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  מבוא  1

  שיטת העבודה 1.1
 . לאיילון יפו ממזרח–אביב -חלקה של תל, 9אורבנית של רובע -סוקר את התפתחותה ההיסטורית ח זה"דו

כמו כן הסתמכנו בהכנת  .שמובא פה מתומצת ומעובד, ח מבוסס על חומר ארכיוני ראשוני ושניוני"הדו

שילוב . אדריכל שמואל יבין, ח בהיכרות אישית מעמיקה ולאורך שנים של אחד מהשותפים בהכנתו"הדו

ח רמות תובנה שונות בזיהוי "מקורות מחקר ארכיוניים היסטוריים ובמקביל ידע אישי סובייקטיבי מקנה לדו

שילוב גישות . בהגדרת מושגים ויעדים ובניתוח הישגים, בהסברת מניעים וקבלת החלטות, ותיעוד תהליכים

. כגון הגדרת יחידות המחקר וזיהוי תופעות מרכזיות ברובע, ח לייעול שלבי המחקר"זה תרם בעריכת הדו

בע כתהליך היסטורי מתמשך פה להתפתחותו של הרובסופו של דבר שילוב גישות הלימוד הקנה הבנה מקי

  .ונה מאידך גיסאובכפוף למתודה תכנונית ומציאות עירונית נת, מחד גיסא

. התמקד המחקר בהיבט תכנוני ופיסי, 9והיקף המידע הרלוונטי על רובע , בשל רוחב היריעה ההיסטורית

 ומתאר ותכניות בניין עיר מפורטות סקירת הגישה התכנונית התבססה על חומר ארכיוני של תכניות אב

שהעידו , כמו כן נעזרנו בחלק זה של המחקר במפות ותצלומי אויר היסטוריים. מהותיות בהתפתחות הרובע

ח " בדו2המידע התכנוני מופיע בפרק . על הפער בין שלבי תכנון שנותרו על הנייר להישגים פיסיים בפועל

 הראשון של הפרק דן בתכניות האב והמתאר המתייחסות לרובע חלקו. 'תכנון עירוני ברובע'תחת הכותרת 

חלקו השני של . דרכים ומצב מבנים קיימים, ייעודי קרקע:  היבטים3-תכניות אלה מנותחות ב. באופן מקיף

בחלקו השלישי של . הפרק סוקר את מכלול תכניות בניין העיר המרכזיות שאושרו לשכונות הרובע השונות

לבין התכנון המפורט , כפי שבא לידי ביטוי בתכניות המקיפות, ן תפישות תכנוניותהפרק נבחן הקשר בי

  .המושפע מהנתונים בשטח

. והיכרות סובייקטיבית עם המקום סקירת התפתחותה הפיסית של הרובע הסתמכה על חומר ארכיוני

תזכירים , קוליםפרוטו, חות נושאיים"סקרים ודו, יסטורייםכלל תצלומי אויר ומפות ההחומר הארכיוני 

והתמקדות בהיבטים , ההיכרות האישית עם המקום תרמה לזיהוי מושגים ייחודיים לרובע. ומכתבים

הרובע 'תחת הכותרת , 3פרק . סקירת ההיבט הפיסי של הרובע נעשה בשני אופנים. אופייניים בהתפתחותו

, הראשון:  נושאים7רק זה מכיל פ. מתמקד בנושאים עירוניים בעלי ביטוי פיסי כלל רובעי', ברובד רובעי

. 50- יפו באזור מזרח העיר במהלך שנות ה–אביב -סוקר את תולדות השתנות גבולות העיר תל', גבולות'

סוקר את אופי השכונות שנוסדו ברובע על רקע התארגנויות חברתיות וקרבה ', שמושי קרקע, 'השני

. תפתחויות בתחום המסחר ןהדרכים ברובעפרק זה לה-עוד מתייחס תת. לאדמות ההצפה של ואדי סלמה

, דן בתמורות שחלו ברובע בתחום תנועה ותחבורה ממונעת פרטית וציבורית', תנועה ותחבורה, 'השלישי

סוקר את השוני בצורות הבינוי בשכונות השונות על ', טיפולוגיית המגורים, 'הרביעי. ותנועה לא ממונעת

קבוצת 'תוך שימוש במונח , כלכליים-יא נבנתה ומניעים חברתייםהתקופה בה ה, רקע תולדות תכנון השכונה

, השישי. סוקר את מתודת הפרצלציה שהונהגה בהסדרת הרובע', הסדר קרקעות, 'החמישי. 'המגורים
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כפי שיושמו בהקמת " ראויות"דן בגישות השונות של הממסד לצורות מגורים ', תכניות השכון הציבורי'

  .'שיקום שכונות'ופרויקט ' התחדשות עירונית', 'פינוי בינוי': שונותהשיכון הציבורי בתקופות ה

בוחן את תולדות ההתפתחות הפיסית ברובע ברמת יחידת ', הרובע ברובד שכונתי'תחת הכותרת , 4פרק 

כמו גם על סקרים , ניתוח זה נשען רבות על תצלומי האויר והמפות ההיסטוריות. המחקר השכונתית

 שכונות המגורים ברובע תוך 19-הפרק סוקר כל שכונה מ. תזכירים ומכתבים, רוטוקוליםפ, חות נושאיים"ודו

תיאור מבנה , אפיון קרקעות השכונה בטרם היווסדה:  היבטים בתולדות התפתחותה4-התייחסות ל

לפרק זה מתווסף . ואירועים מרכזיים בהתפתחותה הפיסית והדמוגרפית, אבני דרך בתכנונה, השכונה

