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על המחברים
ינון גבע :מתכנן עירוני ,ותלמיד מחקר במחלקה לגאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.
ד"ר גלעד רוזן :מרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

על המחקר
בישראל ,מדיניות ההתחדשות העירונית מקדמת מטרות פיזיות וכלכליות באופן כמעט
בלעדי ,מבלי לתת מענה לסוגיות חברתיות כגון לכידות קהילתית או תמהיל רמות
ההכנסה בשכונות המתחדשות .מחקר זה בחן באיזו מידה מתהווה מנגנון ייחודי לקידום
צדק חברתי במסגרת העבודה הקהילתית הממסדית בהתחדשות עירונית .עבודה זו
טוענת כי בעיצומו של משבר ארצי בתחום ההתחדשות העירונית ,העבודה הקהילתית
יצרה מפנה בשני רבדים :בפרקטיקה הארגונית ובמדיניות המגדירה אותה .ברובד המעשי,
המחלקות לעבודה קהילתית פעלו לביסוס מנגנונים קהילתיים ועודדו גיבוש של הסכמה
על מטרות משותפות ואקטיביזם בקרב תושבים ,פעולות שעשויות לתרום למוכנות
הקהילה לתהליכי התחדשות .ברובד המדיניות ,העבודה הקהילתית עבדה בכלים
פוליטיים ואדמיניסטרטיביים ברמה המקומית ,לשינוי היחסים בין אזרחי העיר ופרנסיה.
באמצעים אלו הציבה העבודה הקהילתית משקל נגד למדיניות שקידמה הפרטה וצמצום
אחריות של רשויות מקומיות.

על מחקרי פלורסהיימר
מחקרי פלורסהיימר באוניברסיטה העברית בירושים פועל כיחידת מחקר במסגרת המכון
ללימודים עירונים ואזוריים וממשיך את עבודתו של מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
שפעל בירושלים משנת  ,1991הודות ליזמתו ולתמיכתו רבת השנים של ד"ר סטיבן ה'
פלורסהיימר ).(2011-1925
מחקרי פלורסהיימר מפרסם מחקרים בתחום חברה ,מרחב וממשל – בפרט במכלול
ההיבטים הנוגעים לעולם השלטון המקומי והממשל המקומי ,ובהם סוגיות של תכנון
ופיתוח ברמה העירונית והאזורית ,כולל סוגות הנוגעות לתכנון ולפיתוח ביישובים
הערביים בישראל ולקשרי הגומלין שבין המדינה והאוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה
הערבית-הפלסטינית הישראלית בתחומי התכנון והפיתוח .כל המחקרים זמינים באתר
האינטרנט לכל דורש .בראש היחידה עומד פרופ' ערן רזין מן המחלקה לגאוגרפיה
באוניברסיטה העברית בירושלים.

תודות
חיבור זה חב לאנשי המקצוע ולתושבים שלקחו בו חלק אם כמרואיינים ואם
כמשתתפים בקבוצות המיקוד השונות.
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תודה מיוחדת לעובדות הקהילתיות בחיפה ובירושלים ,ולעירית בשן מהאגף לשירותים
חברתיים במשרד הרווחה ,שהקדישו לנו מזמנן ופתחו צוהר לעולם ידע ומעשה מורכב
ומרתק .תרומתן לערי ישראל היא חסרת תחליף וראויה להכרה ,וחיבור זה הוא ניסיון
צנוע לסייע בכך.
תודתנו נתונה לחגית נעלי יוסף ,על האכסניה הרעיונית והמקצועית שהעניקה לגיבוש
המחקר .לגלית כהן בלנקשטיין ואיתי גרינשפן ,שליוו את התהוותו של חיבור זה ותרמו
הערות חיוניות בשלבים חיוניים לא פחות .להדס גרופר ,על תשומת ליבה וסבלנותה
כעורכת ,מגיהה ושותפה לדרך.
תודה לקרן הלאומית למדע )מענק  (789/15ולמחקרי פלורסהיימר במכון ללימודים
עירוניים באוניברסיטה העברית ,על המימון למחקר זה.
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תקציר
עובדים סוציאליים קהילתיים הפועלים בשכונות הוותיקות של ערי ישראל ,היו מבין
בעלי התפקיד הראשונים שנדרשו להתמודד עם השפעתה של מדיניות ההתחדשות
העירונית של ישראל ברמה המקומית .מטרותיה של מדיניות זו הן כלכליות ותכנוניות
בעיקרן ,ובראשן תוספת יחידות דיור וחידוש מלאי הדיור בשכונות ותיקות .בהתאם
להיגיון ניאוליברלי גרידא ,יישום המדיניות נשען באופן כמעט מוחלט על השקעת הון
פרטי ,בעוד תפקיד השלטון מצטמצם לכדי יצירת תנאים מאפשרים היווצרות של שוק
נדל"ן באזורים הזקוקים להתחדשות .מסלולי ההתחדשות" ,פינוי-בינוי" ותמ"א ,38
מיושמים באופן נקודתי ועל פי קריטריונים של כדאיות כלכלית .בפועל ,המדיניות
הלאומית מעודדת כניסה של יזמי נדל"ן לשכונות ותיקות עוד לפני שהמדיניות הובהרה
די הצורך ברמה המקומית ,הן לבעלי התפקידים ברשות והן לתושבים.
העבודה הקהילתית היא תחום מקצועי מובחן ,אשר שואף ליצירת קהילות חזקות,
דמוקרטיות ומכילות .התפתחותו המקצועית של התחום הושפעה ,בין השאר ,ממאבקים
מקומיים נגד מדיניות מפלה ולמען צדק ,במיוחד בקנה המידה המקומי .בישראל ,להבדיל
ממדינות אחרות ,רוב העובדים הסוציאליים הקהילתיים מועסקים במסגרות ממסדיות,
בעיקר ברשויות מקומיות .מודל העסקה זה מעצים מתחים שקיימים ממילא בקרב
העובדים הקהילתיים ,המתבטאים בנאמנות לערכי המקצוע לצד מחויבות למסגרת
המעסיקה אותם .המפגש עם תחום ההתחדשות העירונית מציב את העובדים
הקהילתיים בתווך בין מדיניות הרשות המקומית השואפת לקידום יוזמות בתחומן ,לבין
המצוקה המתעוררת בקרב התושבים בשכונות מיישום התכניות הללו .עמדה זו
מאפשרת לעובדים הקהילתיים לפעול כמחוללי שינוי מדיניות ברמה המקומית ולהשפיע
על היחסים בין אזרחי העיר לבין פרנסיה.
מטרתו של מחקר זה היא להאיר ,דרך סוגיית מדיניות אקטואלית ,את חשיבותם
של ממשקים בין עבודה קהילתית לתכנון ברמה המקומית והארצית .המחקר בחן באיזו
מידה מתהווה מנגנון ייחודי לקידום צדק חברתי במסגרת העבודה הקהילתית
הממסדית בהתחדשות עירונית .העבודה הקהילתית הממסדית פועלת במודל ייחודי
ביחס לשחקנים אחרים בתהליך ההתחדשות העירונית ,דבר הבא לידי ביטוי
באסטרטגיות המעורבות ובמטרות והמניעים לקידום מדיניות בתוך המערכת
הממסדית .לצורך הבדיקה נבחנו שני מקרי חקר של מחלקות לעבודה קהילתית שהיו
מעורבות בתהליכי התחדשות עירונית ,בירושלים ובחיפה .נערכו ראיונות מובנים
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למחצה עם עובדי המחלקות לעבודה קהילתית ,אנשי מקצוע מתחום התכנון ומקבלי
החלטות ברמה הארצית .מלבד זאת נערכו תצפיות משתתפות ,קבוצות מיקוד וניתוח
תכניות ומסמכי מדיניות.
במחקר זוהו ארבע אסטרטגיות מרכזיות שבהן נעשה שימוש במסגרת מעורבות
עובדים קהילתיים בהתחדשות עירונית .כל ארבע האסטרטגיות משלבות כלים מסורתיים
של תכנון חברתי .מביניהן בלטה אסטרטגיית התכנון ההשתתפותי ,השואפת לביזור
סמכויות תכנון לרמה מקומית ושכונתית ולהעברת כוח לאזרחים בתהליך התכנון,
שהופעלה במידה מסוימת של הצלחה .קשיים התעוררו כאשר העובדים הקהילתיים
נדרשו להפיק תוצרים בשפה המותאמת לצורכי מערכת התכנון וכאשר תהליך השיתוף
שיושם התנהל בריכוזיות יתרה .אסטרטגיה של פיתוח יכולות מובנה ,המפתחת מנגנונים
קהילתיים לצורך השגת מטרות מדיניות מוגדרות ,בלטה בשני מקרי החקר .עובדים
קהילתיים פיתחו מודלים של סיוע להתארגנות תושבים ,אשר היו נחוצים במיוחד
למערכת התכנון בהתמודדותה עם קידום תכנון בשכונות קיימות .בירושלים ,מרכיב זה
הפך למרכזי במודל הליווי הקהילתי שפותח בעיר ושילב את העובדים הקהילתיים בלב
תהליך ההתחדשות .אסטרטגיות של קידום מדיניות ורפורמה חברתית משמשות שתיהן
לשינוי המדיניות הרשמית ,בין אם על ידי סוכני שינוי בתוך המגזר הציבורי או על ידי
ארגונים חוץ-ממסדיים .שינוי המדיניות מתבטא בערעור עדין אך מתמיד של גבולות
השיח הפנים-ארגוני ,מתוך שאיפה להרחיבו ולשלב בו קולות נוספים .בתחום
ההתחדשות העירונית ,המחלקות לעבודה קהילתית נתקלו בגבולות גמישים :מצד אחד,
היעדר סמכות פורמלית לעסוק בתחום ,ומצד שני שדה בהתהוות המחפש כלים ליישום.
ארגוני חברה אזרחית ,שסיפקו ידע ,תמיכה מקצועית וליווי אישי לעובדי המחלקה ,נהנו
מחופש יחסי בדרכי פעולה ואופני התבטאות ,גם כאשר הוזמנו לפעול על ידי המערכת
העירונית .סגולה זו הקלה עליהם לבטא עמדות הסותרות את המדיניות הקיימת
ולפרקים אף להתנגד למדיניות זו.
ממצא נוסף של המחקר נוגע למאפייני הסוכנות האישית והמקצועית של העובדים
הקהילתיים .בפן הערכי-נורמטיבי ,העובדים הקהילתיים הפגינו תפישה של צדק חברתי,
הנשענת על מסורות המקצוע ובאה לידי ביטוי בהזדהות עקרונית עם החלשים וחסרי
ההגנה ,ובאיתור הגורמים המערכתיים התורמים לפגיעה בחלשים .ההסתכלות
המערכתית ,האופיינית לעבודה קהילתית ,שימשה כגורם מחבר בין המצוקה
הפרטיקולרית וההקשר הרחב שהוליד אותה .מתוך פרספקטיבה מקצועית זו פעלו עובדי
המחלקות לעבודה קהילתית להרחבת האחריות של הרשות המקומית על הנעשה
בשכונות .המעורבות של העבודה הקהילתית הייתה יותר אפקטיבית במקומות בהם היא
סיפקה תשובות לשאלות בוערות שניצבו בפני הרשות המקומית :שאלת ההתארגנות,
שאלת הדיאלוג עם הקהילה ,ושאלת ההתנגדות למדיניות ההתחדשות .המודל משקף
תהליך בהתהוות ולכן מציב שאלות לגבי צורתו העתידית של מודל עבודה מוגמר.
השתלבות מלאה במנגנון העירוני מציבה את העובדים הקהילתיים משני המדיניות
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בסיכון כי יוותרו על עמדתם כיזמים אזרחיים ,לטובת מיצוב מעמדם ושיקול הדעת
שלהם בתהליך התכנון.
על בסיס מסקנות המחקר מוצעות המלצות מספר ,המיועדות לאפשר לעבודה
הקהילתית להתבסס כגורם המקדם עירוניות צודקת ,שבה תושבים הם בעלי כוח מהותי
ולא רק סמלי .לשם כך יש ליצור ברשות המקומית אקלים ארגוני המאפשר התארגנות
אזרחית מלמטה-למעלה ,המתבטא במשאבים מספקים ובביזור סמכויות לרמה המקומית.
מוצעות שלוש המלצות שנועדו לקידום מטרה זו .1 :חיזוק בסיס הידע המקצועי בתוך
העבודה הקהילתית;  .2הגנה על דרגות החופש של אנשי המקצוע בתחום;  .3חיזוק
הממשקים בין גורמי תכנון ורווחה בזירה העירונית.
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מבוא

במסיבת עיתונאים בינואר  ,2014הכריז ראש עיריית ירושלים על מדיניות עירונית חדשה
לקידום תכניות התחדשות עירונית:
אנחנו שמחים להיות פורצי דרך בארץ ולתמרץ את היזמים והתושבים שהינם הלקוחות של
העירייה לחדש את פניה של ירושלים במתווה בו כולם רק מרוויחים [...] .התחדשות עירונית
באמצעות 'פינוי-בינוי' היא הזדמנות פיזית וחברתית ליצירת סביבת מגורים איכותית,
נעימה ,חווייתית וקהילתית עם שירותים חברתיים משודרגים בה.
)מעריב(2014 ,

דבריו של ראש העיר משקפים כיצד נתפסת התחדשות עירונית בעיני קובעי המדיניות,
וכיצד היא מתוארת לציבור :התערבות במאפיינים פיזיים וחברתיים ,שמבטיחה רווח לכל
המעורבים בה ,ובפרט ליזמים ולתושבי המקום הוותיקים .האם המדיניות הנוכחית
להתחדשות עירונית בישראל ,הנשענת באופן כמעט מוחלט על שיקום פיזי והגדלת
יחידות דיור ,יכולה לעמוד בציפיות אלו?
העדויות העולות מהמחקר הקיים בנוגע להתחדשות עירונית הן אמביוולנטיות לכל
הפחות .יוזמות התחדשות עירונית בעידן הניאוליברלי נשענות בצורה הולכת וגוברת על
הון פרטי ,בעוד מערכת התכנון האמונה על יישום ההתחדשות שינתה את תפקידה
משומרת-סף למתווכת ומאפשרת של יחסי המגזר הציבורי והפרטי ) ;Carmon, 1999
 .(Harvey, 1989; Sager, 2011תכניות התחדשות עירונית בעידן הניאוליברלי עוררו ביקורת
אשר הגדירה את המדיניות כסוג ממוסד של ג'נטריפיקציה ,והמחישה כיצד גישות
קהילתניות ,המעבירות לכאורה סמכויות לקהילות מקומיות ,פועלות למעשה לשימור
פערים חברתיים וכלכליים ) Allen, 2008; Amin, 2005; Lees, Slater, & Wyly, 2008; Porter
.(& Shaw, 2009
בישראל ,מדיניות ההתחדשות העירונית מקדמת מטרות פיזיות וכלכליות באופן
כמעט בלעדי ,מבלי לתת מענה לסוגיות חברתיות כגון הלכידות הקהילתית או תמהיל
רמות ההכנסה בשכונות המתחדשות ) Chaskin & Joseph, 2013; Forrest & Kearns,
 .(2001את הדיון במדיניות זו בהקשר הגלובלי יש למקם במסגרת הדיון התיאורטי
הרחב יותר על העירוניות בת זמננו ,הנע בין האפשרות ליצור עיר צודקת במסגרת
המדיניות הקיימת ) ,(Fainstein, 2010ובין הקריאה ַלזכות ָלעיר ,המתבטאת במאבק
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ישיר בשיטה הפוליטית-כלכלית הנהוגה ,ובנהנים ממנה ) ;Harvey & Potter, 2009

.(Marcuse, 2009
המתח בין קידום צדק חברתי בעיר לבין פירוק השיטה שיוצרת את הפערים
החברתיים מלכתחילה ,בא לידי ביטוי במקצוע העבודה הקהילתית .המקצוע מילא
תפקיד משמעותי במאבקים היסטוריים למען צדק עירוני ,בעולם ובישראל ) & Rubin
 ;Rubin, 2008חסון ;1987 ,כורזים .(2000 ,בעודם נתונים במתח מתמיד בין נאמנות
למעסיקיהם לקידום עקרונות של צדק חברתי ,העובדים הקהילתיים מפעילים לסירוגין
אסטרטגיות פעולה מגוונות :החל מבניית הקהילה והקשרים בינה ובין הרשויות ,ועד
מאבק ציבורי ישיר באותן רשויות ) .(Cnaan & Boehm, 2012; Rothman, 2008בתכניות
התחדשות עירונית בעולם ,עובדים קהילתיים שניצבו "בחזית" של יישום המדיניות
השפיעו ,דרך בחירת דרכי הפעולה שלהם ,גם על מטרות ההתחדשות ) ;Bowen, 2015
 .(Durose, 2009בישראל ,מרבית העובדים הקהילתיים מועסקים בשלטון המקומי )משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ;2015 ,סדן ,(2008 ,בניגוד לנהוג במדינות כארה"ב
ובריטניה ) 1.(Rubin & Rubin, 2008צורת העסקה זו מציבה אתגר בפני העבודה
הקהילתית בבואה לשמש כסוכנת של צדק חברתי במדיניות התכנון.
לאור זאת ,מחקר זה בוחן באיזו מידה מתהווה מנגנון ייחודי לקידום צדק חברתי
במסגרת העבודה הקהילתית הממסדית בהתחדשות עירונית בישראל? הכלים ששימשו
לצורך המחקר כוללים ראיונות ,תצפיות ,קבוצות מיקוד וניתוח מסמכי מדיניות .שני
מקרי חקר מפורטים העוסקים בחיפה ובירושלים שימשו לבחינה מעמיקה של פעולת
המחלקות לעבודה קהילתית .שתי הערים ,מהגדולות בישראל ,נושאות מסורות
ומאפיינים ארגוניים שונים ,ומשקפות בכך את חשיבותם של ההקשר והאקלים שבתוכו
מקודמות יוזמות לקידום צדק בעיר .ממצאי המחקר שימשו לבחינת תפקיד העבודה
הקהילתית בשני אפיקים .ראשית ,בוצע ניתוח של האסטרטגיות המשמשות את
המחלקות לעבודה קהילתית בהתמודדותן עם יוזמות התחדשות עירונית .זאת ,בהתבסס
על החלוקה התיאורטית לשלוש אסטרטגיות מרכזיות :תכנון חברתי ,פיתוח יכולות
מתוכנן וסינגור ) .(Rothman, 2008שנית ,נותחו מאפייני הסוכנות האישית ) (agencyשל
העובדים הקהילתיים ,בהתבסס על מודלים תיאורטיים של שחקנים מחוללי שינוי
מדיניות בדרגי שטח ).(Durose, 2011; Lipsky, 2010; Olsson & Hysing, 2012
בשילוב שני המרכיבים ,נוסח מודל המבחין את העבודה הקהילתית הממסדית
משחקנים אחרים המלווים תהליכי התחדשות עירונית .העובדים הקהילתיים פועלים
באסטרטגיות המשלבות כלים של תכנון חברתי עם כלים לפיתוח יכולות ולקידום
מעורבות פעילה של אזרחים בתהליכי תכנון .האסטרטגיות הלקוחות מליבת מקצוע
העבודה הקהילתית תרמו לחיזוק שני מרכיבים מרכזיים של 'העיר הצודקת' של
1

באנגלית ישנה הבחנה בין זרמים ומסורות שונות של המקצוע הבאות לידי ביטוי בשמות
שונים כגון  community organizing, community practiceו .community work-להרחבה ראו:
 ;Cnaan & Boehm, 2012סדן.2008 ,
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 ,(2010) Fainsteinדמוקרטיה השתתפותית וגיוון במשתתפים .במקביל ,עובדים
קהילתיים בדרג שכונתי ,עירוני וארצי פעלו באופן מתואם ולאורך זמן ,במטרה לשנות
את השיח העירוני בנוגע להתחדשות עירונית .שילוב המחלקות לעבודה קהילתית
בתהליך ההתחדשות התאפשר בזכות פעולות להשגת "מקום ליד השולחן" בדרך של
רפורמות הדרגתיות.
עבודה זו מציעה פרספקטיבה מקומית לתהליך גלובלי של שינוי היחסים בין העיר
לבין אזרחיה .גוף ידע רחב בוחן את השפעותיה של מדיניות התחדשות גלובלית
המקודמת בעשורים האחרונים במדינות רבות ומביאה להגדלת פערים בכל קנה מידה
גאוגרפי ) .(Lees et al., 2008; Smith, 2002העבודה הקהילתית הממסדית ,להבדיל ממנגנוני
מעורבות חוץ-ממסדיים ,מציעה אפשרות להערכה מחדש של אחריות העיר כלפי
אזרחיה ,גם במציאות כלכלית ניאוליברלית .השפעתם של העובדים הקהילתיים בדרגי
שטח וביניים על תהליך התכנון נולדה מזיהוי הזדמנויות ופערים במדיניות הקיימת ,אך
גם תוך זיהוי של כל "הזדמנות לשנות את מפת הכוחות של בעלות על העיר והתכנון",
כדברי אחת ממרואיינות המחקר )קבוצת מיקוד ,מאי  .(2014בהתמודדות עם הכוחות
החזקים של שוק הנדל"ן ,העובדים והעובדות הקהילתיים פעלו באופן יזום לשינוי
מדיניות ולהעצמה עצמית כשחקנים משמעותיים בעיר .כדבריה של מרואיינת נוספת:
"כמו שהיזמים הלכו אני רוצה ללכת ,אני רוצה לעשות יוזמה .אני יזמית עכשיו" )ריאיון,
יוני .(2014
הפרק הראשון של חיבור זה מביא סקירה של גוף הידע המחקרי העוסק בהתחדשות
עירונית ,בדגש על מאפייניה בעידן הניאוליברלי ,משנות התשעים של המאה ה 20-ואילך.
הפרק השני מנתח את מדיניות ההתחדשות העירונית הנוכחית בישראל ,תוך הדגשת
מאפיינים מרכזיים ותיאור התפתחויות מהשנים האחרונות .הפרק השלישי בוחן את
עולם העבודה הקהילתית כשדה מקצועי המכוון לשינוי מציאות ,דרך סקירה תיאורטית
והיסטורית וכן תוך דיון במאפיינים של מחוללי שינויי מדיניות מלמטה-למעלה .הפרק
הרביעי מביא סקירה מתודולוגית של המחקר ולאחריו הפרקים החמישי והשישי מביאים
בפירוט את חקרי המקרה של עבודה קהילתית בהתחדשות עירונית בירושלים ובחיפה,
בהתאמה .הפרק השביעי מסכם את מסקנות המחקר ומציג מודל עקרוני לשינוי חברתי
המתהווה בפעולת העבודה הקהילתית בהתחדשות ערי ישראל.
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.1

התחדשות עירונית בעידן הניאוליברלי:
מבט בינלאומי

מחקר ההתחדשות העירונית בעידן הניאוליברלי מספק מסגרת מושגית מתאימה לדיון
במדיניות ההתחדשות העירונית הנוכחית של מדינת ישראל .להלן תוצג המסגרת
התיאורטית והאמפירית העוסקת בכלי המדיניות השונים בהתחדשות עירונית ,והיא
תהווה בהמשך בסיס לטיעון כי מדיניות "פינוי-בינוי" בישראל משרתת ככלי
לג'נטריפיקציה באמצעות בינוי חדש ) .(New-build gentrificationתכניות התחדשות
מהעשורים האחרונים הציבו מטרות של שיפור חברתי ופיזי בשכונות ותיקות ,אך הגבירו
את הסיכון לדחיקת האוכלוסייה הקיימת ולפגיעה בקהילות בשכונות אלה .הדיון
במניעים ובהשפעות של ההתחדשות ייעשה על רקע שאלות תיאורטיות של צדק וזכויות
אזרחיות בעיר.
)"עילוּת" בעברית( עבר הרחבה מאז נטבע בשנות השישים של
המושג "ג'נטריפיקציה" ִ
המאה ה 20-על ידי  .(Lees et al., 2008) Ruth Glassבמקור ,התייחס המושג לתהליך בלתי-
מתוכנן ,בו תושבים ממעמד בינוני וגבוה ) (gentryמהגרים לשכונה עירונית ,בעלת
אוכלוסייה ממעמד נמוך ,שבה הם מזהים ערכים אסתטיים ייחודיים וערכי נדל"ן נמוכים.
עם השינוי בדימוי הציבורי ובהרכב הדמוגרפי של השכונה ,מגיעה גם עלייה ביוקר
המחייה ,ובפרט במחירי הדיור בשכונה .שינוי זה מוביל בהדרגה להגירתם של התושבים
המקוריים שאינם מסוגלים עוד לעמוד בעלויות המגורים בשכונה ) .(Clay, 1979בהמשך
הורחב השימוש במושג למנעד רחב של תהליכים ,מתוכננים או לא ,שתוצאתם הסופית
היא החלפת התושבים המקוריים או שימושי קרקע לטובת מגורים ומסחר המיועדים
למעמדות גבוהים יותר.
המושג "התחדשות עירונית" מתייחס על פי רוב לתהליך יזום ,הנובע ממדיניות של
שלטון מקומי או מרכזי ,במסגרתו אזורים מוגדרים בעיר זוכים להשקעה מחודשת
במטרה לשפר את מצבם בהיבטים פיזיים ,חברתיים וכלכליים ) & Couch, Sykes,
 .(Börstinghaus, 2011קיימת חפיפה מסוימת בין שני המושגים ,ויש המגדירים מדיניות
להתחדשות עירונית כמקרה פרטי של ג'נטריפיקציה ) ,(Porter & Shaw, 2009בשל
התמורה שהיא מעודדת באזורים שחוו דעיכה עירונית (2005) Davidson & Lees .מזהים
כי בנייה חדשה למגורים או לשימושים אחרים יכולה גם היא להביא לדחיקה של
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תושבים ולייקור של שירותים באזורים ותיקים .בכך מתרחב המושג ,מתיאור של העדפות
צרכניות מעמדיות ספציפיות )למשל ,בורגנים המעדיפים בתים ויקטוריאנים( לכדי תיאור
כולל של תופעות וכלי מדיניות עירונית החולקים מאפיינים כלכליים ,מרחביים
וחברתיים משותפים.
כיצד נוצר מלכתחילה מצב בו אזורים מסויימים בעיר סובלים מהזנחה ודורשים
)או מאפשרים( התערבות ממוקדת? בשנות השבעים של המאה ה ,20-כמה כותבים
קראו תיגר על ההנחה של הגאוגרפיה הניאוקלאסית ,לפיה השקעה בלתי-שוויונית
במרחב היא תוצר הכרחי של "האקולוגיה העירונית" .כותבים ניאומרקסיסטיים כגון
 (1973) Harvey ,(1979) Smithו (1976) Molotch-הציעו כי הפערים הם תוצר של כלכלת
שוק קפיטליסטית ,אשר מעצבת את העיר וניזונה ממנה .לדבריהם ,העיר איננה מערכת
בעלת "טבע" משל עצמה ,אלא מנגנון פוליטי מורכב לייצור וצבירת הון ,המונהג על ידי
קואליציה של בעלי הון וקובעי מדיניות .אלו מבטיחים כי ההון ימשיך לזרום לעיר ,אך גם
מנתבים אותו באופן ספקולטיבי ונהנים מהאופי הבלתי-שוויוני של חלוקת ההון במרחב.
בתהליך נוצרים איים של הזנחה ,המשמשים במקביל כסמל לעזובה ולהידרדרות מוסרית
וכקרקע פורייה ומבטיחה להשקעות נדל"ן ,בהתאם לצורך נקודתי .במציאות זו ,הפכה
הג'נטריפיקציה לאסטרטגיה גלובלית המייצרת שווקי נדל"ן חדשים בערים ברחבי העולם
).(Smith, 2002
העובדה כי גם מדיניות רשמית יכולה לתרום להעמקת פערים ,מומחשת היטב בתכניות
התחדשות עירונית רחבות היקף שיושמו במדינות המערב לאחר מלחמת העולם הראשונה.
תכניות מתקופה זו שכונתה על ידי " (1999) Carmonדור הבולדוזרים" ,התבססו על הריסה
מסיבית של משכנות עוני והקמת שיכוני דיור ציבורי מודרניים ,תוך השקעה ציבורית
נרחבת .עם הזמן הפכו אותם שיכונים עצמם לגטאות שסימלו עזובה ועוני בלב הערים .גם
תכניות כוללניות מאוחרות יותר לא סייעו לשנות את הסטיגמה הקושרת ,במיוחד בארצות
הברית ובאנגליה ,את הדיור הציבורי עם עוני ופשע ).(Goetz, 2012
בעוד מאמצי ההתחדשות העירונית בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה
נשענו על השקעה ציבורית נרחבת ,הרי שעליית הניאוליברליזם בראשית שנות ה80-
של המאה ה 20-הביאה להישענות הולכת וגוברת על הון פרטי למימוש התחדשות
עירונית ) .(Carmon, 1999שינוי זה בא כחלק ממפנה אידאולוגי מהותי ברבות ממדינות
המערב ,שבבסיסו עומדת הנחת ההפרטה ,לפיה תפקיד המדינה צריך להשתנות
מאספקת שירותים ישירה להבטחתם של תחרות חופשית ,סחר חופשי ,וזכויות קניין
נרחבות ) ;Sager, 2011הארווי .(2015 ,בהיעדר השקעה ציבורית נרחבת ,נדרש גם
השלטון המקומי להסתגל למצב של תחרות על משיכת השקעות ברמה ארצית
וגלובלית ,לפעול למשיכת משקיעים ולקדם באופן עצמאי את הצמיחה הכלכלית בקנה
המידה המקומי ).(Amin, 2005; Porter & Shaw, 2009
אולם ,כפי שחזה  ,(1989) Harveyהתחרות מייצרת בפועל מרחבים עירוניים דומים זה
לזה .החל משנות התשעים של המאה ה 20-ואילך קודמו תכניות התחדשות בעלות
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מאפיינים דומים להפליא בערים שונות כשיקגו ,סנט לואיס ) ;Chaskin & Joseph, 2015
 ,(Goetz, 2013לונדון ,ליברפול ) ,(Allen, 2008; Lees, 2014אמסטרדם ,רוטרדם ) Aalbers,
 ,(2011; Uitermark, Duyvendak, & Kleinhans, 2007מלבורן ,סידני ) ;Arthurson, 1998
 ,(Levin, Arthurson, & Ziersch, 2014טורונטו ) (August, 2014, 2016ועוד ערים רבות.
בתכניות אלה ניתן לזהות חמישה מאפיינים משותפים :א .התמקדות במתחמי דיור
ציבורי; ב .שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי והחברה האזרחית; ג .התייחסות למתחם
ההתחדשות כאל בעיה נקודתית; ד .מתן פתרון אדריכלי לבעיות חברתיות; ה .שילוב
2
August, 2014, 2016
מטרות חברתיות וקהילתיות בתכניות פיזיות.
א .התמקדות בדיור ציבורי :במדינות המערב נבנו מתחמי דיור ציבורי בהיקף עצום
בעשורים שאחרי מלחמת העולם הראשונה ואיכלסו אלפי משפחות .כך לדוגמה ,ב1981-
בלונדון חיו כ 30%-ממשקי הבית בדירות בבעלות ציבורית מסוגים שונים ).(Watt, 2009
הנכסים הציבוריים הרבים הפכו במהרה לנטל על כלכלות הערים והמדינות במערב ,עקב
עלויות תחזוקה גבוהות וירידה בשיעורי הצמיחה הכלכלית משנות השישים של המאה ה-
 20ואילך .כתוצאה מכך ,שיכוני-ענק מסוגם של קבריני גרין ) (Cabrini-Greenבשיקגו,
ריג'נט פארק ) (Regent Parkבטורונטו או בילמיר ) (Bijlmerבאמסטרדם ,שנבנו כספינות
הדגל של מדיניות רווחה ,הפכו תוך שנים בודדות מהקמתם לסמלים של עזובה ופשיעה
) .(Aalbers, 2011; August, 2014; Goetz, 2013גם הדיירים במתחמי הדיור הציבורי סבלו
מסטיגמה שלילית ונתפסו במקרה הטוב כאוכלוסיה מבודדת שיש לשלבה בחברה,
ובמקרה הרע כנגע חברתי בלב העיר ).(Ingamells, 2007; Lees et al., 2008
בהתאם ,רבות מתכניות ההתחדשות הלאומיות התמקדו בהריסת מתחמי דיור ציבורי
ישנים ובנייתם מחדש כשכונות מגוונות )קרי ,כאלו המשלבות דיור סוציאלי לגווניו לצד
דיור במחירי שוק( .בארה"ב הוכרזה בשנת  1992תכנית ההתחדשות הפדרלית ,HOPE VI
שהעניקה תמריצים לסוכנויות דיור ציבורי ברמה העירונית והמדינתית ) (stateעבור
הריסה של שיכוני דיור ציבורי ובנייתם מחדש כשכונות מגוונות ).(Popkin et al., 2004
באנגליה ,תכנית  (NDC) New Deal for Communitiesהוכרזה ב 1997-ואיפשרה לרשויות
מקומיות להפנות תקציבים לפינוי ובינוי של מתחמי דיור ציבורי ,ובלבד שאלו יופרטו
ויועברו לניהול אגודות דיור עצמאיות ) .(Lees, 2014בשני המקרים ההתחדשות גררה גם
2

