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מבוא

בשנת  2015אירעו חמישה מקרי מוות ברצף של תינוקות רכים בגני ילדים הנמצאים
בשכונות התקווה ,נווה שאנן ושפירא שבדרום תל אביב(וילנאי .)2015,מדובר בלמעלה
מ 75-מסגרות של גני ילדים המכונים ב ״מחסני ילדים״ ,״בייביסיטרים״ או ״הגנים
הפיראטיים״ ,בהם שוהים כ 2600-תינוקות ופעוטות חסרי מעמד בתנאים קשים של
הזנחה (מאיר,סלואן .)2016 ,בעקבות אירוע זה ,קיבלה עיריית תל אביב  56מיליון
שקלים לטיפול בנושא .עם זאת ,מחסני הילדים עדיין קיימים עד היום.
עבודה זו בוחנת לעומק את התופעה של מחסני הילדים ,מבינה את רקע היווצרותם,
הקונטקסט המרחבי והבעיות שהתופעה מציפה,ומציעה פתרון אפשרי לבעייה של
מחסני הילדים ,כמענה לשאלה כיצד יוצרים סביבה בנויה שמעודדת את התפתחות
הילדים במרקם עיורני מורכב?
כתשובה לשאלת המחקר ,ראשית גובשה שיטת פעולה שמסבירה כיצד ניתן
להתערב בשלושת השכונות ולפתח מרחבים שמחליפים את מחסני הילדים .שנית,
נערכה התמקדות באזור אחד בתוך שכונת נווה שאנן שכללה הצעה תכנונית המהווה
פתרון אחד מבין פתרונות אחרים רבים לבעייה המוצגת .התכנון המוצע הוא קומפלקס
של שלושה מבנים בתוך בלוק מגורים קיים ,שמייצרים סביבת מחיה בריאה לילדים,
אמהות ,גננות ומשפחות.

תיאור הפער
בית פרטי

בניין מגורים  -קומת קרקע

מחסני הילדים
מאיר וסלואן ( )2016מיפו את התנאים
ההתפתחותיים

ב״מחסני

הילדים״.

בניין מגורים  -מרתף

מהמיפוי עולה כי בתל אביב ישנם
יותר מ  75מחסני ילדים ,בהם שוהים
למעלה מ  2600פעוטות ,בגילאים

דירת חדר

דירת שני חדרים

שונים שנעים מ  0עד  .6מחסני הילדים

דירת  3חדרים

מפוזרים בכל רחבי השכונות ,הן
מאולתרים בתוך בתים פרטיים ,בנייני
מגורים ,מסחר או מרתפים ,בתוך
דירות בנות חדר עד שלושה חדרים

קומה מסחרית

בניין מגורים  -קומות עליונות

( 35-71מ״ר) .יותר ממחצית הדירות הן
ללא חצר ,והמשמעות היא כי הילדים

תמונה  :2תיאור של הטיפולוגיות בהם עשויים להימצא
מחסני הילדים.

מבלים שעות ארוכות במבנה סגור
מבלי לצאת החוצה .חלק מהגנים ללא
מים זורמים,במקרים בודדים אין כלל
שירותים כחלק ממבנה הגן.
בנוסף לכך ,מחסני הילידם

רמה בטיחותית נמוכה

רהיטים לא תואמים

מאופיינים בתנאים פיזיים קשים של
מימדים פיזיים הלא תואמים את
מימדי הילדים ,חוסר נגישות ,תנאים
בטיחותיים רדודים כגון סכנות חנק,
שקעים חשופים ,מחסור בגדרות,
מחסור בריהוט וחפצים הולמים,
וקירות ריקים ללא גירויים.
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סגירות

אי נגישות

חוסר גירויים
תמונה  :3תיאור לחסרים וסכנות בתוך מחסני הילדים

מקור :תמונה מתוך סרטון על מחסני ילדים בהפקת עמותת אליפלט.

מקור :תמונה מתוך סרט ״גן בליסינג״ על מחסן ילדים בשכונת שפירא
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מקור :תמונה מתוך סרט ״גן בליסינג״ על מחסן ילדים בשכונת שפירא

מחסני הילדים ומבקשי המקלט
ישראל היא יעד להגירה מצד אלפי מבקשי מקלט ,שעל פי ההגדרה של נציבות
האו״ם לפליטים ,מבקש מקלט הוא אדם שברח ממדינתו עקב סכנה לחייו למדינה
אחרת ,הוא מבקש ממנה מקלט אך בקשתו עדיין לא הוכרעה ועל כן הוא חסר מעמד
עד הכרעתה .מאז שנות ה  ,2000החלו זרימות הגירה גדולות של מבקשי מקלט
בעיקר מארתריאה וסודאן אל מדינת ישראל .לפי דוח מבקר המדינה  ,2013היוותה
אוכלוסיית מבקשי המקלט  61%מאוכלוסיית שכונות דרום תל אביב ,ו  13%מכלל
אוכלוסיית תל אביב .מתוכם ,רק  0.15%קיבלו מעמד ,בעוד שבשנת  2014בשאר
מדינות העולם  84%מהאריתראים ו  56%מהסודנים הוכרו כפליטים.
עם עליית מבקשי המקלט לישראל ,שיעור ילדי מבקש המקלט החל לעלות שנה
אחרי שנה .על פי הערכות מסיל״ה וטיפות החלב ,חיים בעיר  2400פעוטות גילאי
 2380 ,0-3ילדי גן גילאי  3-6ו  612ילדי נוער גילאי  .13-18סך הכל כ 7000
ילדי מבקשי מקלט ומהגרים חיים בעיר תל אביב ,וכ  6000מתוכם נולדו בישראל.
על רקע העדר מסגרות יום לילדים בשעות העבדוה של ההורים ,הקהילה עצמה
התחילה בהקמת מוסדות בלתי פורמליים :מחסני ילדים המנוהלים על ידי נשים
וגברים מהקהילה של מבקשי המקלט.

חינוך בקרב ילדי מבקשי המקלט
מדיניות ההגירה בישראל כלפי מהגרים שאינם יהודים ,אינה מעניקה מענה
לסוגיות סוציאליות שונות :ישראל מעניקה מקלט זמני לבני קהילת מבקשי המקלט,
כמתחייב מאמנת האו״ם ,אך אינה מחויבת על פי חוק להעניק לחברה זכויות
חברתיות ובריאותיות .מדיניות זו פוגעת בילדי מבקשי המקלט שאינם מטופלים
במסגרות של הממסד בתחומי הרווחה והבריאות ,וחשופים למצבי סיכון והזנחה
יומיומיים.
חשוב להבין ,כי בישראל ילדים מגיל  3משתלבים בגנים עירוניים ,בהתאם
לחוק חינוך חובה וללא קשר למעמד האזרחי -עקב חתימה של ישראל על אמנת
זכויות הילד בשנת  .1989אך בהקשר של חינוך בקרב תינוקות מגיל  ,0-3ילדים
ישראליים וילדי מבקשי המקלט חסרי המעמד לא נהנים מאותם תנאים :תינוקות
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ישראלים מגיל  0-3משולבים בגנים פרטיים או במעונות יום מסובסדים ,המציעים
לילדים מעטפת טיפולית וחינוכית .במקביל ,ילדי מבקשי המקלט באותם גילאים
אינם זכאים להשתלב במעונות היום המסובסדים ,וכמובן הוריהם אינם יכולים
לממן עלויות של גן פרטי .בהעדר מסגרות יום זמינות ,מחסני הילדים נוצרו
כפתרון מקומי לבעיה זו שקהילת מבקשי המקלט מצאה לעצמה( .כץ,סמבן)2016,
מספרם של מחסני הילדים החל לעלות יחד עם עליית מספר מבקשי המקלט משנת
 1999עד שנת  ,2013עד שהגיעו לכ  75מחסן ילדים המפוזרים בכל רחבי השכונות.
מתוך דו״ח מחקר שמיפה את התנאים ההתפתחותיים ב״מחסני הילדים״ 2016
מתברר כי מחסני הילדים לא רק מהווים מסגרת לילדים עד גיל  ,3אלה בחלק מהם
נמצאו ילדים מעל לגיל  3שאינם מבקרים במסגרת עירונית על אף שגילם מאפשר
או מחייב זאת( .מאיר,סלואן)2016 ,

מבקשי המקלט מהווים  61%מתושבי שכונות הדרום
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תמונה  :4גרף המתאר את עליית מספר מבקשי המקלט ועליית מספר מחסני הילדים משנת  1999עד 2020
הנתונים מתוך :דוח מבקר המדינה  ,2013דו״ח מיפוי התנאים ההתפתחותיים של ילדים במחסני הילדים

סך הכל כ -

פעוטות
)גילאי (0-3

ילדי גן
)גילאי (3-6

ילדים בי“ס יסודי
)גילאי (6-13

נוער
)גילאי (13-18

מבקשי
ילדי
מקלט ומהגרים
חיים בתל אביב.

