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מערכת התכנון הישראלית נתפסת בשנים האחרונות כאחד הגורמים המשפיעים על מה שמכונה "משבר הדיור": 

העלייה הדרמטית במחירי הדיור וההיעדרות הכמעט מוחלטת של דיור בר השגה לזוגות צעירים. הנחת העבודה 

של רבים מהעוסקים בתחום היא כי יש להאיץ תהליכי תכנון, לאשר את הקמתן של שכונות חדשות וכך להביא 

ליצירה של מלאי דיור שימתן את העלייה במחירי הדיור וינגיש את המגורים לצעירים ולאוכלוסיות מהמעמד הבינוני 

והבינוני-נמוך.

דגם הפיתוח המתהווה על ידי הקמה של שכונות חדשות משקף את התפתחותם של ישובים רבים במדינת ישראל, 

שכונות  לשלושים(  קרוב  )להערכתנו,  עשרות  כמה  בישראל  הוקמו   90 ה-  שנות  תחילת  מאז  ופריפריה.  במרכז 

חדשות, כולן בדגם מרחבי דומה. מדובר בבנייה גבוהה, לעתים בשילוב עם צמודי-קרקע, בשוליהם של ישובים 

עירוניים קיימים אך במנותק מהמרקם הקיים, לרוב בשילוב עם שטחים פתוחים נרחבים ומוסדות ציבור חדשים. 

השכונות תוכננו בהינף אחד, הוקמו על ידי יזם בודד או מספר מצומצם של יזמים ואוכלסו בפרק זמן קצר.

המחקר בוחן את ההשפעות החברתיות של הקמת השכונות החדשות ואת מערכת היחסים בינן לבין שכונות 

ותיקות יותר באותן ערים. לצורך המחקר, נבחרו שבעה יישובים בהן הוקמו שכונות חדשות, ובכל ישוב נבחרה גם 

שכונה ותיקה, כבסיס להשוואה ולבחינת התהליכים שחלו בה.

יותר את האופן בו עצם ההקמה של שכונות חדשות משפיע על תהליכים  ממצאי המחקר מאפשרים להבין טוב 

חברתיים, פיזיים וכלכליים בשכונות הוותיקות. בנוסף, המחקר בוחן באורח ביקורתי את האופן בו מתבצעת הקמת 

השכונות החדשות ומציע עקרונות להקמה שתצמצם את הפגיעה במרחבים העירוניים הקיימים.

גוף המחקר מתמקד בהצגת עיקרי הדברים. החוברת מתחילה בהצגת הממצאים העיקריים ולאחר מכן יהיה פירוט 

של התחומים שנבדקו. את המידע המלא והנתונים המפורטים )על כל שכונה( ניתן למצוא בנספח המחקר.
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תהליך העבודה

לצורך המחקר נבחרו שבע ערים הממוקמות באזורים שונים בארץ. הערים שנבחרו מגוונות מבחינת מיקומן הגאוגרפי, מספר 
התושבים בהן ומעמדן החברתי- כלכלי. נבחרו ערים בהן הוקמו השכונות חדשות החל מסוף שנות ה-90 וקיימות בהן שכונות 
ותיקות בשנות ה-50 וה-60. השכונות שנבנו בשנות ה-90 מאוכלסות כיום כבר למעלה מעשר שנים וקיים עליהן מידע סטטיסטי 
והן מאוכלסות באופן מלא. בחמש מהערים נבחנו שתי שכונות, ותיקה וחדשה שאינן צמודות זו לזו, ובשתיים נוספות נבחרו 

שכונות בהן נבנה מתחם מגורים חדש בתוך השכונה הוותיקה. 

המחקר מבוסס על נתונים משלושה מקורות עיקריים:

ובמקרים  )נתוני 2012-4,  ניתוח סטטיסטי: השוואה של מגוון מאפיינים חברתי-כלכליים ברמת האזור הסטטיסטי, הן בהווה 
בהם אלה היו חסרים נבדקו נתוני 2008( והן בעבר )בהתבסס על מפקדי אוכלוסין מהשנים 1983, 1995 ו- 2008(. בחינת הרכב 
ומחירי  והתעסוקתיים, נתוני השכלה, בעלות על רכוש, אמצעי תחבורה, מאפייני הדיור  האוכלוסייה, המאפיינים הדמוגרפיים 
הדיור. בנוסף לכך נבחנה לעומק הגירה בין ערים ואזורים סטטיסטיים בין השנים 2003 ל-2008, נתון זה מאפשר להבין תהליכי 

הגירה בין עירוניים ופנים עירוניים הקשורים לאכלוס השכונות החדשות.

והשכונתית.  העירונית  הסביבה  של  היבטים  מגוון  נבחנו  שבהם  שטח  סיורי  מספר  נערכו  הפיזי  הניתוח  לצורך  פיזי:  ניתוח 
התבצעה הערכת היבטים של תחזוקת רחובות ומתקנים, מצב הרכוש הפרטי והציבורי ואיכויותיה של הסביבה הבנויה והשטחים 
הילדים  גני  בתי הספר,  בחינת  ידי  על  והחברתיים בכל אחת מהשכונות  החינוכיים  נבחנו השירותים  לכך,  בנוסף  הפתוחים. 
והמרכזים הקהילתיים בשכונות הן ברמה הפיזית והן ברמת התוכן ורמת התפקוד של כל אחד מהשירותים הללו. לבסוף, נבחנה 
הסביבה הבנויה מנקודת המבט של החיבור או הניתוק בין השכונות החדשות והסביבה העירונית הקיימת: האם הפיתוח יוצר 
המשכיות וקישוריות טובה בין החדש והישן ועד כמה השכונות החדשות מקיימות זיקה פיזית, ויזואלית ותחבורתית עם המרחב 

העירוני שסביבן.

סקר עמדות טלפוני: נערך סקר טלפוני ב 4 ערים )נתניה ,אשדוד ,פתח תקווה ואור יהודה, המשיבים הינם גברים ונשים בגילאי 
18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של משקי הבית בשכונה הנדגמת. גודל המדגם הינו N=410 והסקר התבצע בשבוע השני של 
חודש נובמבר 2015. בכל עיר נדגמו משקי בית משתי שכונות, השאלון מורכב מ-10 שאלות שבחנו את מידת הקיטוב החברתי 
ואת עמדות התושבים בנושאים כמו איכות החיים בעיר, רמת הטיפוח של השכונה, ביטחון אישי, רמת החינוך, שימוש בשירותים 
ציבוריים ובשטחים פתוחים ויחסים חברתיים עם תושבי השכונה. חלק זה של המחקר התייחס למימד הסובייקטיבי ולתפיסות 

תושבי השכונות במגוון הנושאים.
שימוש בשלוש שיטות המחקר המשלימות הללו מאפשר ליצור תמונה כוללת ומורכבת של החיים בשכונה חדשה מול החיים 

בשכונה ותיקה, כמו גם להשוות את איכות השירותים והתשתיות בשכונות הללו ואת הזיקה ביניהן.