אבטיפוס זה של תכניות התחדשות עירונית אמנם לא משקף את כל הנעשה במדינות המערב
) ,(Couch et al., 2011ובמחקר גוברת הקריאה להבחין בין מאפייני ג'נטריפיקציה בעולם
המערבי לבין אלו של "הדרום הגלובלי" או "המזרח הגלובלי" ) López-Morales, 2015; Shin,
 .(Lees, & Lopez-Morales, 2015במקומות מסויימים ,כמו למשל במומבאי ,עדיין מיושמות
תכניות התחדשות שנושאות דימיון דווקא לתכניות "הבולדוזרים" של אמצע המאה הקודמת
) .(Nijman, 2008עם זאת ,הדפוס המתואר כאן עודנו בולט בהיקפיו ובעיקר מתועד בצורה
המקיפה ביותר במחקר ולכן משמש כנקודת מוצא לבחינת תכניות התחדשות ברחבי העולם.
זאת ועוד ,גם תכניות בעלות מאפיינים שונים משמעותית עדיין משקפות את אותו היגיון
ניאוליברלי הנשען על עידוד השקעה נדל"נית והפרטה של מרחבים עירוניים כעקרונות יסוד
בפיתוח עירוני.
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צמצום משמעותי של מספר יחידות הדיור הציבורי .במקומות אחרים ,כמו טורונטו,
הריסת מתחמי הדיור הציבורי הותנתה בבנייה של יחידות חלופיות בשיעור דומה לפחות
) .(August, 2016במדינות המערב תועדו מקרים מועטים בהם תכניות התחדשות התמקדו
בחידוש דיור בבעלות פרטית .יוצאת דופן היא תכנית (HMR) Housing Market Renewal
שפעלה באנגליה בין השנים  ,2011-2002והתמקדה בחידוש אזורי מגורים בבעלות פרטית,
בין השאר באמצעות הפקעה רחבת היקף ).(Allen, 2008
ב .שותפויות עם המגזר הפרטי והחברה האזרחית :יחד עם הקיצוץ בתקציבים
ציבוריים וירידת קרנם של פרוייקטים גדולים בניהול ציבורי ,גברו במדינות המערב
פרוייקטים של התחדשות המבוססים על שיתופי פעולה .שותפויות פרטיות-ציבוריות
) (PPP – public-private partnershipsהפכו למאפיין בולט של תכניות התחדשות עירונית
בעשורים האחרונים ) .(Carmon, 1999; Lees et al., 2008השותפות עם המגזר הפרטי
נועדה לעודד חשיבה יזמית מצד הרשויות המקומיות ,ולהבטיח כי השכונות החדשות
יפותחו בסטנדרטים של השוק הפרטי .בתכניות  HOPE VIו ,NDC-למשל ,נדרשו
הרשויות להציג שותפויות מסוג זה על מנת לזכות בתקציבי פיתוח מהשלטון המרכזי
) .(Goetz, 2010a; Watt, 2009גם בהולנד ובאוסטרליה ,היכן שמתחמי ההתחדשות נותרו
בבעלות סוכנויות ציבוריות ,אותן סוכנויות נדרשו להציג הכנסות עצמיות ,בין השאר על
ידי בניית דיור במחירי שוק ).(Arthurson, 1998; Priemus, 2004
לצד שותפויות עם המגזר הפרטי ,גברה הנטייה להעביר היבטים חברתיים בתכניות
התחדשות לאחריות ארגוני חברה אזרחית .הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא מדיניות
"החברה הגדולה" ) (Big societyשהוצגה על ידי הממשלה השמרנית בבריטניה כחלופה
למעורבות ממשלתית ישירה בתכניות התחדשות וקהילה ) .(Chanan & Miller, 2011מאז
 ,2011תכניות לפיתוח מקומי מבוצעות על ידי קרנות פילנתרופיות ומנוהלות על ידי
ארגון גג ארצי ללא מטרות רווח ,המתמחה בפיתוח קהילתי ) .(Taylor, 2011בארה"ב,
ארגוני פיתוח קהילתי ) (community development corporations, CDC’sמיישמים בשטח
מדיניות פדרלית לשיקום שכונות עוני ,הכוללת היבטים כאספקת דיור בר השגה ובניית
קהילה ).(Sites, Chaskin, & Parks, 2007
ג .מתחמי התחדשות כפיתרון לבעיה נקודתית :תכניות התחדשות מבקשות להתמודד
עם ריכוז לא-פרופורציונלי של אוכלוסייה ענייה באזור מסויים ,אשר יוצר "השפעות
שכונתיות" ) (neighborhood effectsמתמשכות .בין ההשפעות השכונתיות המזוהות עם
ריכוזי עוני בארה"ב למשל ,ניתן למנות שיעורים גבוהים מהממוצע של נשירה מבתי ספר,
גישה מוגבלת למזון בריא ) ,(food desertsשימוש בסמים ,הריונות לא רצויים ואי יציבות
תעסוקתית ).(Sampson, 2012
בהתאם ,מטרות ההתערבות הנקודתית מתייחסות לא פעם לאופן שבו אמור
המתחם "לשוב" לחיקה של העיר ,או ליתר דיוק ,לשוק הנדל"ן שלה ) Porter & Shaw,
 .(2009כך למשל ,אזורי ההתערבות בתכנית  HMRבאנגליה נבחרו לפי היותם "שווקים
כושלים" ).(Allen, 2008
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מדיניות של ג'נטריפיקציה מוסדית ) ,(State-led gentrificationבמסגרתה דיור ציבורי
מוחלף בעירוב של דיור מסובסד ודיור במחירי שוק ,נועדה לייצר תמהיל חברתי ) social
 (mixמאוזן יותר ,ובכך לרפא את ההשפעות השליליות של ריכוזי העוני ולהשפיע על
סביבת המתחם כולה ) .(Goetz, 2010; Uitermark et al., 2007בתכנית  HOPE VIבארה"ב,
מדיניות של "פיזור עוני" ) (poverty deconcentrationהביאה לצמצום משמעותי במלאי
הדיור הציבורי ,כאשר לדיירים הוצע סיוע בשכר דירה במקום דירותיהם במתחמי
ההתחדשות ) .(Goetz, 2012הביקורת על הפגיעה בביטחון הדיור של הדיירים ועל היעדר
ראייה רחבה בתכנית  HOPE VIהשפיעה על גרסתה העדכנית של התכניתChoice ,
 .Neighborhoodsתחת תכנית זו ,ההתערבות הנקודתית מגובה בהשקעה שכונתית ,והדיור
הציבורי מוחלף בצורות אחרות של דיור מסובסד ).(Pendall & Hendey, 2013
ד .פתרונות אדריכליים לבעיות חברתיות .ההידרדרות של שיכוני הדיור הציבורי
הושפעה עמוקות מבעיות של תחזוקה ,ניהול ושיטור .למרות זאת ,כישלון השיכונים
זוהה באופן המובהק ביותר עם דמותם של שיכוני הענק המודרניסטיים .כפי שאותם
שיכונים נתפסו בשעתו כתחליף ראוי למשכנות העוני הצפופים ,כך הידרדרות השיכונים
העלתה את קרנו של דפוס אדריכלי אחר ,ברוחם של העירוניות המגוונת המזוהה עם
ג'יין ג'ייקובס ) (Jacobs, 1961ועקרון "המרחבים המוגנים" ) (Defensible Spacesשל אוסקר
ניומן ) .(Newman, 1996החלופה האדריכלית ,שזכתה לפופולריות רבה בתכניות
התחדשות השתקפה בקנה מידה "אנושי" יותר ,בלוקים עירוניים קטנים ושילוב מסחר
ופעילות מגוונת במפלס הרחוב .השטחים הפרטיים המשותפים צומצמו למינימום
ונשמרו בטווח ראייה מהדירות ומהרחוב במטרה לחזק את תחושת הביטחון .בארה"ב,
עקרונותיו של  Newmanאומצו כמדיניות רשמית והביאו להפחתת הצפיפות במתחמים
מתחדשים ) .(Popkin et al., 2004באנגליה ובקנדה תכניות ההתחדשות הוסיפו יחידות
דיור ושימושים בשטח הקיים ,תוך אימוץ קביעתה של ג'ייקובס ,לפיה צפיפות היא תנאי
לקיום סביבה עירונית טובה ) .(August, 2014; Lees, 2014סוגיית העירוב החברתי קיבלה
גם היא מענה אדריכלי .בקנדה ובאוסטרליה ,למשל ,הדירות הציבוריות נבנו במעורבב
עם הפרטיות וללא הבחנה חיצונית ,על מנת לצמצם את הסטיגמה של הדיור הציבורי
) .(August, 2016; Levin et al., 2014לעומת זאת ,ברובע הוחפליט ) (Hoogvlietברוטרדם
נמצא כי השילוב הפיזי לא סייע לצמצום הניכור בין קבוצות ).(Uitermark et al., 2007
ה .שילוב מטרות חברתיות וקהילתיות בתכניות פיזיות .עד לשנות השמונים של
המאה ה ,20-התכניות הדומיננטיות להתחדשות במדינות המערב נשענו על הנחה לפיה
שיקום המרחב הפיזי יהווה תרופה לבעיות חברתיות ) .(Alterman, 1995תכניות מסוג זה
נוהלו באופן ריכוזי ויושמו כמקשה אחת בחלקים שונים של המדינה ,דבר אשר הקשה
על היכולת לספק מענה לצרכים שעלו ברמה המקומית ) .(Carmon, 1999כאלטרנטיבה,
החלו להתפתח תכניות הכוללות מטרות של שיקום חברתי ופיתוח כלכלי ,כגון צמצום
פערים כלכליים ,עידוד תעסוקה ,אספקת שירותים חברתיים וביזור סמכויות לקהילה
המקומית ) .(Tallon, 2010אחת התכניות הראשונות שפעלו באופן כזה הייתה תכנית
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"שיקום שכונות" ,שהוכרזה בישראל בשנות השבעים של המאה ה .20-ניהול התכנית
ותקציביה חולקו שווה בשווה בין תכניות לשיקום פיזי ולשיקום חברתי ,וניהול
הפרויקטים ברמה המקומית נעשה בשילוב נציגים נבחרים מהקהילה )צ'רצ'מן.(1985 ,
הגישה החברתית של תכניות התחדשות בעידן הניאוליברלי נשענת על עקרונות של
העצמה קהילתית ,כלומר חיזוק יכולת ההנהגה העצמית ופתרון הבעיות בתוך הקהילה.
ההעצמה אמורה לחזק את הלכידות החברתית ) (social cohesionשל הקהילה ,אשר
משתקפת בעולם ערכים משותף ,סולידריות בין שכנים ,רמת סדר ושליטה חברתית ,זהות
מקומית מובחנת ומעורבות פעילה בחיי הקהילה .מטרות אלה משקפות גישה קהילתנית,
לפיה קהילה נדרשת לקבוע את סדרי חייה בעצמה – ואם אינה מסוגלת לכך ,יש להקנות
לה כלים לעזרה עצמית והדדית ) .(Forrest & Kearns, 2001גישה זו מתיישבת עם עקרונות
ניאוליברליים מרכזיים כצמצום מעורבות השלטון המרכזי וביזור סמכויות ) ;Amin, 2005
.(Defilippis, Fisher, & Shragge, 2006
העצמת הקהילה אומצה כמטרת מדיניות בארה"ב ואנגליה מאז שנות ה90-
) .(Defilippis et al., 2006; Tallon, 2010כך למשל ,תכנית  NDCבאנגליה התבססה על
שותפויות רב מגזריות ברמה המקומית וקידמה הנהגה מקומית ).(Lawless & Beatty, 2012
גם בגרמניה שלאחר האיחוד ,תכניות לשיקום ערי המזרח זכו למימון פדרלי רק אם
מטרותיהן כללו לא רק שיפור של מלאי הדיור ,אלא גם חיזוק של ההנהגה המקומית ושל
הקשרים בין הקהילות המקומיות ) .(Porter & Shaw, 2009בהמשך שולבו מטרות דומות
בתקנות האיחוד האירופי למימון תכניות התחדשות ברמה המקומית ) & Colantonio
 .(Dixon, 2009הביטוי הפיזי למטרות אלה היה ,כאמור ,השילוב בין צורות מגורים שונות
במטרה לצמצם את ההשפעות השליליות של ריכוזי עוני ולייצר קשרים חברתיים
וקהילתיים בין תושבים מרקעים שונים ).(Lees, 2008
חמשת המאפיינים שתוארו לעיל משתלבים לכדי פרדיגמה אחידה למדי .בצידה האחד
ניצבת בעיה בדמות מתחמים מודרניסטיים מוזנחים ,מנותקים ויקרים לתחזוקה,
שאוכלוסייתם סובלת מריבוי בעיות )ולעתים אף נתפסת כבעיה בפני עצמה( .בצידה
השני ,הפיתרון :מתחמים מגוונים באוכלוסייתם ,בצורות מגורים ובשימושי הקרקע,
המנוהלים במשותף עם המגזר הפרטי והחברה האזרחית ומניבים הכנסות כלכליות וחוסן
קהילתי .ובתווך ,תהליך התחדשות המשלב את הקהילה בקבלת ההחלטות ומשקף את
צרכיהם .המחקרים הרבים שבחנו תכניות התחדשות וג'נטריפיקציה מוסדית מציגים
תמונה מורכבת יותר ומטילים ספק ביכולתן ,ואף בכוונתן ,של אותן תכניות להביא
לצמצום פערים וחיזוק הלכידות החברתית.
הערכת ההשפעה של מדיניות ה Social mix-בקנדה ובארה"ב מעלה כי זו דווקא מזיקה
ללכידות החברתית .עקב שינוי המרקם הבנוי והתפזרות האוכלוסייה המקורית ,מאבדים
התושבים המקוריים את רשתות התמיכה שבנו על רקע הקשיים החברתיים הרבים ,בין
אם מכיוון שהיקף הדיור הציבורי במתחם צומצם או כי משך הבנייה הארוך אילץ אותם
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להשתקע במקומות אחרים ) .(August, 2016; Manzo, Kleit, & Couch, 2008המעטים
שחוזרים לשכונה כדיירי דיור ציבורי סובלים מאותה סטיגמה שלילית שדבקה בהם מצד
שכניהם החדשים מהמעמד הבינוני ) .(August, 2014; Goetz, 2013עוד ספקות עולים בדבר
האפשרות לשלב בין העצמת הקהילה למדיניות שוק ניאוליברלית .באנגליה ,תכניות
ההתחדשות הציבו כמטרה את ביזור הסמכויות לקהילה ושילובה בקבלת ההחלטות.
בפועל ,מטעמי חסכנות וניהול סיכונים ,ההתערבות הנקודתיות התבססה לא על
המטרות שהוגדרו ברמה הקהילתית ,אלא על הכלים שהשלטון המרכזי יכול היה לספק
) .(Dicks, 2013גם הדרישה הניאוליברלית לגישה יזמית מצד הקהילה עוררה קשיים.
השותפויות המקומיות נדרשו לגייס כסף באופן עצמאי ולהתחרות על תקציבים ,דבר
שהחמיר את החשדנות והעוינות בין קהילות שונות ).(Mayo, 1997
ממצאים אלו עומדים בבסיס הביקורת על תכניות ההתחדשות ,אשר מקדמות את מה
שכונה על ידי  (1996) Smithאידאולוגיה מעמדית-נקמנית ) ,(Revanchistהפועלת "לכיבוש
מחדש" של אזורים מוזנחים בעיר מידי העניים והשבתם לחיק הבורגנות ) ;Aalbers, 2011
 .(Lees, 2014במסווה של תיקון אזורים כושלים מבחינה עירונית ,תכניות ההתחדשות
מאלצות את בני המעמדות הנמוכים לאמץ את ההיגיון של מעמד הביניים ,הרואה בדיור
נכס כלכלי ולא צורך קיומי ) (2016) August .(Allen, 2008אף מעלה את החשש כי אזורי
ההתחדשות משמשים שוב ,כפי שנעשה בעת הקמת שיכוני הענק המודרניסטיים ,ככר
לניסויים אדריכליים המשקפים אופנות עיצוביות וסטיגמות חברתיות ,ולא את רצון
התושבים .עוד ,טוען  ,(2005) Aminכי "הקהילה" על חוסנה ובריאותה מסומנים כפיתרון
קסם לכל בעיה חברתית ,בעוד הקהילות העניות עצמן מסומנות שוב כחסרות את
המאפיינים אלו .הקהילתנות כאידאולוגיה ,מסכמים  ,(2006) Defilippis et al.מתמקדת
בתפקיד הקהילה ובקנה המידה המקומי תוך התעלמות מתנאי יסוד כלכליים וחברתיים
המונעים צמיחה של אזורים הסובלים מעוני )כגון שינויים בשוק העבודה ,בקצבאות או
במיסוי(.
הדיון הביקורתי במדיניות עירונית נדרש לשאלה כיצד יש לפעול לקידום צדק בעיר
בעידן הניאוליברלי .ניתן לסמן שני ענפי מחשבה מרכזיים המספקים מענה לשאלה זו:
עקרון "הזכות לעיר" ) (The Right to the Cityשל  ,(2003) Harveyועקרון "העיר הצודקת"
) (The Just Ctiyשל  .(2010) Fainsteinלפי עקרון "הזכות לעיר" ,יש לקרוא את השינוי
העובר על העיר בעשורים האחרונים כמאבק בין-מעמדי ,שבו כל המנגנונים הפוליטיים
והכלכליים מגוייסים לשירותיה של קבוצה קטנה ובעלת השפעה .התגובה הראויה ,לפי
גישה זו ,חייבת להיות מקיפה לא פחות ,ולהביא לשינוי מן היסוד של המבנים הפוליטיים
השולטים בעיר ) .(Marcuse, 2009מבנים כאלו יאפשרו את כינונו של מרחב ציבורי שאינו
מוגדר על פי זכויות קניין או לאום ).(Harvey & Potter, 2009
בניגוד לאופי האוטופי-מהפכני של "הזכות לעיר"" ,העיר הצודקת" היא ניסיון להגדיר
קריטריונים משותפים לצדק במסגרת הסדר הקיים בעיר המערבית הקפיטליסטית,
באמצעות מה שמכונה "רפורמה-ללא-רפורמה" ) .(Fainstein, 2010, p. 19את הצדק יש
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לבחון על פי שלושה מדדים מרכזיים :הוגנות ,שהיא המידה שבה מדיניות פועלת
לצמצום פערים בין עשירים ועניים; דמוקרטיה ,דהיינו מידת המעורבות הפעילה של
תושבים בעיצוב המדיניות וניהול העיר; וגיוון של אוכלוסיות )וקהילות( מרקעים שונים,
המנוגד לאופי ההומוגני המאפיין את החשיבה הקהילתנית ).(Fainstein, 2013, 2010
בתווך בין שתי הגישות ניצבות דוגמאות אמפיריות הממחישות כי ניתן להיאבק
להשגת זכויות וקידום צדק חברתי ,באמצעות פעולה קהילתית מאורגנת בתוך המסגרות
הפוליטיות הקיימות .למשל (2010) Savini ,מדגים כיצד שילוב של התארגנויות קהילתיות
ממוסדות בתוך מערך הממשל העירוני בשוודיה תרם ליכולתם של נציגים לקדם את צרכי
הקהילה ואף להתנגד לשחקנים חזקים מהם (2009) Steil & Connolly .מציעים מודל של
"קונטרה-ארגון" עבור ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתיאום עם הממסד :התארגנות
קהילתית הפועלת להשגת הכרה ואמון מצד הממסד העירוני ,אך מקדמת גישות
החותרות תחת היגיון הפיתוח הכלכלי הניאוליברלי המאפיין את העיר .ניתן אם כן
להגדיר רצף של כלים לקידום צדק חברתי במדיניות העירונית .בקצה האחד ניצבת
פעולה בשיתוף הממשל העירוני או תחתיו ,בה קיים מתח רב בין קידום צדק חברתי לבין
קידום מטרות פיתוח אופייניות לעידן הניאוליברלי .בקצה השני ניצבת פעולה חוץ-
ממסדית ישירה של החברה האזרחית ,במסגרתה יש חופש רב יותר למאבק בשיטה ,אך
קיים סיכון של דחיקה לשוליים.
מקרי חקר מסוגים אלה ממחישים כיצד השאלות התיאורטיות מתנקזות בסופו של
דבר לתהליכי קבלת החלטות .תוצרי המדיניות ,צודקים או לא ,מתעצבים מתוך אופני
הפעולה של בעלי תפקידים בודדים הניצבים בצמתי הכרעה בתוך מערכת הממשל,
ומושפעים גם הם מהשינויים העוברים על העיר בעשורים האחרונים .כך למשל,
המתכננים במגזר הציבורי ,אשר באופן מסורתי נתפסו כשומרי סף רגולטוריים האמונים
על הבטחת אינטרס הציבור ,התאימו את עצמם לשינויים בסדרי העדיפויות השלטוניים
והחלו למלא תפקידי מתווכים ומאפשרים של השקעת הון פרטי בעיר ).(Fainstein, 1994
לפי  ,(2011) Sagerהשינוי הושפע מכך שבעיניים ניאוליברליות ,עקרונות כדמוקרטיה,
שיתוף ציבור ושקיפות בתכנון עירוני נתפסים כאיום על מנגנוני השוק הפרטי וכחסם
לפיתוח .מנגד ,שיקול הדעת של אנשי מקצוע במערכת העירונית יכול לאפשר להם גם
לקדם עקרונות של צדק בתוך המערכת העירונית הניאוליברלית .כפי שיוצג ,עובדה זו
היא המאפשרת גם לעובדים קהילתיים להשפיע מדרג השטח כלפי מעלה.
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.2

מדיניות ההתחדשות העירונית בישראל

מדיניות ההתחדשות העירונית המיושמת כיום במדינת ישראל התהוותה בהדרגה לאורך
כמעט שלושה עשורים .תקופה ארוכה זו איננה עשויה מקשה אחת ,אך שני היבטים
שזורים לכל אורכה :ראשית ,הישענות על עקרונות של שוק חופשי בתכנון פיזי .שנית,
התמודדות עם קשיים חברתיים הכרוכים בתהליך התחדשות ,שהבולטים בהם הם קשיי
התארגנות של בעלי נכסים וקושי להבטיח את זכויותיהם בתהליך .משבר הדיור והמחאה
שבאה בעקבותיו בשנת  2011סימנו נקודת מפנה בתחום .החל מהעשור השני של המאה
ה 21-גברו המאמצים לעידוד התחדשות בדרך של הסרת חסמים מצד אחד ,ודרישה
להכרה בהשפעות החברתיות של ההתחדשות מצד שני.
השלבים המרכזיים בתהליך זה ייסקרו להלן ,תוך טענה כי ניתן לזהות מאפיינים של
ג'נטריפיקציה מוסדית ) (state-led gentrificationבמדיניות ההתחדשות העירונית בישראל.
זאת ,בהתבסס על דמיון במאפיינים מסויימים בין המדיניות הישראלית לבין הנעשה
במדינות מפותחות אחרות בעידן הניאוליברלי ,שנסקרו בפרק הקודם .הדמיון נעוץ
בעיקר בהיבטים של שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי ) (PPPוהתייחסות להתחדשות כאל
פיתרון לבעיה נקודתית ,ובמידה גוברת גם בהתמקדות בחידוש נכסי הדיור הציבורי.

 .2.1התחדשות עירונית עד שנות התשעים של המאה ה20-
טרם גיבושו של דור מדיניות ההתחדשות הנוכחי ,זוהו בישראל שני "דורות" במדיניות
ההתחדשות" :דור הבולדוזרים" בשנות החמישים והשישים של המאה ה ,20-שהתאפיין
בהריסה נרחבת של כפרים ושכונות עוני ,ודור התכניות הכוללניות שבא לידי ביטוי
בתכנית "שיקום שכונות" בשנות השבעים והשמונים ) .(Carmon, 1999יוזמות להתחדשות
עירונית השייכות "לדור הראשון" ,התמקדו בפינוי אזורים ספציפיים מתקופת טרום
המדינה ,שזוהו כמשכנות עוני או נחשבו מסוכנים )צפריר .(2011 ,הלקחים של הדור
הראשון נוסחו על ידי  (1999) Carmonכסדרה של "לאווים" למדיניות התחדשות :לא
לאמונה כי תיקון המרחב הפיזי יוביל בהכרח לתיקון חברתי ,לא להריסה ופינוי מסיביים,
לא לבינוי שיכוני ענק למפונים עניים.
בשנות השבעים של המאה ה ,20-כשלושה עשורים בלבד לאחר הקמת מרבית שכונות
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השיכון הציבורי בישראל ,כבר הורגש בהן הצורך בהתחדשות .תכנית "שיקום שכונות"
שהייתה תכנית ההתחדשות המקיפה הראשונה בישראל ,הופעלה החל מ 1977-ושילבה
בין התחדשות פיזית לבין שיקום ופיתוח שירותים חברתיים .ההתחדשות הפיזית
התמקדה בשיפוץ והרחבת דירות מגורים קיימות ,תוספת מבני ציבור ,שיקום המרחב
הציבורי ושיפוץ חזיתות ושטחים משותפים בבתים משותפים )שכטר ,אלתרמן ופרנקל,
 .(1985תקציב התכנית הגיע ממקורות ממשלתיים ומתרומות של קהילות יהודיות
בתפוצות ,ש"אימצו" כל אחת קהילה אחת בישראל .תכנית "שיקום שכונות" פעלה לפי
עקרונות של ביזור סמכויות חלקי לגופי ניהול מקומיים ,שבהם שולבו נציגי שלטון
מקומי ומרכזי ,נציגים נבחרים מהשכונה ונציגי הקהילות המאמצות )צ'רצ'מן.(1985 ,
הפרויקט בראשיתו ,נועד להימשך חמש שנים בלבד אך פעילותו נמשכת עד עצם היום,
על אף שתקציביו קוצצו בצורה ניכרת לאורך השנים )ביטון.(2009 ,

 1990 .2.2עד  :2011גיבוש עקרונות וכלים להתחדשות עירונית
כלי המדיניות המרכזיים להתחדשות עירונית בישראל" ,פינוי-בינוי" ותמ"א  ,38נוסחו
בשנות ה ,2000-אך העקרונות המובילים אותם נוסחו כבר בשנות ה 90-של המאה
הקודמת ,בתקופה שסימנה שינוי תפיסתי עמוק במערכת התכנון הישראלית ,בד בבד
להתחזקות מאפיינים ניאוליברליים במדינה ).(Schipper, 2015
תכניות מתאר ארציות ,כלי מדיניות חדשים ושורה של אמצעים נלווים סימנו את
השינוי הפרדיגמטי שעברה מערכת התכנון הישראלית :מפיזור אוכלוסין מתוכנן להכרה
בהכרח לצופף ערים קיימות ,ומבנייה ביוזמה ציבורית להתבססות גוברת על השקעה
פרטית לצורך השגת מטרות לאומיות )הרשקוביץ .(2006 ,שתי תכניות מתאר ארציות
כוללניות שאושרו בתקופה זו ,תמ"א  (1998) 31ותמ"א  ,(2005) 35תוכננו תוך היסמכות
גוברת של המדינה על בנייה פרטית ) ;Alterman, 2002ראו תרשים  .(1מלבד זאת,
התכניות הציגו לראשונה אלטרנטיבה ואף ביקורת למדיניות פיזור האוכלוסין של ישראל
)זנדברג ;1999 ,מזור .(1997 ,מטרות תמ"א  35כללו את הצורך ]ב["צמצום תופעת הפרבור"
ואת "שיפור המרחב העירוני תוך ] [...בנייה בצפיפויות גבוהות יחסית" )תמ"א ,2005 ,35
עמ'  .(3בתכנית נוסחו גם לראשונה עקרונות להתחדשות עירונית ,ובהם הדרישה כי כל
פיתוח של קרקע בתולה יותנה בבדיקה של "האפשרות לצופף או לחדש שטח בנוי קיים"
)שם ,עמ'  ,(7וכן החרגתם של מתחמים ל"חידוש עירוני" ממגבלות מקומיות של צפיפות
מקסימלית )שם ,עמ' .(17
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תרשים :1

התחלות בנייה לפי סוג יוזמה2013-1962 ,

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 ,א

הצורך בהתחדשות ובציפוף קיבל ביטוי רשמי עם אימוצן של המלצות "הוועדה לשיקום
פיזי של מרכזי ערים" על ידי הממשלה בספטמבר ) 1998אייגס ;1998 ,ממשלת ישראל,
 .(1998הוועדה הציעה מנגנון שבו ההתחדשות ממומנת על ידי השוק הפרטי :המדינה
תציע זכויות בנייה נרחבות ופטור ממסים והיטלים המושתים על פיתוח נדל"ן ,ליזמים
ובעלי נכסים שיתקשרו ביניהם בעסקאות פינוי-בינוי .זאת ועוד ,הוועדה זיהתה כבר
בשלב זה את החסמים המרכזיים שימשיכו ללוות את מדיניות ההתחדשות בישראל
בעשורים הבאים :ראשית ,הכדאיות הכלכלית מהווה תנאי ליישומם של פרוייקטים
וחסם בפני ביצועם במקומות שבהם הסיכון גובר על הסיכוי לרווח .שנית ,הקושי של
בעלי נכסים להתארגן לביצוע עסקת התחדשות בנכסיהם קיבל מענה בדמות ההבטחה
לפיצוי הולם ולדיור חלופי לבעלי נכסים בפרוייקטים )אייגס.(1998 ,
הפתרונות שהציעה הוועדה לציפוף וייעול השימוש בשטחים עירוניים קיימים הניחו
את היסודות למסלולי "פינוי-בינוי" ,שנוסחו בשורה של חוקים ותקנות משנת 1999
ואילך .לעקרונות שהציבה ועדת אייגס נוספה מטרה חברתית אחת – מניעת הזדקנות
האוכלוסייה בשכונות ותיקות )אתר משרד הבינוי והשיכון .(2015 ,עקרון הפעולה של
פינוי-בינוי מבוסס על חלוקת אחריות ושיתוף פעולה בין שלטון מקומי ,שלטון מרכזי,
בעלי נכסים ויזמי נדל"ן .השלטון המרכזי אחראי על גיבוש כלי מדיניות כלכליים
ותכנוניים ותנאים לקבלת הטבות הבנייה והמיסוי )למשל ,מינימום של  24יחידות דיור
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במתחם ,שנועד להבטיח כי ההטבות ניתנות לדיירי בתים משותפים בלבד( .הרשויות
המקומיות אחראיות לזיהוי מתחמים ואזורים להתחדשות ,השלמת תשתיות וביצוע
"פעולות הסברה לתושבים" .ביצוע העסקה בפועל מוטל על היזמים והדיירים ,המיוצגים
במשוואה זו כמקשה אחת של "השוק הפרטי" ,כאשר לרשויות אין תפקיד בעסקה
ביניהם ,אלא רק בהבטחת ישימותה הכלכלית והתכנונית )אלדור.(2013 ,
חלוקת תפקידים זו נועדה ,לכאורה ,ליצור מצב של רווח לכול )”.(”win-win situation
המדינה מממשת את מטרותיה התכנוניות ,בעלי הנכסים נהנים מנכס חדש וגדול יותר,
והיזם נהנה מתוספת זכויות בנייה המבטיחות לו רווח מינימלי ממכירת יחידות דיור
חדשות .לתכניות נקבע שיעור רווח גבוה יחסית )לרוב  ,(25%-20%שנועד גם להגן על
בעלי הנכסים מפני מצב בו יזמים לוקחים סיכון כלכלי גדול מדי ופושטים את הרגל
בטרם בנו את הדירות החלופיות .המפתח המרכזי להבטחת הכדאיות הכלכלית הוא
"מכפיל הציפוף" ,שהוא היחס בין מספר הדירות הקיימות למספר הדירות החדשות .ככל
שערך הקרקע במתחם נמוך יותר ,כך נדרש מכפיל ציפוף גבוה יותר להבטחת הכדאיות
הכלכלית )משרד הבינוי והשיכון .(2014 ,שני המסלולים בתכנית פועלים על פי עקרונות
אלו ,כאשר ההבדל המהותי טמון בזהותו של יוזם התכנית:
א" .מסלול רשויות" ,מבוסס על יוזמה של רשויות מקומיות ,המזהות אזורים
להתחדשות באמצעות הריסה או עיבוי ,חברה מנהלת )ציבורית או פרטית(
מטעם הרשות המקומית אחראית לקידום התכנון ולעריכת "פעולות הסברה"
לתושבים .לאחר סיום תהליך התכנון הסטטוטורי ,נדרשים תושבי המתחם
להתקשר בהסכם חוזי עם יזמים פרטיים לשם יישום התכנית המאושרת.
ב" .מסלול מיסוי" )או "מסלול יזמים"( מאפשר לתושבים או ל ַיזם מטעמם ליזום
תכנית התחדשות להריסה ובנייה .במסלול זה ,הרשות נדרשת רק להסכים
לביצוע התכנית ,כאשר התכנון ועלויותיו הם באחריות המגישים )משרד הבינוי
והשיכון.(2014 ,
במהרה התגלה כי יוזמי תכניות פינוי-בינוי נתקלים בקשיי יישום .אחד הפתרונות שהוצע
הוא חוק פינוי ובינוי )פיצויים( ,תשס"ו ,2006הידוע גם כחוק "הדייר הסרבן" .החוק נועד
למנוע מצב שבו דייר המהווה לשון מאזניים לאישור תכנית ידרוש הטבות יתר ביחס
למה שניתן לשכניו .החוק קובע כי בבניין המיועד להתחדשות עירונית ,רוב מיוחס של
 80%מבעלי הדירות יכול לתבוע בתביעת נזיקין דייר המביע "סירוב לא סביר" לתכנית
ההתחדשות .עילות "סבירות" לסירוב כוללות ערעור על הישימות הכלכלית של
הפרוייקט ,בטוחות לא מספקות ופיצוי שאינו הולם צרכים פיזיים ואחרים של המסרב.
רשימה סגורה של סיבות סבירות לסירוב ,מגבילה במובן מסויים את זכות הקניין של
בעל נכס אחד בשם זכות הקניין של שכניו .תביעות שהוגשו עד כה מתוקף החוק
הסתיימו בניצחון התובעים והותירו לכל היותר חלון זמן שבו יוכל הנתבע להסכים
לעסקה ולהימנע מתשלום הנזיקין.
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תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א ,(2005 ,38
שנערכה במטרה להתמודד עם הסיכון המוחשי של רעידות אדמה בישראל ,הפכה במהרה
למסלול מועדף להתחדשות של מבני מגורים .גם במסלול זה ,האמצעי שנבחר להשגת
מטרות פיזיות היה עסקה קניינית בשוק הפרטי בין יזם פרטי לבעלי נכסים .בתמורה
לחיזוק הבניין ,התכנית מעניקה ליזם תוספת מצומצמת יחסית של זכויות על גבי המבנה
הקיים ,ללא הריסתו ,בעוד הדיירים נהנו מתוספת בינוי שכללה לרוב מרחב מוגן דירתי
)ממ"ד( ומרפסת .בהמשך תוקנה התכנית ונוסף לה מסלול מקביל לפינוי בינוי ,אשר
אפשר הריסה ובנייה מחדש של מבנים בודדים ,כתחליף לחיזוק )תמ"א .(2009 ,2 /38
בשונה ממסלולי "פינוי-בינוי" ,תמ"א  38מאפשרת יישום בקנה המידה של הבניין הבודד
ללא צורך בתכנון סטטוטורי ,עובדה שהקלה על ההתארגנות והיישום והפכה את התכנית
למסלול מועדף לביצוע התחדשות עירונית עבור יזמים ובעלי נכסים .התכנית מאפשרת
לרשויות מקומיות להפעיל שיקול דעת במתן זכויות בנייה במסגרתה ,זאת במסגרת הכנת
תכנית סטטוטורית נוספת הקובעת את כללי יישום תמ"א  38בשטח רשות מקומית אחת
או בחלק ממנו.
תרשים 2

היתרים מתוקף תמ"א  38שאושרו ,בחלוקה לפי מחוז

מקור :מינהל התכנון2015 ,

בפועל ,היקף היישום של הכלים להתחדשות עירונית לא עמד בציפיות .עד לשנת ,2010
רק שני פרוייקטים בכל הארץ נכנסו לשלב היישום במסלולי פינוי-בינוי ,ורק כ300-
בקשות להיתר אושרו מתוקף תמ"א  ,38מתוך מעל  30,000יחידות דיור שנבנו מדי שנה
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באותה תקופה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 ,א; מבקר המדינה ,2011 ,עמ' 688-
 ;665מינהל התכנון .(2015 ,מערכת התכנון הישראלית ,שסבלה ממילא מקצב עבודה
איטי ,נדרשה כעת להתמודד עם סוג חדש ומורכב של תכניות .לכך נוספו חסמים ,שהיו
צפויים ממילא .בהיבט הכלכלי ,פרוייקטים מחוץ למטרופולין תל אביב נתקלו בקושי
להוכיח כדאיות כלכלית ותמ"א  38לא סייעה במיגון מבני מגורים באזורים רגישים
סייסמית )נגב ,פייטלסון ,סגל ושוחט .2015 ,ראו תרשים  .(2בהיבט החברתי ,תושבים
נתקלו בקושי להתארגן ליישום פרוייקט ,אך חמור מכך ,התמודדו עם מקרים של נוכלות,
התנהלות לא הוגנת ולחצים מצד יזמים .בעוד מוסדות התכנון חיפשו דרכים להסיר
חסמים תכנוניים וכלכליים להתחדשות עירונית ,בזירה הציבורית והאקדמית התעורר
דיון על ההשפעות החברתיות של מדיניות ההתחדשות העירונית.