לשם . ח קובץ תצלומי אויר ומפות היסטוריים המתעדים באופן ויזואלי את תולדות השכונה"ף הדובנספח בסו

,  מייצגולכל תקופה הוצמד מסמך ויזואלי,  יפו–אביב - תקופות משמעותיות בתולדות העיר תל6כך נבחרו 

  :ומפה עדכנית לשם השוואה

  .גדסערב תכנית , אביב-תחילת צמיחתה המהירה של תל: 1925-מפה מ .1

 .אביב-אוניברסיטת תל, המחלקה לגיאוגרפיה, ארכיון ספריית המפות: מקור

  .לקראת סוף התקופה המנדטורית: 1944-מפה מ .2

 .אביב-אוניברסיטת תל, המחלקה לגיאוגרפיה, ארכיון ספריית המפות: מקור

  .ראשיתו של השלטון בתקופה הישראלית: 1949-א מ"תצ .3

 . יפו–אביב -עיריית תל, נדסהמנהל ה, ארכיון תצלומי אויר: מקור

  ).1963-אירע ב( יפו –אביב -שיא האוכלוסייה של תל: 1963-4-א מ"תצ .4

 . יפו–אביב -עיריית תל, מנהל הנדסה, ארכיון תצלומי אויר: מקור

  .ערב העלייה הרוסית ותחילת הצמיחה המחודשת באוכלוסיית העיר: 1991-א מ"תצ .5

 . יפו–אביב -עיריית תל, מנהל הנדסה, ארכיון תצלומי אויר: מקור

  . לשם השוואה עם החומר ההיסטורימצב כיוםמייצגת את ה: 2005- מGISמפת  .6

  . יפו–אביב -עיריית תל, מנהל הנדסה, GISמחלקת : קורמ

מאפשר , כלל רובעי והשני שכונתי-האחד עירוני, חלוקת ההיבט הפיסי לשני פרקים השונים בהתמקדותם

חזרה על מידע , במקרה זה.  המגמות והתוצאות בהתפתחות רובע מזרח,הבנה טובה יותר של התמורות

הן כמארג עירוני , במהלך דיון ברמות רזולוציה שונות מעמיקה את ההבנה של ההתפתחות הפיסית ברובע

  .שלם והן כיחידות קהילתיות עצמאיות

ינפורמציה התכנונית הצלבת הא. מאגד את עיקרי המידע מהפרקים השונים ומעבדם מחדש', סיכום, '5פרק 

ברמותיה השונות יחד עם המידע הפיסי לסוגיו יוצר הקשרים ומקנה תובנות לגבי דיסציפלינות ומאפיינים 

ההתייחסות התקופתית לגישות תכנון ולתוצרים בפועל בשטח מאפשרים לזהות מגמות . עירוניים נפרדים

ח זה תובנות מפתיעות "ודאי שאין בדוקרוב לו. התפתחות והשתנות ברצף היסטורי לגבי פלח עיר נרחב

בהסדרת ידע בתולדות , יחד עם זאת תרומתו היא ראשית. בעלות השלכות תכנוניות מרחיקות לכת לעתיד

באיגוד ועריכת ידע זה במסמך מאורגן , שנית. העיר הזו הקיים בתפזורת ובאופן חלקי אצל אנשים שונים

ובכך אולי תרומתו , שמש מתכננים והיסטוריונים כאחדככלי עבודה שי, ולבסוף. ונגיש לטובת הציבור

  .העיקרית לעתיד
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  מקורות ארכיוניים 1.2

  אות ומסמכים כתובים"תצ, מפות 1.2.1
 

  1925, אביב והסביבה-תל, מפת יפו
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גבולות הכפר נמתחו לאורך .  היה כפר סלמה9יישוב המגורים היחיד במרחב המכונה היום רובע  •

והכפר , בצפון) el Loz(ואדי אל לוז , ואדי סלמה במערב, בדרום) esh Shami(גדות ואדי אש שאמי 

 .חירייה במזרח

שמדרום לו , )Abu Ghara(בין שני היישובים חצץ ואדי אבו חרה . הישוב מדרום לסלמה היה יאזור •

 . ומסילת הברזל שקישרה בין ירושלים ליפוהשתרעו אדמות חרה

, ובשכונה הטמפלרית שרונה, ת מונטפיוריבשכונה היהודי, ממערב גבל כפר סלמה ביפו •

 .שאדמותיה כללו שטחים משני צידי ואדי סלמה

 .)רמת גן (בצפון הייתה המושבה היהודית עיר גנים •

מרבית המטעים . חלקן למטעים וחלקן לגידולי שדה, קרקעות כפר סלמה שימשו לחקלאות •

יתר . אליהו של ימינו-צפון שכונת ידשהיו בין דרך לוד ו, )Abu Sija(ה 'השתרעו על קרקעות אבו סיג

) es Salaliq(ואס סלליק , מדרום לדרך לוד) Ras Faraj(' וראס פרג) el Qawwas(אל קוואס : השטחים

שגבלו בגדה המזרחית , עיקר הקרקעות לאורך ואדי סלמה. אליהו שימשו לגידולי שדה-מצפון ליד

 בגדה המערבית של הואדי שימשו שגבלו, בעוד שהקרקעות, של הואדי שימשו לגידולי שדה

 .למטעים

, לאורך דרך לוד התפתחו מספר מבנים. עיקר השטח הבנוי באזור התפתח סביב גרעין כפר סלמה •