בחירת 7 ערים ברחבי הארץ:

2 ערים נבחרו שכונות בהן נבנה מתחם מגורים חדש בתוך
השכונה הוותיקה - חיפה וחדרה 

ניתוח סטטיסטיניתוח פיזיסקר עמדות

ב-5 ערים נבחרו לבדיקה שכונה וותיקה מול שכונה חדשה
כרמיאל, נתניה, אור יהודה, אשדוד, פתח תקווה

שכונה חדשהשכונה וותיקההעיר

רמת רביןטנהכרמיאל

קריית השרוןקריית נורדאונתניה

הדר המושבותרמת ורברפתח תקווה

נווה רביןההסתדרותאור יהודה

רובע הקריהרובע ב'אשדוד

אולגה החדשהאולגה הוותיקהחדרה

רמת הנשיאנווה דודחיפה
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תהליך העבודה המחקרי הוליד שישה תחומים על פיהם ניתחנו את המידע שנאסף על כל שכונה. התחומים קשורים 
ומשפיעים אחד על השני, ובאים לידי ביטוי הן בשכונות החדשות והן בשכונות הוותיקות. כל אחד מתחומי המחקר 
הללו חושף היבט מסוים של מערכת היחסים בין החדש והישן ומאפשר לבחון הן את ההשפעה של עצם הקמת 
שכונה חדשה והן את האופן בו מתבצעת ההקמה. על בסיס חלוקת נושאית זו נעשית ההשוואה הבין-שכונתית 
והגדרת מערכת היחסים בין השכונות הוותיקה והחדשה באותה העיר. דרך השוואה של נושאים רוחביים אלה ניתן 
ללמוד את ההשפעות החברתיות של הקמת השכונות החדשות ולהפיק לקחים לגבי הדרך בה מתוכננות השכונות 

החדשות.

המצב הפיזי ותחזוקת הרכוש הפרטי והציבורי:  

המתבטאים  והחדש,  הישן  בין  גדולים  פערים  מצא  המחקר 
הן  הוותיקות  השכונות  ברוב  הפיזי.  ובמצבן  השכונות  בחזות 
ירוד.  והן הרכוש הפרטי נמצאים במצב פיזי  המרחב הציבורי 
בכל השכונות, למעט שכונת טנא בכרמיאל, החזות המוזנחת 
של המבנים והרחוב נגרמת מקיומן של חריגות בנייה, הרחבות 
דיור ותוספות מאולתרות לבני מגורים. הדבר מעיד על מצוקת 
ועל העדרה של אפשרות ממוסדת  הדיור בשכונות הוותיקות 

ומוסדרת להרחבת הדיור הוותיק.

לעומת זאת, בכל הערים שנבדקו נמצא כי החזות של השכונות 
החדשות היא מטופחת, המבנים נשמרים ללא חריגות בנייה או 

הרחבות, והמרחבים הציבורים מטופחים ומוסדרים.

המרחב הציבורי בכל השכונות החדשות מטופל ומתוחזק ברמה 
גבוהה, לרבות גינון, ריהוט רחוב, תאורת רחוב, שילוט ותקינות 
המקרים  ברוב  לכך,  גמור  בניגוד  והכבישים.  המדרכות  של 
המרחב הציבורי בשכונות הוותיקות מוזנח וחסר טיפול. אפשר 
שכונת  בהן  מאוד,  ירוד  במצב  הנמצאות  שכונות  בין  להבחין 
ההסתדרות באור יהודה ורובע ב' באשדוד, ובין שכונות ותיקות 
במצב מעט יותר טוב, כמו שכונת טנא בכרמיאל, רמת וורבר 
היא  הבולטת  הדוגמא  בנתניה.  נורדאו  ושכונת  תקוה  פתח 
הגנים הציבוריים – בכל שכונה ותיקה נערך שיפוץ של חלק 
מהש"צפים אך עם זאת עדין רובם מוזנחים או עזובים לגמרי.

המצב הפיזי

פערים חברתיים 
כלכליים

שירותים חינוכיים 
חברתיים

יציבות מול 
התדרדרות

הפרדה פיזית בין 
שכונות ותיקות 

וחדשות

הגירה פנים עירונית

אשדוד, רובע ב' )שכונה וותיקה(

חדרה, גבעת אולגה )שכונה וותיקה(

פתח תקווה, הדר המושבות )שכונה חדשה(. 

ממצאים עיקריים תחומים שנבדקו בכל שכונה
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פערים חברתיים וכלכליים: 

בין השכונות  וכלכליים משמעותיים  פערים חברתיים  מצא  המחקר 
הפערים  עיר.  באותה  חדשה  ושכונה  וותיקה  שכונה  בין  צמד,  בכל 
הגדולים נוגעים להיבטים של תעסוקה, שכר, רמה חברתית-כלכלית, 
אוכלוסיית  הנבחנות,  הערים  בכל  השכלה.  ורמות  דמוגרפי  הרכב 
בהשוואה  כלכלית  מבחינה  יותר  חלשה  הייתה  הוותיקות  השכונות 
גבוה  הוותיקות  תושבי השכונות  הממוצע של  הגיל  בכולן,  לחדשות. 
יותר, יש בהן יותר קשישים ושיעור נמוך באופן משמעותי של ילדים. 
זאת ועוד: בכל המדדים כמו בעלות על רכב ורמות שכר, הפערים בין 

השכונות נותרו גבוהים ואף גדלו עם השנים. )גרף 1(

הבדלים  שמציגים  הדיור,  למחירי  גם  נוגעים  השכונות  בין  הפערים 
ברורים ומובהקים. הדירות בשכונות החדשות הן בכל המקרים גדולות 
ובהתאמה  יותר,  יותר, רמת השירותים בשכונות החדשות היא טובה 
בשכונות  משמעותי  באורח  יותר  גבוהים  דיור  מחירי  נמצאו  לכך 

החדשות, בהשוואה לאלה של השכונות הוותיקות באותה עיר.

מבני  נמצאו  החדשות  השכונות  בכל  חינוכיים:  חברתיים-  שירותים 
המוסדות  של  נמרצת  ציבורית  פעילות  אותרה  רבים,  חדשים  ציבור 
ומתנס"ים  ספורט  מתקני  מצוין.  פיזי  במצב  נמצאים  וכולם  החדשים 
מוקמים יחד עם השכונות החדשות ולכן נמצאים בתוכן או בסמיכות 
מתנ"סים חדשה  מוקמת מערכת  בחלק מהשכונות החדשות  אליהן. 
שירותים  מתן  ומאפשרת  הוותיקה  העיר  של  מהמערכת  שמנותקת 

ברמה גבוהה ללא השוואת התנאים לשכונות הוותיקות. 

בניגוד לכך, נמצא כי החזות והתפקוד של מוסדות הציבור בשכונות 
הוותיקות היא בדרך כלל ירודה. במקרים רבים בתי הספר מתרוקנים 
ומשמשים כמתקני שירות עבור העיר )למשל, בית-ספר לחינוך מיוחד( 
או עבור תושבים שאינם מהשכונה )חינוך חרדי(. גם בשכונות ותיקות 
בהן מבני הציבור מטופלים היטב, נמצאו פערים ברמת התפקוד של 

המוסדות לטובת השכונות החדשות.

יציבות לעומת תהליך מתמשך של הידרדרות:  

האשכול החברתי-כלכלי של תושבי השכונות החדשות הוא 
שנות התשעים  יציב מאמצע  הוא  וברוב המקרים  יותר  גבוה 
ילדים בגילאי 0-17 מהווים מרכיב משמעותי בכל  ועד עתה. 
וממוצע  השכונה(  מתושבי   45%-35%( החדשות  השכונות 
הגילאים בהן הוא נמוך יותר, אם כי נמצא בעלייה מתונה )גרף 
2(. בכל צמד שכונות, פרופיל התעסוקה של תושבי השכונה 
החדשה הוא גבוה יותר, לרבות השכר החציוני, שיעור בעלי 
ועובדים  וטכניים  חופשיים  מקצועות  בעלי  אקדמי,  יד  משלח 

בסטטוס של מנהלים/ות.