 2011 .2.3ואילך :ממחאה ומשבר לדיון ציבורי
שנת  2011סימנה מפנה בהתייחסות שקיבל תחום ההתחדשות העירונית במדיניות.
מחאת הדיור שהתעוררה באותה שנה ,יחד עם דו"חות ביקורת קשים על התנהלות
המדינה בתחום הדיור ,חייבו את השלטון המרכזי להציע פתרונות להסרת חסמים.
רפורמות חדשות שנועדו להאיץ את הבנייה למגורים )ולא תרמו להורדת מחירי הדיור(,
דחקו לשוליים את פרדיגמת הציפוף של העשורים הקודמים )פייטלסון ,(2015 ,אך גופי
התכנון המשיכו להציע דרכים נוספות להגדלת היישום של תכניות התחדשות עירונית.
בעוד המדינה פועלת ליישום התחדשות עירונית במסגרת העקרונות הקיימים ,החלו
גורמים בחברה האזרחית ובאקדמיה להציע עקרונות אלטרנטיביים להתחדשות
עירונית .המחאה החברתית של  2011עוררה ביקורת על המדיניות התכנונית בישראל,
שנוסחה במושגים של צדק חברתי וכללה דרישה למעורבות ציבורית בתהליך קבלת
ההחלטות.
הפתרונות המרכזיים שהציעה המדינה נועדו לשפר את הכדאיות הכלכלית של מיזמי
פינוי-בינוי ולקצר הליכי תכנון ,שנתפסו כחסם מרכזי .בין הפתרונות ניתן למנות :צירוף
"קרקעות משלימות" בבעלות המדינה למתחמי התחדשות עירונית ,לצורך הפיכת מיזמים
לכדאיים כלכלית )מועצת מקרקעי ישראל ;(2014 ,יצירת מעמד של "ועדה מקומית
עצמאית מיוחדת" ,בעלת סמכות לאשר תכניות להתחדשות עירונית ללא דיון בוועדה
המחוזית )חוק התכנון והבניה תיקון מס’  ,101התשע"ד ;(2014-ועריכת תכניות אב
שכונתיות להתחדשות עירונית במימון משרד הבינוי והשיכון ,במטרה לייצר תשתית
תכנונית מוסכמת שבמסגרתה יפעלו יזמים ובעלי דירות )ריאיון עם ראשת צוות
התחדשות עירונית בעיריית חיפה .(2014 ,בנוסף ,בשנת  2013הממשלה אישרה לחברות
הדיור הציבורי לפעול כיזמיות של תכניות התחדשות עירונית ,במתחמים בהן מקבץ של
דירות בבעלותן )ממשלת ישראל2013 ,ב( .בעקבות החלטה זו נכנסו דיירי הדיור הציבורי
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למעגל המושפעים מתכניות ההתחדשות העירונית ,מבלי שהוגדרו במפורש זכויותיהם
בתהליך .עם זאת ,את הגידול בהיקפי המימוש של תכניות ההתחדשות העירונית ניתן
ככל הנראה לייחס בעיקר לעלייה במחירי הדיור ,אשר הגבירה את הכדאיות של יוזמות
אלה )ראו תרשים  .(3בין  2010ל 2015-נכנסו עוד שמונה פרויקטים של פינוי-בינוי לשלב
היישום ,ומספר ההיתרים המופק בכל שנה מתוקף תמ"א  38גדל פי  10ויותר ,לכ1,300-
היתרים בשנה )מנהל התכנון.(2015 ,
תרשים :3

מחירי דירות ממוצעים בשקלים לפי שנה2015-2009 ,

מקור :אתר משרד הבינוי והשיכון2015 ,

היקפי היישום הגדלים של תכניות התחדשות עירונית הביאו גם למיקוד תשומת הלב
בנושא .המחאה החברתית של שנת  2011העלתה את נושא הדיור למרכז השיח הציבורי
ועוררה דיון בתחום בפרספקטיבה של זכויות אזרח וצדק חלוקתי .ועדת המומחים
האלטרנטיבית ,שכונסה במסגרת המחאה ,ערכה מסמך מדיניות שהציב מדיניות
אלטרנטיבית לזו של הממשלה ,ודרשה להציב "צדק חברתי כבסיס למדיניות מרחבית"
)ספיבק ויונה ,2012 ,עמ'  .(138בהמלצותיה התייחסה הוועדה בהרחבה להתחדשות
עירונית ,תוך ביקורת על אידאולוגיית השוק המניעה את המדיניות הקיימת והדגשת
סכנת הדחיקה העומדת בפני דיירים קיימים באזורי התחדשות .בין השאר ,הציע הצוות
לשלב דיור בר השגה ודיור ציבורי בתכניות התחדשות ,למצוא מודלים חלופיים
29

המאפשרים התחדשות ללא תלות בכדאיות כלכלית ולשלב במדיניות התייחסות
לתחומים כגון תחבורה ,חינוך ותרבות )ספיבק ויונה.(2012 ,
רבים ממחברי הדו"ח המשיכו לפעול לקידום עקרונות דומים במסגרת תפקידיהם
באקדמיה ,בארגוני החברה האזרחית ובכנסת ) .(Schipper, 2015ניירות מדיניות ומחקרים
שפורסמו במוסדות אקדמיים הציגו מודלים אלטרנטיביים להתחדשות עירונית ,כלים
לשילוב דיור בר השגה בפרוייקטים וכלים להערכת השפעות חברתיות )ראו לדוגמה:
אלתרמן ,סילברמן ,ופיאלקוף ;2012 ,יפתחאל ומנדלבאום ;2012 ,פדן וגן-מור;2013 ,
צ'רצ'מן וסילברמן .(2012 ,פוליטיקאים הקימו בכנסת שדולות לנושאי עירוניות ודיור
והעלו לדיון בפרלמנט את השאלות החברתיות שעלו ממדיניות ההתחדשות העירונית
)אתר הכנסת2015 ,ב(.
עוד גורם חברתי שתרם למגמה זו ,מתוך המערכת הציבורית ,היה השירות לעבודה
קהילתית במשרד הרווחה .בעקבות המעורבות הגוברת של עובדים סוציאליים
קהילתיים בדרג המקומי בתכניות התחדשות ,המתוארת במחקר זה ,החל השירות
לפתח הכשרה וגוף ידע מקצועי לליווי קהילות בתהליך התחדשות .בין היתר נפתחו
הכשרות ייעודיות וקבוצת למידה לנושא ,בהשתתפות עובדים סוציאליים קהילתיים
העובדים ברשויות שבהן החל תהליך התחדשות עירונית )ריאיון עם מפקחת ארצית
בשירות לעבודה קהילתית ,יולי  .(2015כאלטרנטיבה למטרות התכנוניות שהוצבו על
ידי מינהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון ,הציב השירות לעבודה קהילתית מטרות
מעורבות כגון הבטחת חיים בכבוד לכל התושבים במתחמי ההתחדשות ושמירה על
הוגנות בתהליך ההתחדשות .ב ,2015-מנכ"ל משרד הרווחה דאז הכיר בחשיבות הסיוע
הקהילתי בשכונות מתחדשות ,כשקבע כי תפקיד המשרד הוא "לעדכן את הרשויות
בתפקיד החברתי ]הנחוץ[ ובסכנה החברתית" במיזמי התחדשות עירונית )תצפית,
פברואר .(2015
הקולות הקוראים לשילוב היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית השפיעו בסופו של
דבר גם על הממשלה ,שהתייחסה לכך בשורה של החלטות )ממשלת ישראל2013 ,א,
ממשלת ישראל .(2014 ,החשובה שבהן הולידה ,לאחר שנתיים של דיונים בכנסת שבהם
השתתפו בעלי דירות ,דיירי דיור ציבורי ,עובדים סוציאליים קהילתיים ועוד את חוק
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשע"ו) 2016-אתר הכנסת2015 ,א( .החוק
הציב לראשונה את הצרכים של תושבי מתחמי ההתחדשות באותה שורה עם השיקולים
הכלכליים לקידום התחדשות .הרשות החדשה שתקום הוסמכה לפעול לשיתוף הציבור
בתכנון ,לספק מענה למקרים של פגיעה בזכויות ולהגן על אוכלוסיות כאזרחים ותיקים,
עולים ודיירי דיור ציבורי.
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 .2.4סיכום :מאפייני מדיניות ההתחדשות בישראל
בפרק הקודם הוצגו חמישה מאפיינים משותפים לתכניות התחדשות עירונית במדינות
המערב בעידן הניאוליברלי ,אותם ניתן להשוות לניתוח המדיניות בישראל שלעיל.
ההתמקדות בהתחדשות של נכסים פרטיים בישראל היא חריגה בהיקפה ביחס לדוגמאות
הבינלאומיות ,אך ניתן לראות כי גם בישראל ישנה נטייה גוברת לשימוש בקרקע ציבורית
ולתכנון במתחמי דיור ציבורי .זאת ,במסגרת הפיכת חברות הדיור הציבורי לחברות
יזמיות הנושאות רווח ,או כאמצעי להבטחת רווח מספק במתחמים בעלי כדאיות כלכלית
נמוכה .ההישענות המוחלטת על יישום באמצעות המגזר הפרטי בישראל ,תואמת
במובהק את המאפיין השני של שותפויות בין מגזריות .המעורבות של החברה האזרחית
בשלב זה אינה מעוגנת במדיניות ובפרקטיקה ,אך ניכרת מגמה של שילוב של שחקנים
חוץ-ממסדים בתהליך ,שעוד מוקדם לקבוע את היקפה .האופי הנקודתי של תכניות
התחדשות ניכר בעיקר בתכניות פינוי-בינוי ,שגם מתמקדות בשיכונים הפשוטים
והמודרניסטיים שנבנו בעידן שאחרי מלחמת העולם השנייה .עם זאת ,מדיניות של
"פיזור עוני" איננה כה דומיננטית בישראל ,וכלים נוספים כדוגמת תמ"א  38מופעלים
בהתאם למגמות שוק וללא מיקוד גאוגרפי במדיניות )נגב ואחרים.(2015 ,
לסיכום ,כלי ההתחדשות המופעלים בישראל הם פיזיים באופן כמעט מוחלט ,עם
הכרה ראשונית בהשפעות חברתיות ובכלים משלימים רק בשנים האחרונות ,לאחר עשור
וחצי של יישום .זהו ההבדל המרכזי בין המדיניות הישראלית לבין מקבילותיה במדינות
המערב ,שלכל הפחות כללו מטרות חברתיות ,כגון שיפור המוביליות החברתית ,בתכניות
פיזיות במהותן .מדיניות ההתחדשות הישראלית מהווה ,אם כן ,מקרה פרטי ולא שגרתי,
אך עדיין כזה הפועל באמצעים מוכרים בעידן הניאוליברלי ,ותוך הצבת אתגרים דומים
לאפשרות של קיום עיר צודקת .המקרים של ירושלים וחיפה המתוארים בפרקים הבאים
התרחשו על רקע תקופת המשבר שתוארה לעיל ,ותוך השפעה הדדית בין המדיניות
הלאומית והפעילות בשטח.

31

.3

אסטרטגיות בעבודה קהילתית

מטרת העבודה הקהילתית היא לפתח תהליכים שבאמצעותם אנשים לומדים להתארגן,
לפעול ולבנות קהילה ...כל ההגדרות ]לעבודה קהילתית[ מדגישות תהליך ,התפתחות ,למידה
ופעולה ...התהליך מתודלק על ידי ערכים אנושיים חשובים שמשותף להם חזון החיים
בעולם טוב והוגן – חזון החברה הטובה .הערכים שעליהם מבוססת העבודה הם חלק בלתי
נפרד מהפרקטיקה שלה.
)סדן ,2008 ,עמ' (91

הציטוט שלעיל משקף את ייחודו של מקצוע העבודה הקהילתית ,אשר במידה רבה מוגדר
על פי הערכים שהוא שואף לקדם .זאת ,מכיוון שבעבודה קהילתית קיים חיבור אינהרנטי
בין ערכים למקצועיות .בחברה הטובה שאליה מתייחסת סדן מתקיימות קהילות חזקות,
הוגנות ,דמוקרטיות ומכילות ,והיא מתגשמת בזכות הפרקטיקה של העבודה הקהילתית,
שבה התהליך אינו משני בהכרח לתוצר הסופי .בין החזון למציאות שבתוכה פועלת
העבודה הקהילתית קיים פער מובנה .לכן ,מרכיב מהותי נוסף במקצוע נוגע לאסטרטגיות
שבאמצעותן מבקשים העובדים הקהילתיים לגשר על פער זה ,לא פעם בתוך מערכת
שערכיה נוגדים את אלו של המקצוע .העבודה הקהילתית צמחה בערים ,ובמיוחד בקרב
הקהילות העניות שבהן ,מתוך שאיפה לגשר על פערים חברתיים ולא פעם גם להיאבק
בגורמים המבניים שיצרו אותם )סדן .(2008 ,על רקע זה נבחנה מחויבותם של העובדים
הקהילתיים לערכי המקצוע שלהם ולאותו "חזון החברה הטובה".
מטרותיו של מקצוע העבודה הקהילתית ,עקרונות הפעולה שלו והאסטרטגיות
האופייניות לו כרוכים באופן היסטורי במאבקים לצדק בתהליכי שינוי עירוניים .בישראל,
יכולתם של עובדים קהילתיים להשפיע על מדיניות רשמית הושפעה ממעורבותם הן
במחאות עירוניות משמעותיות והן בפרויקט לאומי כדוגמת "שיקום שכונות" .מאפייני
המקצוע ,כפי שעולים מהסקירה ההיסטורית והתיאורטית שלהלן ,יידונו תוך התייחסות
למודלים בולטים בספרות של שינוי מדיניות מלמטה-למעלה.

 .3.1הגדרות תיאורטיות
ההגדרות לעבודה קהילתית )לסקירה מקיפה ראו ) (Cnaan & Boehm (2012מרבות לתאר
את התחום דרך האסטרטגיות המאפיינות אותו .מושג האסטרטגיה הוא שימושי מכיוון
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שהוא מגלם קשר מהותי בין מטרות התחום והאמצעים להשגתן ,קשר שכאמור מאפיין
את התחום .מטרה ראשונה ובולטת היא השאיפה ,הפוליטית במהותה ,לצדק חברתי.
שורשיה של מטרה זו בקשר היסטורי של המקצוע לתנועות הפרוגרסיביות בארה"ב כגון
התנועה לזכויות האזרח ואיגודי העובדים – קרי ,תנועות שמאל ).(Rubin & Rubin, 2008
מטרה זו שמה דגש על תיקון עוולות ושינוי מערכות חברתיות המפלות קבוצות אחדות
על פני אחרות ) .(Checkoway, 2013סדן ) (2008מוסיפה לכך את השמירה על הדמוקרטיה
כמנגנון המבטיח השתתפות של כלל האוכלוסייה.
מטרה בולטת שנייה היא ההעצמה ) ,(empowermentמושג המתייחס ל"מצבים בהם
עוצמה מתפתחת ונרכשת .אנשים מצליחים להשיג בכוחות עצמם ,או בעזרת אחרים,
שליטה רבה יותר בחייהם" )סדן ,1997 ,עמ'  .(49זהו עיקרון מוביל בעבודה קהילתית,
המתייחס הן לשינוי במצבם של פרטים בתוך הקהילה והן לקהילה בכללותהCheckoway .
) (1995מדגיש כי העצמה פירושה גיוס וחיזוק של עוצמות קיימות בקרב אנשים והוצאתן
מן הכוח אל הפועל .העיסוק בקהילה פנימה לא נעשה במנותק מהקשר ,מכיוון שהעצמה
מניחה מראש כי הזקוקים לה סובלים מחוסר אונים נרכש הנובע מהדרה או פגיעה ישירה
).(Pyles, 2009
מטרה שלישית שמציבה העבודה הקהילתית היא פתרון בעיות שהוגדרו על ידי
הקהילה או פרטים מתוכה .לכאורה מדובר במטרה כללית ,כמעט אמורפית ,שלא נושאת
מטען ערכי ספציפי ,שכן בעיה יכולה להיות גם נקודתית .אלא שהיכולת להגדיר בעיה
ולפעול לתיקונה היא הצלחה כשלעצמה ,הדורשת פעולה מתואמת ולעתים גם הכרה
בגורמים מערכתיים ובהקשרים רחבים הגורמים לבעיה ) .(Walker, 2015בנוסף ,מטרה זו
מדגישה את מחויבותה של העבודה הקהילתית לשירות הקהילה ולצרכים שהיא מבטאת,
כאלטרנטיבה לגישה פטרנליסטית המגדירה עבור הקהילה את צרכיה ) Rubin & Rubin,
.(2008
מודלים תיאורטיים שביקשו להגדיר את המקצוע ,תיארו את האופן בו מטרות אלו
מיושמות ,ומתוך כך המחישו גם את המתח שנוצר ביניהן כאשר הן מיתרגמות
לפרקטיקה .המודל הקלאסי של  Rothmanמשנת ) 1968מובא במלואו אצל Rothman,
 (1996היה הראשון להגדיר חלוקה לשלוש אסטרטגיות פעולה:
א .פיתוח מקומי-קהילתי :פעולה שמטרתה העיקרית היא בניית היכולת של קהילה
לשנות את מצבה לפי רצונה .העובד הקהילתי ממלא תפקיד של מדריך ומלווה,
ועוסק בארגון מוסדות קהילתיים ,בבניית קונצנזוס בתוך הקהילה ובעידוד
שיתוף פעולה בין גורמים שונים ,בהם גם גורמי ממסד.
ב .תכנון חברתי :מציאת מענה לצרכים של הקהילה באמצעות כלי תכנון רציונלי.
תפקיד העובד הקהילתי באסטרטגיה זו הוא תכנוני – אוסף מידע ,מנתח ומעבד
אותו לכדי כלי מדיניות ,לשימוש הממסד .אסטרטגיה זו אופיינית לעבודה בתוך
מערכות ציבוריות או בשיתוף הדוק עימן.
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ג .פעולה אזרחית :מחאה כלפי הממסד וקונפליקט גלוי עימו ,מתוך מטרה לשנות
את המדיניות או השיטה השלטת ,ולהילחם באפליה ממסדית .העובד הקהילתי
פועל כפעיל וכמסנגר :מארגן פעולות מחאה ,חושף עוולות בפני הקהילה וניצב
בשמה מול גורמים בעלי כוח.
מודלים מאוחרים יותר ביקרו את  Rothmanעל הפשטנות של המודל ועל ההצגה
הדיכוטומית של מרכיבים כגון יחס לממסד )קונצנזוס מול קונפליקט( ויחס לקהילה
)צרכנים ,קרבנות או אזרחים( ,(1995) Checkoway .למשל ,מציין כי ייחודו של המקצוע
טמון דווקא ביכולת לשלב בין אסטרטגיות בהתאם לתנאים ממסדיים ופוליטיים
משתנים ,ובלבד שהשילובים השונים מקדמים מטרה משותפת – העצמת הקהילה .באופן
דומה ,סדן ) (2008מציעה לראות באסטרטגיות השונות אמצעים משלימים הנובעים
מהכוחות והנכסים הקיימים בקהילה ומעצימים אותם (2008) Rubin & Rubin .מציעים
לדרג את אסטרטגיות הפעולה השונות לפי מידת האינטנסיביות )או הקונפליקטואליות(
שלהן ,קנה המידה של ההשפעה הרצויה והמחוייבות הדרושה מצד הציבור להפעלתן.
ואילו  (2013) Bratt & Reardonממקמים את האסטרטגיות בהקשר ,ומדגישים כי
האסטרטגיות צריכות להתאים לרמת התמיכה או העוינות של השלטון המקומי ליוזמות
חברתיות וקהילתיות הצומחות מלמטה.
 Rothmanעצמו אף הציע מודל מתוקן ) ,(2008בין השאר ,עקב שינויים חברתיים
רחבים שהשפיעו על העבודה הקהילתית ,ובפרט השינוי בתקצוב ובאספקת שירותי
רווחה בעידן הניאוליברלי ) .(Sites et al., 2007במודל העדכני ,שלוש האסטרטגיות
"מוכפלות" זו בזו במטריצה היוצרת שילובים ביניהן ,כאשר בכל שילוב ישנה אסטרטגיה
דומיננטית יותר )ראה תרשים  .(4למשל ,שילוב בין תכנון רציונלי לסינגור יכול להתבטא
בשני אופנים" :קידום מדיניות" – אסטרטגיה העושה שימוש בכלי תכנון לקידום ערכים
הומניסטיים ולהגנה על החלש ,ולרוב ננקטת על ידי בעלי תפקיד במערכת הציבורית
)בדומה להגדרת התכנון המסנגר של  ;Davidoff, 1965ומנגד ,אסטרטגיה של "רפורמה
חברתית" העושה שימוש בשפה ובכלים מעולם המדיניות על מנת לבסס את טיעוניהם
של ארגוני זכויות וסינגור ,מבלי לאבד את המחויבות הפוליטית של פעולתם.
הקהילה לא רק משמשת כמקור כוח לעבודה הקהילתית ,אלא גם מהווה קנה מידה
עיקרי לפעולה .גם כאשר העבודה הקהילתית מכוונת להשגת מטרות בקנה מידה לאומי,
כמו מיגור אפליה מוסדית ,עיקר העבודה מתבטא ביצירת תשתית חזקה בקהילה
המקומית ובחיבור הפרסונלי בין אנשים ששותפים לאותה קהילה .החיבור בין מקומי
לארצי )ולעתים גם גלובלי( מתאפשר בזכות עקרון פעולה נוסף של העבודה הקהילתית,
שהוא השימוש הרב שנעשה בשותפויות .חיבור בין קהילות ואנשים ממקומות שונים
מאפשר להציף בעיה מערכתית ,לאגם משאבים לצורך פעולה מתואמת ובעיקר לצבור
כוח פוליטי .השותפויות יכולות לבוא לידי ביטוי כקואליציות וארגונים ממוסדים ,אבל
גם כשיתופי פעולה אד-הוק או קשרים בלתי-פורמליים בין עובדים קהילתיים וקהילות
במקומות שונים.
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תרשים 4

מטריצת השילוב בין אסטרטגיות בעבודה קהילתית

 .1תכנון רציונלי
1*1

 .2פיתוח יכולות
2*1

 . 1תכנון רציונלי

תכנון ומדיניות

פיתוח יכולות מובנה

גישה קלאסית לפתרון בעיות
חברתיות ,לרוב מלמעלה-
למטה ,באמצעים של תכנון
כוללני רציונלי ,שיכנוע מקבלי
החלטות והצעת פתרונות
קונקרטיים.

בניית מוסדות קהילתיים מתוך
מטרה מוגדרת ליצירת שינוי
בתחומים כדיור ,תעסוקה או
מימון על בסיס הון חברתי מקומי,
בין אם ביוזמה מקומית או
ביוזמת ארגוני פיתוח
ממשלתיים/בינלאומיים.

1*2

 . 2פיתוח יכולות

תכנון השתתפותי
פיתוח מנגנונים ציבוריים
ברמה המקומית המשלבים
קהילות וקבוצות אינטרס
בקבלת החלטות ,ביזור של
תהליכי תכנון כאלטרנטיבה
לריכוזיות של התכנון
הרציונלי הקלאסי.

1*3

קידום מדיניות

 . 3סינגור

גישה הומניסטית-פרוגרסיבית,
האופיינית לבעלי תפקידים
במערכת הציבורית ,המדגישה
את ההכרח להגן על החלש
ולהטות את מאזן הכוחות
לטובת מי שנפגע מהמדיניות
הקיימת.

2*2

 .3סינגור
3*1

רפורמה חברתית
סינגור על ידי ארגונים
פרוגרסיביים חוץ-ממסדיים,
המשתמשים בידע ,מחקרים
ודו"חות ככלי פוליטי וכבסיס
להנעה חברתית.

3*2

פיתוח יכולות והעצמה

ארגון סולידרי

העצמה של אנשים וקהילות
והנעתם לפעול ולהגדיר לעצמם
את מטרותיהם באופן משותף
ודרך מוסדות קהילתיים עצמאיים.
גישה קלאסית שזכתה לביקורת
על האפקטיביות הנמוכה שלה
ביצירת שינוי משמעותי.

גישה שצמחה מתוך ארגוני
עובדים ומהגרים ומבוססת על
חיזוק תודעה מעמדית או
אתנית .פיתוח של זהות
מובחנת הוא המנוע להתארגנות
ולדרישת השינוי החברתי.

2*3

אקטיביזם של זהויות
פיתוח יכולות בשילוב אמצעים
של הפעלת לחץ ומחאה .גישה
אופיינית לקבוצות של מיעוטים
הדורשות הכרה בזהות חברתית
ופוליטית מובחנת והגנה מפני
אפליה.

3*3

סינגור חברתי
גישה קלאסית המניחה
קונפליקט מובנה בין המחזיקים
בעמדות כוח לבין קבוצות
מוחלשות בחברה .מכוונת
לשינוי הסדר הקיים ואי-השוויון
המובנה במוסדות החברתיים
הקיימים ,באמצעים של
קונפליקט והפרעה לסדר
הציבורי.

מקורRothman, 2008 :
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 .3.2עבודה קהילתית וצדק בעיר :בין ארה"ב לישראל
מקצוע העבודה הקהילתית התפתח בארה"ב ,וגישות ומסורות שנולדו שם השפיעו על
השתרשות המקצוע גם בישראל ) ;Forester et al., 2001סדן .(2008 ,הדגש בעבודה
הקהילתית בהקשר האמריקאי נע לסירוגין בין מתן שירותי רווחה מוסדיים שכללו חינוך
ומיצוי זכויות ,ובין עידוד מאבק ישיר בממסד ובמוקדי הכוח שזוהו כאחראים לדיכוי
מסוגים שונים :מאבק באפליה על רקע גזעי ,קידום זכויות אזרח ,מאבקי דיור ועוד
) .(Rubin & Rubin, 2008החל מתקופת הניו-דיל ,בשנות השלושים של המאה ה ,20-שולבו
עובדים קהילתיים רבים במגזר הציבורי והחלו לעבוד עם קהילות במרכזי הערים
הגדולות .אלא שכפי שמציינים  ,(2008) Rubin & Rubinמבין העובדים הקהילתיים
בתקופה זו ,היו כאלו שהתנגדו לעבודה בחסות הממסד והקימו ארגונים עצמאיים
שעסקו בהתארגנות שכונתית בעלת אופי פוליטי.
במסגרת מדיניות ה Urban Renewal-שהונהגה בארצות הברית באמצע המאה ה,20-
עובדים קהילתיים פעלו לקידום זכויותיהם של התושבים ,ובמקביל סייעו לקידום
התכנית ,שכבר בזמן אמת נודעה פגיעתה בזכויות התושבים העניים ביותר בערים
) .(Bowen, 2015עובדים קהילתיים ביצעו שורה של תפקידים בתכנית ,מארגון התושבים
לצורך התנגדות להריסת בתיהם ועד שכנוע אקטיבי של תושבים להסכמה לפינויBowen .
) (2015מסיקה שלא ניתן לחלק באופן דיכוטומי את השפעת העבודה הקהילתית בין
מאבק לצדק חברתי לבין שימור הסדר החברתי הקיים .עובדים קהילתיים יכולים לקדם
את שניהם במקביל וללא הפרד ,מתוך מניעים שונים .כך למשל ,עובדים סוציאלים
קהילתיים נהנו מההכרה והתקציבים שנבעו מהקרבה לממשל ,והעדיפו להימנע מזיהויים
כארגונים סוציאליסטים ,אך מצד שני החלו לאמץ עקרונות יסוד מהתנועה לזכויות
האזרח ולשלבם במטרות הפעילות הקהילתית.
בהדרגה ,התבססו בארה"ב זרמים שונים של עבודה קהילתית .במקביל לענפים
רדיקליים של ארגון וסינגור קהילתי ,קמו ארגונים עם זיקה גוברת לתחומי התכנון
והמדיניות העירונית ) .(Sites et al., 2007גופי ממשל מקומיים ופדרליים בארה"ב אימצו
שיטות מעולם העבודה הקהילתית דרך תכניות שונות ,כמו תכנית הסיוע המקומית של
הממשל הפדרלי ) ,Community Development Block Grantsאו  ,(CDBGהפועלת מאז
 .1974ההכרה הממסדית בעבודה הקהילתית ובערכיה לוותה ,לפי ,(2001) Mizrahi
בתהליך של התמסדות :כדי לעמוד בתנאי המימון של תכניות ממשלתיות בארה"ב,
ארגוני חברה אזרחית שבהם פעלו עובדים קהילתיים הפכו בהדרגה לגופים מקצועיים
שסיפקו שירותים למדינה ,ובהתאם נדרשו למתן את גישותיהם .תהליך דומה התרחש גם
באנגליה ,שם הניסיון המצטבר של מעורבות קהילתית בתכנון תרם להטמעת מטרות
קהילתיות בתכניות התחדשות ) .(Armstrong, 1993גם במקרה זה ,העובדים הקהילתיים
התקשו לאזן את פערי הכוחות בין הקהילה לממסד ,בין השאר עקב צמצום השפעתו של
המגזר הציבורי בתהליך ובגלל האופי קצר-הטווח של התכנון המקומי ).(Mayo, 1997
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העבודה הקהילתית בישראל אמנם צמחה מתוך המסורת האמריקאית ,אך נבדלה
מארה"ב הן בהגדרה הדיסציפלינרית שלה באופני ההעסקה השגורים שלה .בשונה
מארה"ב ,שבה העבודה הקהילתית הייתה מקצוע מובחן בעל חפיפה חלקית בלבד
לעבודה סוציאלית ) ,(Mizrahi, 2001בישראל נחשבה העבודה הקהילתית לענף-משנה של
העבודה הסוציאלית )שפירו .(2010 ,בעוד בארה"ב עובדים קהילתיים הועסקו במסגרות
ציבוריות ואזרחיות כאחד ,בישראל פעלה העבודה הקהילתית לאורך רוב שנות קיומה
של המדינה בעיקר במסגרות הרווחה הרשמיות של השלטון המרכזי .רק מאז שנות ה80-
של המאה ה 20-התרחב מעט היקף העבודה הקהילתית החוץ-ממסדית )סדן.(2008 ,
למסורת של פעילות בתוך המגזר הציבורי הייתה השפעה ישירה על האסטרטגיות
הנפוצות בקרב עובדים קהילתיים בישראל .בחינה אמפירית העלתה כי מבין
האסטרטגיות של  ,Rothmanעובדים קהילתיים בישראל פועלים בעיקר דרך אסטרטגיה
של פיתוח מקומי-קהילתי ,שאיננה קונפליקטואלית ) .(Cnaan & Rothman, 1986מחקר
מאוחר יותר העלה כי גם הקמתה של מסגרת העסקה שנועדה להיות אוטונומית יחסית
)החברה למתנ"סים( ,לא שינתה מהותית את שיטות העבודה של העובדים הקהילתיים
בישראל )בהם .(1994 ,עם זאת ,אותו מחקר מצא כי גם במגזר הציבורי בישראל
מתאפשרת מידה מסויימת של קונפליקטואליות בשיטות הפעולה של העובדים
הקהילתיים .האסטרטגיות של פעולה אזרחית ומאבק נפוצו ,בין השאר ,בזכות אקדמאים
ואנשי מקצוע שעלו מארצות הברית מאז שנות ה ,60-והביאו עימם גישות מעולם זכויות
האדם והפעולה הפוליטית ).(Forester et al., 2001
העבודה הקהילתית בישראל הושפעה משלוש תנועות ,ששלמה חסון הגדיר כתנועות
המחאה העירוניות הראשונות בהיסטוריה של ישראל :ואדי סאליב ,הפנתרים השחורים
ותנועת האוהלים ) .(Hasson, 1983מחאת ואדי סאליב החלה בשנת  1959בעיר התחתית
של חיפה ,בעקבות ירי של שוטר בתושב השכונה ,עולה ממרוקו .הירי הצית שביתה
והפגנות מחאה שנתפסו בשעתן כערעור ראשון מסוגו על הממסד ואף כמרד עדתי של
יוצאי ארצות ערב בממסד האשכנזי ברובו )וייס .(2007 ,המחאה ,ובעיקר ועדת החקירה
שבאה בעקבותיה ,היוו זרז להגדלת היקף העבודה הקהילתית בשירותי הרווחה
הישראלים ותרמו להכרה בתפקיד העובדים הקהילתיים כסוכני שינוי חברתי ולא רק
כקולטי עלייה )סדן .(2008 ,מחאת ואדי סאליב הובילה בסופו של דבר לפינוי תושבי
השכונה מהבתים הישנים ,שהיו בבעלות ערבית ,ולפיזורם בשבע שכונות שונות של
חיפה .וייס ) (2007מציינת כי בעת תכנון הפינוי ,מנהל השירות העירוני לעבודה קהילתית
הציע לשמור על הרשתות הקהילתיות הקיימות בעת הפינוי ,אך בקשתו לא נענתה.
תנועת הפנתרים השחורים ותנועת האוהלים צמחו שתיהן בשכונות השוליים של
ירושלים בשנות השבעים של המאה ה .20-בשתיהן ,עובדים קהילתיים מילאו תפקיד
מרכזי בארגון המחאה ,תוך שימוש ראשון מסוגו באסטרטגיות של פעולה אזרחית
מתוך המגזר הציבורי )חסון .(1987 ,מעורבות העובדים הקהילתיים במאבקים ראויה
לציון גם בזכות העובדה שבחרו לצאת בגלוי נגד מדיניותה של הרשות המקומית
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המעסיקה אותם – בחירה שעלתה לחלקם במקום עבודתם )כורזים .(2000 ,הבולט
שבהם הוא אבנר עמיאל ,אשר סייע הן בארגון ראשוני של מחאת הפנתרים השחורים
במוסררה בשנת  1971והן בפעילותן של קבוצות "מחאת האוהלים" );Forester et al., 2001
קאופמן ומנסבך" .(2002 ,הפנתרים" ,שמחו נגד אפליית תושבי השכונות בדיור ובתיוגם
כפושעים מועדים ,ערכו הפגנות אלימות שעוררו בקרב הממסד חששות ממרד בדומה
למאורעות ואדי סאליב יותר מעשור לפניהם .מועדון הנוער העירוני ,שעמיאל ניהל
במוסררה ,היווה מוקד מפגש של הקבוצה בראשיתה .עמיאל ,יחד עם עובדים
קהילתיים נוספים סיפקו לפעילים שירותי משרד וסייעו בארגון מסיבת העיתונאים ,עד
שעוררו עליהם את זעמו של ראש העיר .עם זאת ,כל המעורבים בפעילות מסכימים כי
הרעיונות הפוליטיים והגישה הרדיקלית נולדו בקבוצה פנימה ,לפני מעורבותו של
עמיאל )לב ושנהב.(2009 ,
תנועת "אוהל יוסף" החלה את פעילותה בשכונות קטמון ח'-ט' בירושלים שנתיים
אחרי פרוץ "הפנתרים" לתודעה .למרות שמטרות התנועה היו דומות לאלו של הפנתרים,
בדגש על דרישה לדיור נאות לבני הדור השני בשכונות העיר ,מחאה זו הייתה ממוסדת
יותר מבחינות רבות .הפעילים זכו לתמיכה של אנשי מקצוע מהתקשורת ומהאקדמיה
)כולל בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית( ,כמו גם של אנשי מקצוע
בתוך הממסד ולעתים גם של הנהלת העירייה ) .(Hasson & Ley, 1994עמיאל ועובד
קהילתי בשם מיכאל פארן היו בין עובדי העירייה שסייעו בארגון התנועה ובהרחבתה
לשכונות אחרות ,ובהן שכונת עיר גנים .שלמה חסון ) ;Hasson, 1983חסון (1986 ,מציין כי
חברי הקבוצה והעובדים הקהילתיים כאחד היו חלוקים בדבר לשיטות הפעולה הרצויות,
כאשר חלק מעודדים קידום קונצנזוס בין התושבים לעירייה וחלק דוחפים למחאה
רדיקלית ברוח "הפנתרים" .העובדים מהמחנה השמרני האשימו את עמיתיהם
הפרוגרסיביים ברתימה מניפולטיבית של התושבים לקידום עמדות פוליטיות .בהקשר זה,
קאופמן ומנסבך ) (2002מציינים כי עמיאל מילא תפקיד של "מתריע בשער"
) (whistleblowerהחושף את עוולות הממסד ,וכי ארגוני העבודה הסוציאלית גינו אותו
בפומבי על כך ,גינוי שממנו חזרו רק  14שנים לאחר מכן.
על אף המקום המשמעותי שמילאו מחאות מקומיות בהיסטוריה של העבודה
הקהילתית ,הרי שתפקידם החשוב ביותר בעיצוב ערי ישראל בא לידי ביטוי במסגרת
תכנית שיקום שכונות .בין מטרותיו העיקריות של הפרויקט ,שצמח על רקע אותן
מחאות ,הייתה חיזוק התשתית הקהילתית בשכונות )שכטר ואחרים .(1985 ,בפרויקט
הועסקו עובדים קהילתיים ועובדי סמך )"עובדי שכונה" ללא הכשרה מקצועית קודמת(
בהיקפים חסרי תקדים :לפחות שני עובדים קהילתיים בכל שכונה .ב 1979-הגיע מספרם
הכולל של העובדים הקהילתיים והעובדים השכונתיים ל ,154-או  44%מכלל עובדי
הפרויקט )שמשוני .(2002 ,תפקידיהם של העובדים הקהילתיים שהועסקו בתכנית כללו
הערכה ותכנון של אספקת שירותים ,ארגון של ועדי הבתים והשכונות ,גיוס והנעה של
תושבים להתנדבות ובניית יכולות של הנהגה עצמית וניהול )סדן .(2008 ,המטרות של
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תפקידים אלה ,כפי שמציינת צ'רצ'מן ) ,(1985נוגעות לתהליך קבלת ההחלטות ומכוונות
לחיזוק המעורבות הציבורית בו .זאת ,להבדיל ממטרות הנוגעות ישירות לתוצרים
סופיים של הפרוייקט ,כדוגמת שיפור במצב השכונה או בשירותי הציבור הזמינים בה.
העובדים הקהילתיים הונחו במפורש להימנע מעימותים ונאסר עליהם לעודד מחאה
ציבורית )כורזים ,(2000 ,אך מחקר ההערכה הפנימי של תכנית שיקום שכונות מעלה
תמונה מורכבת יותר .עובדי התכנית נמנעו אמנם מלהצהיר על מטרות של שינוי מערך
הכוחות הקיים ,אך בפועל חלקם עסקו גם בהשגת מטרות אלו )צ'רצ'מן .(1985 ,בין שאר
השפעותיו ,פעל פרויקט שיקום שכונות כחיבוק דב לתנועות המחאה בירושלים ,לפחות
באופן חלקי ובכוונת מכוון )חסון .(1986 ,כך למשל ,עשור אחרי פרוץ מחאת הפנתרים
במוסררה ,עובדים קהילתיים מטעם הפרויקט סייעו בהכנת תכנית לדיור בר השגה
בשכונה .למרות שדרישות התושבים נדחו שוב ושוב ,נמנעו העובדים מעידוד קונפליקט
ומחאה ,דבר שפגע באמון בינם ובין התושבים )קאופמן.(2014 ,
כיום מועסקים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ כ 300-עובדים סוציאליים קהילתיים
ועוד כ 200-עובדים שכונתיים בלתי מקצועיים )משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
 .(2015אחד מששת תחומי המעורבות המוגדרים של העבודה הקהילתית הוא פיתוח
אורבני-קהילתי ,ובמסגרתו פועל המשרד לשילוב היבטים חברתיים בתכנון מרחבי .צוותי
המחלקות המקומיות לעבודה קהילתית נדרשים ,לפי המשרד" ,להיות שותפים בצוותי
התכנון ולהצביע על הצרכים ,על המגמות החברתיות ועל השירותים החברתיים הזקוקים
למענה במסגרת התכנון המרחבי" )שם ,עמ'  ,(678ובכלל זה בתחום ההתחדשות
העירונית.