תמונה  :5ילדי מבקשי במקלט בעיר תל אביב .נתונים כל פי מסי״לה וטיפות חלב.
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בין מחסן ילדים לגן פרטי
מהשוואה בין מחסני הילדים לגנים הפרטיים עולים פערים רבים מכמה
בחינות :ראשית ,שעות הפעילות :גן פרטי עובד בין השעות  7:00עד
 ,16:00ובמקרים מסיומים בתוספת תשלום אפשר להשאיר את הילדים
לשעות נוספות .מחסני ילדים עובדים בשעות מאוד חריגות בשל הצורך
של ההורים להיות רחוקים מהבית במשמרות עבודה ארוכות .מתוך הדו״ח
עולה כי  52%מהילדים מגיעים משעה  5:00בבוקר 20% ,מהילדים
מצטרפים בשעות אחרי הצהריים 37% ,נשארים עד חצות וכ  12%לנים
במחסנים .שנית ,עלות חודשית :העלות החודשית של גן פרטי נעה בין
 1800-3600ש״ח לחודש ,לעומת  450-600ש״ח לחודש במחסן ילדים.
שלישית ,יחס מטפלת לילד :בגן פרטי היחס הינו מטפלת אחת ל 5-7
תינוקות ,לעומת מטפלת אחת ל  15תינוקות במחסן הילדים .רביעית,
שטח ממוצע לילד :לילד בגן ילדים פרטי שטח ממוצע של  2.6-3.3מ״ר
פנים ,ו  4-5מ״ר חוץ (מתוך פרוגרמה של גן ילדים משרד השיכון והבינוי).
במקביל ,ילדים בתוך מחסני הילדים שוהים במחסן בצפיפות גבוה ,כך
שהשטח פנים הממוצע לילד הוא  1.16-2.4מ״ר ,ו  1-3מ״ר חוץ במחסנים
שיש להם חצר צמודה .חמישית ,מיקום הגן :גנים פרטיים ממוקמים בקרבת
שטח ציבורי פתוח או יש להם חצר (על פי מיפויים של מערכת המידע
הגיאוגרפי עיריית תל אביב) ,לעומת מחסני הילדים שיותר ממחיצם אין
להם חצר או שטח ציבורי פתוח סמוך .שישית ואחרונה ,נגישות ופיזור
בשכונה :גני ילדים פרטיים מתקיימים במקומות מאוד ספיציפים ,בשל
התקנים והדרישות הרבות שהן חייבות לקיים .במקביל ,מחסני הילדים
מפוזרים בשכונות ויכולים להימצות בכל מקום ,מה שהופך אותם למין
רשת בשכונות.
משיחה עם מנהל אחד המחסנים ״מולו״ ,מבקש מקלט מאריתריה,
מתברר כי הקרבה לגן (הנגישות הרגלית) ,ההיכרות עם הגננות שהן
מאותה קהילה ,והעלות הכספית הנמוכה הם דברים שמעודדים המשך
קיום מחסני הילדים למרות כל הסכנות הנלוות להם.
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 37%נשארים עד חצות
 20%מהילדים מצטרפים אחרי שהייתם
בגני העייריה )גיל (3+

 52%מהילידם מגיעים בשעה  5:00בבוקר

תמונה  :6תיאור שעות העבודה החריגות של מחסני הילדים
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תמונה  :7השוואה בין מחסני הילדים לבין הגנים הפרטיים
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השפעת הסביבה על התפתחות הילדים
לסביבה הבנויה השפעה גדולה על התפתחות הילדים( .מור .)1967 ,מתוך מחקר
שבודק התפתחות קוגניטיבית אצל תינוקות בגילאים שונים וממוצא סביבתי
שונה ( ,)1976שנערך על קבוצה של  102תינוקות בקבוצות של  5גילאים שונים
( 7חודשים 11 ,חודישם 15 ,חודישם 18 ,חודשים ו  22חודשים) ,כך שכל קבוצת
גיל מחולקת לחצי ממעמד חבתרי כלכלי גבוה וחצי מאזורי עוני ומעמד חבתרי
כלכלי נמוך שכונו במחקר ״קבוצה מקופחת״ ,עולה כי ישנה רגישות גבוהה
להתפתחות פסיכולוגית לתינוקות אל הבדלים מוקדמים בהתפתחות :המחקר
מדגיש את החשיבות של גירוי סביבתי מוקדם לצמיחה ופיתוח נכון של יכולות
רבות אצל תינוקות .ממצאי המחקר מעידים כי תינוקות שגדלו בסביבות עוני יראו
התפתחות איטית משמעותית בגיל מוקדם ,בנוסף לפער בין אינטלגנציה נמדדת בין
תינוק מקופח לבין תינוק ממעד חברתי כלכלי גבוה .בנוסף לכך ,המחקר מראה כי
ליקויים שמתגלים מאוחר יותר מבוססים על הבדלים מוקדמים יותר בהתפתחות
האינטלקטואלית :הבדלים מופיעים כבר בגיל  11חודשים וגוברים אחרי גיל 18
חודשים .ילדים מקופחים בהמשך חייהם מראים חסרים ברורים באינטליגנציה
פסיכומטרית וביצועים בבית הספר( .תיאודור)1967,
בנוסף לכך ,לצפיפות גם השפעה גדולה על התנהגות הילדים .במאמרו של
גארי מור "כמה גדול זה גדול? כמה קטן זה קטן?" הוא מציע כי האידיאל הוא 3.9
עד  4.6מטרים רבועים לילד :כמות נדיבה של שטח המחולקת ל ״כיסים עשירים
במשאבים״ .מור ( )1996מדגיש כי צפיפות גבוהה של ילדים בשטח מסוים לא רק
מובילה לתחושה של הימצאות בארון ,ולקות מונוטורית ,אלא גם גורמת להתנהגות
אגרסיבית והרסנית יותר ,פחות אינטראקציה בונה ,והיעדר אפשרויות משחק
רגוע ,בודד ושקט.
מאמרים אלה מסבירים את ממצאי הדוח שמיפה את התפתחות הילדים במחסני
הילדים ,אשר כללו נתונים לגבי ליקויות שונות בקרב ילדי מבקשי המקלט.
מהמחקר עולה כי לאחוז גבוה של ילדים השוהים במסחני הילדים ישנם צרכים
מיוחדים 17% :נכויות פיזיות 19% ,לקויות קוגנטיביות ו  44%לקויות שפה ודיבור.
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על מנת להבין את חומרת הצפיפות במחסני הילדים ,נעשה חישוב שטחים
חסרים לילדים בתוך מחסני הילדים ,לפי תקנים מוכרים של משרד הבינוי
והשיכון  -אגף הפרוגרמות  -ומנהל תכנון והנדסה.
"ילדים צעירים לומדים באמצעות אינטראקציה עם סביבתם הפיזית,
החברתית והתרבותית  ....בין שיקולי התכנון הקריטיים ביותר הם כמות
והארגון של אזורים פנימיים וחיצוניים .מחקרים מאשרים כי שטח מוגבל
ומרחב מסודר בצורה גרועה משפיעים לרעה על התנהגות הילד והצוות .