בניגוד לכך, בכל הערים הנבחנות נצפתה ירידה חדה ברמה 
הוותיקות  השכונות  תושבי  של   )3 )גרף  החברתי-כלכלית 
משנות התשעים ואילך – במקביל להקמת השכונות החדשות 
שנמשכה והתחזקה לאורך זמן. הממצאים מצביעים על צמצום 
מתונה  ירידה  לצד  הוותיקות  בשכונות  האוכלוסייה  בגודל 
ומתמשכת שלהן באשכול החברתי- כלכלי ובשכר החציוני. 
במקביל, כל הממדים מצביעים על הזדקנות של אוכלוסיית 
עלייה   ,65+ בני  של  בשיעורם  עלייה  הוותיקות:  השכונות 
בגיל הממוצע וירידה בגילאי 0-17 בשכונות אלה. באף אחת 
מהשכונות הוותיקות לא מצאנו בנייה חדשה או תהליך ממוסד 
הנוכחית.  הדיור  לרמת  והתאמתו  המגורים  מערך  עדכון  של 
נקודתיות, מטליאות את  הן  הן נעשות,  דיור, כאשר  הרחבות 

המבנים הוותיקים ומייצרות חזות ירודה.

ממצאים עיקריים

גרף 1 : בעלות על רכב )כרמיאל(
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הפרדה בין שכונות חדשות וותיקות: 
השכונות החדשות מוקמות תוך הפרדה פיזית ברורה בינן לבין אזורים 
מתבצעת  ההפרדה  ישנות.  שכונות  לבין  בינן  ובפרט  בעיר  ותיקים 
באמצעות הגדרה מרחבית ברורה של הכניסות לשכונות החדשות, 
הכבישים או הדרכים הרחבות העוקפות אותן, רשת הדרכים הפנימית 
– שהיא נפרדת מהדרכים והרחובות בשאר חלקי העיר, ומחסומים 

ויזואליים כגינון, גדרות וקירות הפרדה.

הגירה פנים עירונית:
החדשות  השכונות  מתושבי  משמעותי  חלק  כי  מוכיח  המחקר 
עקרו אליהן מתוך אותה עיר )גרף 4(, בתהליך הגירה פנימי. הגירה 
פנים-יישובית בולטת בשכונות שאוכלסו בעשור הראשון של שנות 
ואשדוד,  כרמיאל  בנתניה,  לאחרונה  שאוכלסו  באזורים  האלפיים. 
רק מיעוט מהתושבים )10%-30%( היגרו לשכונה החדשה מישובים 
בכתובת  התגוררה  מאוכלוסייתן   60%-30% זאת,  לעומת  אחרים. 

אחרת באותו יישוב.

נתוני ההגירה, ביחד עם הממצאים אודות פערים גדולים ומובהקים 
"שואבות"  החדשות  שהשכונות  למסקנה  מובילים  השכונות,  בין 
מהשכונות  שלהן  האוכלוסייה  לפרופיל  המתאימים  תושבים 
השכונות  מהפערים:  ניכר  חלק  היוצר  התהליך  זהו  הוותיקות. 
החדשות מאוכלסות בעיקר בתושבים ותיקים, המעוניינים להישאר 
בעיר ועם זאת לשפר את רמת המגורים שלהם. בהיעדר אפשרות 
היכולים  אלה  הוותיקה,  המגורים  בשכונת  גבוהה  ברמה  למגורים 
להרשות זאת לעצמם מהגרים לשכונות אחרות, חדשות, באותה עיר 
ממש. בדרך זו מתחדדים הפערים החברתיים והכלכליים בין תושבי 
אותה עיר ונגרמת הפרדה מרחבית בין תושבים ברמות חברתיות-

כלכליות שונות ובשלבי חיים אחרים.

ממצאים עיקריים
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המטרה:
כיום  שהוא  כפי  הציבורי  המרחב  מצב  את  ולהעריך  לנתח 
הוותיקות לשכונות החדשות  בין מצבו בשכונות  תוך השוואה 
הנחקרות. קיימת הכרה כי למצב המרחב הציבורי השפעה על 

תפיסת התושבים את השכונה שלהם.

דרך עבודה:
בהיבטים  שלהן  הפיזי  המצב  ולימוד  למיפוי  בשכונות  סיורים 

שונים.

נבחרו ארבעה תחומים לבדיקה:

• חזיתות מבני המגורים: מהוות מרכיב המשפיע על מראה 	
המרחב הציבורי ודימוי השכונה, מתלווה אליהן גם הגינות 

בשטחים הפרטיים הפתוחים .

• איכות המרחב הציבורי: נבדק המצב הקיים של הרחוב, 	
הניקיון  רמת  הרחוב  ריהוט  התאורה,  איכות  מדרכות, 

והתחזוקה הכללית של השכונה.

• מבני ציבור: מיפוי של אופי מבני הציבור, נבדקו מרכזים 	
בדקנו  בהם  יסודיים.  ספר  ובתי  ילדים  גני   , קהילתיים 
את מצב המבנה, רמת התחזוקה והפיתוח הסביבתי של 

השטחים הסמוכים לו.

• הציבורי 	 במרחב  חשוב  מרכיב  מהווים  פתוחים:  שטחים 
העירוני. בחנו את איכות ומגוון השטחים הפתוחים, מצב 

התחזוקה, איכות מתקני הפעילות וגינון השטח.

מצב פיזי

המרחב הציבורי - חזית הרחוב 

מאופיינים  הוותיקות  בשכונות  המגורים  מבני 
סגנונות  מגוון  מרקמית,  בניה  נמוכה,  בבניה 

 ,H מבני  טוריים,  קומות,   4 עד  מבנים  של 
עברו  לא  מרביתם  קרקע.  צמודת  ובניה 
שיפוץ בשנים האחרונות ומצב ואיכות חזיתות 
של  חוזרת  תופעה  יש  מאד.  נמוכה  המבנים 
תוספות בניה אקראיות )לא ברור אם חוקיות( 
של סגירת מרפסות, ובניה על שטחים פרטיים 
שהתוספות  נראה  לרחוב.  הפונים  פתוחים 
אחידות,  ללא  מוסדרת,  לא  בצורה  נבנות 
בחוסר ארגון ובהעדר אכיפה. נראה שיש מצב 
המאפשר פריצות אל המרחב הציבורי. נראה 
כי אין שמירה חזית הרחוב מסודרת ואסתטית. 
תדמית  בעל  ציבורי  מרחב  יוצרים  אלה  כל 
נמוכה )למרות שבניה בשטחים אלה היא חלק 

מרווחת הפרט(.

נבנו  חדשים,  הבניינים  החדשות,  בשכונות 
ב- 15 שנה האחרונות. מצב התחזוקה מצוין, 
חזיתות המבנה מטופחות. אין תוספות בניה. 
מרכיבים אלה משפיעים על היותו של המרחב

בעל נראות מושקעת ואיכותית יותר.