 .3.3עובדים קהילתיים כמחוללי שינוי מדיניות מלמטה
עובדים קהילתיים המועסקים במגזר הציבורי נדרשים לפעול בתוך מנגנון כלכלי-פוליטי
של רשות מקומית שלו נורמות וערכים ,מותר ואסור ,מקובל ובלתי-מקובל .פעולתם של
עובדים ברמת השטח יכולה לאשרר את הקיים ,אך במקרים מסויימים גם להשפיע על
המערכת ולשנות אותה .מדיניות ההתחדשות העירונית מציבה את המערכת העירונית
בפני אתגרים חדשים ,כדוגמת התחזקות של מגמות פיתוח והתחדשות עירונית ,ואת
העובדים הקהילתיים בפני מופעים של אי-צדק בייצוג ובחלוקת משאבים ).(Fraser, 1995
כיצד יכולים עובדים קהילתיים להשפיע על המדיניות באופן שישקף את ערכי המקצוע
שלהם?
מייקל ליפסקי ) (Lipsky, 2010השתמש במושג  Street-level bureaucracyלתיאור מצב
בו עובדים בדרגי השטח של המגזר הציבורי קובעים מדיניות רשמית באמצעות מעשיהם.
"הבירוקרטים בדרגי השטח" כוללים מורים ,שופטים ,שוטרים ,עובדים סוציאליים
וקהילתיים ושאר בעלי תפקידים שאחראים ליישום בפועל של מדיניות בתחומי המשפט,
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החוק ,הרווחה וכדומה .אותם בעלי תפקידים פועלים אמנם במגבלות של חקיקה,
רגולציה ונורמות מקובלות ,אך מכיוון שבחוק אין מענה לכל סוגיה פרטנית ,הגדרת
התפקיד שלהם כוללת בהכרח מרכיב של שיקול דעת .עבודתם היומיומית מחייבת קבלת
החלטות נקודתיות רבות ,אשר מצטברות בהדרגה לכדי מדיניות דה-פקטו ,כפי שהיא
משתקפת מנקודת המבט של היחיד ,Lipsky .מנתח את ה Street-level bureaucracy-כבעיה
ביישום מדיניות ,אשר פוגעת הן באזרח והן בארגון הציבורי .הנחת המוצא שלו היא כי
יחסי הארגון עם עובד השטח הם יחסים של קונפליקט ,וכי מדובר בבעיה שיש להתגבר
עליה .לעומתו (2009, 2011) Durose ,בוחנת את השפעתם החיובית של Street-level
 bureaucratsבתחומי הקהילה והבריאות ,על רקע תהליכי ביזור בממשל המקומי הבריטי.
תהליכים אלה הותירו היבטים רבים של קביעת מדיניות בידי הרשויות המקומיות.
כלומר ,בפועל עובדי השטח פועלים במסגרת מארגנת אשר נמצאת בתהליך של
התפרקות .במצב זה ,העובדים הניצבים "בחזית" של יישום המדיניות ,מפרשים באופן
יצירתי את המטרות של תכניות חברתיות שונות .עמדה זו מאפשרת להם לתרגם צרכים
מקומיים לכדי מדיניות ,ולפעול במקביל גם כנציגי הממשל ) (top-downוגם כנציגי הציבור
).(bottom-up
לפי )" ,Defilippis et al. (2006מקדמי מדיניות פרוגרסיביים" פועלים מתוך ההנחה כי
לא יוכלו לשנות את הפרדיגמה הניאוליברלית השלטת ,ובוחרים לאזן אותה באמצעות
בנייה והעצמה של קהילות מקומיות" .מקדמי המדיניות" פועלים באופן אסטרטגי מתוך
הממסד ,בתפקידים פורמליים בשלטון המקומי והמרכזי .זאת ,מתוך ניסיון לעודד את
מעורבותו הפעילה של הממסד בעידוד יוזמות קהילתיות ותמיכה בהן ,מתוך עיקרון של
צדק חלוקתי .הבסיס המוסרי של עבודה במגזר הציבורי מוכר גם מהתיאוריה של תכנון
הערים .מתכננים במגזר הציבורי נדרשים לפעול בשדה מורכב של אינטרסים ,הון וכוח,
ובה בעת להפעיל שיקול דעת מקצועי ונטול פניות לכאורה ,(1965) Davidoff .מערער על
הנייטרליות-לכאורה של מתכנני ערים ,בקובעו כי חלה עליהם אחריות מוסרית לפעול
כמסנגרים ) (Advocatesעל הקהילות החלשות ביותר בחברה .לצד עקרונות כבניית
הסכמות ) (Innes, 1996ושיתוף הציבור בתכנון ) ,(Arnstein, 1969התכנון המסנגר סימן
מפנה בשדה התכנון מתפישה מודרניסטית ורציונליסטית להכרה גוברת בסוגיות של
אחריות מוסרית לנוכח "הצד האפל" של התכנון ).(Yiftachel, 1998
 (2001) Forester, Fischler & Shmueliמדגימים כיצד תפישה זו באה לידי ביטוי בקרב
מתכננים ועובדים קהילתיים בישראל שפעלו במגזר הציבורי לקידום צדק חברתי
ולסינגור על אוכלוסיות מוחלשות .חלקם ,אבנר עמיאל למשל ,פעלו באופן גלוי נגד
המדיניות של מעסיקיהם .אחרים פעלו באופן סמוי ,בהתבסס על מקורות כוח אחרים.
אלו הם "פעילי פנים" ) ,(Inside activistsהמגיעים למערכת הציבורית עם עמדה ערכית
מוצקה ,ובהדרגה מבססים לעצמם עמדה של מומחים בתחומם ,בעלי עמדה מושכלת
וחסרת-פניות לכאורה שנובעת מידע מעשי ומדעי ) .(Olsson & Hysing, 2012פעילים אלו
נמנעים לרוב מלחולל עימותים שיערערו את מעמדם המקצועי בארגון המעסיק ,ולצורך
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כך נדרשים להימנע מהצבת מטרות רדיקליות מדי .עובדה זו מציבה אותם בפני סכנה של
קואופטציה האורבת להם במיוחד כאשר הם מטפסים במעלה סולם הדרגות הארגוני.
ניתן ,לסיכום ,להגדיר שני מפתחות מרכזיים לדיון בתופעת שינוי המדיניות מדרג
השטח .מבחינה מבנית ,היכולת לשנות מדיניות מתאפשרת מלכתחילה מכך שקיים פער
בין מדיניות כוללנית לשיקול דעת פרטני ,לרוב על רקע תהליכי שינוי עמוקים העוברים
על המערכת הציבורית .מאפיין זה מושפע ממיקומו של איש המקצוע בהיררכיה
הארגונית ,ממידת שיקול הדעת הנדרשת ממנו לביצוע תפקידו ,ומהממשקים המקצועיים
שהוא מקיים עם הצרכנים המרכזיים של המדיניות ,קרי האזרחים .מבחינה נורמטיבית,
השינוי עשוי לנבוע מעולם הערכים מובחן של בעל התפקיד ,מתפישותיו הפוליטיות
ולעתים גם מערכי הפרופסיה שעליהם התחנך .זהו מאפיין חשוב המבדיל בין העבודה
הקהילתית לבין תחומי שינוי מדיניות אחרים :בדיסציפלינה זו ,ערכים של שינוי חברתי,
הגנה על החלש מפני הכוח ורדיפת צדק נטועים בערכי המקצוע ואף נלמדים במסגרות
הלימוד הרשמיות .העובדים הקהילתיים עוברים הכשרה מקצועית בעלת משמעויות
פוליטיות ובכך מטשטשים את הדיכוטומיה בין עמדת המערכת לעמדת השחקן הבודד.
עובדים בדרגי שטח מצליחים במקרים רבים לשנות את מדיניות הארגון המעסיק
אותם ,אך נותרת השאלה ,האם מעשיהם מצליחים לשנות את מאזן הכוחות באופן
משמעותי ) .(Huxley & Yiftachel, 2000במשחק "הורדות הידיים" בין סוכני שינוי
אידאולוגים ומערכת המשרתת אידאולוגיה מתחרה ,יכולתם של הראשונים להכריע את
הכף לטובתם תמיד תהיה מוגבלת .כך למשל ,גם גישות של סולידריות והעצמה ,המזוהות
באופן מסורתי עם השמאל הפוליטי ,מתקבלות היטב בממסד ימני-ניאוליברלי השואף
לצמצם את אחריות השלטון ) .(Fainstein, 2010מסיבה זו ,בעיני (2009) Harvey & Potter
עצם הבחירה במודל של הימנעות מקונפליקט חוטאת למטרה הרחבה של השגת צדק .גם
ללא קביעה מוחלטת בדבר האפקטיביות של השינוי מבפנים ,עובדים קהילתיים הניצבים
במתח בין מחוייבות לארגון ומחוייבות לערכים של צדק חברתי ,נדרשים לבחור תדיר בין
קונפליקט לקונצנזוס ובין חתרנות לקואופטציה.
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.4

מתודולוגיה

עד כה נסקרה מדיניות ההתחדשות העירונית בישראל ,על רקע גוף הידע העוסק
במדיניות מקבילה בעולם .מדיניות "פינוי בינוי" היא בעלת אופי פיזי-כלכלי מובהק
ומתבססת על יוזמה פרטית ,ללא הגדרה של מטרות חברתיות וללא הגדרת תפקיד
לגורמי רווחה או קהילה .גורמים אלה ,ובפרט עובדים קהילתיים ,מחזיקים באופן
מסורתי בתפישות מובחנות בנוגע לקידום צדק חברתי ,אשר נוטות להיתרגם למעורבות
ביוזמות מקומיות ובמאבקים עירוניים .האסטרטגיות למעורבות ביוזמות חברתיות הן
מגוונות ומשלבות תכנון חברתי ,פיתוח יכולות בקהילה והנעה למאבק ציבורי .בעבודה
קהילתית ממסדית ,קיים מתח בין נאמנות מקצועית לקהילה לבין נאמנות לארגון
המעסיק ,המשפיע על בחירת האסטרטגיות ועל השאיפה לשינוי המדיניות הרשמית
והתאמתה לערכים המאפיינים את העבודה הקהילתית.
לאור כל זאת ,מחקר זה מבקש לבחון באיזו מידה מתהווה מנגנון ייחודי לקידום צדק
חברתי במסגרת העבודה הקהילתית הממסדית בהתחדשות עירונית? בחינת מנגנון זה
נעשתה תוך הגדרת מאפייני ההתערבות הקהילתית והשוואתה למודלים קיימים ,פנים
וחוץ-ממסדיים ,של פעולה אזרחית ושל שיתוף הציבור בתכנון .הטענה המרכזית של
מחקר זה היא כי העבודה הקהילתית הממסדית פועלת במודל ייחודי ביחס לשחקנים
אחרים בתהליך ההתחדשות העירונית .ייחודיות זו באה לידי ביטוי באסטרטגיות
המעורבות ובמטרות והמניעים לקידום מדיניות בתוך המערכת הממסדית .לצורך בחינה
אמפירית ,נבחנו שתי שאלות מרכזיות.
א .מהם מאפייני המנגנון הקהילתי הממסדי בתהליכי התחדשות עירונית?
מאפיינים אלו נבחנו באמצעות מטריצת האסטרטגיות של ,(2008) Rothman
המציעה שילובים שונים בין אסטרטגיות )ר' תרשים  4בפרק הקודם(:
אסטרטגיית תכנון הפועלת לפתרון בעיות נקודתיות ,אסטרטגיית סינגור
המכוונת למאבק בשורשי אי-הצדק בחברה ,או אסטרטגיית פיתוח קהילה
המכוונת להעצמת יכולתה לפעול להשגת מטרותיה.
ב .אילו מאפיינים של המנגנון הקהילתי הממסדי תורמים ליכולתם לעובדים
קהילתיים לחולל שינוי מדיניות? מאפייני הסוכנות ) (agencyשל העובדים
הקהילתיים ,קרי פעולתם כמחוללי שינוי במערכת העירונית ,נבחנו משני
היבטים .בהיבט מבני )ארגוני( ,נבחן האקלים הארגוני של המנגנון העירוני,
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כלומר באיזו מידה המערכת מאפשרת ביזור סמכויות ופתוחה ליוזמות
מקומיות ,או לשינויים במדיניות בהתאם לצרכים העולים מהשטח ) & Bratt
 .(Reardon, 2013; Filion, 2010בהיבט נורמטיבי )ערכי( ,נבחן עולם הערכים של
העובדים הקהילתיים ,מחויבותם לעקרונות של צדק ולצמצום פערים ) Mizrahi,
 ,(2001; Rubin & Rubin, 2008והאופן בו יישבו ,במידת הצורך ,פערים בין
מחויבות זו לבין מחויבותם למעסיקיהם ).(Bowen, 2015
המחקר בחן מקרי חקר של שני מנגנונים עירוניים ,בחיפה ובירושלים ,בדגש על
מעורבותם של עובדים קהילתיים בתכניות התחדשות עירונית מאז  .2010הבחירה בערים
אלה נעשתה מתוך כוונה שהן ישמשו כאינדיקטור לתהליכים נרחבים ,אשר מתרחשים
גם במקומות אחרים .זאת ,הן בגלל גודלן הדמוגרפי והן בזכות הנטייה של מוקדים
עירוניים אלו לפעול כמוקדי חדשנות ארגונית ופוליטית.
איסוף הנתונים נעשה במתודולוגיה איכותנית משולבת ,שאפשרה בחינה של שינויים
לאורך זמן בעמדות אישיות וארגוניות ,וניתוח של ממשקי עבודה ומדיניות פורמלית
ובלתי-פורמלית .הושם דגש על שילוב והצלבה בין מקורות מידע משניים כדוגמת מסמכי
מדיניות ותכניות סטטוטוריות ,לבין מקורות מידע ראשוניים כראיונות פנים-אל-פנים
ודיונים בקבוצות .מקורות המידע כללו:
א 16 .ראיונות מובנים למחצה עם בעלי עניין מרכזיים בכל רשות ובשלטון המרכזי
)ראו פירוט בנספח א'( .המרואיינים הם עובדים קהילתיים המעורבים ישירות
או בעקיפין ביוזמות התחדשות עירונית ,בעלי תפקיד במשרד הרווחה ,בעלי
תפקיד האחראים על קידום התחדשות עירונית ברשויות המקומיות ,תושבים
באזורי ההתחדשות ויועצי תכנון מהמגזר הפרטי המעורבים בתכניות
התחדשות עירונית ונמצאים בקשר מקצועי עם המחלקה לעבודה קהילתית.
ב .ארבע תצפיות משתתפות ,שנערכו במסגרות של מפגש מקצועי בין עובדים
קהילתיים לתושבים או לשחקנים משמעותיים אחרים .במסגרות אלה ניתן היה
לבחון את הידע והעמדות שצוות העבודה הקהילתית מציג בממשק עם
שחקנים אחרים .בשל הקשרים המקצועיים הקודמים עם מושאי המחקר,
תצפית זו נשאה אופי השתתפותי ומעורב .הבחירה בתצפית כזו נעשתה מתוך
הכרה בהשפעת נוכחות החוקרים על סוגיות של צדק חברתי :בסביבה בה הידע
הוא משאב פוליטי משמעותי ,לא ניתן להתעלם מתרומתו של בעל מקצוע
הנושא ידע והכשרה מקצועית בתחום הרלוונטי.
ג .סקירה וניתוח של יותר מ 70-מסמכים סטטוטוריים ,תכתובות פנימיות ומסמכי
מדיניות אחרים ברמה המקומית והארצית .בסקירה נכללו גם מסמכים פנימיים
שהתקבלו מבעלי תפקידים שהתראיינו למחקר .המסמכים שימשו להערכת
המדיניות הרשמית להתחדשות עירונית ולהשוואתה למדיניות דה-פקטו ,פעם
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כבסיס לניסוח הראיונות ,ופעם שנייה כמפתח להערכת ההקשר שבו פועלת
העבודה הקהילתית.
ד .תשעה מפגשים של קבוצות מיקוד התקיימו במסגרות דיון רשמיות במשרד
הרווחה ובאוניברסיטה העברית .דיונים אלה עסקו בניסיון המקומי שנצבר
בקרב עובדים קהילתיים המעורבים בתהליכי התחדשות עירונית .נידונו בהם
סוגיות מהשטח כמו גם סוגיות עקרוניות ועמדות כלפי מטרות המדיניות של
העבודה הקהילתית ברמה המקומית והארצית.
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.5

מקרה חקר :ירושלים

בירת ישראל והעיר הגדולה במדינה ,היא גם הרשות המקומית שבה מקודם המספר
הגבוה ביותר של תכניות פינוי בינוי .בירושלים כ 830,000-תושבים ,מהם  522,000יהודים
והשאר ערבים החיים בעיקר במזרח העיר )חושן ואחרים .(2015 ,מבחינה סוציו-
אקונומית ,העיר מדורגת באשכול חברתי-כלכלי  4ומדורגת במקום ה 154-מתוך 252
עיריות ומועצות מקומיות בישראל )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 ,ב( .בעשור
האחרון מקודמות בירושלים תכניות להתחדשות עירונית בשכונות הדרומיות והמערביות
של העיר ,שבהן רוב לאוכלוסייה יהודית לא-חרדית .בשכונות אלו שיעורי עוני נמוכים
יחסית לשכונות החרדיות והערביות בעיר ,אך שיעור גבוה של מטופלים בלשכות
הרווחה ,דהיינו קשישים ,משפחות חד הוריות ,נכים ועוד )הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .(2014 ,לירושלים היסטוריה של מאבקים חברתיים שעובדים קהילתיים
מילאו בהם תפקידים משמעותיים )ראו פירוט בפרק  ,(4ומבנה מנהלתי ופוליטי מבוזר,
אשר מאפשר חופש פעולה גדול יחסית לחלק מהעובדים הקהילתיים המועסקים
במסגרות ציבוריות.
פרק זה יסקור את תהליך התהוותו של מודל עבודה משותף למחלקה לעבודה
קהילתית ולגופי התכנון בירושלים ,סביב סוגיות התחדשות עירונית .באופן יחסי
לרשויות אחרות ,מעורבותה של העבודה הקהילתית בסוגיות פיזיות בירושלים היא
משמעותית ומעוגנת במוסדות ומסורות בתוך הרשות .לאחר בחינת המדיניות התכנונית
בתחום התחדשות עירונית בירושלים וסקירת הגורמים המעורבים במדיניות זו ברשות,
מובא ניתוח של אפיקי המעורבות השונים של העבודה הקהילתית בהתחדשות עירונית.
הניתוח נעשה תוך התמקדות ביוזמות לפינוי-בינוי בארבעה מתחמים .אלו הם מתחמי
"ברזיל-אולסוונגר"" ,גולומב " ,"23מעגלי יבנה" ו"הציונות" .תרשים  5מציג את מיקום
המתחמים הללו ביחס לתחומי השיפוט של המינהלים הקהילתיים "יובלים" ו"גוננים".
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תרשים 5

גבולות תכניות האב ומיקום יוזמות לפינוי-בינוי באזור המחקר בירושלים

מקרא




יוזמות התחדשות בשטח מקרי החקר
תכניות אב הכלולות במקרי החקר

מקור :אתר המפות הממשלתי; אתר מערכת מיפוי ירושלים
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 .5.1מדיניות תכנונית
מדיניות ההתחדשות של ירושלים נוסחה ,מאז ראשית העשור הראשון של המאה ה,21-
בשורה של תכניות מתאר לא-סטטוטוריות ,ראשית ברמה הכלל-עירונית ובהמשך ברמה
השכונתית .תכנית המתאר העירונית ושתי תכניות האב השכונתיות שבשטחן ממוקמים
מתחמי מקרה החקר מילאו תפקיד משמעותי בגיבוש מודל העבודה הקהילתית
בהתחדשות עירונית בירושלים .המתחם הראשון" ,ברזיל-אולסוונגר" ,הוא יוזמה עירונית
ותיקה לפינוי-בינוי שלא צלחה עד כה ,אך היוותה בסיס להגדרת תפקיד העבודה
הקהילתית בהתחדשות עירונית .מתחמי "גולומב  "23ו"-מעגלי יבנה" נתפסים בעיני
המערכת העירונית כדוגמה חיובית לקידום יוזמת התחדשות עירונית בכלל ולמעורבות
של עובדים קהילתיים בתהליך בפרט .זאת לעומת מתחם "הציונות" שבו היחסים בין
תושבים ,עובדים קהילתיים ואנשי תכנון עלו על שרטון.
תכנית המתאר העירונית לירושלים )תכנית מס’  (2011 ,2000נערכה על רקע עתירות
לבית המשפט וניסיונות התפשטות של ירושלים לעבר שטחים פתוחים ממערבה לעיר.
עתירות אלה ,יחד עם מדיניות לאומית של עיבוי המרקם הבנוי בערים ,הכתיבה את
ההכרח לאפשר צמיחה ותוספת בנייה בשכונות הוותיקות .התכנית אושרה על ידי
הוועדה המחוזית ירושלים להפקדה בשנת  ,2008אך לא זכתה למעמד סטטוטורי
משיקולים פוליטיים-לאומיים ,ונשארה במעמד של תכנית אב המנחה את הפיתוח
העירוני בירושלים )כהן-בר .(2015 ,בעוד שבאזורים ההיסטוריים של העיר הציבה התכנית
הנחיות מפורטות לשימור ומגבלות על הבינוי ,השכונות היהודיות שמחוץ לאזור
ההיסטורי זוהו כבעלות פוטנציאל לתוספת משמעותית של יחידות דיור .ארבע מבין
השכונות הללו – קריית מנחם ,עיר גנים ,קריית היובל וגוננים )הקטמונים( – סומנו
כמיועדות להתחדשות עירונית ,בשל ריכוז של מבני שיכון ישנים ,אשר תואמים את
מדיניות ההתחדשות הארצית ,וכן בזכות צפיפות נמוכה של יחידות דיור לדונם,
המאפשרת ציפוף.
תכנית המתאר העירונית כללה דרישה להכנת תכניות אב שכונתיות ,כולל תכניות
לשכונות המיועדות להתחדשות .תכנית האב לשכונת גוננים א'-ו' הייתה הראשונה שבהן.
קידומה החל בשנת  2004לערך ונמשך עד  ,2011אז התקבלה התכנית על ידי הוועדה
המחוזית כמסמך מנחה )קרלוס פרוס אדריכלים .(2011 ,התכנית הוסיפה זכויות בנייה
בשטחי מגרשים קיימים בלבד ,במטרה שלא ליצור מגרשי ענק האופייניים לבנייה רוויה.
חריגים לכלל זה הם מספר מתחמים בשכונה ,שבהם מבני שיכון ישנים בבנייה רוויה
)משרד הפניםמחוז ירושלים .(2012 ,בשטח התכנית הוכרזו שני מתחמים לפינוי-בינוי,
ועוד ארבע יוזמות לפחות מקודמות בשיטחה .תכנית אב לשכונות יובלים-גנים אושרה
כמסמך מנחה על ידי הוועדה המחוזית ב ,2015-לאחר שבע שנים של עבודה ודיונים
)משרד הפניםמחוז ירושלים .(2015 ,התכנית חלה על שטח של כ 6,400-דונם ,מתוכם
 3,400דונם הם אזורי מגורים המיועדים להתחדשות עירונית בשכונות קריית היובל,
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קריית מנחם ועיר גנים .התכנית מאפשרת תוספת של  2,600יחידות דיור לפחות ל2,850-
יחידות הדיור הקיימות )פלד-קימלמן אדריכלים .(2015 ,בשטח התכנית סומנו מתחמים
"אדומים" ,בעלי צפיפות דיור גבוהה יחסית ותנאים חברתיים-כלכליים וקהילתיים
המקשים על יישום התחדשות עירונית ,ביניהם מתחמי "הציונות"" ,ברזיל-אולסוונגר"
ו"גולומב  "23המפורטים בפרק זה.
ככל שהתקדם תהליך התכנון של תכניות האב גברה הפעילות היזמית בשכונות
ההתחדשות ,לצד קידומן של תכניות נוספות על ידי העירייה .כיום ישנם בירושלים
לפחות  28מתחמים בהם מקודמת יוזמה להתחדשות עירונית ,מתוכם ,שמונה הוכרזו
כמתחמי פינוי-בינוי ו 12-מקודמים בקריית היובל )ראו לוח .(1
שיכוני ברזיל אולסוונגר הם שני מקבצי מבנים בשכונת קריית היובל ,בשטח כולל של
מעל  40,000מ"ר עם כ 1,000-יחידות דיור .הניסיון הראשון לבצע תהליך פינוי-בינוי
בירושלים החל בשנת  1994במתחם זה עוד טרם האימוץ של "פינוי-בינוי" כמדיניות
לאומית ,ובמקביל לתכניות דומות שעלו בערים אחרות .התכנית לא יצאה לפועל,
ובשנים האחרונות מקודמת במתחם תכנית פינוי-בינוי ביוזמה פרטית שנתקלה בקשיים
רבים ,בין השאר עקב מאבקים פנימיים בין אוכלוסיות בתוך המתחם .המינהל הקהילתי
מסייע בהתארגנות במתחם ובשנת  2013הקצה משאבים לעריכת תסקיר חברתי עבורו.
מתחם מעגלי יבנה נמצא בתחומי תכנית האב "גוננים" .שטחו כ 47,000-מ"ר והוא
כולל  380יחידות דיור ב 17-מבנים .ההתארגנות החברתית במתחם החלה במאבק
להקמת פארק בשולי השכונה ,במקום כביש עורקי שתוכנן לאזור .ההתארגנות זכתה
לתמיכתו של ניר ברקת בתקופת מועמדותו לראשות העיר ולאחר בחירתו שולב השטח
המדובר בפארק עירוני )"פארק המסילה"( .הקשרים שנוצרו בקהילה והצלחת
ההתארגנות הובילו את התושבים במתחם ליזום תכנית פינוי-בינוי ,אשר לוותה על ידי
העירייה והמינהל הקהילתי "גוננים".
מתחם הציונות הוכרז בשנת  2007כמתחם לפינוי-בינוי במסלול רשויות ,ובשנת 2013
אושרה בו תכנית מתאר מקומית .במתחם ,שגודלו כ 22,000-מ"ר ,ישנן  66יחידות דיור
שעל פי התכנית המאושרת יוחלפו ב 266-יחידות דיור חדשות .תושבי המתחם וסביבתו
התנגדו לקידום התכנית ,והמינהל הקהילתי "יובלים" סייע בהתארגנות התושבים
ובהגשת יותר מ 90-התנגדויות פרטיות לתכנית .לאחר שחלק מההתנגדויות התקבלו,
הוגשו רובן מחדש בהפקדה החוזרת של התכנית אך לבסוף היא אושרה .בשנת  2014נערך
במתחם מיפוי קהילתי על ידי עמותת "מוזאיקה" ליישוב סכסוכים )מוזאיקה.(2015 ,
הבניין ברחוב גולומב  23הוא מגה-בלוק בעל  112יחידות דיור ב 14-כניסות .היוזמה
לקידום התחדשות עירונית בבניין הגיעה מיזם אשר רכש שטח צמוד .בעקבותיה הוקמה
נציגות תושבים במתחם ,בסיוע המינהל הקהילתי "יובלים" .בשנת  2015החליטו תושבי
הבניין להפסיק את המשא ומתן עם היזם המקורי ולקדם את יוזמת ההתחדשות במסגרת
מסלול רשויות ,בניהולה של חברת "מוריה".
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לוח :1

מתחמי פינוי-בינוי בירושלים

מתחמי
פינוי-בינוי
מוכרזים

יח"ד קיימות
במתחמים
מוכרזים

תוספת יח"ד
במתחמים
מוכרזים

יוזמות להתחדשות
עירונית )הערכה,
נכון ל(5/2015-

אזור

קריית היובל ,עיר גנים
וקריית מנחם

2

297

788

17

גוננים א'˗ט'

2

123

392

4

שאר חלקי העיר

3

293

604

7

סה"כ

7

713

1784

28

מקור :אתר משרד הבינוי והשיכון ;2015 ,ריאיון עם האחראית על המרכיב החברתי בתכנון,
אפריל 2015

 .5.2מערך ארגוני :מחלקות פיזיות וקהילתיות בעיריית ירושלים
בעיריית ירושלים ישנן שתי מסגרות שונות המכונות "מינהל" .האגפים והמחלקות
כפופים למינהלים בתוך העירייה )ראה תרשים  ,(6אך בממשל העירוני קיימים גם
מינהלים קהילתיים ברמה השכונתית .המינהלים הקהילתיים הם עמותות עצמאיות
בניהול משותף של העירייה ,החברה למתנ"סים והקהילה .גופי העירייה המעורבים במקרי
החקר כוללים את מינהלת ההתחדשות העירונית הפועלת בחברה העירונית "מוריה";
המחלקה לעבודה קהילתית הפועלת תחת אגף הרווחה ומינהל שירותי קהילה; המינהלים
הקהילתיים ,שהגוף האחראי עליהם בעירייה הוא אגף חברה ונוער; ואגף התכנון הפועל
תחת מינהל תכנון ,שמנהלו הוא מהנדס העיר.
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תרשים 6

מבנה ארגוני חלקי של עיריית ירושלים

מקורות :אתר עיריית ירושלים; ריאיון עם עובדת המחלקה לעוס"ק ,אפריל 2015

המינהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה הוקמה במרץ  ,2014לאחר שעיריית
ירושלים החליטה לרכז את נושא ההתחדשות העירונית תחת אחת החברות העירוניות
בעיר .מודל הפעילות של המינהלת מפריד את הפונקציות היזמיות של קידום תכניות
מהתפקיד הרגולטורי שנותר בידי אגף התכנון .עם זאת ,שני הגופים פועלים בתיאום,
וראש אגף התכנון הוא חבר בוועדת ההיגוי של המינהלת .המינהלת פועלת כחברה
מנהלת של תכניות פינוי-בינוי במסלול רשויות ,מבצעת בדיקות היתכנות ראשוניות עבור
תושבים המעוניינים ליזום תכנית להתחדשות עירונית ,ומספקת סיוע לפרוייקטים
להתחדשות עירונית התואמים את מדיניות ההתחדשות של העירייה )מוריה חברה
לפיתוח ירושלים .(2015 ,היסודות החברתיים המוגדרים במודל העבודה של מינהלת
ההתחדשות העירונית כוללים סיוע במיפוי האוכלוסייה במתחם ,סיוע בהקמת נציגות
תושבים ,תיווך בין התושבים לגורמים הרלוונטיים בעירייה וסיוע לתושבים בעלי צרכים
מיוחדים ,כגון נכים וקשישים .עובדת סוציאלית קהילתית מועסקת במינהלת כאחראית
קשרי קהילה )ריאיון עם ראש המינהלת ,יוני .(2015

50

בראשיתה ,פעלה המינהלת במודל מצומצם יותר ברשות לפיתוח ירושלים )הרל"י(,
חברה עירונית נוספת שאמונה על נושאי תכנון אסטרטגי ,אך היא בעלת אופי פחות
ביצועי משל חברת מוריה .הרל"י עסקה בעיקר בניהול מתחמים לפינוי-בינוי במסלול
רשויות .המעבר למוריה נעשה בשנת  2013בזכות ניסיונה של מוריה בייזום פרוייקטים
בתחום התשתיות ,ומתוך תקווה כי ניסיון זה יתורגם גם להאצה ביישומן של תכניות
התחדשות עירונית.
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית פועלת תחת מינהל קהילה מאז שנת .2003
מדובר במחלקה עצמאית ,אך בתחומים רבים היא פועלת כחלק מאגף הרווחה העירוני.
המחלקה מתקצבת ואחראית להדרכה המקצועית של עובדים קהילתיים ,הן הייעודיים
והן עמיתיהם במינהלים הקהילתיים .מאז שנת  2014נכללת בתכניות העבודה של
המחלקה התכנית הקהילתית לקידום התחדשות עירונית )פינוי בינוי( ,שנמצאת באחריות
המחלקה )עיריית ירושלים .(2015 ,בין מטרות התכנית :מימוש נוהל העבודה המשותף עם
חברת מוריה ואגף התכנון ,עבודה במתחמי התחדשות הכוללת מיפוי ובניית נציגות
והפניית תושבים נזקקים לסיוע פרטני.
תפקיד העוס"ק האחראית על שילוב המרכיב החברתי בתכנון )להלן :העוס"ק
האחראית( ,המשתייך למטה המחלקה לעוס"ק ,נוסד לאחר הקמת מחלקה זו ב.2003-
העוס"ק האחראית מתאמת בין האגפים הפיזיים בעירייה לבין גורמי הקהילה בעיר,
משמשת כגורם מקשר וכנציגה של אגף הרווחה בתהליכי קבלת החלטות בפן הפיזי ,כולל
בפורום העירוני להתחדשות עירונית .תפקיד זה כולל לעתים גם פעולות שנועדו להכיר
לצד אחד את שפתו ופעילותו של משנהו .מלבד זאת ,התפקיד כולל פיתוח של מודלים
ארגוניים לעבודה משותפת פיזית-קהילתית בכל הליך תכנוני שמתרחש בעיר ,ואחריות
ישירה על העבודה הקהילתית הייעודית לנושא התחדשות עירונית )ריאיון עם העוס"ק
האחראית ,אפריל .(2015
בשנת  ,2014כחלק מגיבוש מודל הליווי העירוני ליוזמות התחדשות עירונית ,נוסד
במחלקה לעוס"ק תפקיד העוס"ק הייעודית לנושא התחדשות עירונית .שתי עובדות
מועסקות בתפקיד זה ישירות תחת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית .העובדות
מצוותות לליווי מתחמים לפי הצורך ,לפי תיעדוף משותף של המחלקה לעוס"ק וחברת
מוריה ,ומבצעות תפקידי שטח המוגדרים במודל הליווי של חברת מוריה ,בפרט סיוע
בתהליכי התארגנות התושבים )ריאיון עם עוס"ק ייעודית ,יוני .(2015
המינהלים הקהילתיים הינם מודל ייחודי בישראל ,שבו סמכויות שלטוניות
מסויימות מבוזרות לגופים ברמה השכונתית המספקים גם שירותים קהילתיים27 .
המינהלים הקהילתיים בירושלים פועלים כעמותות ללא מטרת רווח עם הנהלה
הנבחרת באופן דמוקרטי על ידי התושבים .המינהלים מספקים בראש ובראשונה
שירותים חברתיים )בדומה למודל המתנ"סים המופעל בשאר הארץ( ,אך מועסקים בהם
נציגים של אגפי העירייה האחראים על מתן שירותים ,ובכלל זה עבודה קהילתית
ותכנון .מקורו של הממשל השכונתי בירושלים ביוזמות מקומיות שהתעוררו באמצע
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שנות ה 70-של המאה העשרים .המודל אומץ על ידי טדי קולק בשנת  ,1980בין השאר
כתגובת נגד לארגוני המחאה שהסעירו את ירושלים באותו עשור ) ;Forester et al., 2001
 .(Hasson & Ley, 1994בשנת  1992אוחדו מינהלות השכונה עם המתנ"סים בשכונות,
ובכך יצרו את המינהלים הקהילתיים ,אשר החלו לספק את כלל השירותים השכונתיים
)זולפן.(2001 ,
מעורבותם של המינהלים הקהילתיים בהיבטים של פיתוח פיזי כוללת תיעדוף והקצאה
של משאבים עירוניים לפיתוח המרחב הציבורי ,ייצוג של תושבי השכונה בוועדות
סטטוטוריות וביצוע הליכי שיתוף ציבור ברמה השכונתית .בכל מינהל קהילתי מועסק
מתכנן אורבני-קהילתי ,אשר עובד בשיתוף פעולה עם גופי התכנון האחרים בעיר .עם זאת,
עמדת המינהל הקהילתי בסוגיות פיזיות משקפת את מחוייבות ההנהלה לקהל בוחרים
מקומי ,ששיקוליו אינם זהים בהכרח לאינטרס העירוני הכולל ,או לרצונותיהם של תושבי
מתחם מצומצם בתוך השכונה .למינהלים הקהילתיים סמכות להגיש התנגדויות לתכניות
בתחומן ואף לסתור את עמדתו של מינהל התכנון בעיר ,ובכלל זה תכניות התחדשות
עירונית המקודמות על ידי תושבים או על ידי מינהלת ההתחדשות העירונית.
בכל מינהל קהילתי מועסק לפחות עובד סוציאלי קהילתי אחד .לבד מאחריותם
להיבטים קהילתיים כגון ליווי ועדות תושבים נושאיות וארגון פעילויות קהילתיות ,בחלק
מהמינהלים העובדים הקהילתיים פועלים במשותף עם המתכנן האורבני בתהליכי
היוועצות ושיתוף ציבור מסוגים שונים .מהעובדים הקהילתיים במינהלים נדרשת הבנה
מסוימת של סוגיות פיזיות והיכרות מסוימת עם תהליכי קבלת ההחלטות ,אך באופן
מסורתי מעורבותם נשארת בתחום תהליך השיתוף בלבד ללא מעורבות בגיבוש התוצרים
התכנוניים.