 .במטעים ובפרדסים, ויתר המבנים באזור היו פזורים ומבודדים בשדות

קלאיות שלוש דרכים ראשיות יצאו מלב כפר סלמה והתפצלו לדרכים נוספות שהובילו לחלקות הח •

חלפה , קשרה את הכפר מערבה ) תוואי דרך ההגנה של ימינו(אחת . של הכפר וליישובים סמוכים

השנייה התפצלה מזרחה לכפר . והסתיימה בכיכר השעון שביפו) Abu Kbir(מצפון ליישוב אבו כביר 

צפון השלישית הובילה צפונה לקרקעות החקלאיות שמ. )רמת גן (חירייה וצפונה לכיוון עיר גנים

חלפה מדרום לכפר וקישרה מערבה דרך אבו כביר ) תוואי דרך לוד של ימינו(דרך רביעית . לכפר

  . ולוד)בני עטרות (ומזרחה למושבה הטמפלרית וילהלמה, ליפו



10  

 1944, אביב- תל-מפת יפו 

14  

1  

2  

5  

7  

10  

  ב16

13  

3  
  א

  א6

  ב
4  

  ד

  ה

  ג

  ג6

11  
12  

  א17  ב17

9  

15  

  ו
  א16

  ב6

8  

  נחלת יצחק
  רמת ישראל

  בצרון
  ועמישב' עממי ג
  תל חיים

  'יד אליהו א
  'ביד אליהו 
  'יד אליהו ג

  רמת הטייסים
  נוה חן

  כפר שלם מרכז
  נוה ברבור

  ל"נוה צה
  התקוה

  ניר אביב
  נוה אליעזר
  נוה כפיר
  ידידיה
  לבנה

  הארגזים
  עזרא

  אזור תעשיה בצרון
  בסיס צבאי

  אזור תעשיה יד אליהו
  פארק וולפסון
  קרית חינוך
  פארק דרום

1  
2  
3  
4  
5  
  א6
  ב6
  ג6
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
  א16
  ב16
  א17
  ב17
  א
  ב
  ג
  ד
  ה
  ו

  שכונת מגורים
  איזור שאינו למגורים

  1944, אביב - תל-מפת יפו  1.2



11  

  

 :שני יישובי המגורים העיקריים במרחב הזה היו כפר סלמה ושכונת התקוה •

צמיחתו בשתי שלוחות . 1925- נותר במידות הגרעין כפי שהופיע במפה מגרעין כפר סלמה -

השלוחה הדרומית . עיקריות לכיוון צפון מערב ולכיוון דרום דלילות יותר במבנים מהגרעין

הפיצול המערבי אף חצה . שבינהן חצצו פרדסים ומטעים, התפצלה לחלק מזרחי וחלק מערבי

ניתן לזהות המשך התפתחות גרעין הכפר כלפי . את דרך לוד דרומה אל אדמות אל קוואס

 .אלא שהמפה קטועה בכיוון זה, מזרח

 מלבנייםבנויה במבננים ,  של כפר סלמההלא סדירהשלא כמו צורתו , שכונת התקוה -

, חציה הצפוני והצפוף יותר גבל בצפון עם הדרך שקשרה את סלמה ליפו. מובהקים וצפופים

אשר במרכזו חצתה תעלת ) ל של ימינו"רחוב אצ( על ידי דרך וחלקה הדרומי הדליל יותר נחצה

 .ניקוז למי שיטפון

אליהו ונחלת -שכונת יד, מערב שכונת התקוה, ארבע מוקדי מבנים נוספים התפתחו בשכונת עזרא •

 :יצחק

במגרשים שהתמקמו בניצב , שכונת עזרא הכילה מבנים בחלקה המערבי על גדות ואדי סלמה -

 . צפון דרום במקביל לואדילדרך שנעה על ציר

ובקרבת , מערב שכונת התקוה הכילה מבנים בודדים שהתמקמו לאורך שבילים מקומיים -

 ).Recreation Ground (ורווחהומגרשי ספורט , מפעל על גדות הואדי ממערב

 בין שבילים מוקמוהמבנים . מערבי-יד אליהו הכילה מספר קטן של מבנים בקצהה הדרום -

 .כיום דרך ההגנה, קביל לדרך הראשית השכנהמקומיים ובמ

השכונה . נחלת יצחק הייתה הגדולה והמפותחת מכולן, בין ארבע השכונות הבנויות בדלילות -

. ו"ומרכז ויצ, ספר אחד-בית, )מחלבות(והכילה מספר מפעלים , יםנחלקה למגרשים סדור

, נן על מגרשים סדוריםהשכונה הייתה חלק מצביר של שכונות יהודיות שנבנו באופן מתוכ

בורוכוב , קרית יוסף ושכונות ארלוזורוב, ם"והייתה קשורה ברשת דרכים ישירה עם גבעת רמב

 .ושינקין

מרבית השינויים התחוללו .  הייתה מצומצמת1925התפתחות הדרכים במרחב מאז מפת  •

כל זאת ב. נקודתית במקומות בהם התפתחו השכונות החדשות שצויינו עם רשת דרכים מקומית

וחוצות , האחד הוא המשך הדרכים המובילות צפונה מכפר סלמה, ניכרים שני שינויים משמעותיים

נחלת יצחק וצביר השכונות , את החלקות החקלאיות של הכפר בדרכן לשכונות היהודיות בצפון

השינוי השני הוא חיבור בין שתי הדרכים הקושרות את כפר סלמה ליפו . היהודיות שממזרח לה