1

בפרוגרמות שפירסמו משרד הבינוי והשיכון ,אגף הפרוגרמות ,ישנו פירוט של
שטח בנוי ופתוח מינימלי הנדרש לילד בכל גיל .בתמונה מספר  8מראה את
תוצאות החישוב.
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תיאור הפער במושגי תאוריות המורכבות
הפרק הבא עוסק בניתוח תופעת גני הילדים על בסיס תיאוריות המורכבות
ותכונת הארגון העצמי (פורטוגלי .)1999,תחילה המחקר מציג רקע פיתוח
התאוריה ,ומראה כי העיר היא מערכת מורכבת (אליכסנדר ,)1966,לאחר מכן
המחקר מציג את התכונות של מערכות מורכבות ,וצולל אל תוך הבנת אחת
התכונות ,ומוכיח כי מחסני הילדים הם בפני עצמם מערכת מורכבת שמתבטאת
בתוכה תכונת הארגון העצמי ,אשר מסבירה את היווצרות מחסני הילדים.
רקע  -העיר כמערכת מורכבת
החל משנות ה ,60-פיזיקאים כמו הרמן האקן ואיליה פריגוין החלו לפתח את
תיאורית המורכבות :לחקור מערכות פיזיות-חומריות המציגות תופעות כמו הגחה
וארגון עצמי .תופעות אלה ששויכו בעבר אך ורק למערכות אורגניות ,חברתיות-
תרבותיות ,החלו להשתייך גם למערכות חומריות .דמיון זה בין תופעות בתחום
החי והדומם היה אחת הסיבות שמיד לאחר הופעתה הפכה תיאוריית המורכבות
לפרדיגמה כללית שהוחלה על מגוון תחומים החל מפסיקה ,ועד מדעי החיים ,מדעי
החברה וחקר הערים (פורטוגלי.)2011 ,
על מורכבות העיר כתב כריסטופר אלכסנדר ( )1966במאמרו ״A city is not a
tree״ ,שבו הוא הבחין באופן ביקורתי בין שני סוגים של סביבות בנויות :אורגניות
ומלאכותיות .אלכסנדר מתאר את הסביבה המתוכננת ,המלאכותית ,למבנה
היררכי של עץ ,והעיר האורגנית למבנה של מארג ( . )semilatticeטענתו היא
שהמורכבות המבנית של המארג עולה עשרות מונים על זו של מבנה היררכי של עץ,
וכי מתכנני הערים והמוח האנושי לבדו אינו מסוגל להכיל מורכבות זו ולהתמודד
איתה .על פי טענתו של אלכסנדר ,הקשרים החברתיים בחברה המודרנית הם
מורכבים יותר מהקשרים ההיררכים של העיר המודרנית ,דבר שהופך את המבנה
העירוני המתוכנן לפשטני ,לינארי ולא משקף למבנה החברתי .מכאן ,ערים הן
מערכות מורכבות.
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תמונה  :11תיאור מבנה מארג לעומת מבני עץ (ימין-שמאל)
מקור:מתוך מאמר אלכסנדר,כ .)1967( .עיר אינה עץ
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תכונות המערכות המורכבות
מערכות מורכבות מתאפיינות במספר תכונות המופיעות בספרו של פורטוגלי
( ."Self organization and the City" )1999נתמקד בשלוש תכונות אשר
מסבירות את היות מחסני הילדים מערכת מורכבת ,המתנהגת בארגון עצמי:
ראשית ,תכונת הקוננות ( :)Nestedהחלקים של המערכת המורכבת עשויים
להיות בעצמם מערכות מורכבות ,לדוגמה עיר אשר היא מערכת מורכבת ,מכילה
בתוכה מבנים חברתיים אשר הם מערכות מורכבות ,מורכבים מבני אדם שהם
מערכות מורכבות המתארגנים בתוך מערכות מורכבות שונות :תל אביב הינה
עיר מורכבת ,כמו כן שכונותיה הם מבנים חברתיים אשר הם מערכות מורכבות,
ובתוך אותם מבנים חבתריים ,מחסני הילדים הינם התארגנות בתוך המערכת
המורכבת הזו ,שנתפסים כשל עצמם מערכת מורכבת .שינית ,פתיחות :מערכות
מורכבות הן פתוחות במובן שהן מחליפות אנרגיה ,חומרים ,מידע וכו׳ עם סביבתן:
תנועה וזרימה מתרחשת דרך גבולות המערכת .שלישית ,ארגון עצמי :היא אחת
התכונות החשובות במערכות מורכבות הנמצאות בדינמקה מתמדת (הרחק משיווי
משקל) ואף על פי כן ניתן להבחין בהן בסדר וביציבות מבנית .התנועה ,כלומר
הזרימה שמתרחשת דרך גבולות המערכת ,מאפשרת ״להמציא״ מבנים חדשים
וצורות חדשות של התנהגות .תהליכי היווצרות ראשוניים מכונים ב״בריאה״
( .)Emergenceתיאוריות המורכבות בעיר שואפות להבין תופעות המתארגנות
בצורה כלשהי בקולקטיב מלמטה למעלה(.רינה אופוטיס.)2004 ,
מכאן ,תופעת מחסני הילדים היא תופעה מורכבת .היווצרתם מחסני הילדים
אחד אחרי השני הוא מין ״הגחה״ שעונה על הצורך הקהילתי .מחסני הילדים
הם התארגנות קהילתית שמטרתה לגשר על החסרים שהתכנון מלמעלה יצר.
למרות התנאים הקשים של מחסני הילדים ,והלקויות הרבות של אותם חללים,
למערכות מורכבות יתרונות רבות ,של מגוון ,פיזור ועוד .דבר שמעלה רעיונות לגבי
ההתערבות בהמשך ,כיצד לשמר ולמנף את המורכבות של מערכת זו ? הפרק הבא
יעסוק בחינוך ומורכבות בשאיפה לגזור עקורונות תכנוניים בהמשך.
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חינוך ומורכבות
במאמר  , School Architecture and Complexityאופיטס ( )2004מתארת
את הקשר בין האדריכלות לבין החינוך .היא מבקרת את מבני החינוך המרוכזים,
שקוראת להם תעשייתים ,בהם המורה מעביר ידע לתלמיד באופן ליניארי ,מה
שהופך את תהליך הלמידה לצפוי ,ומביאה את גני הילדים של פרויביל כדוגמה
להראות כיצד הם מהווים מערכת מורכבת לא צפויה .לטענתה ,כיתות לימוד
יכולים להיתפס כקולקטיבים בעזרת תאוריות המורכבות .המרחבים הפיזיים
הופכים לשחקנים 1חשובים בהשפעה על מערכת לא ליניארית 2ודינמית .בהקשר
של המחקר ,מחסני הילדים נתפסים כמערכת מורכבת .בהתבסס על מאמר זה,
נעשה חילוץ של עקרונות חשובים לגני הילידם בהקשר של מורכבות ,על מנת
להטמיען בהמשך בתכנון.
גני הילדים של פרויביל מדגישים את המשחק בפנים ובחוץ .פרויביל האמין כי
משחק הוא הביטוי הגבוה ביותר להתפתחות האנושית בילדות ,שכן הוא הביטוי
החופשי של מה שנמצא בנפש הילד .על כן ,הוא המציא ״עשרה מתנות״ לילד ,כאחד
מעקרונות גן הילדים (דודיק  .)2000מתנות אלה הם סדרה של משחקים בהם הילד
מגלה את החומריות ,המשחק ,העקרונות של שיתוף פעולה ,אינטראקציה ועוד.
(ראו תמונה למטה) .מודל זה של חינוך ,נתפס כלא צפוי ,ומייצר הזדמנות של
היווצרות רעיונות מגוונים והרמוניה .לטענתה של אופיטס ,עקרונות אלה צריכים
להישמר גם בשלבי חינוך יותר מתקדמים ,והם אופיינים למערכות מורכבות.