 .5.3תפקיד העבודה הקהילתית
שישה מרכיבים בולטים נמצאו בתפקיד העבודה הקהילתית בהתחדשות עירונית
בירושלים בין השנים  .2015-2011מרכיבים אלה התפתחו והופעלו במקביל זה לזה .שני
המרכיבים הראשונים הם גיבוש לגיטימציה לפעילות בתחום ובניית גוף ידע ייחודי
המחבר בין עבודה קהילתית להתחדשות עירונית .מרכיבים אלו שימשו את העובדים
הקהילתיים כאמצעי במסגרת התבססותם כשחקנים בתחום .שלושת המרכיבים הבאים
זוהו כמרכזיים לעבודה הקהילתית בהתחדשות עירונית ,והם משתייכים לליבת מקצוע
העבודה הקהילתית :התנגדות וסינגור ,ביצוע פעולות תכנון חברתי והתארגנות .המרכיב
האחרון ,שינוי מדיניות ,גם הוא משתייך באופן מסורתי לדיסציפלינת העבודה
הקהילתית ,ומובא כאן בנפרד כדי להרחיב את הדיון למטרות המדיניות של המרכיבים
האחרים ולמידת ההשפעה שלהם על המדיניות העירונית בירושלים.
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 .5.3.1גיבוש לגיטימציה

שני החסמים המרכזיים למעורבות העבודה הקהילתית בהתחדשות עירונית בירושלים
היו היעדר לגיטימציה והיעדר ידע .בעוד ההיכרות והקשר עם תושבי העיר מהווים מקור
לגיטימציה חשוב לעבודה הקהילתית ,העובדים הקהילתיים בירושלים עשו שימוש בעוד
סוג של לגיטימציה" ,מלמעלה" .יועצים ואנשי מקצוע בעלי הכרה וסמכות בעיר תרמו
לחיזוק מעמדה של העבודה הקהילתית במערכת המוסדית ,וסייעו לעובדים הקהילתיים
להתגבר על זיהויים כעובדי שטח זוטרים .הלגיטימציה הזו התבטאה בהשגת תמיכה מצד
הנהלת אגף הרווחה ומינהל שירותי קהילה ,כמו גם בהכרה מקצועית מצד גורמי התכנון
העירוניים.
בעשור הראשון של המאה ה 21-גברה פעילותם של יזמים פרטיים בשכונות שסומנו
להתחדשות עירונית בכלל ,ובמתחמים הראשונים שהוכרזו לפינוי-בינוי בפרט .בשלב זה,
אגף הרווחה הביע התנגדות לעיסוק של עובדיו בתחומים פיזיים .שיטת הפעולה של
האגף ,מפרקטיקת הטיפול ועד הקצאת המשאבים ,התבססה על פניות פרטניות של
קהלים מוגדרים כגון קשישים ,נכים ומשפחות עם ילדים בסיכון .באגף התקשו לקבל את
העיסוק של העבודה הקהילתית בסוגיות הנוגעות לכלל האוכלוסייה ,אך העובדה כי
תושבים מקבוצות המטופלות ברווחה פנו לעזרה איפשרה בכל זאת את מעורבות
העבודה הקהילתית.
מנהלת המחלקת לעבודה קהילתית בעיריית ירושלים בראשית אותו עשור ,הסבירה
כיצד היא זיהתה את הצורך לשינוי מדיניות" :הייתה לי נגיעה בשכנוע של מנהלת ]לשכת
הרווחה האזורית[ לאפשר לעובד הקהילתי לעסוק בתחום ההתחדשות העירונית .עד אז
הוא עשה את זה בהסתר] .הוא אמר לתושבים' [:תשמעו ,קורה משהו ,כדאי לכם ללכת
לישיבה הזאת' ,ביקש שיתרגמו את הדברים לאמהרית ,לדוגמה .התפקיד שלי כמנהלת
המחלקה היה לעבור לשכה-לשכה ,לשיח עם המנהלות כדי להסביר להן שללקוחות
הרווחה עצמם הולכים להפסיד אם העובד הקהילתי לא יהיה שם .לא יכולתי להגיד להן
שהעובד הקהילתי צריך לתת מענים לכלל השכונה ,זה בכלל לא היה עובר" )ריאיון ,יוני
 .(2015חברת מטה השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה זיהתה את הצורך להתאים
את מדיניות השירות והאגף להתערב בתחום בעקבות פנייה "מלמטה" .לדבריה ,היו אלה
לקוחות רווחה קשישים שפנו לעזרתו של אגף הרווחה בירושלים" :אני חושבת שזה היה
צומת שהפיל אסימונים של אנשי מערכת הרווחה בירושלים – למה בכלל אנחנו
מחויבים ולמה זה חשוב שניכנס לתהליך הזה ,כי ]התפישה הרווחת[ היא שמערכת
הרווחה לא מתעסקת בתחום הזה ,התחום הזה הוא תחום של משרד השיכון" )ריאיון,
יולי .(2015
במקביל לגיבוש ההכרה בקשר בין סוגיות חברתיות ופיזיות בתוך מערכת הרווחה
פנימה ,עלה הצורך להביא להכרה מקבילה בתוך מערכת התכנון .בעקבות פניית אגף
הרווחה בירושלים למשרד הרווחה ,מונה המתכנן הקהילתי יואל סיגל כיועץ חיצוני
למנהלת המחלקה לעוס"ק בעיריית ירושלים ,במטרה לסייע בלמידת הנושא ובהגדרת
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תפקיד הרווחה בהתחדשות עירונית .סיגל הביא עימו משנה סדורה ,לפיה מינהל שירותי
קהילה בעירייה צריך לקבל מעמד בכיר בתהליך התכנון" ,באופן שיהיה ברור שמינהל
קהילה מפקח ומנהל את כל הנושאים החברתיים הרלוונטיים לנושאים פיזיים" )ריאיון
עם העוס"ק האחראית ,אפריל  .(2015סיגל הסביר במקרה אחר כי עובדים קהילתיים
נדרשים לשנות את המצב הקיים ,בו העבודה הקהילתית משרתת את מטרות התכנון
במקום להציב בעצמה את המטרות לתכנון הפיזי" :כל עוד שלא הופכים את העגלה
והסוס ,כל עוד שהעוס"ק בשטח לא קובעים יעדים חברתיים עוד לפני התכנון העירוני –
התכנון נועד להשגת יעדים שהוגדרו – זה לא ישתנה" )קבוצת מיקוד ,אוקטובר .(2014
ברוח זו סייע סיגל לפתח את תפקיד האחראית על שילוב המרכיב החברתי בתכנון בתוך
המחלקה לעוס"ק .בעלת התפקיד ,שחסרה את הידע וההיכרות עם מערכת התכנון ,זכתה
לליווי צמוד ,כפי שמספרת מנהלת המחלקה לעוס"ק באותה תקופה" :היו שלבים שהוא
ממש עשה איתה יד ביד ,כאשר ליצור את הקשרים ]באגף תכנון ,פירושו[ ללכת איתה
ביחד ולנהל את השיחה בצורה משותפת .ככל שהם רכשו יותר ידע ,כלים ויכולות ,זה
היה ללוות אותה מאחורי הקלעים" )ריאיון ,יולי .(2015
תהליך דומה של בניית לגיטימציה דו-כיוונית התרחש במינהל הקהילתי "יובלים" .ב-
 ,2011כאשר בשכונת קריית היובל כבר הוכרזו מספר מתחמים לפינוי-בינוי ,המינהל
הקהילתי "יובלים" שכר עוס"ק שתתמקד בנושא ההתחדשות העירונית .התפקיד גובש על
ידי מנכ"ל המינהל ,והוא זה שהעניק את הגיבוי והליווי לעובדת ,שלדבריה הייתה חסרת
הניסיון בראשית דרכה" :סיימתי תואר שני בעבודה קהילתית .מעולם לא עסקתי ולא
למדתי שום דבר שקשור להיבטים מרחביים של סוגיות חברתיות .לא הבנתי מה אני
עושה שם ,מה זה קשור אליי בכלל [...] .אני תמיד אומרת שאני חייבת לו חוב גדול .אם
לא הוא ,בחיים לא הייתי מבינה בכלל שיש קשר בין עשייה חברתית לבין סוגיות
מרחביות" )ריאיון ,מאי .(2015
 .5.3.2גיבוש גוף ידע
אנשים יכולים לשאת חומר ]ברמה גבוהה[ מאוד .אנחנו ממעיטים בערכם .וזה היה מדהים
] [...הגיעו יזמים .הגיעו עובדות קהילתיות ,הגיעו מתכנני רובע .היו כל מיני ,וכולם למדו
ביחד .זה היה מדהים.
)ריאיון עם עוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" ,מאי (2015

חסם הידע ,בדומה לחסם הלגיטימציה ,קיבל מענה כפול" ,מלמעלה" ו"מלמטה".
התחדשות עירונית היא תחום ידע עצמאי הדורש הכרה של מערכת התכנון ותהליך
התכנון ,הבנה של הקשר בין המרחב הפיזי והמבנה החברתי וכדומה .העובדים
הקהילתיים בירושלים גיבשו גוף ידע מקומי המתבסס על למידת דפוסי הפעילות
וההתארגנות במתחמי ההתחדשות העירונית ,אך גם פנו לעזרתם של שותפים מקצועיים
מתחומי התכנון והקהילה.
אנשי המקצוע שסייעו בגיבוש הידע במחלקה לעבודה קהילתית היו יועצים חברתיים
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מהאקדמיה ומהמגזר הפרטי אשר נשכרו ללוות תכניות מורכבות החל משנת .2013
היועצים סייעו בסיכום ובארגון הסוגיות החברתיות בשפה "תכנונית" ,והוסיפו לכך
חותמת של סמכות מקצועית .כך למשל ,ד"ר אמילי סילברמן ליוותה את צוות המחלקה
במתחם "ברזיל אולסוונגר" והציגה את מסקנותיה בפני ראשי אגף התכנון והוועדה
המחוזית .בסקירתה נותחו הסיכונים לפגיעה בתושבי המתחם בשכונה יחד עם המלצות
לגיבוש אסטרטגיה עירונית כוללת להתחדשות עירונית ,המתייחסת גם להשפעות
חברתיות )סילברמן ואיזקוב בן-שטרית.(2013 ,
גוף הידע המקומי זכה לדחיפה משמעותית בדמות קורס ייעודי לנושאי התחדשות
עירונית שנוסד ביוזמת המינהל הקהילתי יובלים .בקורס בן  13המפגשים ,שהתקיים בין
סוף  2013לתחילת  ,2014השתתפו תושבים לצד אנשי מקצוע מהעירייה ויזמים פרטיים.
ההרצאות עסקו בהתחדשות עירונית מנקודת מבט חוקית ,כלכלית ,פיזית וחברתית ,תוך
דגש על למידה מקצועית וללא מרכיב של בניית יכולות קהילתית )מינהל קהילתי יובלים,
 ;2013ריאיון עם עוס"ק במינהל ,מאי  .(2015הקורס יועד בהתחלה לתושבי מתחמי
ההתחדשות בקריית היובל בלבד ,אך במינהל הקהילתי הוחלט לפתוח אותו לציבור
הרחב בירושלים .החלטה זו חיזקה את מעמדו של המינהל הקהילתי "יובלים" כגוף בעל
סמכות וידע מקצועיים ברמה העירונית ,וגם סייע לצוות המינהל לגבש קשרים מקצועיים
במגזרים שונים )ריאיון ,מאי .(2015
אם כן ,מעורבות העובדים הקהילתיים בשטח צמחה בתמיכת מקורות לגיטימציה
בכירים "מלמעלה" ,אך בד בבד התבססה על מקורות לגיטימציה "מלמטה" ,דהיינו הקשר
הישיר של העבודה הקהילתית עם מתחמי ההתחדשות ותפקידם של העובדים ככתובת
לפניית תושבים המטופלים ברווחה .הלמידה מהניסיון "בשטח" סייעה למחלקה לעבודה
קהילתית ולמינהל קהילתי "יובלים" לגבש גוף ידע מקצועי ייחודי .הלמידה המשותפת
של דרגי השטח והמטה ,שהייתה מאפיין מרכזי בפעולת העבודה הקהילתית בהתחדשות
עירונית ,חרגה מקנה המידה העירוני אל הארצי .למשל ,לבקשת השירות לעבודה
קהילתית בירושלים ,החל השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה לגבש עקרונות
והמלצות לעבודה ,בהתבסס על ניסיונם של עובדים שעסקו בהתחדשות עירונית בכל
הארץ.
לאחר ארבע שנים במקצוע ,הסבירה העוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" כי" :המעמד
שלי מוכר .יש הכרה גם במיומנויות המקצועיות ,גם בידע ,גם לי יש ביטחון הרבה יותר
גדול במה שאני עושה" )ריאיון ,מאי  .(2015למרות זאת ,עובדת ייעודית לתחום
התחדשות עירונית שנמצאת בתפקיד זמן קצר יחסית ,חשה כי חסרה לה הכשרה
מקצועית בתחומים הפיזיים ,וכי היא נדרשת ללמוד את התחום באופן עצמאי" :אנחנו
מרגישות שאין לנו מספיק ידע .ליד העמיתות שלנו אנחנו טירוניות ,וכל דבר אנחנו
צריכות לשאול אותן" )ריאיון ,מאי  .(2015מנגד ,עוס"ק העובדת במינהל קהילתי גוננים
מאז סוף  ,2013מזהה בכך יתרון מסוים" :אני אוהבת בתחום הזה ]את[ התחושה שמותר
לי להעז לחשוב יצירתי ,ולא לחשוב שאיפשהו יש את התשובה הכי טובה ,ואני פשוט
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עוד לא למדתי מספיק או לא הגעתי אליה .אולי אין לי את כל הידע ,וזה תמיד יהיה ככה,
ועדיין התובנות שלי ומה שאני רואה בשטח – יש להם משמעות" )ריאיון ,יוני .(2015
 .5.3.3עמדה מתנגדת
היה ברור שזה לא מוצלח המקום הזה של להתנגד [...] .כשאתה נכנס בשלב מאוחר ,כל מה
שנשאר לך זה להתנגד .אלא אם כן אתה עובר את שלב ההתנגדות ואז אתה יכול גם לעשות
משהו.
)ריאיון עם העוס"ק האחראית לתחום החברתי בתכנון ,אפריל (2015

אחד העקרונות היסודיים של עבודה קהילתית הוא ההגנה על הקהילה בכלל ,ועל חבריה
הפגיעים ביותר בפרט ,מפני מדיניות שעלולה לפגוע בזכויותיהם ).(Rubin & Rubin, 2008
העובדים הקהילתיים סייעו לתושבים להתנגד למדיניות או לתכנית ספציפית כאשר אלו
נתפסו כפוגעות בתושבים פגיעים כגון קשישים או דיירי דיור ציבורי .בזכות העצמאות
היחסית של המינהלים הקהילתיים ,יכלו העובדים הקהילתיים המועסקים במסגרת זו
להתנגד בגלוי למדיניות עירונית .עם זאת ,השימוש באסטרטגיה זו פחת בעקבות מקרים,
כדוגמת מקרה מתחם "הציונות " ,שבהם ההתנגדות פגעה במעמד העבודה הקהילתית
כמייצגת של הקהילה המקומית.
כאמור ,המפגש הראשון של העבודה הקהילתית עם יוזמות לפינוי-בינוי התרחש
בעקבות פניית תושבים שחששו לזכויותיהם .העוס"ק האחראית על התחום החברתי
בתכנון הדגישה כיצד ניסיונות ההחתמה של תושבים עלולים לסכן את זכויותיהם" :הבנו
שיש נזק אינסופי שנגרם לתושבים בעיר .אף אחד לא יודע מזה שיש תושבים זקנים
שמופעלים עליהם לחצים ,שאנשים חתמו על חוזים ,שיש פה בעיה" )ריאיון ,אפריל
 .(2015חששותיהם של העובדים הקהילתיים נבעו גם מיחס מתנשא מצד גורמי תכנון
ויזמים פרטיים ,שאותו תיארה עוס "ק מהמינהל הקהילתי גוננים" :יש גישה כזו :מה
הבעיה של התושבים האלה? מציעים להם תכנית ,הם לא צריכים להוציא שקל ,הם
מקבלים דירה חדשה .למה הם לא חותמים? התושבים תוקעים מקלות בגלגלים בכל
התכניות הנפלאות ביותר " )ריאיון ,יוני  .(2015תרמה לכך העובדה שהמפגש עם תכניות
ההתחדשות התרחש בתחילה בשלבים מאוחרים של קידום התכניות ,ללא תקשורת
רציפה עם התושבים או העובדים הקהילתיים.
תכניות שקודמו בגוננים ,בקריית היובל ובקריית מנחם עוררו התנגדות מצד
המינהלים הקהילתיים בשכונות ,עקב הפגיעה הצפויה לדיירים במתחם או בסביבתו.
אולם ,לעובדים הקהילתיים לא ניתנה יד חופשית ביישום התנגדות זו בשטח .מספר
מרואיינים הזכירו את המקרה של עובד קהילתי באחד המינהלים אשר התנגד באופן
חריף לפינוי בינוי ,ולכאורה נדחק מתפקידו בסופו של דבר בגלל מה שפורש כגישה בוטה
מדי לנושא .המקרה של התכנית לפינוי-בינוי במתחם הציונות בקריית היובל היה מעט
שונה .התכנית קודמה בראשיתה בשיתוף פעולה בין העירייה והמינהל הקהילתי ,ואף
נערכו במסגרתה הליכי שיתוף ציבור .בשלב מסויים נתגלעו חילוקי דעות בין המינהל
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הקהילתי לעירייה ,והמינהל החל לסייע לתושבים במתחם ובסביבתו להתנגד לקידום
התכנית .המינהל הקהילתי גייס גם את עמותת "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון"
כגורם מסייע לגיבוש ההתנגדות .לאחר פרסום התכנית להפקדה הוגשו כנגדה 91
התנגדויות ,כולל התנגדויות של  40%מתושבי המתחם עצמו .מנגד ,התארגנה קבוצה
קטנה של תושבים שתמכה בקידום התכנית )מוזאיקה ;2015 ,משרד הפניםמחוז
ירושלים.(2012 ,
העוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" נכנסה לתפקידה כעובדת ייעודית לנושא ההתחדשות
העירונית מעט לפני הפקדת התכנית להתנגדויות .לדבריה ,היא ארגנה באופן פעיל את
התושבים לקראת הגשת ההתנגדות וכן השתתפה בישיבות ועדת המשנה להתנגדויות.
בדיון מחודש שהתקיים לאחר שהוועדה קיבלה את ההתנגדויות בחלקן ,העוס"ק אף
ייצגה את המינהל הקהילתי בהנמקת התנגדותם של תושבי השכונה .למרות ההתנגדויות,
התכנית אושרה בשנת ) 2013משרד הפנים  -מחוז ירושלים .(2013 ,במבט לאחור ,מעריכה
העובדת הקהילתית במינהל" ,ההתנגדות הזאת עשתה הרבה רע בקהילה " )ריאיון ,מאי
 .(2015המאבק בין קבוצות התומכים והמתנגדים במתחם "הציונות " הותיר משקעים
קשים ורמות אמון נמוכות בין התושבים ,המינהל הקהילתי והעירייה )מוזאיקה.(2015 ,
מספר מרואיינים זיהו במאבק סביב פיתוח מחדש של מתחם "הציונות " אבן דרך בהגדרת
התפקיד של העבודה הקהילתית .העוס"ק במינהל קהילתי "יובלים " סיפרה:
לאחר שהתכנית אושרה ,התושבים נשארו עם תחושות מאוד קשות של חשדנות הדדית
ואכזבה מן המערכת .היום אני יכולה להגיד שלמדתי להקשיב יותר ,ואם צריך לעבור בכל
בית בעצמי כדי לוודא שכולם מבינים ]את ההתנגדות[ ,אז זה מה שיקרה .בדיעבד אני מבינה
שלהתנגדות כל כך חזקה יש השלכות קשות וכיום יש לי ארגז כלים מקצועי מתוחכם יותר,
ואני יודעת למצות אפיקים עדינים יותר ,לפני שמכניסים את השכונה למלחמה.
)הקליניקה האורבנית(2015 ,

ההתנגדות הותירה טראומה כפולה בקרב העובדים הקהילתיים מכיוון שהיא שמטה
מתחת רגליהם את הקרקע שהצדיקה את מעורבותם בתהליך ,דהיינו מקומם כמייצגים
ומעצימים של הקהילה .קושי נוסף נבע מכך שהמינהל הקהילתי מייצג את האינטרסים
של השכונה כולה בתכנון ,ולעתים נדרש להתייצב לצד תושבי אזור אחד בשכונה ונגד
אזור אחר .במצב כזה ,עוס"ק מטעם המינהל הקהילתי מסתכנת בכך שתושבים יגלו
עויינות כלפיה ויתייחסו אליה כאל גורם המבקש לפגוע בהם .העוס "ק האחראית לתחום
החברתי בתכנון הסבירה כי הנטייה להתנגדות נבעה מכך שהעובדים הקהילתיים לא
שולבו ביוזמות ההתחדשות בשלביהן הראשונים ,ולכן אימצו עמדה חיצונית .כיום ,היא
מציינת" ,אנחנו עוזרים בהתארגנות ולא רק בהתנגדות" )ריאיון ,אפריל  .(2015המרכיבים
הנוספים של העבודה הקהילתית בירושלים התעצבו לאור זאת ,תוך משנה זהירות מפני
נקיטת עמדה במקומם של התושבים או תמיכה בקבוצת תושבים אחת על פני אחרת.
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 .5.3.4תכנון חברתי – מיפוי ותסקירי היתכנות

אסטרטגיות של תכנון חברתי היוו נקודת חיבור מקצועית בין העבודה הקהילתית לבין
התכנון הפיזי ,ואיפשרו לעבודה הקהילתית להשתלב בתהליך ההתחדשות כגורמים
מקצועיים הממלאים תפקיד חיוני שחסר במערכת התכנון .עם זאת ,העובדים הקהילתיים
ביקורתיים כלפי הצורך לבצע מיפויים במקום התושבים )או סוקרים עצמאיים( .בה בעת,
הניסיון לערוך תסקירים חברתיים נקלע לקשיים בשל אי הבהירות הנוגע למבנה ולאופי
של תוצרי העבודה .הניסיון שנצבר בתפקידים אלו הוביל את העבודה הקהילתית
בירושלים להתמקד בעיקר בסיוע ,תמיכה והכוונה של התארגנויות תושבים.
תכנון חברתי הוא אסטרטגיה המכוונת לזיהוי בעיות חברתיות מוגדרות ופתרונן.
אמצעי אופייני באסטרטגיה זו הוא המיפוי הקהילתי ,במסגרתו מבוצע סקר מקיף ,אשר
משקף את מצב הקהילה וצרכיה ומעבד אותם להמלצות מדיניות ).(Rothman, 2008
לאסטרטגיה זו דמיון מסוים לעקרונות של מודל התכנון הרציונלי המלווה את התכנון
העירוני כמעט מראשיתו ונפוץ גם כיום כהגיון מנחה בתכנון פיזי ) .(Hall, 2002במתחמי
ההתחדשות ,המיפוי של כל משקי הבית במתחם הוא שלב הכרחי .ראשית ,בשל הצורך
לקבל את הסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות לביצוע הפרויקט ,ושנית על מנת להעריך
את משמעויותיו הכלכליות והחברתיות .תפקיד זה נכלל במודל הליווי החברתי של
מינהלת ההתחדשות העירונית בחברת מוריה ,כפי שמתאר ראש המינהלת" :לא יכול
להיות שאנחנו צריכים לספור כל עץ ,אבל אני לא צריך ]לדעת[ מי הדיירים? באיזה גיל
הם? שוכרים? בעלים? דיור ציבורי? מתנגדים ,תומכים ,נייטרלים? כמה שנים הם גרים
במקום ,מה העיסוקים שלהם] ,מה[ חתך הגילים של האוכלוסייה .מה גדלי יחידות הדיור
שהם גרים בהן] ,האם[ הרחיבו ,וכולי" )ריאיון ,יוני .(2015
ההיכרות עם עבודת המיפוי סייעה להשתלבותם של העובדים הקהילתיים בירושלים
ביוזמות התחדשות עירונית עוד טרם התבססות מודל העבודה של המינהלת העירונית.
בחלק מהמתחמים המיפוי נעשה על ידי ועד בית קיים ,או בהתבסס על עבודות מיפוי
קודמת .במתחם גולומב  ,23למשל ,התארגנות התושבים עשתה שימוש במיפוי שכבר
היה בידי אחד התושבים וניתן לה על ידי אותו תושב בעקבות פנייה של העוס"ק
מהמינהל הקהילתי )ריאיון ,מאי  .(2015במתחמים אחרים ,שבהם גרים הרבה תושבים
מבוגרים ,שאינם דוברים עברית או אינם בעלי גישה למחשב או לאינטרנט ,המיפוי דרש
מעבר שיטתי בין דירות המתחם .העובדים הקהילתיים בדרג השטח התנגדו לביצוע
עבודה זו ,בגלל השחיקה הרבה הכרוכה בכך ומתוך חשש כי הסקר יפגע במעמדם כגורם
חסר פניות .פיתרון אחר שנמצא היה ביצוע סקרים בכנסים ציבוריים שבהם מוצגת
היוזמה לציבור )ריאיון עם עוס"ק ייעודית להתחדשות עירונית ,מאי .(2015
תסקיר השפעה חברתית )צ’רצ'מן וסילברמן (2012 ,הוא עוד כלי הממחיש את
אסטרטגיית התכנון החברתי .התסקיר מאפשר שילוב של תשומות קהילתיות בשלבים
מוקדמים יחסית של תהליך תכנון פיזי ,תוך תרגומן לשפה ולמבנה המקובלים במערכת
התכנון .מדובר במסמך הערכה המוגש לצוות התכנון בדומה לתסקירים פיזיים
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וסביבתיים ,שנועד להעריך מה תהיה השפעת תהליך ההתחדשות על הקהילה .מסמכים
כאלה נכתבו לרוב על ידי אנשי מקצוע מתחום התכנון ,תוך שיתוף פעולה כזה או אחר
עם העבודה הקהילתית .עוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" ציינה כי מסמכים כאלו נכתבו
בהזמנת המינהלים הקהילתיים עבור תכניות אב שכונתיות וזכו להכרה של ועדת התכנון
המחוזית )ראו לדוגמה :אגורא מדיניות .(2014 ,לבקשת המחלקה לעבודה קהילתית
בירושלים ,החל מינהל ההנדסה לדרוש את ביצועו של תסקיר חברתי מיזמים המגישים
תכנית להתחדשות עירונית )ריאיון עם העוס"ק האחראית ,אפריל  .(2015ראש מינהלת
ההתחדשות העירונית הדגים את סוג התשומות שהוא מעוניין לקבל מתסקיר כזה:
"במקום ארבעה בניינים של שש קומות אנחנו הולכים לעשות שלושה בניינים של 18
קומות .יש תסקיר סביבתי להגיד איך זה משפיע על ההצללה ועל הרוח ,תסקיר חברתי
יגיד איך זה ישפיע על האוכלוסייה שגרה היום במתחם .מי האוכלוסייה החדשה ,אילו
בעיות עלולות לצמוח ,למי אנחנו צריכים לדאוג בתהליך הזה ,איזה מענה צריך לייצר
בתכנית לאותם אנשים) ".ריאיון ,יוני .(2015
תרגום העקרונות הקהילתיים לשפה תכנונית הוכח כבעייתי ,כאשר אפילו מתכננים
בעלי התמחות בסוגיות חברתיות התקשו להגדיר מה בדיוק אמור התסקיר החברתי
לכלול ,וכיצד יש לתרגמו להמלצות תכנוניות )קבוצת מיקוד ,ספטמבר  .(2014יחד עם
הקושי בפיתוח כלי מקצועי ייחודי ,החלו העובדים הקהילתיים להבין כי עצם מעורבותם
בתהליך עשויה לקבוע את מידת ההיתכנות של יוזמה זו או אחרת .התוצאה הייתה
התמקדות הולכת וגוברת בתהליך ההתארגנות הקהילתית.
 .5.3.5התארגנות ובניית נציגות
זאת המתודה הקהילתית הכי בסיסית שיש .אנשים שעובדים במנותק אחד מול השני ,כשהם
מפורדים אז הם הרבה יותר חלשים ,הזכויות שלהם ]נפגעות[ .הכוח של הקהילה הוא
בהתארגנות שלה ,זה עבודה קהילתית .הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מארגנים.
)ריאיון עם עוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" ,מאי (2015

התארגנות היא אסטרטגיה ייחודית למקצוע העבודה הקהילתית שמטרתה היא העצמת
הקהילה ,קרי חיזוק יכולתה לפעול באופן מתואם עבור מטרות משותפות )סדן.(2008 ,
לאחר שמספר יוזמות נכשלו בגלל חוסר אמון ומתחים בין תושבים ,המודל הירושלמי
לליווי התארגנויות תושבים לפינוי בינוי התגבש על בסיס הניסיון המוצלח בהתארגנות
של מתחמים כגון גולומב  23ורחוב מעגלי יבנה .הסיוע להתארגנות נציגויות תושבים
הפך למרכיב המשמעותי במעורבות העבודה הקהילתית בתהליכי פינוי בינוי בירושלים,
במיוחד מכיוון שלא הייתה לו מקבילה בפרקטיקה התכנונית בעיר .בתפקיד זה התאפשר
לעובדים לקדם עקרונות של העצמה ,דמוקרטיה ,הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ועוד,
וכל זאת תוך הפעלת כלים ייחודיים שהיו דרושים למערכת העירונית לצורך קידום
מטרותיה.
בעיריית ירושלים זוהתה זה מכבר ההתארגנות ככלי החשוב ביותר להסרת חסמים,
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בדרך ליישום יוזמות פינוי בינוי .ראש מינהלת ההתחדשות העירונית בחברת מוריה ציין
בנוגע לפרוייקטים שבניהולו" :אני לא חושב שיש ]בפרוייקטים[ איזושהי בעיית ישימות
או כדאיות כלכלית .איפה שלא מתקדם זה חסם של התארגנות" )ריאיון ,יוני .(2015
הליווי הקהילתי שניתן על ידי מינהלת ההתחדשות העירונית הוא מוגבל בזמן ,משיקולי
הקצאת משאבים .ראש המינהלת להתחדשות עירונית מציין כי "ברגע שיש נציגות
לבניין ,העובדת הקהילתית יכולה להתנתק מהמתחם ] [...צריך לעזור ]לנציגות[ לעמוד על
הרגליים ולהיות מסוגלת לקבל החלטות – גם ברמת הידע וגם ברמת הלגיטימציה .ברגע
שיש לנו את שני הדברים האלה ,אנחנו יכולים לצאת החוצה ,להישאר כגורם מייעץ"
)ריאיון ,יוני .(2015
במתחם גולומב  23ההתארגנות הראשונית נולדה בעקבות פנייתו של יזם נדל "ן
שרכש מגרש סמוך וביקש לערוך פינוי-בינוי על השטח כולו .התושבים נעזרו בעוס "ק
במינהל קהילתי "יובלים " לצורך גיבוש כללים לפעילותה של נציגות תושבים מוסכמת.
בהמשך ,ליוותה העובדת הקהילתית את הנציגות הנבחרת בבחירת עורך דין מייצג
ובהחלטה להעביר את ניהול המתחם למינהלת ההתחדשות העירונית בחברת "מוריה ".
עקרונות הפעולה במתחם שימשו את צוות העבודה הקהילתית כאבטיפוס למודל הליווי
הקהילתי במתחמי התחדשות עירונית ,שפותח עם הקמת המינהלת העירונית .במעגלי
יבנה ,תושבים שהתארגנו בעבר להיאבק בבניית כביש ראשי בסמוך לבתיהם ,החלו
להתארגן לעריכת פינוי-בינוי בעקבות פנייה של יזם .התושבים היו בעלי ידע ותמיכה
פוליטית מצד ראש העיר והמינהל הקהילתי גוננים ,בעקבות המאבק הקודם .צוות מטעם
עיריית ירושלים ,שכלל אדריכל ,עורך דין ,שמאי ויועצת חברתית ,סייע ליוזמתם .הליווי
הקהילתי במתחם נעשה בתחילה על ידי עובדת קהילתית מטעם המינהל הקהילתי
ובהמשך על ידי עובדת קהילתית ייעודית להתחדשות עירונית מטעם אגף הרווחה.
בראש ובראשונה ,נציגויות התושבים הן כלי לבניית הסכמות בקבוצה מגוונת של
תושבים .במתחמים חיים תושבים צעירים ,בעלי השכלה ומשאבים כלכליים ,לצד
תושבים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ,ביניהם קשישים ודיירי דיור ציבורי בעבר ובהווה.
העובדת הקהילתית שפעלה במתחם "מעגלי יבנה" סיפרה כי יוזמי ההתארגנויות
השתייכו לקבוצה הראשונה" :אחד עורך דין ,אחד מהנדס ,אחד אדריכל וכן הלאה,
אנשים משכילים" )ריאיון ,יוני  .(2015העוס"ק שליוו את ההתארגנויות סייעו בבניית
הסכמות בתוך הנציגות והמתחם ,בכך שעודדו התנהלות שקופה ואף ערכו בקרה על
התנהלות הנציגים .כך לדוגמה ,העובדת הקהילתית הייעודית שליוותה את המתחם
סיפרה על תקופה ממושכת בה הנציגות דעכה]" :הנציגות נפגשה[ "בפורום מצומצם של
ארבעה נציגים .אני אמרתי [...] :זה לא יכול לקרות .אתם לא עובדים כנציגות ,אתם לא
מעדכנים אחד את השני ,אתם נפגשים בחשאיות .זה לא נעשה מהמובן הזה ,אבל ככה זה
מתפרש .אז קודם כול תעבדו בשקיפות בין הנציגים " )ריאיון ,מאי .(2015
עליות ומורדות כאלה הן מנת חלקה של כל התארגנות ,אשר בניגוד לפעולות בעלות
יעד מוגדר כגון מיפוי תושבים ,היא פעולה ממושכת .העבודה הקהילתית עוסקת בעיצוב
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התהליך החברתי המתהווה בנציגות התושבים באמצעים מוחשיים ,כגון גיבוש נהלי
הצבעה וסמכויות שמוקנות לנציגות ,ודרך מרכיבים "רכים " כגון עידוד שיחה והקשבה.
עוס "ק במינהל קהילתי "יובלים " הסבירה כיצד כלים אלו מסייעים להתמודד עם ריבוי
הדעות והאינטרסים הפועלים במתחם התחדשות:
בשלבים הראשונים של בניית הנציגות ,האינטרסים השונים תמיד פועלים כדי לפרק אותה.
תמיד ]מורגשת[ האימה מזה שיש פה מישהו שהאינטרס שלו שונה משלי ,ואיך יכול להיות
שאנחנו נשב ביחד .יש כל מיני דרכים לבנות קבוצה לעבודה משותפת .המתודה שלי היא
הפעולה .אני מרגישה שההתנסות בפועל בתהליך משותף של בחירה של עורך דין בונה את
הנציגות ,כי אל תוך התהליך הזה אתה יוצק את הכללים של העבודה.
)ריאיון ,מאי (2015

הצורך הקונקרטי לבחור עורך דין המייצג את כל תושבי המתחם ומוסכם עליהם ,איפשר
לעוס"ק להתוות עקרונות וערכים מסויימים לפעולת הנציגות ,ו "כתוצר לוואי " גם לפתח
מודל לעבודת נציגויות בירושלים .לדבריה ,בהיעדר הגדרה חוקית מפורשת לנציגות
לפינוי-בינוי ,הסמכת הנציגות נעשתה על פי הנחיות חוק המקרקעין בנוגע לוועדי בתים:
"נכנסנו לאתר של חוקי הבית המשותף ,אמרנו' :טוב ,זה מה יש' .זה עד היום בעייתי ,כי
]הנציגות[ היא לא ישות שיש לה איזושהי הסדרה תחת חוקי הבית המשותף" )ריאיון,
מאי  .(2015בין השאר נקבעו כללים לקיום הבחירות ונכתב מסמך הסמכה קצר ,שאמנם
נשא אופי משפטי אך לא נבדק על ידי עורך דין )נציגות בניין גולומב  ;2012 ,23ריאיון,
מאי  .(2015לעומת זאת ,המסמך שהגדיר את עקרונות הפעילות של הנציגות שיקף
עקרונות מקצועיים שהביאה עימה העוס"ק" :הנציגים מתחייבים לשמור על שקיפות
מלאה ,אמינות ויושר ] [...לעשות את המרב בכדי לקבל החלטות בצורה שקולה ,מושכלת
בהתבסס על מידע הולם ובהתייעצות עם אנשי מקצוע ] [...לשמור על תקשורת מכבדת
ופתוחה במסגרתה ישמעו כל הצרכים ויעשה המרב למצוא את עמק השווה בין בעלי
העניין השונים " )מינהל קהילתי יובלים.(2012 ,
על אף המעורבות המשמעותית בבניית הנציגות ,הצלחת העובדים הקהילתיים בליווי
ההתארגנות נמדדת בכך שהתושבים הם אלו שנמצאים בחזית התהליך מעבר לנאמנות
לעקרון ההעצמה ,עמדה זו מאפשרת לעובד הקהילתי לפעול כגורם מגשר וחסר פניות
כאשר מתגלעים חילוקי דעות .כפי שמסבירה העובדת הקהילתית הייעודית במתחם
"מעגלי יבנה"" :אתה מאוד רוצה לעזור ולקדם ולעשות ,אבל אסור לך לעשות הרבה
בשביל ]התושבים[ .אני צריכה להישאר מאחורי הקלעים ,כי בסופו של דבר מי שיישאר
שם זה הם ,לא אני " )ריאיון ,מאי  .(2015תושב אחד המתחמים מתאר את הדברים
מנקודת מבטו]" :העוס"ק היא[ בפירוש המנוע שמפעיל את חברי הנציגות ,אבל היא
מצליחה ,לדעתי ,ליצור תחושה שהיא לא צד בעניין ,שלה יש משימה אחת – שהפרויקט
הזה יגיע לפאנץ' ליין ,לקו הסיום" )ריאיון ,מאי .(2015
התפקיד המורכב של ליווי הנציגויות הציב את העבודה הקהילתית בלב תהליכי
ההתחדשות העירונית בירושלים ומהווה דוגמה בולטת למתן לגיטימציה "מלמטה"
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למעורבות בתחום הפיזי .פרקטיקות של בחירות לנציגות ואיתור עורך דין מלווה מצאו
את דרכם בסופו של דבר למודל העבודה העירוני ,ועימם נכנסו למדיניות העירונית
עקרונות של העבודה הקהילתית – העצמה ,דמוקרטיה ותהליכים מכלילים ).(inclusive
בתוך כך ,גם העובדים הקהילתיים השתלבו בתהליך דרך ההחלטה להעסיק עובדים
קהילתיים ייעודיים למטרת ליווי נציגויות במתחמי התחדשות .שינויי מדיניות אלו
התאפשרו בזכות הוכחת הנחיצות של העבודה הקהילתית בתהליך .עם זאת ,בכדי לבסס
את נחיצותם כשותפים בתהליך נדרשה גם עבודה משלימה ,בכלים פוליטיים פנים-
ארגוניים ובמאמץ של קידום מדיניות במעלה ההיררכיה הארגונית של עיריית ירושלים.
 .5.3.6שינוי מדיניות עירונית
אני כל הזמן מרגישה' :מה עוד?' אני אומרת לעצמי' ,את פה רק בשביל לטפל בכמה אנשים
פה ושם? לכבות את השריפה הזאת וזאת ...אבל מה עשית?' צריך לפתח מענה לעוד סוגיות,
ואני באמת לא יודעת מי עושה את זה .במקום כל הזמן רק להגיד "זה מה יש " ,בואו ננסה
לפתח מהלכים ,בואו ננסה לשפר את הכלי הזה ,לעשות אותו יותר נכון ,יותר חברתי.
)ריאיון עם עוס"ק במינהל קהילתי "יובלים" ,מאי (2015