 .שהתרחש דרך שכונת התקוה, )דרך ההגנה ודרך לוד של ימינו(לוד ול

הופיעו מטעים חדשים ממזרח . ההתפתחות החקלאית ניכרת בעיקר בקרבת השכונות החדשות •

מערב -מערב התקוה ודרום, פונו מטעים עבור שכונת התקוה, לשכונת עזרא ומדרום לנחלת יצחק

  .ית לסלמה באדמות אל קוואסוהתווספו שטחי מטעים רבים דרומ, אליהו-יד
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   : בשלושה היבטים עיקריים9 ניכרת התפתחותו של רובע 1949-א מ"בתצ

  

שכונת , שכונת התקוה, שכונת עזרא: 1944-שמצוינות במפה מ) פרט לכפר סלמה(כל השכונות  .1

חק מתעבות התקוה ונחלת יצ, שלוש השכונות עזרא. מתעבות ומתרחבות, אליהו ונחלת יצחק-יד

שכונת עזרא מתעבה . שבחלקו מתוכנן ובחלקו אקראי וללא פיקוח, ומתרחבות בבינוי צמוד קרקע

, שכונת התקוה מצטופפת אף היא). כיום רחוב תשרי(ומתפשטת דרומה לאורך דרך מרכזית 

 ומגיעה עד 1944-ובצפון חוברת לשלוחה המערבית שזוהתה במפה מ, בעיקר בחלקה הדרומי

 . שכונת נחלת יצחק מתעבה לאורך צירי הדרך המרכזיים בשכונה.  סלמהגדות ואדי

אליהו נבנית באופן יזום על ידי העירייה והמדינה עבור -ל שכונת יד"לעומת שלוש השכונות הנ

ומוקמים בה שיכוני רכבת טיפוסיים הנפרדים זה מזה על ידי , עולים חדשים ופליטים, יוצאי צבא

א בבירור את השוני בין הבינוי צמוד הקרקע של "ניתן לראות בתצ. שטחי גינון רחבי ידיים

היחידות העצמאיות הפזורות בשכונות הוותיקות לבין הבנייה הרוויה והמתוכננת של בניינים 

  .1אליהו-גדולים יחסית ביד

שהוקמו גם כן באופן יזום ומוסדר על ידי , ראשיתן של השכונות החדשות רמת ישראל וביצרון .2

שכלל שורות מקבילות של , הבינוי בשכונות אלה. 2דינה עבור מפונים ועולים חדשיםרשויות המ

, משפחתיים-וביתר המגרשים בתים דו, יחידות דיור ברביעיות בניצב לדרך משה דיין של ימינו

  .נבדל אף הוא מהבינוי הצפוף והאקראי שנסקר בשכונות הוותיקות

' בסלמה ממערב לכפר סלמה הוקם  .ם ופליטיםעבור עולים חדשי) מעברות( מחנות מעברהוקמו  .3

על שטחי , מזרח לסלמה-מצפון. 'מעברה הדרומי של דרך לוד הוקם סלמה ג, מדרום לכפרו

  .'הוקם סלמה א, שכונת רמת שקמה שברמת גן

שהכילה , שכונה נוספת שהחלה להתפתח באופן דליל ולא מתוכנן הייתה שכונת הארגזים

  .ים ברצועת הקרקע שבין הרחובות שתולים ונתיבות של ימינובתקופה זו מספר מועט של בת

באותם מקומות בהם התפתחו , מבחינת דרכים גם בשנה זו ההתפתחות הייתה נקודתית ברובה

אף על פי כן נכבשו חלקית . בין עם באופן פרטי ובין עם על ידי הרשויות הציבוריות, שכונות

, מחציתה המערבי של דרך לה גארדיה: שנבנומספר דרכים ראשיות ברובע זה בקרבת המבנים 

קטע דרך משה דיין שחוצץ בין השכונות בצרון ורמת , קטע רחוב יגאל אלון שחוצה בשכונת בצרון

  .וגבולה הצפוני והמזרחי של שכונת רמת ישראל בדרך השלום, ישראל

                                                           
, הבינוי האקראי אך צפוף של כפר סלמה. שלושה סוגי בינוי של יחידות עצמאיות ניכרים בשכונות הוותיקות של מזרח העיר 1

  .והבינוי האקראי ומרווח בסגנון פרברי של שכונת עזרא ונחלת יצחק, הבינוי הצפוף אך אורטוגונלי של שכונת התקוה
נפגעי , פליטי הדבר, חלק מהשיכונים הוקמו על ידי המדינה וחלק על ידי העירייה ויועדו להקל על מצוקת הדיור של יוצאי הצבא 2

  .3-4חוברת , 20שנה ,  יפו–אביב -מתוך ידיעות עיריית תל). אליהו-יד(המלחמה ומפוני השכון הארעי באדמת זבלאווי 
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כל השכונות הוותיקות ) מהסל(פרט לכפר שלם .  מרבית השכונות כבר קיימות1964-א מ"בתצ

  . 1949א של " השנים שחלפו מהתצ15והחדשות התפתחו והתרחבו במהלך 

שכונת עזרא . שכונת התקוה המשיכה להתפתח בשטחים הפנויים שסביבה ממערב וממזרח •

הבנייה הבלתי מתוכננת . שהצטופפה גם כן, התעבתה והתפתחה מזרחה וחברה לארגזים

כל . לדרך לוד המשיכה מזרחה משכונת הארגזים לשכונת לבנהשאפיינה את השטחים שמדרום 

, שמוקמו לצדם של דרכי עפר ללא תכנון, המרחב הדרומי הזה התמלא בבתים ארעיים ובתי קבע