 1סוכנים הם שחקנים חופשיים שיש להם אישיות ,ואינדיבידואליות סובייקטיבית.
לשחקנים החופשיים האלה יש כוונות ,הם רואים את העולם ועריהם בדרך הסובייקטיבית
המוזרה שלהם .וכתוצאה מכך העובדה שבמצבים עירוניים מסוימים פועלים ומתנהגים
באופן קולקטיבי היא לא עובדה בנאלית .יש להבין לפרשה ולהסבירה( .פורטוגלי.)1999 ,
 2יחסים לא ליניארים  -לא ניתן לחזות אותם .שינויים קטנים יכולים להביא להשפעה דומה
בגודלה ,השפעה גדולה או לא להשפיע בכלל( .פורטוגלי )1999
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למשחקים של פרויבל הייתה השפעה רחבה וברורה.
אמנים ומעצבים שונים כגון באקמינסטר פולר ,גורגס בארוק,
פאול קלי ,וויסלי קנדנסקי ,פרנק לויד רייט ולי קורבוסייר,
הושפעו מהם בילדותם ,דבר שבא לידי ביטוי בעבודות
האמנות שלהם (אופיטס .)2004,בהמשך הפרויקט ,ניתן
לחשוב על ארכיטקטורה שלוקחת השראה מאותם משחקים.
מספר עקרונות מרכזיים מתוארים במאמר בהסבר
קולקטיבים מורכבים ,המסבירים כיצד ניתן לשנות את בתי
הספר ולהפוכם למערכות מורכבות .מוצגים פה עקרונות
שניתן לקחת אותם לתכנון גני הילדים ,במטרה לנצל ולמנף
את המורכבות שלהם .עקרונות אלה כוללים אינטראקציה
בין שכנים  -שבילים ומטרות (אליכסנדר ,)1977 ,מגוון
חללים ופרוגרמות וזיהוי תבניות  -חשיבות איזון ,סדר,
סימטריה וקצב(.אופיטס )2004,המחקר יתעמק בהמשך
בעקרונות אלה במטרה ליישמן בתכנון.
אינטראקציה בין שכנים היא התפיסה כי חופש התנועה
בתוך גן הילדים ובין סביבות המשחק הינה תכונה חשובה.
על מנת שמערכות מורכבות ישגשגו זה קריטי שהשחקנים
במערכת במגע אחד עם השני .במילים אחרות ,אינטראקציות
בין שכנים .על מנת להשיג אינטראקציות כאלה ,בניינים
צריכים להיות מלאים מגוון מבחינת סוגי חללים ,אזורים לא
פורמליים ,אזורים שהם ״נוחים כמו חדרי משפחה״ .בנוסף,
שבילים ,דפוסי תנועה ,דרגות שונות של אינטמיות בחללים,
שבילים ומטרות מעודדים אינטראקציה בין שכנים.

באקמינסטר פולר

גורג׳ס בארוק

פייט מונדריאן

פאול קלי

וויסלי קדנסקי

פרנק לויד רייט

גיוון חשוב להופעת מורכבות .גני ילדים מגוונים על פי
תיאור הגיוון במאמר ,משמעותם שהם משרתים אוכלוסיות
שונות ,ומשמשים מקומות מפגש לקהילה ולילדים .המגמה
היא לחשוב על גני הילדים כמערכת מגוונת שמקשרת בין
הילדים לקהילה ולשמפחה.
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לי קורבוזייר
תמונה  :9עבודות אמנים
מושפעים מפרויבל
מקור :תמונות גוגל

סטטוס קוו
אירוע מותם של חמשת הפעוטות
בשנת  2015היווה שיא להזנחה
ותמונה משקפת שחשפה מציאות
מאוד קשה בה חיים מבקשי המקלט.
אתרי החדשות ,הרשתות החברתיות
פעילים

וארגונים

התפרצו

בזעם

על מקרה זה ,והטילו את האשמות
על המדינה והערייה בשל הזנחתה
לצרכי מבקשי המקלט .כתוצאה מכך,
קיבלה עיריית תל אביב בשנת 2016
 56מיליון שקל במשך ארבע שנים
להקמת גנים מסודרים לילדי העובדים
הזרים .נכון להיום ,ניתן מענה רק
ל  16%-מהם ( 417ילדים) ונוצל פחות
מ 6.5%-מהתקציב שהוקצה לטיפול
בנושא ,לכן מחסני הילידם ממשיכים
להתקיים עד היום .מעבר ל  5גנים
נמסר מהעירייה שלא נמצא מקום.
(יערה.)2020 ,
במקביל ,פרויקטים חדשים
המתוארים

ב-

״טייקוני

נדל״ן״

ממשיכים לנצל הזדמנויות לשגשוג
כלכלי

ומייצירם

תהליכים

של

דחיקת האוכלוסיה החלשה בשכונות
(ליבסקר ,ניר.)2018 ,

לכן ,מבקשי

המקלט ממשיכים לאלתר פתרונות
כתגובה לצרכיהם הבסיסיים ומחסני
הילידם ממשיכים להתקיים.

תמונה  :10כותרות מכתבות שהעלו את הנושא
של מחסני הילדים
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הצהרת כוונות
בתוך המציאות הקשה והמורכבת של אוכלוסיית מבקשי המקלט ,נוצרו ״מחסני
הילדים״ בחללים מאולתרים ,כתגובה לצורך בסיסי ודחוף של האוכלוסיה להבטיח
מקומות בהן יוכלו ילדיהם לשהות בזמני העבודה הארוכות שלהם .הילדים
במציאות זו נופלים קורבן ,דבר שמשפיע על התפתחותם במימדים שונים ,ובכך על
הדורות הבאים ועתידן של השכונות.
להתייחס להתפתחות הילדים בשכונות העוני הללו ,הוא מין חזרה להסתכלות על
שורשי הבעיות .חוקרים שונים מתארים את חשיבות החינוך בגיל מוקדם לילדים,
במיוחד אם מדובר בילדים ממעמד חברתי כלכלי נמוך .הכלי לגישור הפערים
החבתריים-כלכליים בין אוכלוסיות שונות הוא פיתוח גני ילדים ומרחבים תומכים
בהתפתחות הילד בשכונות בעלי מעמד חברתי-כלכלי נמוך (ויביר .)1969,על פי
שאפירו ( ,)1983חינוך מוקדם היה התרופה לעוני האמריקני ,אשר מייצר בסיס
להצלחה אקדמית ,רכישת מיומנויות והיכולת ללמוד ,להתקדם ,לתרום ולהשתלב
בחברה.
על כן ,הפרויקט מכיר בדחיפות היווצרות חללים מחליפים למחסני הילדים בכל
רחבי השכונות .מטרת הפרויקט למצוא פתרון לבעייה שהעירייה ככל הנראה לא
פתרה עד היום משתי סיבות אפשריות :ההזנחה והאדישות כלפי שכונות הדרום
והאוכלוסיה שמתגוררת בה ,ומורכבות הבעיה אשר מתבטאת בכמות מחסני
הילדים הקיימים וכמות הילדים שמחכים למענה ,שעות פעילותם ,פיזורם בשכונות
ועוד.
הגישה של הפרויקט הינה ״פיתוח מכוון אנשים״ ,כך שהאנשים שמתמקד בהם הם
הילדים ,ונלווה להם אמהות ,גננות ומשפחות .גישה זו נתפסת כלעשות מה שטוב
לאנשים ולהבטיח את קיומם לדורות הבאים .גישה זו שונה מ ״פיתוח מכוון מקום״,
שנתפסת כשיפור פני המקום והתשתיות בו והובלת פרויקטים של פינוי בינוי .״טובת
המקום״ במקרה זה לא נתפסת בהכרח כטובת תושביו (מריה,ברוסיו,איינרד,מרייטה,
טבאסי ,מיליס .)2016 ,על כן ,הפרויקט מתערב בשכונות בהדרגתיות ,עם מתן מענה
מיידי לצורך שעבורו נוצרו מחסני הילדים על ידי תשתית חדשה שמחליפה את
תשתית מחסני הילדים הקיימת ומייצרת סביבה בריאה לילדים ,אמהות ומשפחות.
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תמונה  :11איור שמביע את המתח בין ״הפיתוח מכוון מקום״ שמתעלם מצרכי התושבים ודוחף אותם לאלתור
חללים לבין ״׳פיתוח מכוון אנשים״ שבא כדי לענות על הצרכים של תושבים המקום.
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הצעה לפרויקט
ראשית ,ובקנה מידה העירוני ,הפרויקט מציע תכנון רשת חללים מחליפים למחסני
הילדים בשלושת השכונות .הפרויקט מגבש שיטת פעולה שמראה כיצד ניתן ליישם
התערבות מערכתית בשכונות שפותרת את הבעיה .שנית ,הפרויקט מתמקד באזור
אחד בשכונת נווה שאנן כמקרה בוחן ,ומציע חלופה תכנונית .ההצעה כוללת
קומפלקס של שני בניינים ועיבוי מגורים קיימים בבלוק שכונתי ,שמייצרים יחד
סביבת מחיה בריאה לילדים ,אמהות ,גננות ומשפחות .הבנייה של הפרויקט מוצעת
עם התייחסות לשלבי הבנייה :שלב ראשון ומיידי הקמת מרכז יום לילדים ,שיכול
להוות בית למספר גדול לילדים .שלב שני עיבוי מגורים על בניין קיים והקמת
מגורי אמהות ,גננות ומרכז לגיל הרך .שלב שלישי ואחרון הקמת מגורים משותפים
למשפחות .הפרויקט מבטיח מרחב שפועל בכל שעות היממה ,מחליף את הדירות
בהן מתנהלים מחסני הילדים היום ,ומעודד התפתחות בריאה לילדים .השאלה
שהניעה את הפרויקט היא כיצד מייצרים סביבה בנויה שמעודדת את התפתחות
הילדים בתוך מרקם עירוני מורכב?

