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من االعتراض الى التخطيط: ثالث حلظات من التخطيط البديل
 From objections to planning: Three moments of alternative planning

מאז שנות ה-60 ספג התכנו� המודרניסטי הריכוזי איתגורי� וטלטלות. נהוג לציי� את דווידו� [Davidoff], אלינסקי 
[Alinsky], וארנשטיי� [Arenstain] כמחוללי� של שיח ופרקטיקות תכנוניות חלופיות באמצעות פיתוח התכנו� 
אלו  לגישות  בהמש�  המשת�.  והתכנו�  השכונתי,  במרחב  התושבי�  שליטת  על  מניפסטי�   ,[advocacy] המסנגר 
צמחו והתפתחו נוספות וביניה� תכנו� רדיקלי, תכנו� שוויוני,  תכנו� קולבורטיבי, תכנו� מתקשר ועוד. לגישות שונות 
אלו השפעה על החשיבה התכנונית ורטוריקת התכנו� וה� מציפות שאלות  אתיות מהותיות: אי� מדברי� על תכנו�? 
ע� מי מדברי�? מה� תוצרי� טובי� של תכנו�? ואי� נראה תכנו� צודק? ואול�, חצי מאה לאחר תחילתו של דיו� זה, 
תכנו� עירוני עדיי� מתבצע במידה רבה מאחורי דלתיי� סגורות. יתר על כ�, התכנו� העירוני מובל יותר ויותר על פי 

אינטרסי� כלכליי� ופוליטיי� סמויי� למחצה. 

ובכל זאת, ואולי א� אל מול ריכוזיות המערכת התכנונית ומגמות התכנו� שהיא מובילה, פועלי� תושבי העיר כדי 
צרכיה�  את  ההולמות  תכנוניות  אלטרנטיבות  לייצר  ובשביל  חייה�  מרחבי  של  הגוברת  ההסחרה  את  לעצור 
היומיומיי�, כאלו שאינ� מציבות שיקולי� כלכליי� בראש הסול�. המחאה החברתית של 2011, שהתרחשה כמעט 
בו זמנית בכאל� ערי� ביותר מ-80 מדינות, עסקה ג� ב"זכות לעיר", הכוללת את הזכות להתנגד, להשפיע ולהחליט, 

ומתו� כ� את הזכות לתכנ�. מחאה זו הציפה אל מעל לפני השטח התרחשויות ומגמות בזירת התכנו� מלמטה.

מ� הראוי לשאול: מה עושות התערבויות התכנו� מלמטה למערכת התכנונית, במיוחד אות� התערבויות שהוגדרו על 
התכנוני  הממסד  שמא  או  דלת,  ופותחות  אותו  מרככות  הממסד,  דרכי  את  משנות  ה�  הא�  כמוצלחות?  רוב  פי 
והתנגדות במקומות  לו, על מנת שיוכל להמשי� את דרכו בלא הפרעה  והשלטוני "משל� מס", במקומות הנוחי� 
אחרי�? מה� מנגנוני התכנו� הפורמליי� הנדרשי� בכדי לאפשר, לבסס ולסייע ליוזמות תכנו� של תושבי�? ומה� 

האיכויות התכנוניות העולות בתכנו� מלמטה והחסרות בתכנו� ריכוזי?

באשר להתערבויות עצמ�, כפי שה� מודגמות בשלושת הרגעי� של תכנו� מלמטה, נשאל: מה� האסטרטגיות היעילות 
והמצליחות יותר של תכנו� מלמטה? הא� לקבוצות מוחלשות נדרשות אסטרטגיות  שונות מאלו הנדרשות לקבוצות 
ואדריכלי�  מתכנני�  יכולי�  ומה  המרחב?  בתכנו�  ה�,  באשר  התושבי�,  של  והחוזקות  היכולות  מה�  הגמוניות? 

בתל-אביב ללמוד מיוזמות תכנו� במזרח-ירושלי�?