הפער בדימוי ובמראה המרחב הציבורי על ידי חזית המבנים מייצר את 
 התדמית הנמוכה של השכונה הוותיקה אל מול התדמית המטופחת

והאיכותית של השכונה החדשה.
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איכות המרחב הציבורי

ריהוט,  מדרכה,  מרכיביהם:  על  הרחובות 
משמעותי  מרכיב  מהווים  וצל  גינון  תאורה, 
בקביעת איכות המרחב הציבורי ואיכות החיים 
של תושבי השכונה. מצבם הפיזי של הרחובות 
בשכונות  האנשים.  עבור  איכותם  את  חושף 
הוותיקות ריהוט הרחוב דל, יש מעט ספסלים 
סמוכים  לא  באקראיות  ממוקמים  הם  ולרוב 
יש שטחי  מלא,  לא  הגינון  וצל,  עניין  למוקדי 
מטופחת,  לא  צמחיה  או  ריקים  רבים  גינון 
חשופות  נותרות  והמדרכות  מוזנח  המראה 
מכשול,  מהווה  מאורגן  הלא  הרחוב  לשמש. 
המדרכות לא פנויות להולכי הרגל ויש הרבה 
גורמים מפריעים לשהייה בהן, עמודי חשמל, 
המרחב  בכרמיאל  טנה  בשכונת  ובורות. 
והמדרכות  עצים  יש  מטופל,  יחסית  הציבורי 
מהמדרכות  בחלק  וגם  ממכשולים,  פנויות 

באור יהודה נעשה שיפוץ מקיף לאחרונה.

מטופח  הציבורי  המרחב  החדשות  בשכונות 
טובה  ויש תאורה  איכותי  הרחוב  ריהוט  יותר, 
רחובות  את  ממלא  הגינון  הרגל.  להולכי 
למרחב  איכותי  ומראה  צל  נותן  השכונה 

הציבורי.

מצאנו כי הרשות המקומית משקיעה השקעה גדולה יותר במרחב הציבורי של השכונות החדשות 
לעומת השכונות הוותיקות בהן הצורך בהשקעה במרחב הציבורי גדול יותר.

מצב פיזי

תחזוקה וניקיון

חלקים רבים מהשכונות הוותיקות נראים 
הסדרה  אין  מלוכלכים.  ובעיקר  מוזנחים 
וארגון של האשפה במרחב, פחי האשפה 
מוסדרת,  לא  בצורה  עומדים  לרוב 
ממוקמים על מדרכות, כבישים ומקומות 
הפתוחים,  בשטחים  גם  ולעיתים  חניה 
מכך  כתוצאה  מוסדרים.  במקומות  ולא 
אשפה  מוקדי  ויש  נקיה,  לא  סביבתם 
התחזוקה  בשכונה.  שונים  באזורים 
יד  אין  מורגשת,  לא  לרוב  הכללית 
השולטת במרחב הציבורי ומארגנת אותו.

הניקיון  תחום  החדשות  בשכונות 
נקיים  הרחובות  מוסדרים.  והתחזוקה 
ממוקמים  האשפה  פחי  ומתוחזקים, 
בנקודות ייעודיות במרחב. יש ארגון וסדר 

ברורים.

רמת הנקיון והתחזוקה של המרחב הציבורי בשכונות הוותיקות ירודה
לעומת המצב בשכונות החדשות שהוא טוב הרבה יותר.
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גרף 5 - מגמת מחירי דירות שלושה חדרים בשכונות בעשור האחרון

*מתוך אתר מדלן

ברורים  פערים  נמצאו  האחרון  בעשור  הדיור  מחירי  של  בבדיקה 
ומובהקים בין מחירי הדיור של השכונות. הדירות בשכונות החדשות 
הן בכל המקרים גדולות יותר, רמת השירותים בשכונות החדשות היא 
באורח  יותר  גבוהים  דיור  מחירי  נמצאו  לכך  ובהתאמה  יותר,  טובה 
משמעותי בשכונות החדשות, בהשוואה לאלה של השכונות הוותיקות 

באותה עיר.)גרף 5(

תהליך  או  חדשה  בנייה  מצאנו  לא  הוותיקות  מהשכונות  אחת  באף 
הנוכחית. הדיור  לרמת  והתאמתו  המגורים  מערך  עדכון  של  ממוסד 

אור יהודה, ההסתדרות ) שכונה וותיקה(

מצב פיזימצב פיזי

גני ילדים ובתי ספר יסודיים

ישנים  החינוך  מבני  הוותיקות  בשכונות 
ונעשו בהם שיפוצים מינימליים ואסתטיים 
נמוכה  ברמה  מתוחזקים  הם  בלבד. 
ובסיסית. אין פיתוח נופי של שטח החצר, 
ואין  חול  או  אדמה  נשארה  הקרקע 
משטחי גומי כנהוג כיום. לרוב אין צל או 
גינון, לפעמים יש צל מאולתר. בכרמיאל 
לא  המבנים  הררית  טופוגרפיה  יש  בה 
נגישים  אינם  הרחובות,  במפלס  תוכננו 
להורים עם עגלות או לאנשים המוגבלים 

בתנועה.

עומד  חדש  המבנה  החדשות  בשכונות 
,יש  והמתקדמים  החדשים  בתקנים 
שלו  ובנגישות  המבנה  בעיצוב  השקעה 
ילדים. החצר  עגלות  להורים עם  בעיקר 
מטופחת יש בה מתקני משחק משופרים, 
יש  גומי.  הוא  הקרקע  חיפוי  הצללות, 
לומדים  הילדים  בה  בסביבה  השקעה 
ומבלים רוב שעות היום, איכות התחזוקה

גבוהה.

בית ספר יסודי

גני ילדים

מבני גני הילדים בשכונות הוותיקות ישנים, ולא מתוחזקים באופן משמעותי.
בשכונות החדשות המבנים חדשים ואיכותיים. רמת החינוך נקבעת לא רק על ידי תכנים

 אלא גם ב"אריזה". בעניין זה יש כשל של הרשות ביחס בשכונות הוותיקות.
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מצב פיזי

מרכזים קהילתיים

בכל שכונה נהוג להקים מרכז פעילות תרבותי שכונתי, המרכז אליו 
את פעילויות הפנאי של מגוון הגילאים והאוכלוסיות בה.

ישנים,  במבנים  פועלים  הוותיקות  בשכונות  הקהילתיים  המרכזים 
רובם לא עברו שיפוץ משמעותי בשנים האחרונות, אלא רק תיקונים 
קוסמטיים בסיסיים. הנגישות למבנה מוגבלת, מאחורי הרבה גדרות 
ומדרגות המרחיקות אותם מהמרחב הציבורי. השטחים הסמוכים להם 
והצללות, אינם מאפשרים פעילות  גינון  לא מפותחים, מוזנחים ללא 
בהם. חלק מהמרכזים הקהילתיים שינו יעוד ולא משרתים את תושבי 
המקום יותר. למשל, בכרמיאל המרכז הקהילתי משמש כיום כמרכז 

צעירים עירוני, לכן אין מרכז קהילתי בשכונה!

ואינטנסיבית.  מגוונת  ופנאי  תרבות  פעילות  יש  החדשות  בשכונות 
הסמוכים  והשטחים  גבוהה  ברמה  מתוחזקים  החדשים  המבנים 
ומקומות  משחק,  ומתקני  גינון  בהם  יש  מעוצבים,  מפותחים,  להם 
התרבותי  מהמערך  כחלק  פועלים  הקהילתיים  המרכזים  התכנסות. 
העירוני. המבנה וסביבתו מתוכננים כך שתתאפשר גם התכנסות רבת 

משתתפים לקיום טקסים עירוניים והופעות גדולות.

יש תהליך של העברת המרכז התרבותי-חברתי והפעילות העירונית 
ממרכז העיר אל השכונות החדשות. הרשות המקומית בוחרת להכניס 
מוסדות תרבות ופנאי עירוניים בשכונות החדשות ולא בוותיקות. בכך, 
השכונות החדשות מקבלות מעמד עירוני חזק יותר. לדוגמא שכונת 

רמת רבין בכרמיאל בה נבנה המרכז התרבותי החדש של העיר.