מתודולוגיה
על מנת לענות על שאלת המחקר ,נעשתה עבודה מחקרית בשני כיוונים שונים.
ראשית ,סקירה ספרותית של מאמרים וספרים שנכתבו כל ידי מחברים המעלים
את השאלה ׳איך לתכנן עבור ילדים׳ ,במטרה לגבש מלון דפוסים של תכנון עבור
ילדים .שנית ,סקירה היסטורית ועריכת סדרה של מיפויים בשכונות .חלק זה של
המחקר נעשה בכדי לגבש את שיטת הפעולה (אסטרטגיית ההתערבות)  -איך
ואיפה מתערבים .שיטת הפעולה משמשת כחוקיות שלפיה המתכנן פועל בשכונות,
על מנת להשיג פתרון לבעייה שבגללה נוצרו מחסני הילדים.
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תמונה  :12איור שמתאר הצעת רשת חללים בשלושת השכונות והתמקדות באזור אחד כמקרה בוחן
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סקירת ספרות

מטרתו של שלב זה של המחקר היא לקבוע אילו תכונות נדרשות בחללים
המשמשים לטיפול ,חינוך והתפתחות של ילדים ,באמצעות סקירת מקורות קיימים.
סקירת הספרות חוקרת פרויקטים מחקריים ומאמרים המספקים תובנות כיצד
ילדים מגיבים לסביבתם ,כמו גם הנחיות ,דפוסים ושיטות המיושמות בעיצוב
חללים לילדים .היבטים של אסטרטגיות עיצוב עירוניות לפיתוח ערים או שכונות
ידידותיות לילדים כלולים גם הם בסקירה.
התפתחות הילדות מושפעת מהשפעות קונטקסטואליות ותרבותיות אך
ישנם היבטים אוניברסליים של הטבע האנושי וכיצד ילדים מתפתחים הניתנים
ליישום ללא קשר להשפעות הקונטקסטואליות אלה .זה מאפשר ללמוד מדפוסים
וליישם מחקר ותרגול מתרבויות מערביות וממדינות מפותיות ,בעלות השפעות
קונטקסטואליות שונות ,על ההקשר של ילדי מבקשי המקלט במדינה( .קלואטי,
)2016
על תבניות ודפוסים דבר אלכסנדר ( )1977במאמרו .A pattern language
כריסטופר מגדיר את הדפוס כפתרון שהתגלה והוכיח שהוא עובד ומוצלח ,חוזר
על עצמו למשך דורות ותרבויות שונות .סקוט ( ,)2010כריסטופר ( ,)1977אוסמון
( ,)1971וולטר ( ,)1994דודיק ( )1996ומור ( )1989דנו בהיבטי המרחבים המיועדים
לתמוך בהתפתחות הילדים ,ומתוך מקורות אלו חולצו מספר דפוסים לתכנון עבור
ילדים ,אשר הופועיו לא פעם אחת ובמספר מקורות .ממצאי המחקר רוכזו בטבלה
שמציגה את הדפוס ,העקרון שעומד מאחוריו ופרויקט אדריכלי שמדגים את יישומו.
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יצירת רשת בטוחה לילדים ,אשר
מורכבת מדרכים ומטרות ,ומעודדת
רשת לילדים

אינטראקציה בין הילדים לעיר

Aldo Van Eyck - Djkstraat Amsterdam

ההרפתקאה והחוויה צריכה להתחיל
מאירוע כניסה ,ומשם רק להתעצם.
אירוע כניסה

Kindergarten Bad Boll - Walter Baur

אפקט ההפתעה ,יצירת חוויה של
גילוי הדרגתי ,לילדים ולהורים.
גילוי הדרגתי

Wohanbu alte postsrasse - Szyskowitz Kowalski

חשיבות יצירת אפשריות איחסון שונות.
האיחסון הוא לא רק למבוגרים ,גם הילדים
אחסון

לוקחים חלק בארגון ואחסון.
משחקי בנייה ,משחקים בקבוצות או בבודדים,
ריצה ,מחבוא ועוד הם סוגי משחק חיוניים

אפשריות משחק

Montessori Schiil Leusden - Jan Verhoeven

שדרכם ילדים נחשפים לערכים שונים
רחיצת הידיים כפעולה בסיסית ולא קשורה
לשירותים .דבר שמטמיע את חשיבות ההיגינה

רחיצת ידיים
קבוצתית

לילדים מגיל קטן.
בנייה שמגרה את הדמיון של הילדים ,ומזכירה

Centre De Vie Enfanrine Valency- Radolphe Lauscher

במשחקים בהם הם משחקים.
קונסטרוקציה גלויה

מבנה בולט מסביבתו ,והשתמשות בצורות
פשוטות ובסיסיות שדומות למשחקי ילדים.
צורות טהורות

נשים כולם חווים את סביבתם באמצעות
החושים שלהם ,אך עוצמת החוויה החושית

Kindertagesstatte Frankfurt - Uwe LAske

וההשפעה נמצאת בשיא בתקופות הילדות.
חומרים וטקסטורות

חללים צריכים להבטיח קשרי מבט בין הגננת
לילדים ,גם בזמן הכנת אוכל ,ארגון ועוד.
השגחה ושיתוף

יצירת מחרבים בקנה מידה שונה וגבהים שונים,
דבר שמייצר עולם אחר לילד ,בו הוא השולט
קנה מידה

Borgheem, Amsterdam - Sjoerd Speters

והצופה
הכנסת הטבע בדרכים שונים אל מרכז הילדים,
על ידי צמחייה ,חול ,מים .משחק בחומרים

טבע

מהטבע מעודד גיורי חושים מירבי לידלים

kindertafessate Berlin - Martina Kaufmann Gotz

תמונה  :13ממצאי סקירת ספרות  -דפוסים לתכנון עבור ילדים
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סקירה היסטורית ומיפויים
המטרה של הסקירה ההיסטורית היא להבין את הקונטקסט המחרבי בו נוצרה
הבעיה של מחסני הילדים ,ורקע התהוות שכונות דרום תל אביב .מטרת המיפויים
היא למצוא את פוטנציאל ההתערבות בשכונות .עריכת המיפויים נעשתה בעזרת
המערכת הגיאוגרפית של עיריית תל אביב ,צילומי לווינים ואתר סימפליקס.
המיפויים סייעו בגיבוש מצע לתכנון ,רשת של אפשריות התערבות בשכונות.
העבודה מציגה שיטת פעולה ברורה המסבירה כיצד להתערב ולנצל את אפשריות
ההתערבות שמוצאו.