  .או תשתיות, הסדרת מגרשים

בתי . גם אזורי השיכונים שבמרכזו המשיכו להתפשט, כמו השטחים הלא מוסדרים בדרום הרובע  •

אליהו מופיעים בחלקים גדולים של השכונה וממלאים את אגפיה משני צידי השיכונים של יד 

ארבעה . וגם השיכונים שמצפון לדרך יצחק שדה כבר בנויים, הרחובות לה גארדיה ויגאל אלון

' מקבץ אחד הינו עממי ג. בעיקר לאורך דרך השלום, א זו"אזורי שיכונים חדשים מופיעים בתצ

בהמשך דרך . ומקבץ נוסף הוא תל חיים שמצדה השני, לוםועמישב מצדה האחד של דרך הש

גם . ל"ובדרום הוקמה שכונת נוה צה, השלום מופיעה בנויה בשלמות שכונת רמת הטייסים

  ".רכבות"הן בבתים צמודי קרקע והן בבנייני , השכונות רמת ישראל ובצרון בנויות כמעט לחלוטין

. בחלקה הצפוני ובמבני תעשיה בחלקה הדרומישכונת נחלת יצחק צמחה והצטופפה בבתי מגורים  •

כוסה , שחצה דרך מרכז השכונה והפריד בין חלקה הדרומי והצפוני תועל, ערוץ הנחל ואדי אל לוז

  .וחדל להוות תוואי נוף מורגש מעל פני הקרקע

בעיקר בחלקה המרכזי , א כיסתה חלקים ניכרים מהשכונה"התפתחות הדרכים כפי שנראה בתצ •

היא נסללה בתוואי , דרך שמצפון לשכונת התקוה הוסטה ובמקום להוביל ללב כפר שלםה. והצפוני

דרך לה גארדיה נסללה אף . דרך ההגנה המובילה מואדי איילון ועד פאתיו הצפוניים של כפר שלם

דרך השלום עצמה . שקישרה בין דרך השלום והדרך ללוד, היא במלוא אורכה עד לדרך הטייסים

נסללו גם דרך יגאל אלון לכל . ועמישב'  לקטע קטן במרכזה באזור עממי גפרט, נסללה ברובה

נסללו , בנוסף לדרכים ראשיות אלו. ודרך משה דיין שחיברה בין לה גארדיה ודרך השלום, אורכה

  .מספר דרכים מקומיות ששירתו את השכונות החדשות שנבנו

איזורים אלו . להתפתחות המגוריםלאורך גדות האיילון התפתחו במקביל , מרכזי התעשייה ברובע •

הרביע , רצועת התעשייה במערב שכונת בצרון, כללו את מחציתה הדרומית של שכונת נחלת יצחק

מרכזים אלה הכילו מפעלים . מערבי של שכונת התקוה-אליהו והקצה הצפון-מערבי של יד-הצפון

  .3מתכת ומכונות והובלה, עור, נגריות, הלבשה, טכסטיל, מתחומי המזון

 בתי ספר 3בקריית החינוך היו . בשנה זו אף היו ברובע כמות גדולה של מבני ציבור ומוקדי תרבות •

. התקוה וכפר שלם, מרפאות עירוניות היו בשכונת בצרון. בנחלת יצחק היה תיכון נוסף, תיכוניים

התקוה , בכפר שלם. אליהו- ביד2-בבצרון ו', בעממי ג: ח" מרפאות מקצועיות של קופ4כמו כן היו 

ברחבי הרובע היו פזורים מספר . אליהו היו ספריות-התקוה ויד, בכפר שלם. ובצרון היו בתי קולנוע

  .וביד אליהו הוקם מרכז ספורט מטרופוליני, מגרשי ספורט

                                                           
  .1967,  יפו–ביב א-התפתחות התעשייה והמלאכה בתל: מתוך 3
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שכונת התקוה .  מזרח העיר בנוי כולו באופן שקרוב מאוד למצב הקיים היום1991-א מ"בתצ •

שכונות כפר . מזרחי עד ראשיתו של דרך משה דיין ממזרח לה-תפתח בחלקה הדרוםהמשיכה לה

לעומתן מרכז כפר שלם נותר ללא . ניר אביב ונוה אליעזר, נוה חן, כפיר, נוה ברבור: 4שלם נבנו כולן

הארגזים ולבנה , עזרא: השכונות שמדרום לדרך לוד. בניה חדשה ועם מבנים ארעיים ופלישות

חיים -שכונת תל. שכונת יד אליהו התפתחה מזרחה עד לדרך משה דיין. פו כולןהתפתחו והצטופ

 90%-כ(שכונת נחלת יצחק הצטופפה ונבנתה לגובה .  נבנתה כולה1963 בנינים בשנת 10שהכילה 

  ). קומות ומעלה4מהמבנים בשכונה בני 

 איילון והוקמו נסללה הדרך המהירה של נתיבי, ראשית. הדרכים ברובע התפתחו בשלושה מישורים •

שנית הורחבו צירי התנועה הראשיים ונוצר מארג . מערכות גשרים מקשרות בין מזרח העיר למרכזה

כמו גם תנועה חולפת עבור יוממים במטרופולין , דרכים המשרת תנועה מקומית של תושבי הרובע

  .לך אותן שניםבעיקר בשכונות הדרומיות שנבנו במה, הוקמו רשתות דרכים מקומיות, שלישית. כולו

בדרום הרובע הוקמו שטחי רווחה . הוקמו מוקדים מטרופולינים חדשים והתפתחו מוקדים קיימים •