אין פיתוח והקמה של מרכזים קהילתיים עירוניים בשכונות  הוותיקות, להפך, יש נטייה לבטל את 
המתנ"ס השכונתי לטובת פעילויות אחרות שאינן קשורות בשכונה. הפעילות התרבותית העיקרית 

מתקיימת בשכונות החדשות.

שטחים ציבוריים פתוחים

והן  החדשה  הן  בעיר,  השכונות  בשתי 
רבים  פתוחים  שטחים  יש  הוותיקה 
בלבד.  בסיסית  פעילות  המאפשרים 
מרבית  מגוון.  העדר  הוא  לכך  הביטוי 
פתוח,  ממרחב  מורכבים  השטחים 
דשא, עצים ומעט מתקני משחק. השוני 
באיכות  הוא  השכונות  בין  המשמעותי 
בשכונות  השטח.  ופיתוח  התחזוקה 
ויש  מפותחים  שטחים  יש  הוותיקות 
מאפשרים  לרוב  המפותחים  עזובים. 
משחק  מתקן  בהם  יש  בסיסית,  פעילות 
לא  פתוח  שטח  בלבד,  לילדים  ישן 
מטופח ואין גינון. לעיתים יש עצים ותיקים 
בחלק  אין.  ולעיתים  על השטח  המצלים 
מהשכונות שופץ הפארק המרכזי ברמה 
גבוהה אך שאר השטחים הקטנים נותרו 

מוזנחים. איכות התחזוקה מינימלית.

השטחים  כל  החדשות  בשכונות 
ריקים.  פתוחים  שטחים  אין  מתוחזקים, 
חדשות,  הצללות  ויש  חדשים  המתקנים 
גבוהה.  ברמה  ותחזוקה  מושקע  גינון 

השטחים מטופלים ומושקעים.

בשתי השכונות אין מגוון של שטחים פתוחים אך השטחים הפתוחים בשכונות החדשות איכותיים 
ומטופחים יותר. בשכונות וותיקות יש גם שטחים ריקים לא מפותחים, מוזנחים.
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גרף 6: איך היית מדרג את השכונה החדשה על הסקאלה של מטופחת מול מקופחת*

ככלל, השכונות החדשות נתפסות כמטופחות )58%( הרבה יותר ממקופחות )14%(. הן נתפסות כמטופחות 
בקרב כל האוכלוסייה שנבדקה אך הן נתפסות כיותר מטופחות בקרב אלו שגרים בהן )62%( בהשוואה 
)55%(. קריית השרון בנתניה נתפסת כמטופחת ביותר מבין השכונות  יותר  לתושבי השכונות הוותיקות 

החדשות שנבדקו. )גרף 6(

השכונות החדשות נתפסות כמטופחות על ידי תושבי השכונה שלהן 
ועל ידי תושבי השכונות הוותיקות.

גרף 7: איך היית מדרג את השכונה הוותיקה על הסקאלה של מטופחת מול מקופחת*

הן   .)9%( ממטופחות  יותר   )48%( כמקופחות  נתפסות  הוותיקות  השכונות  הנשאלים(,  כל  )בקרב  ככלל 
נתפסות כיותר מקופחות בקרב אלו שגרים בהן )59%( בהשוואה לתושבי השכונות החדשות יותר )36%(. 

רובע ב' באשדוד נתפס כמקופח ביותר מבין השכונות הוותיקות שנבדקו. )גרף 7(

השכונות הוותיקות נתפסות כמקופחות יותר בקרב התושבים הגרים בהן 
ובקרב תושבי השכונה החדשה בעיר.

מצב פיזי
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המטרה:
בבתי הספר  לימוד מתקיימות  ותכניות  פעילויות  תכנים,  אילו  להכיר 
באיכות  שוני  יש  האם  שכונה.  בכל  הקהילתיים  ובמרכזים  היסודיים 

התכנים בין השכונה הוותיקה לשכונה החדשה באותה בעיר.

דרך עבודה: סיורים במוסדות השונים, בדיקת תכניות חינוכיות בבתי 
הספר. בדיקה פעילויות במרכזים הקהילתיים, הן בשגרה והן בזמן חופשה.

ממצאים:

מרכזים קהילתיים
המרכזים מהווים חלק משמעותי מחיי תושבי השכונה. בכל השכונות 
החדשות יש מרכזים קהילתיים מתפקדים, בהם מגוון חוגים וקורסים, 
הצגות ותכניות פעילות ייחודיות של מנהיגות ומדע. יש נגישות למידע 
ולתכנית הפעילות. בחגים ובקיץ מתקיימות בהם פעילויות וקייטנות. 
מהשכונה  וילדים  למבוגרים  היום  שעות  כל  במהלך  פתוח  המרכז 

והמעיר.

בשכונות הוותיקות תפקיד המרכזים הקהילתיים פחות משמעותי. יש 
מעט חוגים, הפעילויות מצומצמות ואין התאמה למגוון גילאים. אתרי 

האינטרנט לא מעודכנים וחסרים בהם הפרטים על הפעילויות.

בתי ספר יסודיים
בית הספר מהווה מוקד חברתי ותרבותי המשפיע על התדמית ותפישת 
התושבים על מקום מגוריהם. בשכונות הוותיקות בבתי הספר קיימות 
תכניות לימוד סטנדרטיות בלבד, לא מתקיימת בהם פעילות שגרתית 
בשכונה  הספר  בית  ותדמית  מיוחד  מיתוג  אין  הספר.  לבית  ייחודית 
הוותיק  בית הספר  ורבר בפתח תקווה  גבוה. בשכונת רמת  לא  הוא 
פיק"א שומר על איכות תכנית לימודים בהשוואה לבית הספר בהדר 

המושבות.

בשכונות החדשות בתי הספר ממותגים בשאיפה למצוינות ובשימוש 
בתכניות לימוד חדשניות ומושקעות. הלמידה המשמעותית והחוויתית 

במרכז העשייה של בית הספר יש יצירתיות בבית הספר.

שירותים חינוכיים חברתיים

נתניה, מתנ"ס קריית נורדאו )שכונה וותיקה(נתניה, מתנ"ס קריית השרון )שכונה חדשה(

קהילתי  תרבותי  מרכז  מהווה  השרון  קריית  מתנ"ס 
פועלים  השרון  קריית  מתנ"ס  צוות  הגילאים.  לכל 
במטרה להוות מרכז משמעותי בחיי הקהילה, להוסיף 

חוגים ופעילויות ככל שידרשו.
"אנו שואפים להיות נגישים לתושבים ונשמח לשמוע 
ולנסות להגשים את רצונות התושבים." )מתוך אתר 

המתנ"ס(

112 חוגים לילדים ולנוער
התחדשות יהודית	 
פעילות ייעודית לגיל הרך	 
שילוב אוכלוסיות מיוחדות	 
מועדון גמלאים	 
פרויקטים קהילתיים	 

"את השנה החדשה נפתח במתנ"ס קריית נורדאו 
לחידוש  כהמשך  ופריחה  התחדשות  בסימן 
והתחדשותו של מבנה  המתנ"ס בחדרי הפעילות, 
לחוגים  כפריחה  השונות.  ובפעילויות  בחוגים 
חידשנו והוספנו חוגים למבוגרים, בני נוער וילדים. 
גם השנה נמשיך להתחדש ולעשות ככל שיידרש 
ואיכותי  רחב  מגוון  התושבים  לכם  להעניק  בכדי 
של פעילויות חברתיות אשר כל אחד ואחת ימצאו 
בו את תחום העניין המעניין אותו. השנה יושם דגש 
על הפעילויות החברתיות מתוך מטרה להפוך את 
מגובשת,  לקהילה  מקהל  נורדאו  קריית  קהילת 