סקירה היסטורית
ההזנחה של שכונות הדרום נטועה עמוק בנרטיב ההיסטורי התל אביבי,
המתאפיין בהשכחה ,מחיקה והתעלמות מחשיבותן האסטרטגית ומחלקן של
שכונות הדרום בהיסטוריה העירונית ,מה שיאפשר את הבנייתן כ ׳אחר׳,
כהיפוך המוחלט מ ׳העיר הלבנה׳ .הדרום נתפס כ ׳עיר שחורה׳ שהיא הניגוד
ל ׳עיר הלבנה׳ ,ונקודת מבט זו באה לידי ביטוי בסדרי העדיפות העירוניים
ומתרגמת להזנחה שיטתית לאזורים הללו( .רוטרברד  )2015הקיטוב בין הדרום
לצפון מתבטא בממדים שונים .קיימים פערים בכל מדד חברתי-כלכלי ,ערכי
נדל״ן וגודלם וזמינותם של מבני ציבור ושטחים פתוחים .לקיטוב זה ולאפלייה
המתמשכת נגד שכונות הדרום שורשים היסטוריים שראשיתם בימי הקמת
השכונות.

תמונה  :14מדד חברתי כלכלי מימין מבוסס על מפקד האוכלוסין והדיור  .1995ערכי נדל״ן משמאל
מקור:עיריית תל אביב יפו  -שנתון סטטיסטי  .2000אתר מדל״ן
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בעקבות מאורעות  ,1921יהודים עברו מיפו
אל שטחי פרדסים של יפו ,ומשם התחילה
התפתחותן של שכונות דרום תל אביב אשר היו
״בנות חורגות״ הן של יפו והן של תל אביב משום
שלא השתייכו לא לתל אביב ולא ליפו והיוו
אזור חיץ שהפריד בין שתי הערים .האזור שימש
כחיץ אסטרטגי והיה בעיני היישוב היהודי אמצעי
לקטיעת רצף טריטוריאלי ערבי ,אשר ניתק את
יפו מהעורף הכפרי שלה והפך את יפו למובלעת

תמונה  :15מפת תל אביב יפו - 1944
השכונות כאזור חיץ בין תל אביב ליפו
מקור:אורי יואלי ,שוליים  -דרום העיר
תל אביב-יפו2000 ,

(שרון רוטברד .)2005 ,גלי מהגרים מאירופה
הניעו תהליכי עיור בצפון ומזרח תל אביב
והרחיבו את הפער בינם לבין הדרום ,כך שבניגוד
לאזור הצפון והמזרח שפותחו באמצעות תוכניות
רבות ,שכונות הדרום התאפיינו ביצירת מגורים
צפופים סמוך לאזורי התעשייה .מי שהתיישבו
בשכונות הדרום ,שהתאפיין בדיור זול ,היו
מהגרים יהודים מזרחים ,בעלי מקצועות צווארון
כחול שהכנסתם נמוכה .גם לאחר מלחמת ,1948
וסיפוחן של שכונות הדרום לתל אביב ,הגישה
השלילית כלפיהן המשיכה לבוא לידי ביטוי
בתכנון ופיתוח העיר .על שכונות הדרום לא
הוחלה מדיניות פיתוח עירוני ,בעוד באזור המרכז
ובפרט בצפון נהנו מתנופה של פיתוח.
לאורך השנים ,נמשכו לשכונות דרום תל
אביב אוכלוסיות חלשות ,עולים חדשים ,מהגרי
עבודה ומבקשי מקלט .כנזכר קודם ,במאה ה -21
שיעורים של מבקשי המקלט בדרום תל אביב
עלה באופן משמעותי עד שהיוו רוב של 61%
מאוכלסיית שכונות דרום תל אביב בשנת .2013

תמונה  :16הצגת המרקמים השונים
של צפון ,מרכז ודרום תל אביב.
מקורstreetmap :
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מיפויים
סדרה של מיפויים שמטרתם חיפוש
אפשריות ההתערבות בשלושת השכונות
נערכו .המטרה היא להחליף את מחסני
הילדים ,בלי לעשות פעולות של פינוי
בינוי ולשמר את תכונת הפיזור והנגישות
הרגלית מכל מקום .מטרת המיפויים

תמונה  :17נולי

היא גיבוש מצע התערבות ליצירת רשת
חללים לילדים.החיפוש היה מונע משתי
שאלות  :איפה ניתן להתערב בלי לעשות
פעולה של פינוי בינוי ,ומה הם הקשרים
הפוטנציאלים?
מיפוי ראשון הוא מפת נולי ,שמטרתה
להראות את היחס בין השטחים הבנויים

תמונה  :18שטחים לא מנוצלים

לפתוחים( .ראו תמונה )17
מיפוי ( 2ראו תמונה  )18מראה את
השטחים הלא מנוצלים לבניה  -חניונים
או חלקות שטרם נבנו .שטחים אלה
יכולים לשמש בהמשך התכנון ליצירת
קשר מנקודת התערבות אחת לנקודת
התערבות אחרת ,כזיקת הנאה לתושבים

תמונה  :19מבנים נמוכים

במידת הצורך.
מיפוי  3ו ( 4ראות תמונות )20,19
מראים את המבנים הנמוכים יחסית
לסביבתם הבנויה ומחסני בתי מלאכה
ותעשייה ,שמהווים פוטנציאל לעיבוי
מרחבים לילדים מעליהם.
28

תמונה  :20מחסנים ובתי מלאכה

המיפויים הבאים מבדילים בין שני
סוגים של רחובות ,כל אחד מהם נמצא
בקצה שונה .מיפוי מספר ( 5תמונה
 )21ממפה רחובות מורכבים

2

:צרים,

מרוצפים כמדרחוב ,מאופיינים בתנועת
רכב איטית ,ילדים משחקים בבטחה,
פוגשים קומות של מגורים  -רחובות
בטוחים למשחק לידלים.

תמונה  :21רחובות מורכבים

תמונה  :22מיפוי רחוב יאיר בשכונת התקווה  -הרחוב כסלון חוץ ,כמגרש
משחקים ומקום לכלי רכב והולכי רגל.

מיפוי מספר ( 6תמונה  )23הוא מיפוי
רחובות שמסומנים כרחובות מסוכנים
על ידי משרד הביטחון באזור שלושת
השכונות .רחובות אלה נמצאו כולם
בשכונת נווה שאנן .הם מתאפיינים
בריבוי

מחסנים

ובתי

מלאכה,

מה

שהופך אותם לשוממים ומסוכנים בשעות
הלילה .התערבות בתוך רחובות אלה
יכולה לשנות את תדמיתם.

תמונה  :23רחובות הפשיעה

תמונה  :24מיפוי לרחוב אופייני בנווה שאנן

 2רחוב המכיל הולכי רגל ותנועת רכב בחפיפה (אלכסנדר - )1965,עיר אינה עץ
29

הסופירפוזיציה של כל המיפויים מייצרת רשת מרחבים פוטנציאלים
להתערבות.

תמונה  :25סופירפוזיציה של המיפויים

30

מתוך הסופירפוזיציה ,גובשה תוכנית שמהווה מצע לתכנון הפרויקט :תשתית
של חללים מחליפים למחסי הילדים .התוכנית מנצלת את אופציות ההתערבות
הפוטנציאליות הקיימות ליצירת סביבות בנויות מחליפות לחסנים .כמן
כן ,מנצלת את הרחובות המורכבים ומוספיה עוד שבילים לילדים ,בנוסף
להתערבות סביב ״רחובות הפשיעה״ על מנת לשנות את התדמית שלהם.

תמונה  :26תוכנית סכימתית  -רשת חללים מחליפים למחסני הילידם

31

32

תמונה  :27איור שמתאר את רשת החללים המחליפים
למחסני הילדים בשלושת השכונות.

33

אס ט ר ט גי י ת ה הת ערבות בשכו נו ת
קנה מי דה עיר ו ני
על מנת לגבש שיטת פעולה להתערבות ,נעשתה קריאה חדשה לשכונות :חלוקת
השכונות ל  30מקבצים ,כל מקבץ יעניק חלופה למחסן הילדים ,וקשרים בינם יהיו
בטוחים וידידותיים להליכה ברגל .המרחק בין המקבצים הוא  250מ בממוצע ,שזה
 7דקות הליכה לילד .הקריאה החדשה תבטיח יצירת רשת לילדים ,נגישה ומפוזרת
בשכונות.

תמונה  :28איור שמתאר את רשת החללים המחליפים למחסני הילדים בשלושת השכונות.