לקבוצות  התושבי�  של  ההשתייכות  מידת  פי  על  המשתנה  מורכבת,  מצב  תמונת  מציגי�  השוני�  הפרויקטי� 
הגמוניות, על פי קנה המידה של התכנית האלטרנטיבית, וג� בהתא� למידת ההתנגשות בי� האלטרנטיבה להל� 
במזרח  תכנונית:  פעולה  של  הרחב  הכלכלי-פוליטי  ההקשר  את  חושפי�  הפרויקטי�  הממסד.  ושאיפות  הרוח 
מאפשרת  רבה  תקשורתית  אהדה  שבתל-אביב,  בעוד  רבי�,  כישלונות  למנות  נית�  הצלחה  כל  למול  ירושלי�, 
למאבקי� נקודתיי� להצליח א� לא בהכרח משנה את הגישה הממסדית/תאגידית לפיתוח העיר. התערוכה מנסה 
ולהציג את  דווקא על התנאי� המשותפי� לשלושת הרגעי� הללו של הצלחת התכנו� האלטרנטיבי,  לשפו� אור 
היצירתיות רבת הפני� של קבוצות התושבי� השונות, יצירתיות המאפשרת ומובילה את המאבק, את התביעה, את 
הדימיו� ולעיתי� את המימוש של אלטרנטיבות במרחב העירוני. התערוכה מבקשת ג� להציג את דמויות המפתח 
שמילאו תפקיד מכריע בהובלת המאבקי� הממושכי�; דמויות אלו כוללות את התושבי� שלקחו לידיה� אחריות 
ציבורית על ההשקעה והמשאבי� השוני� שזו כללה, ולציד� מתווכי� חסרי פניות מ� הממסד, מ� החברה האזרחית, 

או מתחו� האדריכלות והתכנו� ששילבו בי� ידע מקצועי לבי� קשב רב לתושבי� ולקהילות.



כתבו: אפרת איזנברג, שלי כה�, ער� טמיר- טאוויל* 

מעורבותו של התושב בתהלי
 תכנו� המרחב העירוני אינה 
הגשת  בשלב  אלא  התכנוני   
ההלי  
לתו מוטמעת 
 
התנגדויות. תכנו� המרחב הוא מעשה תכנוני מורכב וארו
הכוח  ובידיה�  רבי�  מקצועיי�  גורמי�  שותפי�  בו 
להשפיע, לקד� ולאשר תכניות. לאחר סיו� הכנת תכנית 
ביקורת  להשמיע  לציבור  לאפשר  הנכונות  להפקדה, 
ורעיונות חלופיי� ש'יקלקלו' את התכנו�, מצומצמת מאוד. 
שלא  התכניות  כל   
ס  
שמתו מראה  התכנו�  שנתו�  ואכ�, 
מכא�  התנגדויות.  בעקבות  נדחו   3% רק  ב-2012,  אושרו 
התושב,  מאוד.  עד  קטנה  להשפיע  התושב  של  שכוחו 
אפשר לומר, מודר מהשתתפות בידי הכוחות המעצבי� את 

מרחב חייו.