. בשכונת התקוה הוקם מרכז קהילתי בית דני ומרכז דוהל. ירוקים בפארק דרום ובספורטק דרום

  .מזרח הרובע הוקם פארק וולפסון המכיל פסל סביבתי גדול של האמן דני קרוון-בדרום

  

 

                                                           
 .השכונות לא הושלמו בשל מבני הכפר שלא פונו 4
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 . שאינם למגוריםואזורים, השכונות ברובע
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 :מסמכים כתובים ושרטוטים 1.2.2
 

 פרוטוקולים וסקרים

, אנשים, שלושה סוגי מקורות בכתב שימשו לאיסוף נתונים כמותיים ותיאורים כרונולוגיים של מקומות

טות וסיורים החל, דיונים, מקור אחד היה פרוטוקולים וסיכומים של ישיבות. אירועים יוצאי דופן והווי יומיומי

משרדי ציבור אחרים ובוועדי , מסמכים אלה מקורם במשרדי העירייה. שנערכו במשך השנים, רשמיים

שביקשו להביע , כגון עסקים, התלוו למסמכים אלה מכתבים מתושבים וגופים פרטיים. שכונות ונציגים

ה סקרים רשמיים שבוצעו על מקור שני הי. ודרך כך הוסיפו מידע על תולדות השכונות, עמדה בנושא מסויים

שבחנו , וסקרים נושאיים,  יפו–אביב -כגון השנתון הסטטיסטי של עיריית תל, ידי הרשויות לצרכים שונים

מקור שלישי היו . וכן הלאה...) התקווה, הארגזים(שכונות מסויימות , כגון שימושי קרקע, היבט עירוני מסויים

פירוט מדוייק של המקורות בכתב מופיע בפרק .  יפו–אביב -לפרסומים אקדמיים וספרות עיונית אודות ת

  .הביבליוגרפיה

  

 תכניות 

והתייחסה גם  , אב לא סטטוטוריות-סקירת וניתוח תולדות התכנון ברובע הסתמכה בעיקר על תכניות

ח זה הן תכנית הורביץ "תכניות האב המופיעות בדו. לתכניות מתאר ותכניות מפורטות ממוקדות מרכזיות

ההתייחסות לתכניות האב מתמקדת ומשווה בין . 1985- ותכנית מזור מ1968-תכנית השמשוני מ, 1954-מ

פירוט מדוייק של תכניות . דרכים ואיכות המגורים, ייעודי קרקע: תקופות לגבי שלושה היבטים בתכניות

ו לשכונות שלמות שהתייחס, באופן כללי מוזכרות תכניות. 2המתאר ותכניות ממוקדות מופיע בטבלה בפרק 

  . ושעסקו בקביעת ייעודי קרקע ובהרחבות דיור, או לאיזורים נרחבים יותר
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  תכנון עירוני ברובע 2

  תכניות האב 2.1
שלוש תכניות . תכניות האב משקפות תפיסת עולם תכנונית מוסדית ככלל ואת החזון לעיר ולרובע בפרט

, 1985- ותכנית מזור מ1968-וני מתכנית השמש, 1954-תכנית הורביץ מ, האב שנסקרות בפרק זה

  .  מייצגות את תפיסת העולם התכנונית התואמת את תקופתן

שלא , מרקמים עירוניים היסטוריים.  התאפיינה בתכנון מקיף וכוללני50-תפיסת העולם התכנונית בשנות ה

כמו . רניסטיותהריסה ובניה מחדש על פי אמות מידה מוד, יועדו לפינוי, תאמו את החזון התכנוני המקובל

הרצון לאפשר גישה מיידית ברכב אל לב העיר הוביל לקידום מערכות תחבורה אימתניות על חשבון , כן

אשר סיפקו את כל , עצמאיות-העיר עצמה חולקה ליחידות משנה סמי. מרקמים עירוניים מורכבים ועדינים

  .רבאופן בלתי תלוי ביחידות משנה שכנות באותה עי, הצרכים של תושביהן

ההגיון התכנוני ניזון , לפי כך.  ראתה את העיר כמערכת מורכבת ומוגדרת60-הגישה התכנונית בשנות ה

שהתבססה בלימוד וניתוח שיטתי של מרכיבי העיר , מחקירה אנליטית רציונאלית של המערך העירוני

על אזורים שכנים על ידי שינוי מכוון של פלח עיר מסוים ניתן יהיה להשפיע . וההקשרים בין המרכיבים

גישה תכנונית . כלכלה וסוציולוגיה עירונית, תחומי הלימוד וההשפעה העירונית כללו גם היסטוריה. וקשורים

על פיה יושמה גישה רציונאלית לבחירת תכנית נבחרת מתוך מספר חלופות , זו התפתחה לשיטת החלופות

על אף שוני . 50-טייה לתכנון מקיף של שנות הבניגוד לנ, גישה זו דגלה בתכנון הדרגתי וממוקד. תכנוניות

-הרסני כלפי מרקמים עירוניים לא- עם קודמתה את היחס המהפכני60-חלקה הגישה של שנות ה, זה

  .מודרניים

זאת .  זיהה בעיר אוסף של הזדמנויות על בסיסן יכול המתכנן לעודד התפתחות רצויה80-התכנון בשנות ה

מלאכת התכנון הכירה בהיותה תהליך פוליטי . של התקופות הקודמותבניגוד למהפכנות האוטופיסטית 

-התפיסה הפטרונית פינתה מקום לגישה רב. וחיפשה אופנים לשיתוף והכרה בקהילות ועסקים מעורבים