בהתסמכות על גישת התכנון המכוון אנשים ,שדוגלת בתכנון הדרגתי ובשלבים:
כל מקבץ יתן מענה מיידי לבעיה של מחסני הילדים ,ואחר כך הוספת מגורים
למשפחות ופונקציות משלימות.
34

ש י טת פעו לה במקבץ
שיטת הפעולה מסבירה כיצד לפעול בכל מקבץ נתון .המקבץ הוא סדרה של
בלוקים .בכל בלוק קיים פוטנציאל התערבות אחד או יותר ,אם זה בקיום שטח
ריק לא מנוצל ,מבנים נמוכים פוטנציאלים לעיבוי ,ומבנים רעועים שניתן להתערב
בהם זמנית.

תמונה  :29בלוקים אופיינים ופוטנציאל ההתערבות שבהם

עם הגישה לכל מקבץ ,המטרה הראשונה היא לחפש כיצד לפתור את בעיית
מחסני הילדים בתוכו על ידי בניית מרחב מחליף למחסן הילדים .החיפוש מתחיל
אחר חלקה ריקה שניתן להקים עליה בזריזות ויעילות מבנה וורטיקאלי שמבטיח
מקום מחליף למספר רב של ילדים ויישרת את הילדים וגננות .במידה ולא קיימת
חלקה ריקה במקבץ ,החיפוש יהייה אחר מבנים נמוכים לעיבוי ,או מבנים רעועים
להתערבות מעל בבנייה קלה .אחרי מתן תחליף למחסני הילדים ,ממשיכים לפעול
במקבץ ולנצל את פוטנציאל העיבוי הקיים בו ,על מנת להוסיף פונקציות משלימות
ומגורים .תמונה מספר  30מתארת את שיטת הפעולה .המסלול הבולט בשחור
מתאר את מקרה הבוחר שנבחר  -מקבץ בשכונת נווה שאנן.

35

חזית גמישה שמאפשרת פתיחות

מחסן הילדים בקומת קרקע
כן

לא
האם יש מחסן
ילדים במקבץ?

הוספת גנים תלויים בבניה קלה

מחסן הילדים בקומות עליונות
כן

לא
קיימת חלקה ריקה במקבץ

36

בניית מרכז ילדים

יש אפשרות התערבות בחלקה?

תכנון מגורים עתידיים

האם ניתן מענה לכל
הפרוגרמה החסרה?
לא

כן
עיבוי מגורים למשפחות

קיימים מבנים נמוכים
עם פוטנציאל לעיבוי

התערבות מעליהם
בבנייה זמנית

כן

כן

לא

לא
חיבור מפלסים והוספת
פרוגרמה חסרה

קיימים בתי מלאכה
ומחסנים?

תמונה  :30שיטת פעולה  -אסטרטגייה להתערבות הדרגתית בשכונות

37

38

תמונה  :31מקרה בוחן  -הצעת חלופת תכנונית בשכונת נווה שאנן

39

מ ק ר ה ב וחן  -הצ עה תכ נו נית
ר קע
כמקרה בוחן ,נבחר מקבץ אחד בשכונת נווה שאנן מתוך שלושים המקבצים שלהם
חולקו השכונות .המקבץ מורכב מששה בלוקים עירוניים .במקבץ משתכנים שני גני
ילדים עירוניים ,ספריית לוינקי וגן לוינסקי .בהסתמך על אסטרטגיית ההתערבות
שגובשה ,הבלוק האמצעי נבחר להתערבות .בבלוק קיימת חלקה ריקה שמשמשת
כחצר נטושה היום ,ומבנה נמוך פוטנציאלי להתערבות.

ת י א ור ה פר ו י קט
הפרויקט מורכב משלושה בניינים ,אשר מייצירם סביבת מחיה חדשה לילדים,
אמהות ,גננות ומשפחות .כאמור קודם ,הפרויקט נבנה בשלבים :ראשית ,ובבנייה
מידית וזריזה ,מרכז יום לילדים ,שמהווה בית לילדים בכל שעות היום ,וטיפול
בחצר האחורית של הבלוק על מנת להפוכה לחצר שימושית ובטוחה .שנית ,מגורי
אמהות וגננות מעובים על מגורים קיימים ,אשר מתקפדים גם כמעון לגיך הרך
ומתחברים בקומת הכניסה אל מרכז הילדים .שלישית ,מגורים למשפחות עם
ילדים שמבטיחים חללים משותפים לילדים ולהורים.
הפרויקט מהווה חוליה אחת בתוך רשת הילדים .הוא מייצר המשכיות תנועה
וקשר בטוח בין רחוב לוינקי לנווה שאנן .הנגישות למרכז הילידם נעשאת על ידי
רמפה שמקיפה אותו ,והופכת אותו לאובייקט בולט בשכונה ולאטרקציה לילדים
שנהנים מהגילוי ההדרגתי לסביבה עם העלייה על הרמפה .בנוסף לקשרים הבטוחים
שמובילים מכל בלוק אחר במקבץ אל מרכז הילדים ,ומייצרים רשת נגישה ובטוחה
כאמור לעיל ,הפרויקט נבנה בשלבים (ראו תמונה  .)38השלב הראשון שהוא
מרכז הילדים בנוי בבניה קלה של עמודים וקורות מפלדה .הנגישות למרכז נעשתה
על ידי שתי רמפות :אחת יורדת אל מפלס כניסה ראשי ב  -2.00והשניה ממפלס

40

תמונה  :32מקבץ בשכונת נווה שאנן לפני  -מצב קיים

מרכז לילדים
מגורי אמהות וגננות
מגורי משפחות עם ילדים

שלבי בנייה

מדרחוב נווה שאנן

רח‘ לוינסקי

תנועה

תדמית

תמונה  :33עקרונות תכנון

תמונה  :34הצעה תכנונית

41

הרחוב ,מתחברת למפלס כניסה נוסף ב
 .+2.00הרמפה מקיפה את המבנה עד
שהיא מגיעה לחצר משחקים ראשית.
החצר נהנת מפתיחות ואין בה עמודים
ומעליה קומה קונסטרוקטיבית שתולה
אותה ומשרתת את המבנה לחדר אוכל
ומטבח .מרכז הילדים בנוי מצורות
פשוטות מה שהופך אותו לדימוי
צעצוע .החצר האחורית של המרכז
משמשת למשחקים ובחזית האחורית

תמונה  :35שלב  - 1בניית מרכז ילדים

שלה נבנה גשר בבנייה זמנית וקלה
שמקיף בניין רעוע .הוא משמש את
הגננות והאמהות להשגחה ותצפית,
ומתחבר למדרחוב של נווה שאנן( .ראו
תמונה )35
השלב השני הוא עיבוי מגורים
לאמהות וגננות ,שמהווה גם מעון לגיל
הרך .המגורים בנויים בבנייה קלה
בדומה למרכז הילדים ,והם מתחברים

תמונה  :36שלב  - 2מגורים לאמהות וגננות

אל קומת המטבח של מרכז הילדים.
(ראו תמונה )36
שלב שלישי ואחרון בניית מגורים
למשפחות עם ילדים .בסיס המגורים
הוא חלל משותף להורים וילדים ,אשר
בנוי מעמודים וקורות פלדה ,ומעליו
בונים את המגורים ,שנהנים מהקרבה
למרכז הילדים( .ראו תמונה 37
תמונה  :37שלב  - 3מגורים למשפחות עם ילדים
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11

12
תמונה  :38שלבי בנייה של הפרויקט

43

44

תמונה  :39תוכנית סביבה

45

46

תמונה  : 40חזית צפונית

47

48

תמונה  :41חזית דרומית
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פר ו גרמה
מרכז הילדים מחולק לשני אגפים ,מופרדים על ידי חצר המשחקים וחלל המטבח
המשותף לילדים ומגורי האמהות והגננות .האגף התחתון מיועד לילדים מגיל 3
ומעלה ,והאגף העליון מיועד לילדים מגיל  0עד  .3המפלסים במרכז הם חצאי
קומות ,דבר שמבטיח קשרי מבט ועושר חללי :חללים בגבהים וגדלים שונים .דבר
זה מאפשר מגוון של משחקים ,אם זה משחק בקבוצות גדולות או קטנות ,משחקי
בניה ,משחקי מחבוא ועוד.
מגורי האמהות מחולקים לשני אגפים .אגף צפוני שמכיל חללים משותפים ,ואגף
דרומי שבמפלסו הראשון מכיל כיתות לתינוקות ,ושני מפלסים מעל מכילים חללי
מגורים לאמהות ,גננות וילדיהם.
בניין המגורים פוגש את הקרקע על בחלל משותף לילדים והורים ,שמחובר לגן
המשחקים הדרומי של מרכז הילדים .מעליו קומות מגורים :כל קומה מכילה שתי
דירות על חלל משותף ביניהם שמהווה חצר פנימית לילדים .הקירות הפנימיות של
הדירות יכולות להיפתח פתיחה מלאה לחלל המשותף.