יוזמת ומובילה". )מתוך אתר המתנ"ס(

23 חוגים לילדים ונוער
שילוב מתמודדים נפשית	 
סטודנטים בונים קהילה	 
שילוב אוכלוסיות מיוחדות	 
מועדון לקשיש	 

איכות וכמות הפעילות במרכזי התרבות בשכונות הוותיקות נמוכה יותר בהשוואה 
לפעילות במרכזים החברתיים בשכונות החדשות.
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אור יהודה, ביה"ס יסודי אור אבנר )שכונה וותיקה(אור יהודה, ביה"ס יסודי אהוד מנור )שכונה חדשה( 

במהלך  ייחודית.  לימודים  תכנית  מתקיימת  הספר  בבית 
השנה תלמידי בית הספר לומדים שעת העשרה שבועית 
מטרת  וכו׳.  עם  ריקודי  :תאטרון,יצירה  שונים  בתחומים 
בכל  החבויה  המצויינות  את  למצות  היא  המגמות  שיעורי 
תלמיד ולהעשיר אותו. רדיו מנור במסגרת התכנית "הכל 
קורא פה", מוביל בית הספר קידום כישורי שפה וקריאה, 
בתקשורת  עיסוק  דרך  כללית  והעשרה  פה  בעל  הבעה 

ואקטואליה באמצעות רדיו חינוכי בית ספרי.

ממותג   איננו  הספר  בית  מעודכן.  לא  האינטרנט  אתר 
ומתקיימת בו פעילות ותכנית חינוכית בסיסית בלבד ללא 

פעילויות ייחודיות.

הן  הוותיקות  בשכונות  הלימוד  תכניות 
ומיתוג  ייחודיים  אין תכנים  סטנדרטיות בלבד, 
המייצר תדמית איכותית לבית הספר. בשכונות 
לימוד  לתכניות  זוכים  התלמידים  החדשות 

מגוונות ומעשירות יותר.

שירותים חינוכיים חברתיים

סקר תושבים

תפיסת רמת החינוך בתי הספר היסודיים: )גרף 9( רמת החינוך . 9
החינוך  רמת  מאשר  נמוכה  ברמה  נתפשת  הוותיקות  בשכונות 

בשכונות החדשות הנתפסת כגבוהה יותר בקרב התושבים.

הנטייה . 10  )10 )גרף  קהילתיים:  במרכזים  בפעילות  השתתפות 
תושבי  בקרב  יותר  חזקה  וילדיהם(  )הנשאלים  לחוגים  ללכת 
השכונות החדשות. הדבר מחזק, בין השאר, את היותן שכונות 
של  העשייה  יותר.במרכז  צעירה  בהן  המתגוררת  שהאוכלוסייה 

בית הספר יש יצירתיות בבית הספר.

גרף 9: באיזו מידה היית מגדיר את רמת 
החינוך בבתי הספר בשכונה שלך*

גרף 10 : האם אתה או ילדיך הולכים למתנ"ס או לחוגים כלשהם, אם כן, 
באיזו שכונה אתם מקבלים שירות זה *
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פערים חברתיים-כלכליים

את  המאפיין  החברתי-כלכלי  המצבי  את  בחנו  במחקר 
המפורטים  שונים  מדדים  לפי  שכונה  בכל  התושבים 

בהמשך.

נמצא פער חברתי- כלכלי משמעותי בין השכונה הוותיקה 
נוגעים  הגדולים  עיר. הפערים  באותה  והשכונה החדשה 
להיבטים של תעסוקה, שכר, רמה חברתי-כלכלית, הרכב 

דמוגרפי ורמות השכלה. )גרף 11(

בכל הערים, אוכלוסיית השכונות הוותיקות הייתה חלשה 
יותר מבחינה כלכלית בהשוואה לחדשות. )גרף 12(

פרופיל התעסוקה של תושבי השכונה החדשה הוא גבוה 
יותר, לרבות השכר החציוני, שיעור בעלי משלח יד אקדמי, 
של  בסטטוס  ועובדים  וטכניים  חופשיים  מקצועות  בעלי 

מנהלים/ות. )גרף 13(

יציבות מול התדרדרות

השינויים  תהליכי  את  בדקנו  במחקר 
לחדשות.  הוותיקות  השכונות  בין 
ביציבות  מאופיינות  החדשות  השכונות 
היום.  ועד  הקמתן  משנת  מתמשכת 
המעמד הסוציו-כלכלי שלהן ללא שינוי 
ואף בעליה וכך גם הרכב הגילאים של 
השכונות  זאת  לעומת  המקום.  תושבי 
במדדים  התדרדרות  חוות  הוותיקות 
במגמת  החברתי-כלכלי  מעמדן  אלה, 
ירידה מתמדת והרכב הגילאים מאופיין 
הזמן  במימד  כללית.  בהזדקנות 
על  שומרות  לא  הוותיקות  השכונות 
מעמדן. בנוסף, תחושת רמת הביטחון 
הוותיקות  השכונות  תשובי  של  האישי 
נמוכה יותר בהשוואה לתושבי השכונות 

החדשות.

האשכול החברתי-כלכלי של תושבי השכונות החדשות הוא גבוה יותר וברוב המקרים הוא יציב 
מאמצע שנות התשעים ועד עתה. בשכונות הוותיקות בכל הערים הנבחנות נצפתה ירידה חדה ברמה 

החברתית-כלכלית של תושבים משנות התשעים ואילך – במקביל להקמת 
השכונות החדשות  שנמשכה והתחזקה לאורך זמן. )גרף 14(



28   |   המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים       29

יציבות מול התדרדרות

צמצום  על  מצביעים  הממצאים 
בשכונות  האוכלוסייה  בגודל 
מתונה  ירידה  לצד  הוותיקות 
באשכול  שלהן  ומתמשכת 
החציוני.  ובשכר  החברתי-כלכלי 
במקביל, כל הממדים מצביעים על 
השכונות  אוכלוסיית  של  הזדקנות 
קשישים  יותר  בהן  יש  הוותיקות: 
באופן  נמוך  ושיעור   )15 )גרף 

משמעותי של ילדים )גרף 16(.

*מנתוני הלשכה המרכזית

גרף 8: איך היית מדרג את רמת הביטחון האישי בשכונה הוותיקה, כגבוהה או כנמוכה *

רמת הביטחון האישי בשכונות הוותיקות נתפסת כבינונית-נמוכה. רובע ב' באשדוד נתפס כאזור עם רמת הביטחון האישי 
הנמוכה ביותר מבין השכונות הוותיקות שנבדקו. )גרף 8(

רמת הביטחון האישי נתפסת כנמוכה יותר בקרב תושבי השכונות הוותיקות  החיים בהן.
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הגירה פנים עירונית

התושבים  מגיעים  מאיין  בדקנו 
החדשות  בשכונות  החדשים 
על בסיס נתונים של הלמ"ס על 

תנועת תושבים בעיר.

