

עם מצב זה. בארץ, תורגם העיצוב האוניברסלי ל"תקנות הנגישות", המכתיבות את 

הדרישות הטכניות לנגישות פיזית ולא עוסקות במהות התכנון לכלל האוכלוסיה, 

ולפיכך, במקרים רבים הן פוגעות באיכות התכנון. לצד עקרונות אלה, איגוד 

הבריאות העולמי פיתח בעשור האחרון פרויקט "עיר ידידותית–גיל", בעקבותיו 

נוסדה בארץ לפני כשנה תוכנית "חיים בגיל". מטרת התוכניות היא יצירת אפשרות 

ל"הזדקנות פעילה" תוך התייחסות למרחב הפיזי, הסוציאלי, החברתי והכלכלי 

של האוכלוסיה הזקנה ושילובה בכלל אוכלוסיית העיר.

השאלה שניצבה בבסיס הפרויקט היא: כיצד להתאים את התכנון העתידי 

של רח' שטרן לאוכלוסיה מבוגרת, תוך התחשבות במכלול מעגלי החיים של 

אוכלוסיה זו במרחב העירוני הקיים?

הפרויקט שלי דן בארגון מחדש של מבנה שיכון קיים, באופן שמנגיש שתי קומות 

הסמוכות לרחוב כדי לאפשר לקשישים להמשיך לגור ולהתנהל במבנה המגורים 

שלהם תוך התאמה לצרכיהם המשתנים. בנוסף, מאפשר פתרון זה המשך קיום 

קהילה הטרוגנית אשר מתאימה את עצמה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, 

ואינה מדירה אותן אל מחוץ לגבולות הקהילה.

יעל עמית

Yael Amit

+972-54-9985471 . amityaely@gmail.com
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הפרויקט מציע כלים אדריכליים, פרוגרמתיים ומנהליים לשיקום הבניינים מטיפוס 

"גשר" ברחוב שטרן, השוכן בשכונת קריית–היובל בירושלים. רחוב שטרן היה 

במשך שנים רבות חלק מפרויקט שיקום שכונות, מבלי שנערך שיפוץ ושיקום 

פיזי של הבניינים ברחוב. במסגרת "תכנית אב יובלים–גנים" סומנו רוב בנייניו 

כמיועדים לפינוי–בינוי, אולם מסיבות סטטוטוריות, כלכליות וחברתיות, תכנית זו 

אינה ניתנת לביצוע. שיכון הגשר הינו בן תשע קומות ואינו כולל מעלית, עובדה 

המקשה על הנגישות לדירות ולשטחי החוץ של הבניין. מצבם הפיזי של הבניינים 

קשה ודייריהם כורעים תחת עול הפרנסה ומתקשים לשלם עבור תחזוקתם. 

ברוב המקרים הדיירים ה"חזקים" בכל בניין משתלטים על השטחים המשותפים 

ומשתמשים בהם לצרכיהם הפרטיים.

בנוסף לשיכוני "הגשר", מצויים בשכונה בתים משותפים מטיפוסי בניה 

שונים, אשר הוקמו על ידי המדינה במהלך שנות החמישים והשישים. בחינה 

ביקורתית של תנאי המגורים בבניינים מטיפוסים שונים, ביחס למחקר הסוציולוגי 

הקיים בתחום, העלתה את ההשערה שכאשר הבית המשותף משתייך אל טיפוס 

בניין קטן יותר, הדיירים נוטים לשיתוף פעולה רב יותר ביחס לרכוש המשותף. 

התוצאה של שיתוף הפעולה היא רמת תחזוקה גבוהה יותר של הבניין ושטחי 

החוץ הצמודים אליו, תוך שימוש מאוזן ואתי ברכוש המשותף. בנוסף, דימויו 

הציבורי החיובי ונוחות השימוש בו מעלים את ערכו הכלכלי של הנכס המשותף. 

דיירי השיכונים הקטנים נוטים לראות ברכושם המשותף משאב כלכלי רב ערך 

וקיים קונצנזוס ביחס לדרכי השימוש המשותף בו.

בהתאם לזאת, הפרויקט מציע חלוקה פרוגרמתית, אדריכלית ומנהלית 

של הבניינים לארבע יחידות כלכליות נפרדות. הצעת התכנון כוללת הקמה 

של תוספת לבניין והוספה של שטחים להשכרה או להקמה של עסק משותף 

בתחום כל אחת מהיחידות, כאשר חללים אלו יהיו בבעלות חלקית או מלאה 

של דיירי היחידות. שטח זה יהווה משאב כלכלי עבור הדיירים–שותפים ליחידה, 

ויהיה חלק בלתי נפרד מכלל הרכוש המשותף. הדיירים יקימו קואופרטיב שינהל 

את הרכוש המשותף, על בסיס התקנון אשר מלווה את התכניות האדריכליות. 

ההצעה מתווה את דרכי הגישה המיטביות לשטחים המשותפים ומגדירה את 

השימושים המומלצים בהם. 

בחינה מחודשת של המושג "רכוש משותף" בשיכוני הגשר בירושלים

A Reexamination Of The Term "Common Property"
In The Bridge Buildings In Jerusalem

סטס פוניאטובסקי

Stanislav Ponyatovski
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