גישה זו אף הכירה במגבלות . שזיהתה בקהילות ובמרקמים השונים ייחוד בעל ערך מוסף, תרבותית

ובמקום זאת פיתחה מנגנוני תמרוץ למגזר הפרטי להוות סוכן , יות יזומותהרשות לחולל מהפיכות עירונ

  .5פעיל בהליכי הפיתוח העירוני

כפי שהתבטאו בחלוקה , פרק זה מתמצת שלושה היבטים עיקריים של אותן תפיסות עולם תכנוניות

. איכות המגוריםובאפיון שכונות ו, במארג הדרכים והיררכית התנועה, התפקודית של הרובע לייעודי קרקע

כמו גם העקרונות , ניתוח התכניות מציג את התמורות שחלו בתפיסות התכנון במעבר מתקופה לתקופה

  .ובוחן את מעמד הרובע במערך העירוני הרחב, התכנוניים ששרדו את השינויים בין הגישות

                                                           
 .Nigel Taylor - Urban Planning Theoryתקציר גישות התכנון מתבסס על ספרו של  5
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אביב -מתוך תכנית אב מוקדמת לתל, הצעת צורת העיר בעתיד 2.1
  1954, ' יפו–אביב -ידיעות תל, ' יפו–

  

   במערך התכנון הכולל לעיר9רובע  2.1.1

  

  1954, תכנית הורביץ

-ת העיר לתכנית הורביץ חילקה א

, צפון(עצמאיים - רובעים סמי4

כל הרובעים ). דרום ומזרח, מרכז

יועדו בעיקר למגורים והכילו 

שימושים נוספים ששירתו את אותו 

כגון מרכז מסחרי ומנהלה , הרובע

כל . 'מוסדות חינוך וכד, של הרובע

רובע חולק בחלוקה משנית 

 4000-7000שכנות של -ליחידות

כולה העיר . תושבים כל אחת

 500,000-550,000תוכננה להכיל 

עם צפיפות מגורים של , תושבים

  .אב לדונם נטו- בתי5-16

  

התכנית יצרה הפרדה נוקשה בין 

השימושים השונים ובעיקר בין 

המגורים לשימושים מטרידים כגון 

התכנית מיקמה . תעשיה ומלאכה

פונקציות עירוניות מרכזיות לרוב 

שים כך שאותם שימו, בין הרובעים

לפי כך עיקר . היוו חיץ בין הרובעים

השטחים הירוקים היו לאורך פארק 

משני , מרבית שטחי התעשיה רוכזו לאורך ציר האיילון. מזרח הרובע הדרומי-רצועת החוף ובדרום, הירקון

, עיקר המסחר התנהל במרכז העירוני ההיסטורי ברחובות הרצל. מרכז הרובע הדרומי-ובצפון, צידיו

מחלפים במפלסים ומסילת , ציר האיילון תוכנן להוות ציר תנועה מהירה עם כביש ראשי. ואלנבירוטשילד 

  .רכבת

, יצרה זיקה רבה בין הרובעים לערים השכנות, הפרדה זו בין הרובעים במסגרת החלוקה הפנימית של העיר

שהכיל בעיקר , חרובע מזר, מעבר לכך.  יפו–אביב -על חשבון הקשר בין הרובעים עצמם בתוך העיר תל

, ר ההיסטורי"במרכז היה המע, בצפון נמצא פארק הירקון. נעדר כל ייחוד עירוני, מגורים כמו יתר הרובעים
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  1968',  יפו–אביב -תכנית אב תל'מתוך ,מפת יעודי קרקע2.2

השימושים המרכזיים של רובע מזרח מוקמו לאורך ציר . ובדרום היה אזור תעשייה גדול ופארק נוסף

מאחר והשכונות הגובלות .  העיר הגדולהויחד עם הציר עצמו יצרו חיץ משמעותי בין הרובע לבין, האיילון

נוצרו מצבים שכונתיים בהם רובע ,  יפו–אביב -בעיר כלפי מזרח התפתחו באופן בלתי תלוי לתכנון של תל

, הנתק בין מזרח העיר והעיר עצמה מורגש עד היום. מזרח חבר לערים השכנות מבחינת התפקוד היומיומי

התכנית הותירה פוטנציאל להתפתחות , יחד עם זאת.  כנותוכך גם מצבי הזיקה עם שכונות בערים הש

ודרך כך יצרה הזדמנות לפיתוח מוקד עירוני , ייחודית בעתיד  באזור הקרקע החקלאית שבדרום הרובע

  .כפי שארע בפועל, ברובע

  

  1968, תכנית השמשוני

תכנית השמשוני חילקה את העיר 

רובעים אלה .  רובעי תכנון47-ל

ערך דרכים נתחמו על ידי מ

ומנעו מעבר , לתנועה עוברת

כל רובע . תנועה חוצה דרך הרובע

. סיפק את צרכי תושביו היומיומיים

צפיפות המגורים נטו ברובעים נעה 

,  יחידות דיור לדונם24- ל10בין 

כאשר הצפיפות הגבוהה יותר 

  . תוכננה בלב העיר

פונקציות עירוניות מרכזיות 

י לפ. התמקדו בעיקר במרכז העיר

כך מרכז העסקים הראשי נשאר 

והתפשט , במקומו ההיסטורי

דרומית מערבית למנשיה וצפונית 

פעילויות . לכוון השוק הסיטוני

תרבותיות וחברתיות התנהלו 

, לאורך רצועות בין אבן גבירול

בין יהודה הלוי דרך , שדרות חן

שדרות רוטשילד למרכז העסקים 

. הראשי ומשם לשדרות ירושלים

מרכזי משנה עירוניים התקיימו בצפון .  מסחריות חברתיות התנהלו לאורך רחובות דיזנגוף ואלנביפעילויות 