משמעותי  חלק  כי  מוכיח  המחקר 
מתושבי השכונות החדשות עברו אליהן 
מתוך אותה עיר, בתהליך הגירה פנימי. 
בשכונות  בולטת  פנים-יישובית  הגירה 
שנות  של  הראשון  בעשור  שאוכלסו 
האלפיים. באזורים שאוכלסו לאחרונה 
מיעוט  רק  ואשדוד,  כרמיאל  בנתניה, 
מהתושבים )10%-30%( היגרו לשכונה 
החדשה מישובים אחרים. לעומת זאת, 
התגוררה  מאוכלוסייתן   60%-30%
בכתובת אחרת באותו יישוב. )גרף 17(

בעיקר  מאוכלסות  החדשות  השכונות 
בתושבים ותיקים, המעוניינים להישאר 
מגוריהם.  רמת  את  ולשפר  בעיר 
ברמה  למגורים  אפשרות  בהיעדר 
הוותיקה.  המגורים  בשכונת  גבוהה 
יכולים להרשות לעצמם  מהגרים אלה 
לעבור לשכונות אחרות, חדשות באותה 
הפערים  מתחדדים  זו  בדרך  עיר. 
תושבי  בין  והכלכליים  החברתיים 
מרחבית  הפרדה  ונגרמת  עיר  אותה 
חברתי-כלכליות  ברמות  תושבים  בין 

שונות ובשלבי חיים שונים

גרף 17: תנועת האוכלוסייה: הגירה חיובית/ניטרלית – פנימית 
בשכונות, בין השנים 2003 – 2008 **

השכונות החדשות "שואבות" תושבים מהשכונות הוותיקות ומעוררות תופעה של הגירה 
פנים עירונית משכונות וותיקות אל שכונות חדשות.

שכונות החדשות נבנות תוך הפרדה מרחבית ופיזית 
ברורה מהשכונות הוותיקות

הפרדה פיזית בין השכונות הוותיקות והחדשות

בחלק מהערים השכונות החדשות נבנו בסמוך לשכונות הוותיקות. לפעמים 
כהרחבה לשכונה הוותיקה ולעיתים כשכונה חדשה אך צמודה. 

לרוב, בין החלק החדש לוותיק מוקמת הפרדה מכוונת בכדי למנוע עירוב או 
הנמוכה של  בניגוד לתדמית  טובה לשכונה החדשה  ולהעניק תדמית  חיכוך 
השכונה הוותיקה. ההפרדה נעשית בסגנונות שונים: צמחיה גבוהה, גדרות, 
הפרדות מפלסיות, חומה. אזור המפגש מתפקד כגבול פיזי, לרוב לא מאפשר 
מעבר נח להולכי הרגל ומגדיר גבולות בשטח. במקום ליצור מרחב אינטגרלי 
הפערים  את  מעמיקה  ההפרדה  האזור,  וחידוש  רציפה  המשכיות  משותף, 

והפיצול החברתי ומגדירה איזו אוכלוסייה מתגוררת באיזה צד של הגדר.

הוותיקה  השכונה  בפאתי  הנשיא",  "רמת  חדש,  מגורים  אזור  הוקם  בחיפה 

"נווה דוד". בין המבנים החדשים לשכונה הוותיקה נסלל כביש רחב ובמרכזו 

מיפרדה עם גינון וחומה גבוהה. בנוסף, ניתן לראות כי מוסדות החינוך, המרכז 

המסחרי והשטחים הפתוחים מפנים את הגב לעבר השכונה הוותיקה. בעיר 

נתניה, שם ניצבת הפרדה בין שכונת גבעת האירוסים החדשה לקריית נורדאו 

הוותיקה. בין השכונות עובר כביש, הפרדה מפלסית ושיחים צפופים ואטומים.
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סיכום

הקמה של שכונות חדשות בשולי הערים ובסמיכות למרחב 
העירוני הקיים היא תופעה נפוצה בישראל. בעשרים השנים 
האחרונות הוקמו כמה עשרות – להערכתנו, למעלה מ- 30 
שכונות חדשות – כולן בדגם דומה: בניתוק ויזואלי ותדמיתי 
מהמרחב העירוני הקיים, על בסיס מערכת דרכים נפרדת 
מגורים,  בין  חדה  פנימית  הפרדה  תוך  העירונית,  מהרשת 
המקרים  במרבית  תלוי-רכב.  ובתכנון  ציבור  ומבני  מסחר 

מוקמות השכונות כיחידה אחת, מהמסד ועד הטפחות.

שכונות  חמש  של  בחקירתן  התעמק  הנוכחי  המחקר 
מתחמי  הוקמו  בהן  נוספות  שכונות  שתי  של  ובבחינה 
מגורים חדשים. המיקוד בהשפעות החברתיות והכלכליות 
מידע  הכולל  מגוון  במידע  הסתייע  השכונות  הקמת  של 
סטטיסטי רב- שנתי, סקירה של נראות השכונות ותפקוד 

המוסדות וסקר עמדות תושבים.

עיקריים,  לעיל בחלוקה לשישה תחומים  הוצגו  הממצאים 
הכלכליים  החברתיים,  התהליכים  הומחשו  באמצעותם 
ונבחנו  והפיזיים הנגרמים בשל הקמת השכונות החדשות 

היבטים של אופן ההקמה.

ממצאי המחקר הם ברורים וחד משמעיים

• עם הקמת השכונות החדשות, ההידרדרות של השכונות הוותיקות היא מהירה וכוללת. היא מקיפה 	
פרמטרים של אוכלוסייה )גיל, הכנסה, משלח יד ועוד(, היבטים של  חזות ונראות, ומתבטאת גם בפערים 
מתן  ושל  חדשות  שכונות  של  ההקמה  עצם  של  תוצאה  גם  היא  ההידרדרות  הדיור.  במחירי  גדולים 
בשכונות  הגלומות  שהאפשרויות  העובדה  של  תוצאה  וגם  אליהן,  להגר  חזקה  לאוכלוסייה  אפשרות 
הוותיקות – בעיקר, בחידוש הדיור ובהקפדה על נורמות איכותיות של תוספות בנייה - מוזנחות לחלוטין.

• הקמה 	 שלצד  מצא  המחקר  לכיוונן.  העירוניים  המשאבים  את  מסיטה  חדשות  שכונות  של  הקמה 
של מגורים חדשים, ניכרים פערים גדולים ברמת ההשקעה במרחב הציבורי, במבני הציבור ובמוסדות 
לרמת  הפיזי-  להיבט  גם  התייחס  המחקר  והוותיקות.  החדשות  השכונות  בין  הפתוחים,  בשטחים  וכן 
הבנייה והתחזוקה של מבנים ושטחים פתוחים, וגם לתכנים החברתיים והחינוכיים הנכללים בהם. בשני 
ההיבטים, נמצא כי השכונות החדשות מקבלות את מרבית המשאבים ורק לעתים נדירות אלה מופנים 

כלפי שכונות ותיקות יותר.

• הקמת שכונות חדשות מחריפה את ההידרדרות החברתית-כלכלית של השכונות הוותיקות, מחדדת 	
את ההפרדה המרחבית בין אוכלוסיות ותיקות וחלשות לבין אוכלוסיות צעירות, ומעמיקה את הפערים 
הכלכליים בין תושבי הערים. הפערים החברתיים-כלכליים בין השכונות החדשות והוותיקות הם גורפים, 

מובהקים וחד-משמעיים.