אנשי  תושבי�,  קבוצות  בה�  מקרי�  מציגה  התערוכה 
תכנוניי�  מהלכי�  הניעו  אזרחית,  חברה  וארגוני  מקצוע 
למרחב  ומתחרי�  חלופיי�  וחזונות  הציעו פרשנויות  בה� 
כוחות  יזמו  או  הרשויות  שהובילו  מאלו  השוני�  העירוני, 
קבוצות  הצליחו  המוצגי�  המקרי�  בשלושת  השוק. 
באמצעות  התכנונית  הסיטואציה  את  לשנות  תושבי� 
המצוקה  אתרי�  בשלושה  אלטרנטיבי.  תכנו�  של  יוזמה 
התושבי�,  של  האנושי  ההו�  דווקא  ואולי  המרחבית, 
הולידו פוטנציאל לשינוי מרחבי מלמטה. התערוכה מציגה 
תוצרי  וה� את  ה� את תהליכי ההתארגנות של התושבי� 
נכנסה  אשר  עיר  בניי�  תכנית  אלו:  מהלכי�  של  התכנו� 
לתוק� בשנה שעברה, מסדירה את הבינוי הקיי� בשכונה 
בעתיד;  בנייה  אפשרויות  ומוסיפה  המזרחית  בירושלי� 
תכנו�  והצעת  מגדל;  במקו�  שנבנה  פתוח  פארק 
אלטרנטיבי לשכונות דרו� תל-אביב שאתגרה את תכנית 
בשוליי�.  רק  ולו  עליה,  והשפיעה  העירונית  המתאר 
שהגיעו  לאחר  אלו  תהליכי�  לבחו�  מבקשת  התערוכה 
למיצוי בדרגות שונות של הצלחה. הפעילי� שלקחו חלק 
קבלת  מעוזי  אל  דלת  לפתוח  מבקשי�  השונות  ביוזמות 
החלטות התכנוניות, ה� קוראי� לרשויות התכנו� להקשיב 
לתושבי�, לשקול בכובד ראש את ההצעות התכנו� שלה� 

ולסייע ביד� לפעול. 

*תודה לטולה עמיר, לאפרת כה�–בר ולאילה רונאל, ולשרו� רוטברד 

על תרומת� לטקסט.

ב-2013  שנפתח  ספר  קרית  הדמוקרטי-אקולוגי  הפארק 
מאבק  מסמל  ירוקי�,  במרחבי�  הדל  אביב  תל  במרכז 
מוצלח של קבוצת תושבי� נחושה ומקושרת לשנות תכנו� 
ציבורי.  לפארק  מגדל  של  תכנו�   
ולהפו וממוקד  מקומי 
כסיכויי�  למחצה  ריק  מגרש  שסימנו  המקו�  תושבי 
שונות  באסטרטגיות  נקטו  ירוק,  קהילתי  למרחב  האחרו� 
על מנת לשנות את ייעודו. ה� ארגנו הפגנות וכנסי�, פעלו 
והצליחו לשמר מבנה במגרש כאתר מורשת ועשו שימוש 
קבוע במגרש החצ� כפארק הלכה למעשה, במש
 שני�. 
להצלחה  זכה  זה  והיוזמות  הפני�  ורב  השני�  רב  מאבק 
גדולה כאשר העירייה נעתרה לתושבי�, הפכה את עמדתה 
האזרחי�.  רווחת  לטובת  הכלכלי  האינטרס  על  וויתרה 
למעורבות  ג�  המשיכה  שנוצרה  הציבורית  הפלטפורמה 
את  למעשה  וסגרה  הפארק  של  הפרטני  בתכנו�  צמודה 

המעגל התכנוני.

בשונה מתכנו� פארק קרית ספר, התושבי� שהתארגנו ויזמו 
תכנו� אלטרנטיבי בשכונות הפלסטיניות של מזרח ירושלי� 
משתייכי� לקבוצה מוחלשת: היוזמה להכנת תוכנית מס' 9713  
לאזור אל-אשקרייה בדרו� מערב בית חנינא, שאושרה בשנת 
של  חלקית  הריסה  בעקבות  אחד.  תושב  של  הייתה   ,2012
ביתו, הוא החליט לצאת לפעולה, ארג� את שכניו אשר כנגד 
אל  פנו  וביחד  הריסה,  צווי  תלויי�  היו  שלה�  המגורי�  בתי 
אות�  ילווה  כי  בבקשה  השכונה  של  הקהילתי  המינהל 
 