תמונה  :43סכמת חומרים ופונקציות
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תמונה  :44סכמות פרוגרמה
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1

52

תמונה  :45תוכנית מפלס -3
חלל משותף של ההורים והילדים בבניין
מגורים וקומת הכניסה למרכז הילדים

תמונה  :46תוכנית טיפוסית
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תמונה  :47תוכנית מפלס +14
מטבח משותף וקומת הכניסה למגורי אמהות וגגנות

8 9

5 6
4
2 3
1
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תמונה  :48תוכנית מפלס +17

56

תמונה  :49חתך א-א

57

58

תמונה :50חתך ב-ב
מגורי אמהות וגננות

59

60

תמונה  :51מבט לחצר האחורית

61

62

תמונה  :52מבט לגשר ההשגחה על החצר

63

64

תמונה  :53מבט למפלס  -3.00בבניין המגורים של המשפחות :החלל המשותף של ההורים והילדים

65

66

תמונה  :54מפלס  -2.00של מרכז הילדים .חלל הכניסה

67

68

תמונה  :55מבט לחלל משחק בקבוצות גדולות וסדנאות במרכז הילדים

69

70

תמונה  :56מבט לחלל משחק בקבוצות קטנות במרכז הילדים

71

72

תמונה  :57מבט לחלל משחק לתינוקות בקומות העליונות של מרכז הילדים

73

74

תמונה  :58מבט לרמפת הכניסה של מרכז הילדים

75

76

תמונה  :59מבט לחצר המשחקים

77

78

תמונה  :60מבט למבטח המשותף

79

80

תמונה  :61מבט לחדר האוכל

81

82

תמונה  :62מבט לחלל המשותף במגואי האמהות והגננות

83

84

האמהות
תמונה  :63מבט לכיתת התינוקות והפעוטות בתוך מגורי 85

דיון ומסכנות
תכנון עבוד ילדים הינו אתגר לא פשוט עבור מתכננים ,אשר נאלצים לראות את
העולם לרגע מנקודת מבט של ילד ולחשוב כיצד לייצר מרחב מזמין להם ,יחד עם
ההיבטים שמגיעים מנקודת המבט של הבוגר ,הנוגעים לבטיחות ,נגישות ,ועוד.
ילדים משתמשים בסביבה כדי לשפר את עצמם; מבוגרים משתמשים בעצמם כדי
לשפר את הסביבה .ילדים עובדים למען התהליך; מבוגרים עובדים כדי להשיג
תוצאות (דיי .)2009,ההבדל העיקרי טמון במשמעות המקום :לילדים מקום נותן
הזדמנות ,ואילו למבוגרים המקום כלול במטרה מוגדרת מראש.
הפרויקט מונע מההסתכלות על הליקויים בשכונות בנוגע להתפתחות הילדים,
והניסיון להשלים אותם על ידי עיצוב חללים מגרים ומרתקים לילדים ,שמעודדים
התפתחות בריאה ,בהסתמכול על דפוסי תכנון עבור ילדים .למרות קיומם של
בעיות רבות אחרות בשכונות ,כגון אבטלה ,מחסור בדיור ,עוני ,תשתיות רעועות
ועוד ,הפרויקט מחליט לנטרל את כל הבעיות ולהציע פתרון עבור הבעייה שמחסני
הילדים נולדו לפתור ,מתוך אמונה כי גישור הפערים בשכונות מתחיל מהתפתחות
בריאה לילדים ,שהם הדור הבא.
פתרון זה הוא מורכב ,בשל מורכבות המקום .הוא מציע ניצול של אופציות
התערבות לא מנוצלות בשכונות ,אך בצורה הדרגתית ,על מנת לא לייצר פעולות
גרנדיוזיות ותהליך של ג׳נטרפיקציה .השינוי שאליו קורא הפרויקט ,הוא שינוי
הדרגתי ,שמתחיל בבניית מרחבים מחליפים למחסני הילדים ,וממשיך בהוספת
מגורים למשפחות ואמהות ,דבר שמייצר סביבה חיה ועובדת  ,24/7בה ילדים,
אמהות ,גננות ומשפחות חיים בקרבה ,בבטחה ובעירוב שימושים מרתק.

86

בבליוגרפיה
מאמרים
Alexander, C. (1965) "A city is not a tree", Architectural forum, AprilMay, 58-62.
Alexander, C., Ishikara, S., Silverstein, M., Jacobson,M., FiksdahlKing,I. And Angel,S. (1977) A pattern language: towns, buildings,
construction, New York: Oxford University Press.
Cohen,N. Margalit,T. (2015). “There are really two cities here:
Fragmented urban citizenship in Tel Aviv”,Israel. International Journal
of Urban regional research.
Day, Christopher. 2007. Environment and Children: Passive Lessons
from the Everyday Environment. Oxford: Architectural Press.
Dudek, Mark. (1996). Kindergarten Architecture: Space for the
imagination. London: E & FN Spon.
Dudek, Mark. (2005). Children’s Spaces. Oxford: Architectural Press.
Eugene F. Provenzo, Jr. (2009). "Friedrich Froebel's Gifts - Connecting
the spiritual and Aesthetic to real world of play and learning. Board of
Trustees of the University of Illinois.
Mara,G. Barrosio,M. Eynard,E. Marietta,C. Tabasso,M. Melis,G. (2016).
" From urban renewal to urban regeneration: Classification criteria for
urban interventions. Turin 1995-2015: evolution of planning tools and
87

approaches”, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Vol. 9(4) 367,
pp. 371
Moore, G. (1989). Designing Child Care Centers Using The Children's
Environments' Pattern Language: The Northern Michigan University
Children's Center. Children's Environments Quarterly, 6 (4) 54-63
Moore,G. (1996). "How big is too big? How small is too small" Child
Care. Information Exchange ,No. 110, 21-24
Osmon, Fred Linn. (1971). Patterns for designing Children's Centers.
Educational Facilities Laboratories. New York.
Portugali,J. (1999). Self-Organization and the City. Israel, Tel-Aviv.
Springer.
Rotbard,S. (2015) White City Black City: Architecture and War in
Tel Aviv and Jaffa, [trans. from Hebrew by Orit Gat, first published by
Babel, Tel Aviv, 2005], London: Pluto Press.
Shapiro, S. (1983). "Child's garden: the Kindergarten movement from
Froebel to Dewey". University Park: The Pennsylvania State Univerity
Press.
Upiris,R. (2004). Schools and Complexity. Kingstone. Complicity: An
International Journal of Complexity and Education:Queen’s University
Wachs, D. Uzgiris,C. Hunt,J. (1967). "Cognitive Development in
infants of different age levels and from different environemental
backgrounds", U.S. department of health, education and welfare. NY.
88

Walter, Kroner (1994). Architrktur fur kinder. Karl Kramer Verlag
Stuttgart.

דוחות
דו״ח מבקר המדינה :זרים שאינם בני הרחקה מישראל )2013( .דוח שנתי 63ג.
מאיר,י .וסלואן,מ .)2016( .דו״ח מחקר :מיפוי התנאים ההתפתחותיים ב ״מחסני
הילדים״ ,הגנים הםיראטיים בהם שוהים ילדי מהגרי העבודה ומבקשי המקלט
בישראל .אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב ,ישראל.
כץ,ל .סמבן ,ג׳ .)2016( .דו״ח מעקב :מדיניות הממשלה לטיפול במחסני הילדים
״בדרום ת״א .אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב ,ישראל.

כתבות
יערה,ש .)2020( .דעה :״מחסני הילדים״  -ידינו שפכו את הדם הזה.
גלובוס .ישראל

89