• הקמת שכונות חדשות מניעה תהליך של עקירת תושבים צעירים ובעלי היכולת, המעוניינים בשיפור 	
כי  ונתניה מראים  עירוניים באשדוד  נתוני ההגירה הפנים-  הוותיקות אל החדשות.  דיור, מהשכונות 
מרבית התושבים בשכונות החדשות מגיעים משכונות ותיקות באותן ערים. כך נוצר תהליך של היבדלות 
מרחבית על רקע של יכולת כלכלית. כך, השאיפה להביא אל העיר תושבים חדשים, חזקים, באמצעות 

הקמת שכונות אטרקטיביות מובילה בפועל להחלשת התושבים הקיימים ולפגיעה בהם.

• כל התושבים – מהשכונות הוותיקות והחדשות גם יחד – מודעים לפערים הגדולים באיכות המרחב 	
הפרטי והציבורי, ברמת המוסדות ובמחירי הדיור בין שכונות העיר. רבים מתייחסים לקיפוחן של השכונות 
הוותיקות ולאיכות החיים הירודה שבהן. הממצאים מסקר התושבים שנערך מראים כי זהו המצב בכל 

השכונות הנסקרות.

איך אפשר לעשות זאת אחרת- סיכום ומסקנות

אור יהודה, ההסתדרות

פתח-תקווה, הדר המושבות
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חדשים  מגורים  אזורי  מוקמים  פיו  על  הנפוץ  המרחבי  הדגם  של  השליליות  ההשלכות 
בישראל אינן גזירת גורל. לקחי המחקר הנוכחי משתלבים בידע העדכני אודות הקמה של 

אזורי מגורים מוצלחים בעולם. נחלק את הלקחים לשני חלקים עיקריים:

א.   טיפול בשכונות וותיקות

• התחדשות לצד הקמה: העלייה המהירה ברמת החיים גורמת לכך שדירות ומבנים שהוקמו לפני עשורים 	
בודדים אינם הולמים את צרכי הדיור בעת הנוכחית. חריגות בנייה והרחבת דירות בשכונות הוותיקות 
מעידים על צורך תושבים לעדכן את הדיור ולהעלות את רמת החיים שלהם בשכונות הוותיקות. עדכון 
המגורים אינו מתייחס רק לגודל הדירות אלא גם לתשתיות בהם נעשה שימוש במבנה, לרבות מעליות, 
המגורים  לעיבוי  ותכנוניים  כלכליים  כלים  של  הכנה  ועוד.  איכותי  חיפוי  באנרגיה,  לחיסכון  אמצעים 
הוותיקים ולעדכונם תקטין את הפערים בין הישן לבין החדש, תציע פתרונות איכותיים לתושבים וותיקים 
ותקל על החיבור החברתי-מרחבי בין השכונות. קשירת הפיתוח החדש בהתחדשות השכונות הוותיקות 
היא כורח המציאות, עשויה לצמצם מאד את הפער הגדול בין הישן והחדש ולהעלות את איכות החיים 

בשכונות הוותיקות.

• עדכון מערך השירותים הציבוריים ונראות המרחב הציבורי: חלק בלתי נפרד מההתחדשות של שכונות 	
פנים עירוניות צריך להיות מוטל על הממסד העירוני והממשלתי. כך, לצד עדכון, החייאה והתחדשות של 
המרחבים הפרטיים – מבני המגורים – באמצעות יזמים כלכליים, יש לוודא כי גם ההשקעות הציבוריות 

מפוזרות באורח יעיל ושוויוני בחלקי העיר השונים.

• פיזור שוויוני של השקעות בתשתיות הנדסיות: כמדרכות, מיסעות, ריהוט רחוב, תאורה ושילוט; פיזור 	
שוויוני של השקעות במוסדות חינוך וציבור כבתי ספר, מתנ"סים וגני ילדים; הקפדה על פיקוח עירוני 
עשוי  כזה  טיפול  מטופלים.  לא  חללים  והיווצרות של  מגורים  מבני  הזנחה של  בנייה,  חריגות  למניעת 
לצמצם מאד את ההגירה בין שכונות ותיקות וחדשות ולשמר אוכלוסייה ותיקה ואיכותית במרכז הישן של 
העיר.הוותיקות ולאיכות החיים הירודה שבהן. הממצאים מסקר התושבים שנערך מראים כי זהו המצב 

בכל השכונות הנסקרות.

• מול 	 הוותיקות  הוותיקות: לאור המצב הפיסי של השכונות  יותר של הרשות בשכונות  השקעה רבה 
הבניה החדשה יש חשיבות להשקעה רבה יותר של הרשות המקומית והמדינה בשכונות הוותיקות על 

מנת להקטין את הפער הנוצר בין השכונות הוותיקות לשכונות החדשות.

איך אפשר לעשות זאת אחרת- סיכום ומסקנות

ב.   תכנון והקמה של שכונות חדשות

• נבנים 	 אזורי  המגורים החדשים  ניתוק: המחקר מצא שברוב המוחלט של המקרים,  חיבור במקום 
תוך הפרדה פיזית, תחבורתית וויזואלית בין השכונות החדשות והאזור הוותיק של העיר. עם זאת, ניתן 
הוותיקים  לתושבים  לאפשר  והישן,  החדש  בין  הפער  את  לצמצם  מנת  על  עירוני  בעיצוב  להשתמש 
של העיר ליהנות משטחים פתוחים ומבני ציבור חדשים ולהקטין את הפערים החברתיים הנוצרים בה. 
העיקרון המנחה צריך להיות חיבור הרחובות החדשים אל רשת הדרכים העירונית הקיימת, הקמת מבני 
מגורים המשולבים במרחבים הקיימים ויצירת קישוריות טובה בין המוקדים החדשים לבין המרחב העירוני 

הקיים.

• יצירת מגוון צורות מגורים: אחת מנקודות התורפה שהתגלו במחקר הנוכחי נוגעת להבדלים הגדולים 	
ברמת הדיור ולהומוגניות היחסית של מערכי המגורים בשכונות הוותיקות והחדשות. הן ההומוגניות והן 
ההבדלים בין סוגי השכונות הם מתכון לפערים חברתיים ולהידרדרות ערכי הדיור בשכונות הוותיקות. 
ניתן למנוע זאת באמצעות הקפדה על מגוון של גדלי דירות ובעיקר, באמצעות יצירת מגוון של צורות 
מגורים )למשל, שמירה על שיעור נמוך של דיור בר השגה בשכונות הוותיקות והחדשות כאחד; שילוב 
של דיור להשכרה בכל אזורי המגורים של העיר(. היצע מגוון, בעיקר במונחים של עלויות הדיור, יאפשר 

אכלוס מגוון יותר של השכונות החדשות ויבטיח גם להן מחזור חיים ארוך ויציב יותר.

• צמצום התלות ברכב הפרטי: תכנון מוטה תחבורה ציבורית נחשב כיום לערך מוביל ומרכזי המשפיע על 	
מבנה הערים ועל שיקולי מיקום ופיתוח. הפערים בצורת התנועה במרחב, אותם שיקפנו במחקר הנוכחי, 
הם בבחינת מראה לפערים בנגישות להזדמנויות של תושבים בערים רבות, במרכז הארץ ובפריפריה. 
נגישות לתעסוקה, למוקדי פנאי והשכלה היא מרכיב מפתח ביכולתם של תושבים למצות את עצמם, 
ציבורית  נגישות טובה לתחבורה  לכן,  ובכלכלה.  מועיל בחברה  ולהשתלב באופן  לשפר את הכנסתם 
ופיתוח של מרחבים המאפשרים הליכה ברגל ורכיבה באופניים צריכים להיות ערכים מובילים בפיתוח 

של אזורי מגורים חדשים..
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