ולאור
 תהלי
 התכנו�. סופו של המהל בבחירת אדריכלית 
הקיי�  הבינוי  את  שמסדירה  תכנית  באישור  כאמור,  היה, 
התכנו�  יוזמות  בעתיד.  בנייה  תוספות  ומאפשרת  בשכונה 
לתשתיות  הדיור,  למצוקת  כ�  א�  נוגעות  ירושלי�  במזרח 
הלקויות, ולמחסור עצו� בשטחי ציבור בשכונות הפלסטיניות. 
המונחי�  פיתוח,  ומהעדר   
ממוש תכנוני  מכשל  נובעי�  אלו 
שנועדה  שני�,  ארוכת  ועירונית  ממשלתית  מדיניות  על-ידי 
לחזק שליטה ישראלית בשטחי� הכבושי�. ע� זאת, בשני� 
המגלי�  התכנו�  מוסדות  בגישת  שינוי  מסתמ�  האחרונות 
בירושלי�  תושבי�  של  תכנו�  יוזמות  כלפי  מסוימת  פתיחות 
במקו�  מעמותת  כה�-בר  אפרת  אדריכלית  המזרחית. 
נוספות  ויוזמות  זו  יוזמה  מנתחות  רונאל  אילה  ואדריכלית 
ומציעות דרכי� מפורטות לסייע במימוש� באמצעות מה שה� 

מכנות "תכניות בנות מימוש".

במרכז�  אשר  אלטרנטיבי  תכנו�  של  מפרויקטי�  בשונה 
יוזמה של תושבי� המתמקדי� במרחב המיידי שלה�, בי� 
מציג  לשפרו,   
מהצור א�  ובי�  קשה  מצוקה   
מתו א� 
'דרו� העיר לאנשי�' תכנו� המאתגר את התכנו�  פרויקט 
הסטטוטורי העירוני באזור נרחב הכולל את מחצית שטחה 
של תל-אביב. תכנו� אלטרנטיבי זה מבקש להנכיח ולצאת 
כנגד דפוס ההזנחה המלווה את העיר תל-אביב מראשיתה 
– ההזנחה של דרו� העיר. אמנ�, ג� כא� מדובר על קבוצה 
לכלל  זמיני�  אינ�  שאולי  ומשאבי�  יכולות  בעלת 
להגנת  מהחברה  סיוע  קיבלה  שא�  קבוצה  האוכלוסייה, 
הטבע – אחד מארגוני החברה האזרחית הבולטי� בשדה 
התכנו� האלטרנטיבי, א
 פעילות�, שנעשתה בהתנדבות, 
מעלה שאלות מהותיות על תכנו� המרחב העירוני בכללותו 
שהוצגו  מצגות  של  בסדרה  אותו.  המניעי�  הכוחות  ועל 
לקבוצות תושבי� והופצו ברשת, הציג הצוות ניתוח פרטני 
רקע  פרס  לדרו�,  הצפו�  בי�  התכנוני  אי-השוויו�  של 
הציע  ולבסו�  העיר,  התפתחות  של  מפורט  היסטורי 
וא�  העיר  לדרו�  מתארי  לתכנו�  אלטרנטיביי�  עקרונות 
ייעודי קרקע, המאתגרת  ביטא אות� במתווה של תכנית 
המתאר  תכנית  מתכנני  של  והמסקנות  התפיסות  את 
כי  א�  העירייה,  מ�  להתייחסות  זכו  אלה  העירונית. 
בשלבי  הנמצאת  העירונית,  המתאר  תכנית  על  השפעת� 

אישור, עדיי� אינה ברורה.

• אל-אשקרייה, בית חנינא, צלמה: אילה רונאל

• "כאן קיים הפארק הדמוקרטי אקולוגי בקרית ספר". צלמה: מורן בית הלחמי

• דרו� העיר לשכונות: פסיפס של תרבויות ומרקמי� שכונתיי�

• תכנית מס' 9713, תכנית בנוי ופיתוח, ירושלי�, תכנו�: רונאל אדריכלי� 
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