מעבר לעבודה עם הקהילה ,הממשק עם הנהלת העירייה היה שדה השפעה משמעותי
נוסף של עובדים קהילתיים על יוזמות ההתחדשות העירונית בירושלים .בהתבסס על
ניסיונם המעשי ,עובדים קהילתיים בדרגי שטח ומטה פעלו יחד לזיהוי חסמים והתרעה
על קשיים .העבודה הקהילתית זכתה במקום "סביב השולחן " בסיועם של בעלי סמכות
שהצביעו על הידע הצבור בתחום ,אך גם בזכות יוזמה אישית ויכולת לזיהוי הזדמנויות.
מינהל קהילתי "יובלים" ,שבו הועסקה לראשונה בירושלים עובדת קהילתית ייעודית
לנושא התחדשות עירונית ,שימש ככר ניסויים לכלים אשר שולבו אחר כך במדיניות
העירונית הרשמית .העוס"ק במינהל הקהילתי ציינה כי העבודה נעשתה מלכתחילה
"במודעות שצריך לייצר מדיניות .היה ברור לנו שהרגולציה היא קריטית ,ושהרשות
חייבת להפנים שזה לא רק דירות ובניינים ורחובות ,שיש פה אנשים .כל השלבים
הראשונים היו בכלל לייצר איזשהו שיח עירוני שמכיר בזה שזאת הבעיה" )ריאיון ,מאי
 .(2015כך למשל ,תהליך ליווי הנציגות בגולומב  ,23שנבנה לפי צרכים מקומיים ,שולב
ברבות הימים בנוהל הליווי הקהילתי של מוריה .דוגמה נוספת היא הצעה להקמת יחידה
להתחדשות עירונית ,שנכתבה על ידי העובדת הקהילתית והמתכננת במינהל הקהילתי
כשנה לפני שיחידה כזו הוקמה בסופו של דבר .ההצעה המקורית לא קודמה ,אך כאשר
אנשי המקצוע מהרשות לפיתוח ירושלים ומהעירייה התבקשו לבנות מודל דומה ,הם
עשו שימוש בכמה המלצות מתוך המסמך שנכתב במינהל הקהילתי.
ההכרה בניסיון של עובדים קהילתיים בדרגי השטח התחזקה גם בזכות חוות דעת,
שנכתבו עבור העירייה על ידי אנשי מקצוע חיצוניים .תפקיד כזה מילא ,למשל ,התסקיר
החברתי לתכנית האב יובלים-גנים ,שנכתב בשנת  2014בהזמנת המינהל הקהילתי
"יובלים" .מחבר המסמך ,ד"ר נרי הורוביץ ,הביע ביקורת חריפה על הגישה המוניציפלית
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להתחדשות עירונית ,שנשענה באופן בלעדי על פיתוח פיזי ועל רווח יזמי .הדו"ח המליץ
על פיתוח של תפקיד ייעודי לתחום ההתחדשות העירונית ברמה המוניציפלית ,לאור
העובדה כי ההתמחות בתחום במינהל הקהילתי נעשתה באופן ספורדי]" :המינהל
הקהילתי[ שאף לסייע מעט למנהלים באמצעות עובדים סוציאליים המתמחים ,לכאורה,
בתחום התכנון העירוני אולם הפרופסייה של העבודה הסוציאלית ואפילו העבודה
הקהילתית בישראל אינן מפותחות בתחומי התכנון " )אגורא מדיניות ,2014 ,עמ' .(38
התסקיר עורר הדים בהנהלת העירייה עוד לפני פרסומו הרשמי ובעקבותיו החליט
מנכ "ל העירייה דאז לערוך סיור של בכירי העירייה בשטח התכנית .הסיור תוכנן על ידי
העוס"ק במינהל הקהילתי יחד עם העוס"ק האחראית על המרכיב החברתי בתכנון באגף
הרווחה העירוני .השתיים פעלו מתוך הבנה כי הסיור מהווה הזדמנות להמחיש למקבלי
ההחלטות את הסוגיות החברתיות באופן ישיר וללא תיווך ,כפי שתיארה זאת העוס"ק
במינהל הקהילתי" :לקחתי אותם לנקודת תצפית בתוך אחד הבניינים של ברזיל ,שרואה
את כל ההיקף של השיכונים של אולסוונגר וברזיל [...] .עשיתי להם נאום שלם על מצבם
של הזקנים והחלשים והקהילה ,ומה התחדשות עירונית עושה בעיר ,אצלנו בשכונה ,ועל
הצורך להשקיע משאבים חברתיים" )ריאיון ,מאי  .(2015בסיור שמע מנכ"ל העירייה על
קשייהם של תושבים המתמודדים עם יזמי נדל"ן ללא ליווי מצד העירייה )עיריית
ירושלים .(2013 ,הסיור הוכתר כהצלחה על ידי גורמי העבודה הקהילתית כאשר מנכ"ל
העירייה הורה על ניסוח נוהל עירוני למרכיב החברתי בתהליכי התחדשות עירונית ,אשר
מטרתו "להסדיר את הקשרים בין התושבים והקהילה ,העירייה והיזם בנושא ,תוך
התבססות על הכוחות והידע הקיים" )שם( .מינהל שירותי קהילה בעירייה והמינהלים
הקהילתיים הוזמנו לקחת חלק בפיתוח הנוהל.
השפעה דומה הייתה לדו"ח שהגיש ד"ר חיים פיאלקוף בראשית שנת  2014לאגף
התכנון בעיריית ירושלים ,אשר בדק את יישומן של המלצות משנת  2010בנוגע לקידום
דיור בהישג יד בירושלים .במסגרת הכנת הדו"ח רואיינו בעלי תפקידים שונים בעיר ובהם
מנהלות באגף שירותי קהילה ,עובדים קהילתיים ועובדי מינהל קהילתי "יובלים" .הדו"ח
כלל ,בין השאר ,המלצות לשיפור מערך ההסברה והייעוץ העירוני והמלצות להגנה על
אוכלוסייה פגיעה .בפרט ,הדגיש הדו"ח את חשיבות המעורבות של עובדים קהילתיים
בהתמודדות עם קשיים בתהליכי התארגנות ,אשר נובעים לפי הדו"ח "מחוסר ידע
בתהליך ,מהערכות לא ריאליות לגבי הערכים הכלכליים של הנכסים ומחשדנות כלפי
הגורמים העסקיים שפועלים בשטח .במקרים אלה מעורבות של עובד/ת קהילתי/ת
יכולה להסביר לתושבים את כלל התהליכים ,להפיג חששות ולהפנות אותם לנהלים
ולהסדרים שונים לצורך התארגנות" )פיאלקוף ,2014 ,עמ' .(25-24
העוס "ק האחראית על שילוב המרכיב החברתי בתכנון חשה כי ההמלצות בדו "ח לא
הותירו מקום לספק" :ראש העיר ראה ] [...את השורה התחתונה :בקצב הזה לא תהיה
התחדשות עירונית בירושלים" )ריאיון ,אפריל  .(2015לאחר קבלת הדו"ח התקבלה
בעירייה ההחלטה להקים את מינהלת ההתחדשות העירונית במוריה ,ולכלול בה מרכיב
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קהילתי .למרות זאת ,המחלקה לעבודה קהילתית לא שותפה בהחלטה ,ורק כעבור
שבועיים מגלה האחראית על המרכיב החברתי בתכנון כי במוריה החלו בגיבוש מודל
העבודה .העוס "ק האחראית על הנושא מספרת כי פעלה מיד לשילוב העבודה הקהילתית
בגוף החדש" :באותו יום הלכתי למוריה ,דפקתי בדלת של המנכ"ל ,אמרתי לו :נעים
להכיר ,הבנתי שהתקבלה החלטה להעביר אליכם ,אני חושבת שחסר לך פן שלם
בתמונה ,כל המעורבות של המחלקה לעבודה קהילתית ,אנחנו מאוד מעורבים בנושא ,יש
מודלים של פעולה ,אני חושבת שכדאי שתדע" )ריאיון ,אפריל  .(2015רק לאחר פנייתה
שולבה המחלקה לעוס"ק בצוות ההיגוי של המינהלת החדשה.
ברקע של מהלכי קידום המדיניות המוצלחים של השנים האחרונות ,ניצבות עדיין
שאלות לגבי דרגות החופש שנותרות בידי העובדים הקהילתיים .מחד גיסא ,המעורבות
בנושא ההתחדשות העירונית התעצבה מתוך מחשבה על שינוי גישה בקרב בכירי הרשות
המקומית .מטרה זו נותרה מרכזית לאורך כל הדרך ,וכמה מהמרואיינות אף ציינו בסיפוק
את הרגע שבו זיהו אצל בכיר כזה או אחר את רגע ההכרה בסוגיות חברתיות
ובהתמודדותן עם סוגיות אלה .עובדות המטה והשטח כאחד עשו מאמצים להמחיש את
חשיבות העבודה הקהילתית להגנה על אוכלוסיית העיר .כאשר נקרתה ההזדמנות לחלוק
את ניסיונן עם גורמים בכירים בעירייה ,הן נערכו למפגשים אלו היטב ,עם מצגות
ומסמכים מפורטים .צעדים אלה סייעו לשלב בהדרגה את הכלים שהתפתחו בשטח בתוך
מודל עבודה ממוסד ומגובה בתקציבים.
מאידך גיסא ,עם התבססות מקומה של העבודה הקהילתית במנגנון העירוני ,נראה כי
אבד משהו מיכולתה לפעול כ"סוכן חופשי" בתוך המנגנון העירוני .תהליך ההתמסדות
עורר ספקות גם בקרב העובדים הקהילתיים בעיר .כמה מהמרואיינים חשו כי קבלה של
הנחות היסוד של מודל ההתחדשות העירוני עלולה להביא לוויתור על מרכיב מהותי
בתפקיד העבודה הקהילתית ,כפי שביטאה אחת מהן:
בזמן שאנחנו עסוקים בהתארגנות ,מישהו אחר מקבל את המשאבים .יכול להיות שהתפקיד
שלנו הוא לייצר מגרש משחקים אחר ,שבו התושבים מנהלים את הפרוייקט בעצמם .אני
עסוקה כל הזמן בלרדוף אחרי המודל הקיים ,במקום לייצר אלטרנטיבה.
)קבוצת מיקוד(12.5.2014 ,

במילים אחרות ,ההתקרבות של העבודה הקהילתית לדרגי הניהול הבכירים הרחיבה
את התפקיד ואת העוצמה הפוטנציאלית שלו ,אך גם הקטינה את יכולתם של
העוסקים בו להתנגד למדיניות .כך למשל ,עובדת קהילתית מירושלים ציינה בנוגע
למודל הליווי הקהילתי במוריה" :קיבלנו תקציב על סמך שיתוף הפעולה שלנו עם
התהליך ,לא נקבל אותו אם נלך נגד" )קבוצת מיקוד .(12.5.2014 ,המרכיבים ששולבו
במודל ,כגון סיוע בבניית נציגויות ומיפוי האוכלוסיה במתחמי פינוי-בינוי ,תואמים את
מטרות המדיניות של העירייה ,אך צמצמו ,לכאורה ,את היכולת לקדם גישות חלופיות
או להתריע על אי-צדק.
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 .5.4סיכום
בפרק זה תוארו מרכיבים מרכזיים בתפקיד שמילאה העבודה הקהילתית בירושלים
בגיבוש מדיניות מקומית להתחדשות עירונית ,בין השנים  2011ל .2015-המחלקה לעבודה
קהילתית והמינהלים הקהילתיים עיצבו את תפקידם על רקע דחיפה גדולה לקידום
התחדשות עירונית ,הן מצד הממשל העירוני והארצי והן מצד השוק הפרטי .גורמים
מבניים והיסטוריים ייחודיים לירושלים תרמו לפיתוח מודל העבודה המקומי ,כאשר
הבולט בהם הוא חופש הפעולה היחסי שמאפשר הביזור בממשל העירוני בירושלים.
המחלקה לעבודה קהילתית והמינהלים הקהילתיים פעלו מתוך מסורת של מעורבות
בסוגיות פיזיות ואף במאבקים חברתיים בעיר .המרואיינים העלו את ההשערה כי מסורת
זו מושכת לתחום עובדים בעלי מחוייבות חזקה לסוגיות חברתיות ולשינוי חברתי .חופש
זה אמנם הצטמצם עם מיסודה של העבודה הקהילתית במודל הליווי של ההתחדשות
העירונית ,אך נשמר בזכות המודל מבוזר והמגמות הקהילתיות ייחודיות לירושלים.
גיבוש הלגיטימציה לפעול בתחום וגיבוש הידע המקצועי התאפשרו בזכות המעורבות
בנעשה בשטח )"מלמטה "( ובזכות גיבוי של אנשי מקצוע )"מלמעלה "( .מרכיב ההתנגדות,
שנבע מהרצון להגן על החלשים בפני אי-צדק מערכתי ,היה אמנם נוכח ,אך פחות
ממרכיבי התכנון החברתי וההתארגנות אשר גורמי התכנון בעיר חפצו ביקרם .מרכיבים
אלה ביטאו במיוחד את המומחיות המקצועית של העבודה הקהילתית ,כאשר הבולט
שבהם ,מרכיב ההתארגנות וליווי התושבים ,תפס מקום הולך וגדל בתפקיד העבודה
הקהילתית .ליווי ההתארגנות איפשר לעובדים הקהילתיים לשלב עקרונות של בניית
הסכמות ופיתוח מנהיגות בתהליך קידום התכניות .עם התפתחות תפקיד העבודה
הקהילתית בהתחדשות עירונית ,נדרשו מהעובדים יכולת תגובה מהירה וגיוון בתפקידים,
כפי שמתארת עוס"ק במינהל קהילתי "גוננים "" :תכניות התחדשות מאוד מגוונות במה
שהן דורשות מאיתנו .רגע אחד המשימה שלי תהיה לעבור דלת-דלת ,רגע שני זה יהיה
לשבת באיזו ועדה בעירייה ולסנגר או לדרוש או לדבר מדיניות או אסטרטגיה ,ואני
צריכה להיות מסוגלת להיות בכל אחד מהמקומות האלה" )ריאיון ,יוני  .(2015ביטוי נוסף
לתחושה זו ניתן למצוא בעובדה כי לפחות שתים מהעובדות הקהילתיות ,שפעלו
באזורי ההתחדשות בירושלים בתקופת הבדיקה של מקרה החקר ,פנו ללימודי תואר שני
בתכנון עירוני.
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.6

מקרה חקר :חיפה

חיפה היא העיר השלישית בגודלה בישראל ,מהווה מרכז תעשייתי חשוב ומתפקדת
כמרכז מטרופוליני לצפון המדינה .אוכלוסייתה מונה כ 273,000-איש ,מהם כ 10%-ערבים.
חלקה של העיר מכלל אוכלוסיית המדינה הצטמצם משמעותית עם השנים עקב הגירה
שלילית ותהליכי פרבור .עם קום המדינה ,תושבי חיפה היוו מעל  11%מכלל אוכלוסיית
המדינה ,בעוד בשנת  2013עמד שיעורם על  3.4%בלבד .גם שיעור הגידול של העיר נותר
נמוך במיוחד :בין השנים  ,2013-1995אוכלוסיית המדינה גדלה בשיעור של 45%
ואוכלוסיית מחוז חיפה גדלה בשיעור של  ,28%בעוד שאוכלוסיית חיפה גדלה בשיעור
של  5%בלבד )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 ,ג(.
דירוגה של חיפה באשכול חברתי-כלכלי  7מעיד על חוזק יחסי )הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה2015 ,ב( ,אך בעיר קיימים פערים חברתיים-כלכליים גדולים בין השכונות
האמידות ,הנמצאות במעלה רכס הכרמל ,לבין השכונות החלשות בעיר ,הממוקמות לרוב
למרגלותיו .באחרונות קיים שיעור גבוה של ערבים ועולים חדשים משכבות סוציו-
אקונומיות נמוכות יחסית לממוצע העירוני ,בעוד בשכונות שעל הכרמל חיים תושבים
ותיקים ואמידים יותר )עיריית חיפה2015 ,ב( .הפער בא לידי ביטוי בשיעור גבוה יותר של
עוני ומשפחות המטופלות באגף הרווחה ,בשיעור נמוך יותר של בעלי תעודות בגרות
ותארים אקדמיים ,ובהפרש משמעותי במחירי הנדל"ן לטובת השכונות במעלה ההר
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .(2014 ,שתי השכונות שניצבות במוקד מקרה חקר זה,
קריית אליעזר ונווה דוד ,הן שכונות יהודיות בעיקרן הממוקמות שתיהן למרגלות ההר
ותואמות את התיאור שלעיל .שתי השכונות קלטו עולים מכל גלי העלייה הגדולים.
בשנת  2008עמד שיעור העולים מבין היהודים ,בכל אחת משכונות אלה ,על כ60%-
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.(2008 ,
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תרשים 7

תכניות אב להתחדשות עירונית ותכניות פינוי-בינוי שיצאו לפועל בחיפה

מקרא



מתחמי התחדשות
עירונית שיצאו לפועל



גבולות תכניות המתאר
להתחדשות שכונתית

מקור :אתר עיריית חיפה2015 ,
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פרק זה דן בתפקיד המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית חיפה בתהליכי ההתחדשות
העירונית שעברו על העיר מאז שנת  ,2011בדגש על הממצאים מהשכונות נווה דוד
וקריית אליעזר .לאחר דיון בתכניות מרכזיות להתחדשות עירונית ובמבנה הארגוני
של העירייה ,ינותחו מקרים מספר שעל בסיסם ייטען כי העבודה הקהילתית
בחיפה פעלה בצורה המאפיינת סביבה "מאתגרת " להתארגנות חברתית מלמטה-למעלה
) .(Bratt & Reardon, 2013במטרה להתמודד עם סביבה זו ,המחלקה לעבודה קהילתית
שילבה בין אסטרטגיות ישירות ועקיפות לחיזוק מעמדם של תושבים ועובדים קהילתיים
בתהליך ההתחדשות העירונית.

 .6.1מדיניות תכנונית
מאז שנת  2000קודמו בחיפה כמה תכניות סטטוטוריות ותכניות מדיניות שהגדירו את
מטרות ההתחדשות של העיר .תכניות אלה נערכו במקביל למטרות שונות ולעתים סתרו
זו את זו .התכנית המשמעותית הראשונה הייתה תכנית המתאר הכוללנית לעיר שנערכה
וקודמה במשך כעשור .הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה היא אחת משתי הוועדות
המקומיות הראשונות שזכו להכרה כוועדה "עצמאית מיוחדת" לפי תיקון  101לחוק
התכנון והבנייה )אתר משרד הפנים( .משמעות ההכרזה היא כי הוועדה מוסמכת לדון
ולאשר תכניות פינוי-בינוי ותכניות התחדשות עירונית ,ללא צורך באישור הוועדה
המחוזית .בכך אמור להתקצר משך הזמן הנחוץ לאישור תכניות ולשינוי תכניות קיימות
במתחמים מוכרזים .ההכרזה ניתנה בשלהי שנת  ,2015לאחר סיום איסוף הנתונים
למקרה חקר זה ,ולא נכללה בניתוח מדיניות העיר ,אך ייתכן כי הכרה זו תשפיע על דרכי
הפעולה של העירייה בשנים הבאות.
תכנית המתאר לעיר חיפה אושרה להפקדה בראשית  ,2014לאחר כ 11-שנים של
עבודה .נושא ההתחדשות העירונית בא לידי ביטוי בתכנית בעיקר בהקשר של הפיתוח
הכלכלי של מרכז העיר ההיסטורי ,ובפרט האזורים הסמוכים לקו החוף .בשאר שכונות
המגורים ,תכנית המתאר מציבה כעיקרון את "שימור הרקמה העירונית הקיימת תוך מתן
אפשרות להתחדשות עירונית " )תכנית מס’ חפ ,2000 /עמ'  ,(91ללא פירוט של אופן
המימוש הרצוי של הנחיה זו או של זכויות הבנייה שיינתנו מתוקפה .מתחמי ההתחדשות
העירונית שהוכרזו במקביל לעריכת התכנית ואף לפניה ,אינם מוזכרים בה .בעקבות
התנגדויות שהוגשו לתכנית ,בכללן התנגדות מטעם העירייה עצמה ,הוחלט להכניס
לתכנית סעיף המאפשר הרחבת זכויות בתכניות התחדשות עירונית.
בשנת  ,2000עם החלטת הממשלה על ביצוע פינוי-בינוי במסלול רשויות מקומיות,
ובמקביל לקידום תכנית המתאר הכוללנית לחיפה ,החל מינהל ההנדסה בעיר לאתר
מתחמים לפינוי-בינוי .לפי ראשת צוות התחדשות עירונית במינהל ההנדסה העירוני,
נבחרו מתחמים בעלי שילוב של מצב פיזי ירוד וערכי נדל "ן נמוכים ,אשר זקוקים
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להשקעה ציבורית נקודתית על מנת "להדליק את השטח " )ריאיון ,יולי  ,(2014כלומר
למשוך השקעות פרטיות לסביבתם .בדרך זו זוהו והוכרזו עשרה מתחמים בין השנים
 ,2006-2000רובם בשכונות מערב חיפה ובקריית חיים .שני מתחמים – מתחם חביבה
רייך ברמות רמז ומתחם ברל כצנלסון בנווה שאנן – הבשילו לכדי יישום ההתחדשות בין
השנים  ,2015-2013ומספר יוזמות נוספות צפויות להתממש במהלך שנת  .2016תרשים 7
מציג את מיקומם של מתחמים אלה ביחס לשכונות שנכללו במקרה החקר.
תושבי מתחמי ההתחדשות לא לקחו חלק בתהליך בחירת המתחמים ,ושותפו
בתהליך התכנון רק לאחר השלמת עריכת התכניות ,לקראת הפקדתן .עובדה זו תרמה
לכך שבחלק מהמתחמים התעוררה התנגדות עזה לקידום התכניות .כך למשל ,תושבי
מתחם "חביבה רייך" שיועד לעיבוי הוזמנו לכנס הסברה רק לאחר שהתכנית למתחם
אושרה בוועדה המקומית .מעל  200התנגדויות הוגשו לתכנית שהופקדה בשנת ,2004
וביניהן התנגדויות הנוגעות לסכנת הדחיקה והפגיעה בזכויותיהם של תושבי המתחם
הוותיקים .בהתנגדויות התייחסו התושבים לעליית תשלומי מסים ,ארנונה ותחזוקה
שוטפת וכן עלתה בהן "דרישה לייצוג הדיירים ע "י העירייה ומעורבותה במשא ומתן עם
הקבלן ,על מנת לשמור על זכויותיהם" )משרד הפנים  -מחוז חיפה .(2006 ,התנגדויות
אלה נדחו בטענה כי העלייה בעלויות המחייה תתרחש לצד עלייה מקבילה בערכי
הנכסים ,וכי התכנון הסטטוטורי לא נוגע לשלב ביצוע התכנית .בסופו של דבר ,בשנת
 2011החלו במימוש התכנית במתחם "חביבה רייך " והוא אכן היה למתחם הראשון
שמומש בחיפה.
היוזמה לפינוי בינוי ברחוב ברל כצנלסון בנווה שאנן ,שהגיעה לכדי מימוש בשנת
 ,2015נולדה מיוזמה של בעלי דירות )הקליניקה האורבנית .(2014 ,עיריית חיפה
הסכימה לקדם את הכרזת המתחם לפינוי-בינוי במסלול רשויות ,אך את מרבית שלבי
ההתארגנות – הקמת נציגות נבחרת ,איתור עורך דין מייצג והסכם מול חברה יזמית –
ביצעו התושבים ללא התערבותם של אנשי מקצוע מהרשות המקומית )המחלקה
לשירותים חברתיים חיפה .(2014 ,עבור אגפי ההנדסה והרווחה כאחד ,התכנית שימשה
כמודל חיובי של יוזמה עצמאית לקידום תכנית פינוי-בינוי ,למרות תנאים שאינם
מאפיינים מתחמים רבים בעיר :כ 75%-מבעלי הדירות אינם מתגוררים בדירותיהם,
רובם ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ,וביניהם ישנם גם אנשי מקצוע בעלי ידע מקצועי
רלוונטי ,כגון עורכי דין ורואי חשבון )הקליניקה האורבנית .(2014 ,לדברי ראשת צוות
התחדשות עירונית במינהל הנדסה ,בעקבות הצלחת התכנית גבר העניין הציבורי
בפינוי-בינוי ומינהל ההנדסה החל לקבל פניות מבעלי נכסים המעוניינים לקדם תכניות
דומות )ריאיון ,יולי .(2014
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לוח 2

מתחמי התחדשות עירונית בחיפה ,בחלוקה לפי אזורים

מתחמי פינוי-בינוי
מוכרזים

יחידות דיור קיימות
במתחמים מוכרזים

תוספת יחידות דיור
במתחמים מוכרזים

7

* 856

* 874

שאר חיפה
)מתוכן ביישום(

(2) 4

940

763

סה"כ )מתוכן ביישום(

(2) 11

1,796

1,637

אזור
שכונות מערב חיפה

)*( שתי תכניות שאושרו בשלהי שנת  2015נמצאות בתהליכי תכנון ראשוניים ואין לגביהן נתונים
מקורות :אתר משרד הבינוי והשיכון ;2015 ,ריאיון עם ראשת צוות התחדשות במינהל ההנדסה ,יולי 2015

בשנת  2013זכתה עיריית חיפה בתקציבי משרד הבינוי והשיכון לתכנון מתחמים
להתחדשות עירונית בשלושה אזורים שבהם ריכוז גבוה של מבני שיכון ישנים בצפיפות
בינוי נמוכה יחסית )ראו תרשים  :(7שכונות החוף )חפ :2350/נווה דוד ,עין הים
ושפרינצק( ,שכונת קריית אליעזר )חפ (2370 /ושכונת קריית חיים מערב )האחרונה לא
נכללה באזור המבחן של פרק זה .צוותי התכנון שגוייסו לתכניות אלו על ידי משרד
הבינוי והשיכון כללו יועץ שיתוף ציבור ויועץ חברתי .לאחר תחילת העבודה על
התכניות ,ביקשה עיריית חיפה להמירן ממעמד של תכניות סטטוטוריות למעמד של
תכניות אב למדיניות ,במטרה לזרז את אישורן )ריאיון עם ראשת צוות התחדשות
עירונית ,יולי  .(2015התכניות במערב חיפה נערכו מתוך התייחסות לפוטנציאל היזמי של
אזור זה בעיר ,המתאפיין בבנייה בצפיפות נמוכה ,טופוגרפיה נוחה יחסית וקירבה לקו
החוף .השכונות חולקו למתחמים ,ולכל אחד מהם נקבע יעד ציפוף רצוי במטרה "לתת
ליזמים מסגרת פעולה ברורה ומאושרת תכנונית" )משרד הבינוי והשיכון2015 ,א(.
בשכונות החוף הציעה התכנית להוסיף  2,300יחידות דיור חדשות ל 1,800-הקיימות
)משרד הבינוי והשיכון2015 ,ב( ,בעוד בקריית אליעזר הוצעה תוספת של כ 7,000-יחידות
דיור ל 3,700-היחידות הקיימות )משרד הבינוי והשיכון2015 ,ג( .תכנית ההתחדשות
המיועדת לנווה דוד ,המאפשרות בינוי לגבהים של  27-20קומות ,רחוקה מאוד מחזון
השכונה כפי שנוסח על ידי התושבים בשנת  ,2008ומציעה סביבה בנויה שבה "בתי
המגורים בנויים בסגנון ים תיכוני ובאופן השומר על המרקם הקיים ) 4-7קומות("
)המחלקה לשירותים חברתיים חיפה.(2008 ,
תכנית משמעותית נוספת שקודמה במערב חיפה בשנים האחרונות היא התכנית
לפיתוח שטח האצטדיון העירוני לשעבר בקריית אליעזר .התכנית ,שאושרה בסוף שנת
 ,2013נערכה על קרקע ציבורית בת  83דונם בלב השכונה ,ששווקה ליזמים כאמצעי
מימון להעתקת האצטדיון לכניסה הדרומית לעיר )משרד הפניםמחוז חיפה.(2013 ,
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טת מועצת
התקבלה החלט
מן בערך בו ה
התכנית אושרה להפקדדה בסוף  ,22012באותו הזמ
ת לצרף קרקע בבעלות ציבוררית לתכניות פינוי בינוי,
שראל מס'  ,12258המאפשרת
מקרקעי יש
קרקע תוכל
תנגדו לתכנית בטענה כי הק
חת כדאיות כלכלית .תושבי השכונה הת
לשם הבטח
של בתים בשכוונה .בעקבות קבלת ההתנגדדות הוקצה
לשמש לביצוע תכניות "בינוי-פינוי " ש
 100יחידות דיורר ,לבניית דיררות תמורה
תא שטח אחד בשטח התכנית ,ובו זכויות ל1 -
מתחם פינוי
הוכרז עד כה אף מ
ז
עזר לא
בינוי-פינוי עתיידיות בשכונה .בקריית אליע
בתכניות ב
תכניות עתידיוות שיאושרו.
איזה קריטריון יוקקצה השטח לת
בינוי ,ולא ידוע לפי ה

ארגוני
י
 .6.2מערך
תרשים 8

עיריית חיפה
מבנה ארגונני חלקי של ע

מטה העירייה

שירותים
ם
מערכת
וקהילה
ה
חברתיים

אגפים
ם
נוספים

שירותים
אגף ש
חברתיים

תחומים
נוספים
ם

תחום עבודה
ם
קהילתית

מינהל הנדסה

מחלקות
נוספות

מינהלי
מינהלים
ממ
נוספים
ם

מחלקה
המ
לתככנון עיר

התחדשות
צוות ה
עירונית ותכניות אב

לשכות אזוריות
מקרא:

עובדים סוציאליים קהילתיי ם
דים סוציאליים ננוספים
עובד

שיוך ארגווני
מחלקה
תפקיד

מנהלת תחום עבבודה קהילתית ווראש מדור עבודה קהילתית
ה ,ראיונות עם מ
תר עיריית חיפה
מקורות :את
בלשכת מעררב חיפה
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עיריית חיפה נחלקת מבחינה ארגונית לשישה מינהלים ,ובהם מינהל ההנדסה ומערכת
השירותים החברתיים .באגף תכנון עיר ,המהווה חלק ממינהל ההנדסה העירוני ,פועל
צוות ייעודי לנושא תכניות אב והתחדשות עירונית ,אשר אחראי על תכניות התחדשות
במסלולי משרד הבינוי והשיכון .ראשת הצוות סיפרה כי בין תפקידיה היא אחראית על
קבלת קהל של יזמים ותושבים המעוניינים לקדם יוזמות התחדשות עירונית בעיר
)ריאיון ,יולי  .(2014אגף הרווחה אחראי על כל תחומי הרווחה בעיר ופועל תחת מערכת
שירותים חברתיים וקהילה .האגף מחולק מבחינה אדמיניסטרטיבית ליחידות מטה
נושאיות ,שאחת מהן היא תחום העבודה הקהילתית .זאת ועוד ,לאגף חלוקה גאוגרפית
לחמש לשכות אזוריות ,שאחראיות על אזורים מוגדרים בתוך העיר .אזור "מערב חיפה"
כולל את שכונות נווה דוד וקריית אליעזר ,יחד עם שכונות אחרות לאורך קו החוף .צוות
העבודה הקהילתית כולל את מנהלת התחום ,העובדת במטה האגף ,וכן עובדי שטח
בלשכות השונות ,הכוללים  10עובדים סוציאליים קהילתיים ו 11-עובדי סמך מקצועיים
)ריאיון עם מנהלת תחום עוס "ק ,יוני  .(2014תכניות העבודה של אגף הרווחה לשנת 2016
כוללות כמה משימות מתחום ההתחדשות העירונית ,ובהן הקמת שירות לתושב בנושא
התחדשות עירונית ,קידום קבוצות פעילים שכונתיות לנושא והעלאת מודעות )אגף
תכנון אסטרטגי ומחקר.(2015 ,

 .6.3תפקיד העבודה הקהילתית
במסגרת פעולתה בתחומים חברתיים וקהילתיים ,המחלקה לעבודה קהילתית בחיפה
עוסקת בסוגיות פיזיות שונות ,אך לא הייתה מעורבת בהתחדשות עירונית עד לשנת
 2011לערך .להלן יוצגו ארבעה מקרים בולטים של מעורבות העבודה הקהילתית
בהתחדשות עירונית בחיפה בין השנים  .2015-2011נמצאו כמה תפקידים בולטים
שהמחלקה מילאה ודרכם השתלבה כשחקן במנגנון ההתחדשות העירונית בחיפה :סיוע
להתארגנות מלמטה ) ,(bottom-upסינגור והגנה על זכויות .ניתוח המקרים מעלה כי
העובדים הקהילתיים פעלו בכלים המאפיינים סביבה פוליטית המקשה על יוזמה
מקומית .בהתאם ,פעלו העובדים הקהילתיים לא פעם באופן עצמאי ,תוך שיתוף פעולה
עם ארגוני חברה אזרחית ,אשר מביאים עימם לא רק ידע מקצועי ,אלא גם חופש לבטא
ביקורת על מדיניות הרשות המקומית .בשני המקרים הראשונים ,המתייחסים לתקופה
שלפני  ,2015בולטים הפערים בין גורמי הרווחה וגורמי התכנון בעירייה .שני המקרים
שאחריהם ,שהתרחשו במהלך שנת  ,2015מסמנים התקרבות מסויימת ,אך תוך שמירה
על רוב דפוסי הפעולה שתוארו לעיל.
הסביבה המאתגרת שבה פעלה העבודה הקהילתית באה לידי ביטוי בחשדנות כלפי
תהליכים של מעורבות ציבורית ,במיוחד בנושאי תכנון ופיתוח פיזי .עובדת קהילתית
בעיר תיארה כך את התרשמותה מגישת ראש העיר לשיתוף ציבור:
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בכלל לא צריך לעשות שיתוף ציבור .צריך לבוא עם התכנית ,להעביר אותה בוועדות ,מי
שיבוא להתנגד יתנגד ,בדרך כלל בוועדות האלה לא תמיד מקשיבים לתושבים ,והוא יעביר
את התכנית שלו מבלי יותר מדי לעבור תהליכים עם הציבור.
)ריאיון עם עוס"ק קריית אליעזר ,יולי (2014

עם זאת ,בתקופה שנבחנה נמצאו מקרים רבים של יוזמה לשילוב תושבים בתהליכי
תכנון מצד מנהלת תחום עוס"ק באגף הרווחה של עיריית חיפה .לדבריה ,היא הייתה זו
שדרשה לערב את עובדיה בנושא ההתחדשות העירונית ,על אף שאגף הרווחה לא היה
מעורב כלל בנושא" :אם אני לא הייתי דופקת על דלתות ונכנסת לזה ,גם אצלנו אף אחד
לא היה נכנס לזה [...] .המנהלים שלי לא ידעו שאני שם עד שאני אמרתי וביקשתי
שיצטרפו אלי לישיבות" )ריאיון ,יוני .(2014
 .6.3.1סיוע בלתי פורמלי להתארגנות
קבוצה של תושבים פעילים קידמו התחדשות עירונית .הם פנו לעובדת הסוציאלית
הקהילתית בשכונה בשנת  .2011התושבים איתרו  400בעלי דירות ,כולל כאלה שגרים
בחו"ל .מתוכם היה אדריכל שבנה אפילו תכנית התחדשות .הם הלכו עם זה לעירייה
ולמשרד הבינוי והשיכון .העירייה לא קיבלה אותם ,הם לא אוהבים שתושבים מתערבים.
לראש העיר יש אינטרס אחר ] [...ראש העיר רוצה מגדלים ואוכלוסיה חזקה.
)קבוצת מיקוד ,יוני (2014

יוזמת התחדשות עירונית שהובילה קבוצת תושבים מקריית אליעזר הייתה הראשונה
שבה העבודה הקהילתית בעיר הייתה מעורבת ,ואף סייעה בהצבת אלטרנטיבה לתכניות
אחרות שקודמו בשכונה .היזמים המקומיים עסקו במיפוי בעלי הדירות בשכונה ,ערכו
תכניות אדריכליות לפינוי-בינוי וניסו לארגן את בעלי הנכסים בשכונה במסגרת עמותה
שהקימו .ככלל ,הקבוצה פעלה באופן עצמאי ,אך מוביליה ביקשו את עזרת העבודה
הקהילתית העירונית מעת לעת .עקב האנטגוניזם שהקבוצה עוררה בצמרת העירייה,
העובדים הקהילתיים סייעו בתחילה מאחורי הקלעים ,ולבסוף ויתרו על התמיכה
בקבוצה.
יוזמת התושבים להתחדשות קריית אליעזר פעלה תחת שמות שונים ,ובהם "פורום
התחדשות חיפאית"" ,מועצת תושבי השכונות" ו"-ארגון בעלי הדירות במישור צפון חיפה
)מצ"ח(" .מובילי היוזמה עסקו לפחות מאז  2010בגיוס שותפים מקרב השכונה לביצוע
בינוי-פינוי )חי (2010 ,ואף ניסו לגייס את מינהל ההנדסה לסייע להם בקידום התכנית
לאור ריבוי המבנים המסוכנים בשכונה )אתר ארגון בעלי הדירות במצ"ח( .העובדת
הקהילתית בשכונה ציינה כי התושבים פנו אליה בבקשה לסייע בגיבוש הקבוצה .כמענה
לבקשה ,היא ארגנה לקבוצה מקום מפגש ,והקצתה לעזרתם סטודנטית לעבודה
קהילתית ,שהתמחתה במחלקה במסגרת לימודיה ,וזו סייעה בגיוס תושבים נוספים
לקבוצה )ריאיון עם עוס"ק קריית אליעזר ,יולי .(2014
במקביל לפעילות הקבוצה ובמנותק ממנה ,עיריית חיפה עסקה בקידום התכנית
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לפינוי האיצטדיון העירוני בקריית אליעזר והחלפתו במבני מגורים .הקידום המקביל של
שתי היוזמות יצר קונפליקט בין הקבוצה לעירייה כבר בשלבים מוקדמים ,מכיוון ששתי
היוזמות הוצגו בפני תושבי השכונה כמעט בעת ובעונה אחת .אירוע השיא של
התארגנות התושבים היה כנס לבעלי דירות שהתקיים במאי  2011בקריית אליעזר,
בהשתתפות מאות תושבים ובעלי עניין ובנוכחות מנכ"ל חברת הדיור הציבורי של חיפה
)חי ;2011 ,אתר ארגון בעלי הדירות במצ"ח( .חודש לאחר מכן ,ביוני  ,2011התקיים באותו
אולם בדיוק כנס להצגת תכנית האצטדיון בהשתתפות ראש העיר וראשי מינהל ההנדסה,
אשר גם אליו הגיעו מאות תושבים .לדברי העובדת הקהילתית בשכונה ,קבוצת הפעילים
התרעמה על קיום המפגש לשם יידוע בלבד ,ללא שיתוף מהותי של התושבים בתכנון
הפרויקט .התנגדותם הגלויה לתכנית שקידמה העירייה הפכה את הקבוצה למוקצה בעיני
מינהל ההנדסה )ריאיון ,יולי .(2014
על רקע הסכסוך בין הקבוצה לעירייה ,שראתה בקבוצת הפעילים "מאכערים"
)ריאיון עם ראשת צוות התחדשות עירונית ,יולי  ,(2014העובדים הקהילתיים החליטו
לוותר על סיוע ישיר לקבוצה וקישרו את הקבוצה במקום זאת לארגון חברה אזרחית
המתמחה בארגון קהילתי .המארגן הקהילתי ליווה את הקבוצה כחצי שנה ואז הפסיק
את מעורבותו ,לאחר שלא הצליח להתגבר על מאבקי הנהגה וקונפליקטים שהתגלעו
בין הפעילים .בשלהי  2012הופקדה תכנית האצטדיון להתנגדויות ,והקבוצה חזרה
לפעול יחד במטרה להתנגד לתכנית .התנגדותם ,שהתקבלה בחלקה דרשה כי חלק
משטח האיצטדיון ישמש לבניית דירות תמורה לתושבים שישתתפו בבינוי-פינוי
בשכונה )משרד הפנים–מחוז חיפה .(2013 ,בעקבות כך ביקשו הפעילים שוב את עזרת
העבודה הקהילתית ,הפעם במיפוי בעלי הנכסים בשכונה לקראת הקמת נציגויות
תושבים .גם במקרה זה הוקצה לקבוצה סטודנט מתמחה לעבודה קהילתית .הסטודנט
הצטרף לעבודת המיפוי ,שתוצריה הועברו אחר כך גם לשימוש המחלקה לעבודה
קהילתית.
חרף המאמצים השונים שכללו גם הקמת עמותה לקידום ההתחדשות בקריית אליעזר
וסביבתה ,קבוצת התושבים לא הצליחה לגייס תמיכה משמעותית מצד תושבים ,נציגי
רשויות או משרדי ממשלה .מהקבוצה נותר פעיל אחד ,שלפי העובדת הקהילתית המשיך
בפעילות גם מתוך שאיפה לראות בשלב כלשהו שכר בעמלו" :הוא מוכן לעזור כי הוא
מכיר את הנציגויות של הבתים ,הוא מכיר את המתחמים ,והוא ירצה שהם יעסיקו אותו"
)ריאיון ,יולי  .(2014ניתן לשער כי הליווי שניתן על ידי העבודה הקהילתית ,ללא גיבוי
מקצועי מצד גורמי תכנון בעירייה ולעתים אף בסתירה לעמדתם ,לא נעשה תוך הצבת
מטרות מובחנות ,מעבר לנכונות העקרונית לתמוך בכל התארגנות תושבים לשיפור
השכונה .האירועים שהתרחשו באותה תקופה בשכונת נווה דוד ,לעומת זאת ,דרשו
מהמחלקה לעבודה קהילתית להתייצב באופן ברור ונחרץ להגנת התושבים ,גם בהיעדר
ליווי של גורם מקצועי מתחום התכנון.
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 .6.3.2סינגור והגנה על זכויות
אתמול אני דיברתי עם איזה מישהו ,תושב פה ,שדיבר עם איזה עורך דין בתל אביב
שבמקרה נפגשנו והוא סיפר לו שהוא גר בנווה דוד .העורך דין אמר לו' ,אתם לא יודעים על
איזה קרקע יקרה אתם יושבים '.ההוא מתל אביב אמר שהקרקע פה שווה פי שלוש ופי חמש
מהערך של הדירות שלנו.
)ריאיון עם תושב נווה דוד ,יולי (2014

השתלשלות העניינים בשכונת נווה דוד סביב שנת  2014היא מקרה טיפוסי של מפגש
ראשוני בין תושבים בשכונת שוליים ,יזמי פינוי-בינוי ורשות מקומית .תיאורים דומים
הושמעו גם על ידי אנשי מקצוע המלווים קהילות בהתחדשות עירונית בערים אחרות
)קבוצת מיקוד ,אפריל  .(2014בחיפה ,הייתה זו הפעם הראשונה בה נפגשה העבודה
הקהילתית עם מלוא עוצמת המצוקה בקרב תושבי שכונות ,לנוכח הופעתן של יוזמות
פינוי בינוי .בהיעדר תמיכה מצד גורמים תכנוניים ומשפטיים ברשות המקומית ,העובדים
הקהילתיים נדרשו להפעיל שיקול דעת ולפתח מענה התואם את רוח המקצוע.
פעולותיהם כללו השגת מידע ממקורות בלתי פורמליים וסינגור של התושבים מול נציגי
היזמים .תחושת המשבר שהתעוררה בנווה דוד איפשרה ,במידת מה ,את ביסוסם של
מנגנוני סיוע מורכבים יותר בהמשך הדרך.
לדברי ראשת צוות התחדשות עירונית בחיפה ,נוכחות היזמים בנווה דוד התעצמה
לאחר שהעירייה החלה לערוך את תכנית המתאר להתחדשות שכונות החוף ,בשנת .2013
היזמים ניצלו את חולשתם של תושבי השכונות האלה ,שרבים מהם עולים חדשים
שאינם דוברים או קוראים עברית ,לקידום חוזים בעייתיים" :השטח הוצף ביזמים .יש
הרבה 'מאכערים' ]יזמים מפוקפקים[ והתושבים נכנסו ללחץ .עמדנו במצב נוראי –
המחלקה המשפטית אסרה עלינו לייעץ האם לחתום) ".ריאיון ,יולי  .(2014אחד התושבים
סיפר על הבלבול ממה שהשתמע כמסרים כפולים מצד מינהל ההנדסה ,אשר בתגובה
לפנייתו "אמרו שהם לא מכירים אף אחד ולא נתנו אישורים .הם לא יודעים כלום .היזם
הזה אומר 'היינו בעירייה וקיבלו אותנו בידיים פתוחות' " )ריאיון ,יולי  .(2014מנהלת
תחום עוס"ק בחיפה תיארה זאת באופן ציורי יותר" :קראתי לזה מערב חיפה :מערב
פרוע! כל אחד עושה מה שהוא רוצה [...] .כל ]יזם[ בונה את הטריטוריה שלו .בנווה דוד
מבחינת העירייה הדברים מוקפאים ,אבל היזמים מאוד פעילים .הם בשיא פעילותם"
)ריאיון ,יוני .(2014
בבסיס המצוקה של תושבי נווה דוד ,אם כן ,עמדה השאלה מה צריכה להיות
מעורבותה של הרשות המקומית ביחסים העסקיים בין יזמים לתושבים ,אשר מבחינה
חוקית אינם באחריותה .בהיצמדותה ללשון החוק ,העירייה לא ראתה את עצמה כצד
בעניין ומתוך כך התנגדה להתערבות ביחסים השייכים לספירה הפרטית .לדברי ראשת
צוות התחדשות עירונית ,המחלקה המשפטית העבירה מסר ברור" :אתם לא יכולים
להגיד לאנשים 'רבותי אל תחתמו' .זה אנשים מבוגרים ,יש פה זהירות מאוד גדולה לא
להגיד לאנשים מה לעשות .אחר כך תהיה תביעה ,יגידו' :אמרתם לנו לעשות ככה ולא
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ההיפך' " )ריאיון ,יולי  .(2015מנקודת מבטם של התושבים ,לעומת זאת ,תפקידה של
הרשות הוא להגן עליהם במסגרת תהליכים המשנים את פני העיר ,במיוחד כאלו
התואמים את המדיניות הרשמית של העירייה .מעמדה זו ,ברור מדוע נימוקי העירייה
לאי-התערבות נתפסו על ידי התושבים כהסרת אחריות )ריאיון עם תושב הווה דוד ,יולי
.(2014
העובדת הקהילתית בשכונה ידעה אמנם על עריכתה של תכנית מתאר חדשה
לשכונה ,אך לא עודכנה בנוגע לפעילות היזמית הרוחשת .הידיעות על הפעילות היזמית
הגיעו אליה במקרה ,דרך מנהל המרכז הקהילתי המקומי ,המשמש לדבריה כמוקד חברתי
בשכונה" :זו שכונה קטנה ,אין בה הרבה מאוד שירותים ,המרכז הקהילתי הוא היחיד
שנותן ספרייה ,חוגים ,פעילויות לנוער .הוא באמת המקום של הקהילה ,שסביבה היא
מתכנסת] .מנהל המרכז[ שומע את כל התלונות ,את כל הקיטורים) ".ריאיון ,יולי (2014
במסגרת תפקידה ,העובדת הקהילתית הובילה קבוצות פעילים שקידמו את שיפור פני
השכונה ואת החיבור בין קבוצות אוכלוסייה בשכונה המגוונת .למרות שלא הכירה את
הנושא ,מחויבותה לצרכי התושבים הניעה אותה להתערב" :בסופו של דבר אני עובדת
בתוך השכונה ואני הולכת על פי הצרכים שהתושבים מעלים" )שם(.
חברים באחת מקבוצת פעילים סיפרו לעובדת הקהילתית כי חברה יזמית ערכה
בשכונה מספר כנסים ,שבהם הציעו לתושבים לחתום איתם על הסכם בהבטחה כי
החברה תקדם תכנית התחדשות בעירייה .החברה אף שכרה תושבים מהשכונה ,שישמשו
כנציגיה ויקדמו את החתמת התושבים על חוזה איתה )קבוצת מיקוד ,יוני  .(2014העובדת
הקהילתית בשכונה הביעה פליאה על כך שהכנסים נערכו "ללא תיאום מראש עם אף
אחד ,ביוזמתם נטו ,לא דרך העירייה ולא כלום" )ריאיון ,יולי  ,(2015ובכך הדהדה את
התפישה לפיה היחסים בין יזם לתושבים כפופים בצורה כלשהי לאחריות הרשות
מקומית .בהגיעה לאחד ממפגשי התושבים ,הבינה את גודל ההתעניינות הציבורית
בנושא" :כשאני מארגנת אירועים ] [...צריך לעשות עבודה מאוד אינטנסיבית לגייס את
התושבים .דווקא כשעלה הנושא של פינוי בינוי ,האולם של המרכז הקהילתי היה מפוצץ
עד אפס מקום .דברים שאני] ,ש[עובדת שלוש שנים בשכונה ,לא ראיתי .כ 200-150-איש
היו בתוך אולם קטן) ".שם(.
בשלב זה פנתה העובדת הקהילתית בשכונה למנהלת תחום עוס"ק בעיר ,שהייתה
מעורבת באירועים בקריית אליעזר ובמקומות אחרים .מנהלת המחלקה הזמינה לשכונה
תושבת ממתחם "ברל כצנלסון" שהייתה אחת מיוזמות ההתחדשות שם .בפגישה זו הוצג
בפעם הראשונה לתושבים – ולעובדת הקהילתית – התהליך המלא הנחוץ לצורך
התקשרות עם יזם בפרויקט פינוי בינוי ,הכולל התארגנות תושבים ,מינוי עורך דין מייצג,
משא ומתן עם יזם וכדומה )המחלקה לשירותים חברתיים חיפה .(2014 ,במפגש נדונו גם
ההשפעות של תכניות ההתחדשות על המרחב הציבורי והקהילה ,נושאים שעד לאותו
שלב נדחקו בפני התמורה האישית לכל דייר ודייר )קבוצת מיקוד ,יוני  .(2014לפי אחד
התושבים בקבוצה ,הפגישה הדגישה עוד יותר את הפער בין נווה דוד לשכונות האמידות
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בחיפה" :יש ]במתחם ברל כצנלסון[ רואה חשבון ויש עורך דין ויש אדריכל והם מבינים
עניין .פה אין מי שידריך אותנו ויגיד לנו איך להתקדם] .מנהלת תחום עוס"ק[ הבינה את
המצב הזה אז היא מנסה להיכנס ולגייס את העירייה .לא יודע אם היא מצליחה" )ריאיון,
יולי .(2015
מבחינת האחריות של הרשות לתושביה ,המחלקה לעבודה קהילתית בחרה בגישה
יוזמת שהייתה מנוגדת לעמדה המצמצמת שננקטה בעירייה מתוקף המגבלות
המשפטיות .העובדות הקהילתיות בחרו להתערב ישירות במגע בין היזמים לתושבים,
בשני רבדים .בשטח ,המשיכה העובדת הקהילתית בשכונה לסייע לתושבים על ידי הגעה
למפגשים שארגנו נציגי היזם ,איתור בעלי מקצוע וסיוע כמיטב יכולתה בקבלת החלטות.
העובדת הקהילתית סיפרה כי תושבים התלוננו בפניה על תגובות מאיימות מצד היזם על
כך שלכאורה עיכבו את "ההחתמות" במתחם" :אנשים שלא חתמו על החוזים האלה,
מתחילים להטריד אותם יום-יום ,שיחתמו כבר ,נו מה קורה ,ביקורים בבית .כל מיני
דברים שמבחינתם כבר קצת יותר מדי אגרסיביים" )ריאיון ,יולי  .(2014במקביל ,מנהלת
המחלקה החלה ליצור קשר ישיר עם היזמים בשכונה .בהיעדר הנחייה מקצועית מצד
גופי התכנון ,איש מצוות העבודה הקהילתית לא הבין ככל הנראה שללא מניין חתימות
מינימלי ,לאותה חברה יזמית אין שום זכות חוקית לקדם הליכי תכנון כלשהם .מנגד,
מנהלת המחלקה העידה כי למגעים הישירים הללו היו מטרות נוספות .לאחר שלא
הצליחה לקבל את התשובות שרצתה מראשי מינהל ההנדסה ,החליטה:
אני הולכת עכשיו להביא מידע לציבור בלעדיהם .כמו שהיזמים הלכו אני רוצה ללכת ,אני
רוצה לעשות יוזמה .אני יזמית עכשיו [...] .אני לא מוותרת על מינהל ההנדסה .להיפך .אני
הלכתי ליזם ,אני רוצה להכיר את הדברים לעומק ,אני רוצה לחזור אליהם ,לדבר איתם על
זה .אני לא רוצה לעזוב את התושבים ,אבל אני לא מחכה לקצב שלהם.
)ריאיון ,יוני .(2014

מעורבות העבודה הקהילתית הייתה חיונית גם למינהל ההנדסה ,שבד בבד קידם את
תכנית האב לשכונה .לדברי ראשת צוות התחדשות ,הערך המוסף שהביאה העבודה
הקהילתית בא לידי ביטוי בנוכחות בשטח ובתקשורת עם קהלים שמינהל ההנדסה לא
הטיב לתקשר עימם" :לא יכולנו להגיד 'אנחנו עושים תכנית אבל לא יכולים להראות
לכם' .נעזרנו באתר האינטרנט ] [...אבל במקומות האלה זה לא זמין לכולם ,בגלל שאין
גישה או שפה [...] .כאן נכנס אגף הרווחה והעובדים הקהילתיים .כאן היה הרבה
התבססות על המגעים בשטח ,הם כן הזרימו את המידע הזה" )ריאיון ,יולי  .(2015עם
זאת ,מהעדויות שהובאו לעיל ניתן להעריך כי העבודה הקהילתית לא רק "הרגיעה את
השטח" ,כפי שנאמר במינהל ההנדסה )ריאיון עם ראשת צוות התחדשות עירונית ,יולי
 ,(2014אלא גם דחפה את העירייה להגיב בצורה ישירה היכן שמקבלי ההחלטות נמנעו
ממעורבות כזו .מעורבות העבודה הקהילתית בנווה דוד ,כמייצגת של צרכים מקומיים
ותוך חריגה מהקו הרשמי של הממסד ,סייעה למחלקה לתפוס מקום גדול יותר בתחום
ההתחדשות העירונית בחיפה ,כפי שעולה משני התפקידים שיתוארו להלן.
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 .6.3.3שיתוף ציבור ויצירת שיתוף פעולה פנים-ארגוני
צריך לחשוב – למה כדאי להם לעבוד איתנו? מה הם מרוויחים מכל העניין?
)עוס"ק מחיפה ,קבוצת מיקוד ,מאי (2014

תכניות המתאר השכונתיות להתחדשות עירונית במערב חיפה חיזקו את הקשרים
המקצועיים בין העבודה הקהילתית למינהל התכנון בחיפה ,אך השתתפותה של המחלקה
לעבודה קהילתית בתהליך לא הייתה מובנת מאליה .העבודה המשותפת ,שהתאפיינה
מראשיתה בחשדנות ובחוסר הבנה של התהליך מצד העובדים הקהילתיים ,הפכה
משמעותית יותר עם הכניסה לשלב שיתוף הציבור בתכניות ,במהלך שנת  .2015הצוות
הקהילתי עסק בפרסום המפגשים ובניהול חלקים מהמפגשים ,אם כי בחינת התהליך
כולו מעלה חשש שמא התשומות של הציבור לא השפיעו באופן משמעותי על התכניות.
למרות זאת ,העבודה המשותפת על שיתוף הציבור סייעה למחלקה לעבודה קהילתית
להמחיש את חיוניותה בעבודה עם תושבים ולקדם שיתוף ציבור במערכת שלא הייתה
מורגלת במעורבות כזו.
העבודה הקהילתית לא הייתה מעורבת בתחילה בתכנון תכנית המתאר לשכונות
החוף .היוזמה לשיתופה באה מיועצת חברתית שנשכרה על ידי משרד הבינוי והשיכון
כחלק מצוות התכנון בתפקיד עורכת דו"ח צרכי הציבור )פרוגרמה( לתכנית .היועצת
החברתית ,מתכננת ערים במקצועה ,ציינה כי המרכיב החברתי בתכנון מלכתחילה היה
מצומצם ולא כלל היבטים נוספים שבעיניה היו ראויים להיכלל בתכנית" :דברים כמו
נספח חברתי ,להגדיר צרכים חברתיים ,לפתח כלים של ליווי התושבים בתהליכים של
התחדשות עירונית ] [...בפועל יש מעט מאוד מקום בתוך תהליכי התכנון האלה" )ריאיון,
יולי  .(2015לאור זאת ,היועצת הייתה זו שדרשה את השתתפות העבודה הקהילתית
בוועדת ההיגוי של התכנית ,כמייצגת של הצרכים החברתיים בשכונות החוף .עבור
מנהלת תחום עוס"ק הייתה זו הזדמנות ראשונה לקחת חלק פעיל בתכנון התחדשות
עירונית ,תוך שהדרג הארצי במשרד הרווחה מספק לה ליווי מקצועי.
מנהלת תחום עוס"ק השתתפה בישיבות ועדת ההיגוי של שתי תכניות המתאר
להתחדשות עירונית לכל אורך ההתרחשויות בקריית אליעזר ובנווה דוד בשנים
 .2014-2013מטרתה הייתה להשמיע את קולם של התושבים בישיבות ,כמו גם לקבל
מידע שאותו תוכל להעביר לתושבים ,אך היא התקשתה להבין את שיטת העבודה
והממשקים בין ועדת ההיגוי לבין צוות התכנון" :אף אחד לא אמר לצוות שישב ]ועדת
ההיגוי ,י"ג וג"ר[ ,אולי הם יודעים ואני לא יודעת :מה קרה לנווה דוד? למה שנה לא
ישבנו? מה קרה לצוות הזה? למה נעלם? מה קרה עם התכנית?" )ריאיון ,יוני .(2014
לבלבול נוספה התחושה שגורמי התכנון בעירייה מתייחסים בחשדנות להשתתפות
אורחים בישיבות הוועדה .אחת העובדות הקהילתיות של שכונות החוף סיפרה על
חוויותיה כשהוזמנה לישיבה אחת של ועדת ההיגוי" :אמרו לי' :את רוצה להיכנס
לישיבה? אסור לך לדבר שם '.בתנאי שאני לא מדברת ] [...ולא מעבירה את המידע
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לתושבים" )ריאיון ,יולי .(2014
תפקידו של צוות העבודה הקהילתית בעבודת התכנון גדל במהלך  ,2015עם תחילת
תהליך שיתוף הציבור בשתי התכניות .בשלב הראשון נערך בכל שכונה כנס בהשתתפות
ראש העיר ,ומפגש נוסף שבו חולקו המשתתפים לקבוצות עבודה קטנות ללמידת
התכנית על כל מרכיביה )אתר עיריית חיפה .(2015 ,לקראת המפגשים ,עסק צוות העבודה
הקהילתית במערב חיפה בפרסומם בקרב אנשי קשר בשכונות ובגיוס של מתנדבים
להפעלת עמדות רישום .העובדים הקהילתיים בשכונות החוף גם סייעו בתיאום מועדי
המפגשים ,משימה שהתגלתה כמורכת בשכונות רב תרבותיות ,מרובות חגים ומועדים.
במפגשי המליאה תפקידם כלל ריכוז פניות ושאלות של תושבים ,ובקבוצות הדיון
שנערכו במפגש השני בנווה דוד ,היו אלה העובדות הקהילתיות של מערב חיפה שהנחו
את הדיונים בקבוצות )ריאיון עם ראשת צוות התחדשות עירונית ,יולי .(2015
מאות תושבים הגיעו לכל אחד ממפגשי המליאה בשכונות וניצלו את ההזדמנות
להעביר שאלות לגבי בתיהם הפרטיים והשכונה בכלל .עם זאת ,מהממצאים עולה
הרושם כי במונחי סולם שיתוף הציבור של  ,(1969) Arnsteinשיתוף הציבור שהתקיים
במפגשים הגיע לכל היותר לרמה של יידוע .ראשית ,המפגשים נדחו מספר פעמים לאחר
שכבר פורסמו בציבור ,בין השאר עקב דרישתו של ראש העיר לאשר את התכניות שיוצגו
לתושבים )ריאיון עם מנהלת תחום עוס"ק ,יוני  .(2014שנית ,עורכי התכנית הדגישו
אמנם במפגשים כי התכניות המוצגות הן ראשוניות והן יושפעו מהמשוב שיועלה
במפגשי שיתוף הציבור )משרד הבינוי והשיכון2015 ,א( ,אך חברה בצוות התכנון העריכה
כי התכנית שהוצגה הייתה "כמעט סגורה ,גם מבחינת משרד השיכון וגם מבחינת
העירייה" )ריאיון ,יולי  .(2015שלישית ,מסיבה כלשהי ניתנה "הנחיה מפורשת" להפריד
בין הצגת התכנית על ידי גורמי התכנון ובין הדיון בקבוצות המצומצמות שנעשה בהנחיה
קהילתית )ריאיון עם ראשת צוות התחדשות עירונית ,יולי .(2015
עובדת קהילתית שהייתה מעורבת במפגשים התרשמה כי תפקיד העבודה הקהילתית
בתהליך היה טכני ,ולא איפשר מעורבות מהותית של התושבים בהליך התכנון .לדעתה,
ההכנה הייתה חלקית בלבד ,ולתושבים לא ניתנו כלים לבחינה מעמיקה של התכניות
שהוצגו להם )ריאיון ,יולי  .(2015מלבד זאת ,להערכתה המפגשים לא אפשרו את
השתתפות מלוא אוכלוסיית שכונות החוף:
יש הרבה דוברי רוסית שלא יודעים עברית ודוברי אמהרית שלא יודעים עברית – אין שום
נגישות ,לא מבחינת המכתבים שהעירייה שולחת ,לא מבחינת הפרסומים ,לא בכנס עצמו,
כמובן ,לא יהיה שום מתרגם .אוכלוסיות שלמות מרכזיות בשכונה מודרות ולא יכולות
לקחת חלק בתהליך הזה .ואני רואה את זה כחלק מהתפקיד של העובד הקהילתי ,אבל זה
בעצם לא ממש הוגדר ,בטח לא מטעם העירייה.
)ריאיון עם עוס"ק במערב חיפה ,יולי (2015

למרות הדברים הללו ,ניכר כי מסגרת העבודה המשותפת של מערכת התכנון ומערכת
העבודה הקהילתית בחיפה הייתה משמעותית לחיזוק הממשק בין שתי המחלקות .ראשת
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צוות התחדשות עירונית זקפה לזכותה של העבודה הקהילתית את ההיענות הגבוהה
למפגשים ואת ההגעה לקהלים בעלי נגישות מוגבלת למקורות מידע מקוונים .קיום
קבוצות דיון כחלק מהליך שיתוף ציבור היה ,לדברי ראשת הצוות ,מאורע חריג
בפרקטיקה התכנונית בעיר ,שנולד משיתוף הפעולה עם העבודה הקהילתית" :לא יודעת
איך עבדנו קודם .היום אנחנו לא רואים תהליך שיהיה בלי אגף רווחה" )ריאיון ,יולי
.(2015
אירועי שיתוף הציבור איפשרו למחלקה לעבודה הקהילתית להציג פנים אחרות
ביחסיה עם גורמי התכנון .על אף הספקות בדבר השפעת התהליך על התכניות גופא,
עצם העבודה המשותפת המחישה לגורמי התכנון את הערך המוסף שהעבודה הקהילתית
מביאה לתהליכי התחדשות עירונית .זהו ביטוי לאסטרטגיית קידום המדיניות שמנהלת
תחום עוס"ק בעירייה ביקשה לקדם ,המתבססת על זיהוי הסיבות שבגללן "כדאי להם
לעבוד איתנו" )קבוצת מיקוד ,מאי  .2014ההדגשות אינן במקור( .במקביל לקורס
ההכשרה לתושבים ולמפגשי שיתוף הציבור ,החלה העבודה הקהילתית בחיפה לחזק את
השפעת הציבור על תכניות ההתחדשות העירונית בעיר.
 .6.3.4התארגנות וסינגור באמצעות שחקן חיצוני
אני רוצה להיות לטובת התושבים שהאינטרסים שלהם יישמרו ,אבל מצד שני אסור לי
לצאת בפועל נגד אלה שאחראים עלי ומעסיקים אותי .אמרתי את זה לפעילים :אני עוזרת
לכם מאחורי הקלעים .כל הידע ,כל הדברים שאנחנו מארגנים – אני לא יכולה להיות
בפרונט בכלל .אבל לעזור לכם בכל מה שאני יכולה ,אני אהיה שם לטובתכם תמיד.
)ריאיון עם עוס"ק במערב חיפה ,יולי (2014

העובדים הקהילתיים בחיפה קיימו לאורך השנים שיתופי פעולה עם ארגוני חברה
אזרחית שונים לצורך קידום הזכויות והצרכים של תושבים בעיר .בקורס ההכשרה בנושא
התחדשות עירונית לתושבי שכונות החוף ,ארגוני החברה האזרחית היוו מקור לידע
מקצועי וגם לביקורת שהעבודה הקהילתית הממסדית נמנעה מלבטא ישירות .בדומה
למקרים אחרים בעברה של העבודה הקהילתית בחיפה ,שיתוף הפעולה בין המחלקה
לארגונים חוץ-ממסדיים איפשרה את שילובם של תכנים שאינם אופייניים לעבודה
קהילתית ממסדית ,כגון התארגנות מלמטה למעלה .לצד זאת ,הקורס היווה במה למפגש
בלתי-אמצעי בין נציגי מערכת התכנון והתושבים וביסס את מקומה של העבודה
הקהילתית כשחקן חיוני להתארגנות התושבים בתהליכי התחדשות.
במהלך שנת  2014החלה להתגבש במחלקה לעבודה קהילתית ההבנה כי נדרשת
הכשרה מסודרת לתושבים המתמודדים עם תכניות התחדשות עירונית בשכונותיהם.
מנהלת תחום עוס"ק פנתה לשני גופים חוץ-ממסדיים ,המשתפים פעולה עם המחלקה
בתחומים שונים ,כדי לגבש תכנית הדרכה המשלבת בין ליווי קהילתי לבניית ידע בתחום
התכנון הפיזי .מהפן הקהילתי ,גויסה "המכללה החברתית כלכלית" ,ארגון חברה אזרחית
המקדם ערכים פרוגרסיביים באמצעות הדרכה לקבוצות פעילים מרקעים שונים .לפי
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אתר הארגון" ,הדרך לשינוי חברתי בישראל עוברת ביצירת קבוצות אזרחיות מעורבות
ומשפיעות הפועלות למימוש עקרונות של שוויון וצדק חברתי בזירות שונות" )אתר
המכללה החברתית כלכלית .(2015 ,התכנים האקדמיים של הקורס הועברו על ידי "תכנית
הדגל למאבק בהדרה ובקידום סולידריות חברתית" ,שהיא זרוע המעורבות הקהילתית
של אוניברסיטת חיפה .התכנית מקיימת קורסים לקבוצות פעילים בחיפה במטרה
"להנגיש ידע ומיומנויות אשר רלוונטיים לקידום סולידריות חברתית ומאבק בהדרה"
)אתר תכנית הדגל .(2015 ,שני הארגונים ,ובמיוחד "המכללה החברתית-כלכלית",
משקפים במטרותיהם גישה של התארגנות ) (organizingהשואבת מהמסורת האמריקאית
של עבודה קהילתית .גישה זו ,המכונה לעתים פרוגרסיבית ,מזוהה עם ארגונים חוץ-
ממסדיים ומכוונת לשינוי מבנים חברתיים באמצעות מאבק ישיר של קבוצות מוחלשות
במוקדי כוח ממסדיים וכלכליים ) .(Rubin & Rubin, 2008בחלק מהפרשנויות הגישה
הפרוגרסיבית מוצגת כאנטיתזה לתכניות סיוע ממשלתיות או לפתרון בעיות נקודתיות
).(Pyles, 2009
תכנית הקורס המקורית אשר הוצעה על ידי המכללה החברתית כלכלית המחישה את
מאפייני ההתארגנות הפרוגרסיבית .נוסח ההצעה מדגיש את הפגיעה בזכויותיהם של
תושבי שכונות החוף עקב הפעילות היזמית הבלתי מוגבלת באזור .לנוכח הפגיעה ,נאמר
במסמך ,נדרשת התארגנות של תושבים שתעורר מאבק ציבורי ברשויות התכנון
העירוניות ותדרוש כי גופי התכנון ימלאו את תפקיד "הזרוע המכוונת ,המווסתת
והמאזנת מול היזמים ולהעניק לתושבים את הגב השלטוני להתמודדות עם הלחצים
שהם מפעילים" )המכללה החברתית כלכלית .(2015 ,כדי להשיג מטרה זו ,למשתתפים
"תינתן הכשרה מקיפה בכלי התארגנות ופעולה שונים ,בניית נרטיב ציבורי ,ניהול מאבק
ציבורי אפקטיבי ,לצד מתן ידע מעשי בנושאים משפטיים ותכנוניים הנוגעים לפרויקטים
מסוג זה" )שם( .השינוי החברתי המיועד ,אם כן ,אמור לבוא לידי ביטוי בשינוי מדיניות
העירייה מגישה מצמצמת לגישה מרחיבה הכוללת סינגור וייצוג של תושבים בתהליכי
התחדשות עירונית .התבטאויות אלה לא מצאו את דרכם לסילבוס הסופי של הקורס,
אשר נוסח על ידי אגף הרווחה ו"תכנית הדגל" )לביא.(2015 ,
נוכחותם של ארגונים חוץ-ממסדיים בקורס תחת חסות העירייה מילאה תפקיד
כפול .ראשית ,השותפים האקדמיים הביאו עימם ידע מתחומי התכנון ,האדריכלות
והמשפט ,שהיה חסר לתושבים ולעובדים הקהילתיים כאחד .שנית ,מנחי הקורס הציגו
כלי שינוי מדיניות המתאימים למצבי קונפליקט ,אשר לא הופעלו על ידי צוות העבודה
הקהילתית .מנגד ,הקורס גם קירב במידת מה בין צוות העבודה הקהילתית לצוות
מינהל התכנון .ראשת צוות התחדשות עירונית ,שהשתתפה במפגש הסיכום של
הקורס ,התרשמה לחיוב מהתכנים ומהמשתתפים .לדבריה ,המשתתפים בקורס "קיבלו
מודעות לתהליכים שקורים לא רק בחיפה ,גם בארץ ובעולם] .מארגני הקורס[ עשו
עבודה מאוד יסודית ,השאלות שנשאלו היו ברמה מאוד גבוהה .אנשים ירדו לעומק של
דברים קיבלו מודעות ורוצים לעשות עבודה" )ריאיון ,יולי  .(2015ראשת צוות
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ההתחדשות אף ציינה בעצמה ,בפאנל שהתקיים בקורס ,כי מעורבותם הפעילה של
התושבים חיונית לקידום האינטרסים שלהם בהנהלת העירייה ,ודרבנה את המשתתפים
לפנות ישירות לראש העיר בבקשה להקים גוף ייעוץ וליווי לתושבים )המחלקה
לשירותים חברתיים חיפה.(2015 ,
העבודה שהחלה בקורס ההתחדשות נמשכה עם גיבושן של קבוצות פעילים
להתחדשות עירונית בשכונות החוף ,שהורכבו ברובן מבוגרי הקורס ולוו על ידי ארגון
חברה אזרחית נוסף .במקביל ,עוד מחזור של הקורס התקיים בשיתוף "תכנית הדגל" )אגף
תכנון אסטרטגי ומחקר .(2015 ,ריבוי שיתופי הפעולה מעלה שתי שאלות שעניינן
אסטרטגיות הפעולה של המחלקה לעבודה קהילתית .ראשית ,האם עיריית חיפה מהווה
סביבת פעילות המגבילה יוזמה חברתית מצד המחלקה לעבודה קהילתית ,או שהשותפויות
מעידות דווקא על חופש פעולה ופלורליזם מסוים? שנית ,האם שיתופי הפעולה הללו
מצליחים לייצר שינוי במדיניות העירייה בתחום ההתחדשות העירונית ,או דווקא
מרחיקים את העבודה הקהילתית משינוי ממשי בתוך הארגון? מענה מסוים ניתן בחלק
הבא ,הבוחן את האסטרטגיות לשינוי מדיניות שמפעילים העובדים הקהילתיים בחיפה.

 .6.4סיכום :קידום מדיניות בסביבה מאתגרת
מה שחשוב לי זה שאני עושה את התפקיד הציבורי שלי .ואם ]בעירייה ,י"ג וג"ר[ לא
מקשיבים ,אז אני עם התושבים .אולי יש לי פריווילגיה שאני לא מתכננת ולא מהנדסת ,אני
צריכה לתת תשובות לתושבים .יכול להיות שבאיזה שהוא שלב ראש העיר יכעס עלי ,לא
יודעת .אבל משהו כאן צריך להיות שהתושבים יקבלו מידע.
)ריאיון ,יוני (2014

בארבעת המקרים שתוארו בפרק זה ,הפעיל צוות העבודה הקהילתית בחיפה שלוש
אסטרטגיות עיקריות :סינגור והגנה על זכויות תושבים )בנווה דוד ובקורס ההכשרה
לפעילים( ,סיוע להתארגנות תושבים )בקריית אליעזר באופן בלתי-פורמלי ,ובקורס
ההכשרה באופן גלוי( ותכנון חברתי ,המכוון לשילוב צרכי קהילות במדיניות )במסגרת
תכניות האב השכונתיות להתחדשות עירונית( .סקירה כרונולוגית מעלה התמקצעות של
הצוות ביחס למנגנוני התכנון והפיתוח בעיר ,והתקרבות יחסית בין עובדים קהילתיים
בעירייה לעמיתיהם במינהל התכנון .עם זאת ,בכל המקרים ביטאה המחלקה לעבודה
קהילתית יחס דו-ערכי כלפי הממסד העירוני ,שנע בין רצון בהשתלבות ובין התנגדות
לפרשנות המצמצמת שהפעילה העירייה ביחס לאחריותה לתושביה .כתוצאה מכך ,צוות
המחלקה פעל לסירוגין באופן עצמאי ומתואם ,פנה למשאבים ושחקנים חוץ-ממסדיים
ויזם התערבויות גם כאשר גורמי התכנון נמענו מהתערבות דומה.
הליכתם של העובדים הקהילתיים בחיפה על הקו הדק שבין התנגדות לבין שיתוף
פעולה אינה רק אסטרטגיה הישרדותית .המחלקה לעבודה קהילתית פעלה מתוך הבנה כי
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מטרתה הסופית של היוזמה החברתית היא יצירתם של יחסי שותפות ומעורבות
אפקטיבית של תושבים בעיר .לדברי מנהלת תחום עוס"ק ,הכניסה לתחום ההתחדשות
העירונית דרשה ממנה לפעול לשינוי גישה במחלקה ,שנטתה לפעול "כמו קבוצת פעילים
בשכונה" וליצור "קואליציות של ייאוש" )קבוצת מיקוד ,אוקטובר  .(2014כדי לשפר את
מעמדה בתוך הרשות ,נדרשה מנהלת התחום להביא עמה נדוניה בדמות יכולות
מקצועיות שחסרות במנהל התכנון העירוני ובהנהלת העירייה" :הם צריכים שייצא להם
מזה משהו .סתם לבוא לעבוד עם עובד סוציאלי מסכן ,מה הוא מבין .מה מבינים
העובדים הסוציאליים המסכנים .צריך לראות איפה הערך המוסף" )ריאיון ,יוני .(2014
"הערך המוסף" אשר הביאה המחלקה לעבודה קהילתית לתהליך ההתחדשות החל
להתברר במעבר בין שלב הפעולות העצמאיות בנווה דוד וקריית אליעזר ,לבין שלב
שיתופי הפעולה עם מערכת התכנון שהתגבשו במהלך  .2015מוקדם לקבוע האם
התחממות היחסים בין המחלקה לעבודה קהילתית לעמיתיהם בממסד העירוני תגביר
את הפתיחות של עיריית חיפה למעורבות אזרחית בתהליכי התחדשות עירונית .הצלחת
השותפויות האחרונות תרמה לשיפור היחסים האישיים וההכרה המקצועית ,באופן
שהיתרגם כבר להחלטות מעשיות .תכניות העבודה של העירייה לשנת  ,2016הכוללות
תקציב לסיוע בהתארגנות ומיצוי זכויות ,מעידות על תזוזה מסוימת באקלים העירוני.
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.7

מסקנות

היינו בסיור עם מנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים ]במשרד הרווחה ,י"ג וג"ר[ .דיברו
על דברים אחרים שהיו מאוד מאוד חשובים ,וכולם אמרו שההתחדשות העירונית זה נושא
שחייבים לדבר עליו ושהוא מרכזי היום בעשייה ,אבל לא הגענו לזה .עצם העובדה שמי
שהיה נוכח בחדר אמר שזה חשוב ,שאנחנו נעשה מפגש או סיור – השד יודע כמה זמן ייקח
עד שזה יקרה ,אבל ברמה ההצהרתית זה נמצא על סדר היום – זה שינוי.
)ריאיון ,יולי (2015

חיבור זה בחן את התהוותו של מודל מובחן לקידום צדק חברתי בהתחדשות עירונית,
במסגרתו עובדים קהילתיים משלבים מרכיבים אסטרטגיים של פיתוח קהילתי וסינגור
בתהליך תכנון מקומי .באופן כללי ,ניתן לטעון כי עובדים קהילתיים משני מדיניות
הפעילו מגוון אסטרטגיות המשלבות בין תכנון לפיתוח קהילתי ,בהתבסס על תשתית
קיימת של פעילות קהילתית .זאת ,בניסיון לספק תשובות לשאלות בוערות הניצבות
בפני הרשות המקומית .הפתרונות שסיפקו תרמו לקידום עקרונות של צדק במנגנון
ההתחדשות העירוני ,וזאת מבלי להיקלע לעימות גלוי עם מדיניות ההתחדשות העירונית
הרשמית ובמיוחד עם מטרותיה הכלכליות .המודל המתהווה מסמן אפשרות לגיבוש
מדיניות מרחיבה להתחדשות עירונית ,אשר מקדמת צדק בעיר באמצעות דמוקרטיזציה
של תהליכים ,גיוון והוגנות בהקצאת משאבים.
הממצאים ברמה המקומית והארצית מדגישים את אי הצדק הטבוע במדיניות
ההתחדשות העירונית הנוכחית בישראל .מטרות המדיניות הן כלכליות ותכנוניות
בעיקרן ,ובראשן תוספת יחידות דיור וחידוש מלאי הדיור בשכונות ותיקות .מדיניות
ההתחדשות הניאוליברלית נשענת באופן כמעט מוחלט על השקעת הון פרטי ,כאשר
תפקיד השלטון מצטמצם במסגרתה לכדי יצירת תנאים מאפשרים להיווצרות שוק נדל"ן
באזורים הזקוקים להתחדשות ) .(Harvey, 1989; Porter & Shaw, 2009בהיעדר מטרות של
פיתוח חברתי וקהילתי ומנגנונים לתמיכה וסיוע ,התושבים באזורי ההתחדשות נמצאים
בעמדה נחותה ,ובסיכון להיפגע מיישום המדיניות.
השוואה בין מדיניות ההתחדשות ויישומה בפועל מעלה כי תכניות המתאר ותכניות
האב לשכונות ההתחדשות נערכו במנותק מהנעשה בשכונות עצמן .התמשכות תהליכי
התכנון יצרה אי ודאות בקרב תושבים ועודדה כניסה של יזמי נדל"ן ,וזאת לפני
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שהמדיניות הובהרה די הצורך לבעלי התפקידים ברשות ולתושבים .אותם יזמים ניצלו
את מצב הביניים התכנוני לקידום יוזמות נקודתיות שיצרו בלשונו של ,(1996) Smith
"חזית" פוטנציאלית של ג'נטריפיקציה בשכונות .על אף שמחקר זה לא עסק ישירות
בחוויית התושבים ,הממצאים מצביעים על משבר אישי וקהילתי שיצר המיסחור המהיר
של שכונות המגורים הוותיקות וההתמודדות המורכבת עם עסקאות נדל"ן ועם חבריהם
לקהילה ולשכונה.
בעיצומו של משבר ארצי בתחום ההתחדשות העירונית ,העבודה הקהילתית יצרה
מפנה בשני רבדים :בפרקטיקה הארגונית ובמדיניות המגדירה אותה .ברובד המעשי,
המחלקות לעבודה קהילתית פעלו לביסוס מנגנונים קהילתיים ועודדו גיבוש של
הסכמה על מטרות משותפות ואקטיביזם בקרב תושבים ,פעולות שעשויות לתרום
למוכנות הקהילה לתהליכי התחדשות ) .(Walker, 2015הקשר הבלתי-אמצעי עם
תושבים בשכונות ההתחדשות ,שלא היה מנת חלקן של מערכות התכנון ברמה
העירונית ,שימש בכל מקרי החקר כמקור לגיטימציה לפעולה והשמעת קול בתהליכי
התכנון .לפי האחראית על פיתוח אסטרטגי בשירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה,
היכולת ליצור דיאלוג מתמשך עם תושבים היא "הערך המוסף המובהק" של העבודה
הקהילתית )ריאיון ,יולי  .(2015ברובד המדיניות ,העבודה הקהילתית עבדה בכלים
פוליטיים ואדמיניסטרטיביים ברמה המקומית ,לשינוי היחסים בין אזרחי העיר
ופרנסיה .באמצעים אלו הציבה העבודה הקהילתית משקל נגד למדיניות שקידמה
הפרטה וצמצום אחריות של רשויות מקומיות .הפעולה ברובד השני מסמנת את
האפשרות של מדיניות התחדשות חלופית לישראל ,המקדמת מערך מטרות רחב ומגוון
יותר לטובת אזרחי הערים בישראל.
יוזמות ההתחדשות שנבחנו במחקר זה טרם הגיעו לכדי מימוש ולכן קשה להעריך
באיזו מידה יולידו תוצר השונה מהותית ביחס ליוזמות אחרות המקודמות ללא ליווי
קהילתי .ניתן אף לתהות ,האם העיכוב המתמשך בקידום יוזמות ההתחדשות ,שבחלקן
העלו חששות לפגיעה בזכויות תושבים ,לא תרם בעקיפין לרווחת הקהילה .מנגד,
לעקרונות שגובשו בעבודת השטח נרשמה הצלחה משמעותית אחת ,דווקא במסדרונות
בית המחוקקים ,עם שילובם של מטרות חברתיות וכלים לליווי קהילתי בחוק הרשות
להתחדשות עירונית ).(2016

 .7.1השוואה בין מקרי החקר
ההשוואה בין מקרי החקר זיהתה כמה מאפיינים משותפים ,אך גם הבדלים מהותיים.
הבדלים אלה באים לידי ביטוי בנסיבות הפעולה ובמאפייניה של העבודה הקהילתית.
ראשית ,המקרים שנחקרו בחנו שני מצבים שונים של שוק הנדל"ן המקומי .בירושלים,
השכונות נמצאו בעיצומה של פעילות ערה בשוק הנדל"ן ,להן נלוותה נוכחות משמעותית
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של יזמים ומספר רב של יוזמות פרטיות להתחדשות עירונית .בשכונות של חיפה ,לעומת
זאת ,שוק הנדל"ן בתקופה שנבחנה רק החל להתעורר ,עם סימנים ראשונים לפעילות
יזמית ותקווה מצד המערכת העירונית לצמצום הפער באמצעות השקעה פרטית בין
שכונות השוליים שנבחנו ,לבין השכונות האמידות שבהן כבר החל תהליך התחדשות.
שתי הרשויות המקומיות שנחקרו נבדלות זו מזו בצורה ניכרת הן במבנה הארגוני
שלהן ,והן ביחסן למעורבות תושבים בתכנון וליוזמות של מעורבות קהילתית מלמטה-
למעלה (2013) Bratt & Reardon .מציעים שלושה משתנים להערכת האקלים הממסדי
שבתוכו מתרחשת יוזמה למעורבות ציבורית .משתנים אלה קובעים עד כמה הממסד
המקומי תומך במעורבות הציבור או עוין אותה .בסביבה תומכת ,משאבים כלכליים
זמינים ליוזמות העולות מהשטח ,מקבלי החלטות פתוחים ליוזמות כאלו ,וסמכויות
מהשלטון המקומי מואצלות לקהילה .בהתאמה ,ככל שהמשאבים שיוקצו ליוזמות
קהילתיות נמוכים ,הפתיחות הממסדית ליוזמות מועטה וריכוזיות השלטון המקומי
גבוהה ,כך הסביבה שבה מתרחשת היוזמה מוגדרת כעוינת .באמצעו של מדרג זה
נמצאות סביבות פעילות מאתגרות ,שבהן הממשל המקומי לא פועל במפורש נגד
התארגנויות מקומיות ,אך מפנה את משאביו באופן סלקטיבי למקומות אחרים בעיר,
או שאינו מקפיד על ייצוג האינטרסים של קהילות מסוימות בתהליכי שינוי עירוניים.
העבודה הקהילתית בחיפה פעלה על רקע התנגדות מצד הנהלת העירייה למעורבות
ציבורית וריכוזיות רבה בהיבטים של תכנון ופיתוח .במציאות כזו ,שמוגדרת כסביבה
"מאתגרת" על ידי  ,(2013) Bratt & Reardonשחקנים המבקשים לקדם מעורבות ציבורית
נדרשים לפעול בתחילה בכלים של מחאה וקונפליקט ,במטרה להגיע למשא ומתן עם
הממשל המקומי בעמדת השפעה .שיטה זו ,כשהיא ממומשת מתוך הממסד ,מחייבת
זהירות רבה .ביודען זאת ,פעלו המרואיינות על הקו הדק והמטושטש לעתים שבין פעולה
למען התושבים לבין פעולה נגד הממסד .אחת העובדות הקהילתיות ניסחה זאת כבדיקה
מתמשכת" :כל עוד אני נותנת אינפורמציה ותמיכה לתושבים ,ולא גורמת לתסיסה נגד
העירייה ,זה אומר שזה בסדר .אני לא פועלת נגד העירייה או משהו כזה .אבל כל פעם
אתה בודק ]את הגבול[ " )ריאיון ,יולי .(2014
ירושלים ,לעומת זאת ,ניחנה בתשתית ארגונית מבוזרת ,עם ייצוג דמוקרטי וחופש
פעולה למינהלים הקהילתיים ,יחד עם מורשת של מעורבות פוליטית מצד קהילות שונות
בעיר )חסון ;1993 ,קאופמן ומנסבך .(2002 ,השילוב בין שני אלה ,כך מצטייר ממקרה
החקר ,מאפשר יוזמה ולמידה ברמה המקומית ,ממנו נהנים התושבים והעובדים
הקהילתיים כאחד .העבודה הקהילתית בירושלים נהנתה גם מממשק תדיר וממוסד עם
גורמי התכנון הפיזי .שיתוף הפעולה של עובדים קהילתיים ומתכננים במינהלים
הקהילתיים היווה כר פורה לקידום מדיניות פיזית-קהילתית ברבעים שהושפעו מתכניות
התחדשות עירונית.
הפער במבנה הארגוני על כל רבדיו – ממשקי עבודה משותפים ,מודלים של העסקה
וגם מרכיבים עמומים יותר כ"אקלים ארגוני" ,הוא ההבדל המשמעותי ביותר בין הערים.
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פער זה השפיע על יכולתם של עובדים קהילתיים לייצג תושבים ,במידת הצורך ,מול
הממסד העירוני .המחישה זאת היטב עובדת קהילתית שהועסקה במינהל קהילתי
בירושלים לפני תקופת העסקתה בחיפה:
כעובדי עירייה ]בחיפה[ ,אנחנו לא ממש יכולים לתפעל קבוצת לחץ של הפגנות מול
העיריייה [...] .בירושלים זה לא היה ככה .הייתי יכולה להיכנס בעירייה יותר .הייתי יכולה
יותר כי המשכורת שלי לא הייתה רק מהעירייה.
)ריאיון ,יולי (2015

ההבדל בתנאי הפעולה תרם ככל הנראה גם להבדל במאפייני המעורבות של העובדים
הקהילתיים בשתי הערים .בירושלים התרחש תהליך הדרגתי של גיבוש מודל עבודה
משותף ,אשר קוּדם באופן פעיל על ידי עובדים קהילתיים בכל הדרגים .בחיפה ,הפניית
חלק מהפעילות הקהילתית לגופי חברה אזרחית אפשרה למחלקה לעבודה הקהילתית
בעיר להגן על מעמדה המקצועי ,באמצעות הצנעה של הקונפליקט הרעיוני בינה לבין
הנהלת העירייה וגופי התכנון.

 .7.2עבודה קהילתית לקידום צדק בעיר :מודל פעולה
מבין האסטרטגיות לעבודה קהילתית המוגדרות במודל של  ,(2008) Rothmanזוהו במחקר
ארבע אסטרטגיות בולטות אשר שימשו את המחלקות לעבודה קהילתית בשלבים שונים
של מעורבות בהתחדשות עירונית .כפי שמוצג בתרשים  ,9אלמנט התכנון הוא הציר
המקשר בין כל ארבע האסטרטגיות ,כמרכיב מוביל או כמרכיב משני .הנסיבות והתנאים
המשתנים דרשו מהעובדים הקהילתיים לשלב בין אסטרטגיות ולעתים לדלג ביניהן ,אך
בכל השלבים נשמר קשר לשפה ולכלים מתחום התכנון.
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תרשים 9

מיקום האסטרטגיות הבולטות על מטריצת Rothman

אסטרטגיה מובילה
תכנון
רציונלי

שילוב מרכיבים

תכנון
רציונלי

פיתוח
יכולות

תכנון
השתתפותי

סינגור

קידום
מדיניות

פיתוח
יכולות

סינגור

פיתוח
יכולות
מתוכנן

רפורמה
חברתית

מעובד מתוך (2008) Rothman

 .7.2.1תכנון השתתפותי )(Participatory Planning

אסטרטגיה זו משלבת כמה עקרונות וביניהם :פיתוח יכולות בתכנון חברתי ,תיקון
המנגנון התכנוני קיים ,והעצמת קהילות על ידי העברת כוח תכנוני לקהילה באמצעות
שילוב נקודת המבט המקומית בתהליך התכנון .לרוב ,הדבר נעשה באמצעות ביזור חלק
מסמכויות התכנון לרמה מקומית ושכונתית "וטיפוס" במעלה סולם שיתוף הציבור של
 .(1969) Arnsteinשיתוף הפעולה הפיזי-תכנוני שהיה נהוג במרבית המינהלים הקהילתיים
בירושלים משקף גישה כזו .עם זאת ,אסטרטגיה אינה תמיד אפקטיבית בשינוי מנגנוני
התכנון הקיימים .קשיים התגלעו כאשר עובדים קהילתיים נדרשו להפיק תוצרים בשפה
ובמבנה שמותאמים לצרכי מערכת התכנון ,או במקרים בהם העובדים הקהילתיים
השתלבו בתהליך שיתוף הציבור שהשפעתו על התכנון לא משמעותית .אסטרטגיה זו
הופעלה בשלבים מוקדמים ,שבהם בלטה השאיפה להשתלב ולזכות בהכרת המנגנון
הקיים .במצב זה ,העבודה הקהילתית עדיין לא השכילה לשלב תשומות משמעותיות
בתהליך התכנון.
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 .7.2.2פיתוח יכולות מובנה )(Planned Capacity Development

אסטרטגיה זו מכוונת להקמת מנגנונים ומוסדות קהילתיים סביב תחום השפעה מוגדר
מראש ,כגון הקמת נציגות להתחדשות עירונית .פיתוח יכולות לא נושא בהכרח ממד של
שינוי מדיניות .הוא הופעל גם לשם השגת מטרות כגון הגדלת היקפי ההשתתפות של
תושבים בתכניות התחדשות עירונית ,כחלק ממדיניות עירונית .בנייה של מוסדות
קהילתיים היוותה ממילא מרכיב מרכזי בעבודה הקהילתית הממסדית ,אך הכניסה
לתחום ההתחדשות העירונית דרשה כי הכלים יותאמו למטרה מורכבת כהתארגנות
לביצוע פרויקט נדל"ני .העבודה הקהילתית פיתחה מנגנונים לגיבוש התארגנויות
מקומיות אשר שילבו תפישה מובחנת של צדק ותרמו לחיזוק שני מרכיבים מרכזיים של
'העיר הצודקת' של  ,(2010) Fainsteinדמוקרטיה השתתפותית וגיוון במשתתפים .הליווי
הקהילתי הבטיח כי תושבים יקיימו בינם לבין עצמם שיח מכיל המבוסס על הסכמות,
תוך שילוב כלל בעלי הנכסים במתחם.
 .7.2.3רפורמה חברתית )(Social Reform

אסטרטגיית הרפורמה החברתית אופיינית לגורמים חוץ-ממסדיים הפועלים לשינוי
מדיניות ,ומשלבים מרכיבים של תכנון חברתי בעבודת הסינגור המהווה את ליבת
עיסוקם .בין המחלקות העירוניות לעבודה קהילתית לבין ארגוני חברה אזרחית וגופים
אקדמיים התקיימו קשרים רבים ומתמשכים ,שהניבו ידע ותמיכה מקצועית לעובדים
הקהילתיים .ארגונים אלו פועלים לעתים בשותפות עם הממשל ברמה העירונית
והארצית ,אך נתונה להם הבחירה האסטרטגית בין שיתוף פעולה עם הממסד לבין מאבק
בו .תכונה זו הפכה אותם לשותפים משמעותיים לעבודה הקהילתית בבואה לפעול
לשינוי מדיניות ברמה המקומית ,במיוחד היכן שמהלכים פנים-ממסדיים לקידום מדיניות
נתקלו בחסמים.
 .7.2.4קידום מדיניות )(Policy Advocacy

אסטרטגיה זו ,המשלבת מרכיבים של סינגור בתכנון החברתי ,אופיינית לאנשי מקצוע
המועסקים במערכת הציבורית ופועלים במסגרת תפקידם לקידום ערכים פרוגרסיביים
והומניסטיים .כלים של קידום מדיניות הופעלו בצורה מובהקת יותר על ידי מנהלות
המחלקות לעבודה קהילתית בשתי הערים ,שנהנו מראיה רחבה של השיקולים הארגוניים
והפוליטיים ברשות המקומית .מנקודת מבט זו הן זיהו הזדמנויות לשינוי וצעדים
להגשמתו ,דרך העלאת סוגיית ההתחדשות העירונית בדרגים גבוהים יותר ,או דרך
הפניית משאבים לנושא .אסטרטגיית קידום המדיניות מתבטאת בערעור עדין אך מתמיד
של גבולות השיח הפנים-ארגוני ,מתוך שאיפה להרחיבו ולשלב בו קולות נוספים .בתחום
ההתחדשות העירונית ,המחלקות לעבודה קהילתית נתקלו בגבולות גמישים :מצד אחד,
היעדר סמכות פורמלית לעסוק בתחום ,ומצד שני שדה בהתהוות המחפש כלים ליישום.
המהלכים הפנים-ארגוניים לשילוב המחלקות לעוס"ק בתהליך ההתחדשות התאפשרו
בזכות שאיפה מודעת להשגת "מקום ליד השולחן" בדרך של רפורמות הדרגתיות.
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המרואיינות במחקר זה הסבירו כי מדובר במהלך מודע:
אם אני לא הייתי דופקת על דלתות ונכנסת ]לנושא ההתחדשות העירונית[ ,גם ]באגף
הרווחה[ אף אחד לא היה נכנס לזה .המנהלים שלי לא ידעו שאני שם עד שאני אמרתי
וביקשתי שיצטרפו אלי לישיבות.
)ריאיון עם מנהלת תחום עוס"ק בחיפה ,יוני (2014
העבודה שלנו הייתה כל הזמן במודעות ]לכך[ שצריך לייצר מדיניות [...] .בהתחלה אף אחד
לא ידע לדבר על זה .הייתה הכרה שזה 'חברתי' ,אבל אף אחד לא ידע להגיד מה זה בדיוק.
כל השלבים הראשונים היו בכלל לייצר איזשהו שיח עירוני שמכיר בזה שזאת הבעיה.
)ריאיון עם עוס"ק במינהל קהילתי 'יובלים' ,מאי (2015

ארבע האסטרטגיות משקפות את ההיבטים הנורמטיביים והאדמיניסטיביים שהניעו את
העובדים הקהילתיים לפעול לשינוי מדיניות .הפן הנורמטיבי בא לידי ביטוי במה שניתן
לכנות "צדק חברתי א-פריורי" ,שהניע את העובדים הקהילתיים להזדהות עם החלשים
וחסרי ההגנה ולאתר את הגורמים המערכתיים התורמים לפגיעה בהם .ההסתכלות
המערכתית ,האופיינית לעבודה סוציאלית קהילתית ,שימשה כגורם מחבר בין המצוקה
הפרטיקולרית וההקשר הרחב שהוליד אותה .מבין המרואיינות ,היו שציינו במפורש כי
העיסוק בסוגיה רבת משקל כהתחדשות עירונית מספק פתח לשינוי מאזן הכוחות בתוך
הרשות המקומית ,לטובתם של החלשים .עם זאת ,המאפיין המשמעותי שעלה מן
הממצאים לא היה סימון של מטרת מדיניות מוגדרת להתערבות בתחום ההתחדשות
העירונית ,אלא הישענות על נקודת מבט מקומית ,כמצפן מוסרי וכמקור לגיטימציה
לפעולה "מלמטה" .ההזדהות כעיקרון פרופסיונלי היוותה מקור כוח ועודדה גישה יוזמת
בקרב המחלקות לעבודה קהילתית ,אצל עובדות בדרגי השטח וההנהלה כאחד.
מאפייני הסוכנות האישית הושפעו מההיבט המבני-ארגוני הייחודי שנוצר ברשויות
המקומיות ,על רקע העיסוק הגובר בהתחדשות עירונית .העובדים הקהילתיים הפכו,
מתוקף מעורבותם בתהליכי ההתחדשות ,לחלק מהמערך המקומי שאמון על תרגום
והתאמה של מדיניות לאומית למתודה מקומית .זוהי עמדה קלאסית של Street Level
 .(Lipsky, 2010) Bureaucratsכפי שמזהה  ,(2011) Duroseעמדה זו אפשרה לעובדים
הקהילתיים לאמץ עמדה ליזום ולהשפיע באופן חסר תקדים על מה שמכונה אצל
 .“non-reformist reforms” (2010) Fainsteinעם זאת ,הלגיטימציה הגוברת למעורבות
העובדים הקהילתיים בתהליכי תכנון מציבה ,באופן אירוני ,אתגר של קואופטציה
למטרות של השלטון העירוני .עובדת קהילתית מירושלים תיארה את הדילמה בצורה
מפורשת:
אם פרוייקט נתקע – האם אני רוצה לקדם אותו? כשאנחנו אומרים שתפקידנו להפחית
התנגדויות ,זה אומר שבפועל אנחנו מקדמים פרוייקטים ,ולא בטוח שאנחנו רוצים לקחת
את האחריות הזו [...] .אם נכנסים לתהליך לעומק ,ייתכן שנשלם מחיר על הערכים שלנו.
)קבוצת מיקוד ,מאי (2015
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להשלמת המודל יש לציין את מעורבותו של עוד שחקן משמעותי שיצר תשתית ארגונית
ולגיטימציה מקצועית למעורבות העוס"ק בהתחדשות עירונית :משרד הרווחה
והשירותים החברתיים .השירות לעבודה קהילתית במשרד אמנם לא עמד במוקד מחקר
זה ,אך עסק בפעילות מקבילה בדרג הארצי ,תוך שהוא נשען על המידע והניסיון
הנצברים בדרג מקומי .המשרד הפנה משאבים לנושא ההתחדשות העירונית ,יצר מסגרות
ללמידה וסיפק ליווי אישי-מקצועי לבעלי התפקידים שנמצאו בחזית(2014) Gofen .
מבדילה בין  Street level bureaucratsהפועלים באופן עצמאי ,לבין מי שמדברים על
פעולתם בלשון "אנחנו" ונהנים מתמיכת עמיתיהם .ממצאי המחקר מספקים הסבר
מערכתי להבדל זה ,הנעוץ בידע ובלגיטימציה שהדרג הארצי במשרד הרווחה מספק
למחלקות המקומיות לעוס"ק.
המודל שתואר לעיל משקף תהליך בהתהוות ולכן מציב שאלות לגבי צורתו העתידית,
עם התגבשותו לכדי מודל עבודה מוגמר .המעורבות של העבודה הקהילתית הייתה יעילה
ביותר במקומות בהם היא סיפקה מענה לשאלות בוערות שניצבו בפני הרשות המקומית:
שאלת ההתארגנות ,שאלת הדיאלוג עם הקהילה ,ושאלת ההתנגדות המקומית למדיניות
ההתחדשות הלאומית .עם זאת ,השתלבות מלאה במנגנון העירוני מציבה את העובדים
הקהילתיים משני המדיניות בעמדת סיכון כי יוותרו על עמדתם כיזמים אזרחיים ,לטובת
מיצוב מעמדם ושיקול הדעת שלהם בתהליך התכנון.

 .7.3המלצות מדיניות :עבודה קהילתית אפקטיבית
בהתחדשות עירונית
מחקר זה בחן את תפקידה של העבודה הקהילתית בתהליכי התחדשות עירונית ,תפקיד
בשלבי התהוות שעוד צפוי להשתנות .בין הגורמים שצפויים להשפיע על תפקיד זה ניתן
למנות את שילוב גורמי הרווחה ברשות להתחדשות עירונית ,הניסיון המצטבר ברשויות
מקומיות שונות )ירושלים וחיפה הן רק שתיים מתוכן( וההכרה הגוברת במשמעות
החברתית של ההתחדשות .אחד ממניעי המחקר היה הרצון לתרום לתהליך זה באמצעות
המלצות מעשיות בעלות ביסוס אמפירי .לפיכך מובאות כאן מספר המלצות עקרוניות
לגיבושו של מודל למעורבות העבודה הקהילתית הממסדית בתהליכי התחדשות עירונית.
ההמלצות מיועדות לגורמי תכנון ורווחה ברמה המקומית והארצית ,בבואם לבחון את
תפקיד המחלקות לעבודה קהילתית ברשויות המקומיות .כדי שהעבודה הקהילתית
תסייע למעורבות מהותית של תושבים בתהליכי התחדשות ,יש ליצור אקלים ארגוני
מאפשר ,המתבטא במשאבים מספקים ,בביזור סמכויות לרמה המקומית ובפתיחות של
המנגנון העירוני ליוזמות מלמטה-למעלה .מוצעות שלוש המלצות שנועדו לקידום מטרה
זו .1 :חיזוק בסיס הידע המקצועי בתוך העבודה הקהילתית;  .2הגנה על דרגות החופש
של אנשי המקצוע בתחום;  .3חיזוק הממשקים בין גורמי תכנון ורווחה.
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 .7.3.1ידע מקצועי

תכנון פיזי אינו חלק אינטגרלי מתכניות הלימודים וההכשרות המקצועיות של עובדים
קהילתיים בישראל .ככל שמערכת התכנון בישראל תגביר את מאמצי ההתחדשות
העירונית ותייצר כלי מדיניות נוספים להשגת מטרות מסוג זה ,כך יידרשו מחלקות רווחה
להבנה מעמיקה יותר של התחום .מומלץ לפיכך לשלב את הידע המקצועי הרלוונטי
בהכשרה ובהשתלמות המקצועית של עובדים קהילתיים בישראל .צעדים כאלו מקודמים
זה מכבר על ידי משרד הרווחה ,המקיים הכשרות מקצועיות בנושא ומפיק חומרי הדרכה
לעובדים קהילתיים .הכשרות דומות נערכות במחלקות לעבודה קהילתית בחלק
מהרשויות המקומיות ,וסטודנטים לעבודה סוציאלית מסייעים בפעילות המחלקות
בתחום ההתחדשות העירונית כחלק מהכשרתם המקצועית .אולם ,יש להמשיך ולעודד
מגמות אלו באמצעות יצירת מנגנון מתחדש של ידע ,השואב מההתמודדויות
האקטואליות ובוחן אותן על רקע המסורות הקיימות של מקצוע העבודה הקהילתית .על
העובדים הקהילתיים להכיר את מורשת המקצוע בעיצוב תהליכי התחדשות לטוב ולרע,
ואת העשייה בת-זמננו במדינות העוברות תהליכים דומים .רצוי כי גוף ידע כזה יפותח
בהתייעצות עם ארגוני חברה אזרחית המעורבים בתהליכי התחדשות ,על מנת להבטיח
כי מרב הכלים המקצועיים יופעלו על ידי עובדים קהילתיים בתוך הממסד ומחוצה לו.
 .7.3.2חופש פעולה

מחויבותם של עובדים קהילתיים לאזרחי העיר אפשרה להם לשמש שופר לקולם של
תושבים בתהליך התכנון ,גם כאשר קול זה מבטא דרישות המאתגרות את המדיניות
הקיימת .לפיכך ,יש לשמור על מחויבות זו כעל נכס מקצועי .יש להבטיח כי במתח בין
נאמנות לגוף המעסיק לבין המחוייבות לערכי המקצוע ,תישמרנה דרגות גבוהות יחסית
של חופש פעולה במחלקות לעבודה קהילתית .המערך הארגוני שבתוכו פועלת העבודה
הקהילתית הממסדית כיום ,ושהמודל המבוזר של עיריית ירושלים הוא חריג בו ,מציב
אתגר משמעותי לחופש הפעולה .בניסיון לבסס את דרגות החופש של העובדים
הקהילתיים ,מוצע להגמיש את גבולות פעולתם כמשרתי הציבור ,ולראות בעבודה
הקהילתית מעין סניגוריה ציבורית זוטא ,מנגנון ביקורת פנימי הפועל מתוך העיר ומשמר
את מחויבותה לתושביה .הדבר יכול לבוא לידי ביטוי דרך ייצוג בפורומים מקצועיים
וציבוריים שונים ,או בהבטחת הגנות תעסוקתיות מסויימות לעובדים קהילתיים,
שיאפשרו להם להתבטא באופן חופשי יותר .שינויים אלו יכולים להתרחש גם באופן
בלתי-פורמלי ואורגני ,מתוך ביסוס מעמדה של העבודה הקהילתית כענף בעל כוח והכרה
בתוך המערכת העירונית .גיבוי פוליטי מצד משרד הרווחה ,שאמון ברמה הארצית על
זכויותיהן ורווחתן של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי תכנון ,יכול לסייע בהשגת מטרה זו.
 .7.3.3ממשק עם מערכת התכנון

הממשק המקצועי החיוני ביותר להבטחת מעורבות מתמשכת ומהותית של תושבים
בתהליך התכנון ,הוא זה שמתקיים בין עובדים קהילתיים ומתכנני ערים בתוך הרשות
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המקומית .קשרים ממוסדים וקבועים בין אנשי מקצוע משני התחומים יבטיח גישה של
העובדים הקהילתיים לידע עדכני ,ישפר את סיכויי העובדים הקהילתיים לייצג את
הציבור בקבלת ההחלטות ויגדיל את פתיחות מערכת התכנון ליוזמות מלמטה-למעלה.
כפי שהוצג במחקר זה ,מערכת התכנון תרוויח מכך מגע בלתי אמצעי עם אזרחי העיר,
סיכויים גבוהים יותר לבניית הסכמות וחשוב מכך ,תכניות המשקפות טוב יותר את רצון
הציבור.
מוצע לפתח מנגנונים של עבודה משותפת ולמידה הדדית בין המחלקות באמצעות
פורומים משותפים ,תכנון אסטרטגי משותף ופיתוח של מודלים משותפים של תכנון
ומיפוי בקהילה .ברמה המקומית ,רשויות השואפות לחדשנות ומצוינות בתכנון נדרשות
לשאוף להרחבת הכלים העומדים לרשותן מעבר לכלי התכנון הרציונלי הקלאסי ,שגילו
עולה על מאה שנים .התארגנויות תושבים להתחדשות עירונית בחיפה ובירושלים האיצו
שינוי פרדיגמטי באגפי התכנון העירוניים .בשיתוף פעולה עם המחלקות לעבודה
קהילתית ,יכולים אגפי תכנון עירוניים לקדם מהלכים דומים גם לטובת תושבים דלי
אמצעים .הקשרים המקצועיים עשויים לעודד גם היווצרות של קשרים בלתי-פורמליים
בין מקדמי מדיניות פרוגרסיביים משני עולמות המקצוע ,אשר יבססו ברשויות
קואליציות נקודתיות לשינוי מדיניות .ברמה הלאומית ,מוצע לפעול לשילוב העבודה
הקהילתית באופן פורמלי בתהליך קידום ההתחדשות העירונית .חוק הרשות הלאומית
להתחדשות עירונית ,המשלב את משרד הרווחה והארגונים החברתיים בקבלת ההחלטות
ברמה הארצית ,הוא צעד חשוב בכיוון זה .את הממשק בשלטון המרכזי יש להשלים עם
מנגנונים של מעורבות ציבורית בקנה מידה שכונתי ועירוני ,המבוססים על תשתית
הפעולה הקיימת של עובדים קהילתיים .מנגנונים אלה צריכים להוות חלק בלתי-נפרד
מקידומן של תכניות התחדשות עירונית.
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.8

אחרית דבר :לקראת מדיניות מרחיבה
להתחדשות עירונית

אם אין לתושבים ביטחון ,בסוף הם יתנגדו לכל מהלך ] [...בואו נשקיע את האנרגיה להסביר
לתושבים מה האפשרויות שלהם .בסוף-בסוף ,אנחנו בונים עבורם .עבורם ועבור התושבים
שיתלוו וישולבו בתוך הפרוייקטים עצמם .ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלחבר את
התושבים והקהילה לתוך התהליך :את היזם ,התושבים שמתארגנים יחד ,ואת המינהל
הקהילתי.
)ראש עיריית ירושלים בכנס של חברת מוריה ליזמי התחדשות עירונית ,מאי (2015

בפרק המבוא הובא ציטוט שונה מאוד של ראש עיריית ירושלים ,המציין את יתרונותיו
של תהליך פינוי-בינוי כ .win-win-win-בינו לבין הציטוט החותם עברו  16חודשים
בקירוב ,הממחישים את השינוי המהותי במדיניותו של ראש העיר ,ובהשאלה את כוחה
של העבודה הקהילתית להניע שינוי מדיניות .המחלקות לעבודה קהילתית שלקחו חלק
בתהליכי התחדשות עירונית פעלו לקידום עקרונות דמוקרטיים ותרמו לגיוון בזהותם של
היושבים אל השולחן המטאפורי של התכנון בעיר .בהיעדר מדיניות ופרקטיקה ברורות
ברמה המקומית ,קידמו העובדים הקהילתיים מנגנונים של התארגנות וייצוג ,בהתבסס
על אסטרטגיות אופייניות למקצועם .עם התרחבות תחומי השפעתם וניסיונם המעשי ,כן
גדלה הלגיטימציה לפעולה של עובדים קהילתיים ,ומתחזקת הלמידה ההדדית בין
קהילות מקומיות לבין מוסדות השלטון .כתוצאה מכך ,מרכיבי הליווי הקהילתי
"מחלחלים" כלפי מעלה מהמודלים המקומיים לעבר המדיניות הארצית .ייתכן כי תהליך
זה יתרום להרחבת הדיון בשאלות של הוגנות בחלוקת המשאבים הקיימת במדיניות
ההתחדשות.
בימים אלה מתרחב שדה השיח של מדיניות ההתחדשות בישראל לראשונה ,מעל
עשור מאז החלה מדינת ישראל בחידוש המרקם הוותיק ,נראה כי גובר הספק בנוגע
ליכולתו של השוק החופשי להבטיח לבדו את יישומן של מטרות המדיניות ,בד בבד עם
השגת תוצרים תכנוניים הוגנים ובני-קיימא .חדירתו של שיח תכנוני לקהילות ברחבי
הארץ האט במידת מה את המירוץ הבלתי-פוסק להצבר הון ולצמיחה כלכלית ,אשר
כפה על רבים לקחת חלק בתחרות שבה מרוויחים רק מעטים .מגמה זו מושפעת
ממעורבות גוברת של החברה האזרחית ומשיח ציבורי ותקשורתי גובר ,ובאה לידי ביטוי
בגיבושם של כלי מדיניות חדשים והשתלבותם של יותר גופי ממשל במנגנון ההתחדשות.
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ייתכן שהגיעה השעה לעודד מדיניות מרחיבה של אחריות הרשויות כלפי תושביהן,
כמענה לצמצום האחריות שמאפיין את המציאות הפוליטית הניאוליברלית הנוכחית.
במובן זה ,הזכות לעיר צריכה להיתרגם לזכותם של אזרחי העיר לייצוג והגנה גם בקנה
מידה מקומי .להגנה מפגיעתה של מדיניות לאומית המעוצבת לעיתים במשיכות מכחול
רחבות מדי.
במוסדות התכנון המקומיים הולך ונבנה ,באופן מטאפורי ,שולחן דיונים חדש ,גדול
יותר ומאוזן יותר .זהו תוצר ראשוני של מעורבות עובדים קהילתיים שחלקם זיהו ,כדברי
אחת המרואיינות של מחקר זה" ,הזדמנות לשנות את מפת הכוחות של בעלות על העיר".
ההשפעה על תהליך ההתחדשות והיווצרותם של מנגנונים חדשים לדיון וקבלת החלטות
הם שלבים ראשונים שיכולים להבשיל לכדי השפעה גם על התוצר הפוליטי-מרחבי
המופק מתכניות ההתחדשות .למודל הליווי הקהילתי צריכים להצטרף מודלים חדשים
של מימון ההתחדשות ,צורות בנייה מגוונות יותר ומערך קבלת החלטות המעניק כוח
פוליטי לצורות ההתארגנות החדשות שנוצרות בשטח.
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