 מוקדים 4-אזורי תעשיה מוקמו ב). אחד באזור בית ברבור של ימינו(ובמזרח , )אחד(בדרום , )שניים(

 במרכז ליד ,במזרח בשכונת עזרא ליד רשת הדרכים הארצית, בצפון ליד תחנת רכבת לסחורות : מפוזרים

רצועות ירוקות חדרו לעיר לאורך הירקון בצפון . ובדרום ממזרח לשדרות ירושלים, האיילון בקרבת מונטפיורי

  .מי 'וממקווה ישראל לדרום יפו ושכונת עג
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  1992',  יפו–אביב-תכנית מתאר תל '2.3

  

תכנית זו הדגישה . תכנית השמשוני המשיכה והעצימה את תוואי האיילון כחיץ בין מזרח העיר ומרכזה

ועודדה פיתוח ונדידת שימושים כלל עירוניים של , התחבורתית של ציר האיילוןכקודמתה את החשיבות 

, גם במזרח העיר מיקמה תכנית השמשוני. תעסוקה ושטחים פתוחים לאורכו, תעשייה, מבני ציבור מרכזיים

מנחלת יצחק ועד דרום יד , אזורי תעשיה ברצועה המערבית לאורך גדת האיילון המזרחית, כקודמתה

אשר נותרו עתודת קרקע ללא יעוד מוגדר , שטחים של שכונת עזרא ועד גבולה המזרחי של העירה. אליהו

דרך השלום ודרך ההגנה הוגדרו כציר . הוקצו אף הם בתכנית השמשוני למרכז תעשיה, בתכנית הורביץ

  .לתנועה שוטפת

  

  1985, תכנית מזור

מרכז העסקים הראשי נשאר 

 2ובנוסף כלל , במקומו ההיסטורי

מזרחית -זרוע אחת צפון. זרועות

חברה לבורסה ברמת גן דרך השוק 

, הקריה ורכבת צפון, הסיטוני

מזרחית עברה דרך -והשניה דרום

שכונת , התחנה המרכזית החדשה

אזורי התעשיה . שפירא ורכבת דרום

אותרו לאורך צירי תנועה ראשיים 

ממזרח ומדרום למרכז העסקים 

רית "מוקדי פעילות מע. הראשי

. וספים נמצאו בצפון ובדרום העירנ

צירי פעילות אינטנסיבית של מסחר 

ושרותים קישרו בין מוקדי הפעילות 

אבן , יהודה-בן, ברחובות דיזנגוף

ושדרות ' ורג'המלך ג, גבירול

שני מוקדי תחבורה צפוני . ירושלים

, ודרומי מוקמו לאורך דרך האיילון

אזורי . ששימש ציר מחבר ביניהם

ים הוגדרו בפארק רווחה עיקרי

מרכז , אביב וסביבתו-כגון מוזיאון תל, מוקדי רווחה. ורצועת החוף במערב, פארק בגין בדרום, הירקון בצפון

. אזורי רווחה ושכונות המגורים, צירי רווחה קישרו בין מוקדי פעילות. פוזרו ברחבי העיר', היכל התרבות וכד

  .עידוד יצירת מתחמים בעלי שימושים מעורבים
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, יחודו של כל אזור מגורים נבע ממיקומו במערך העירוני. מרבית אזורי העיר הוגדרו כאזורי מגורים בלבד

. כל אזור סיפק את שרותי המגורים הדרושים לתושביו. אופי סביבתו הבנויה וסמיכותו למוקדי וצירי הפעילות

השכונות .  תנועה עוברת דרכםולא נתאפשרה, אזורי המגורים שורתו תנועתית על ידי רשת דרכים עורקית

מעבר לתמורה המשמעותית שתוכננה ויושמה . מזרחיות יועדו לשיקום פיזי וחברתי-הדרומיות והדרום

מוקד רווחה של חינוך ותרבות במרכז . אותרו מספר פונקציות מרכזיות נוספות במזרח העיר, בפארק דרום

רכז העסקים הראשי בצומת הרחובות לה גרדיה ומוקד פעילות מ, מוקד מקומי בבית דני בתקוה, כפר שלם

וצירי , ל ושדרות יד לבנים ביד אליהו"מוקדים אלו נקשרו ביניהם על ידי צירי רווחה בשדרות החי. ומשה דיין

בלב הרובע זוהה פוטנציאל לציר ירוק אורכי ראשי . שוק התקוה וקצה דרך ההגנה, ל"פעילות ברחוב האצ

אלא שציר זה מומש , לת יצחק בצפון ועובר דרך מוקדי ציבור קיימיםהמחבר את התקוה בדרום עם נח

רוב הצירים שהוגדרו קישרו מוקדים ושכונות ברובע . באופן חלקי בלבד ועדיין קיים כפוטנציאל תכנוני בלבד

יוצא דופן מבחינה זו הוא ציר ההגנה בהמשך רחוב . עצמו ולא חצו את האיילון אל העיר המרכזית שממערב

וציר נוסף שתוכנן אך לא ,  שקשר את שכונת התקוה ישירות לפעילות בתחנה המרכזית החדשהל"האצ

גם בתכנית זו נותר מזרח העיר מנותק מיתר חלקי . בוצע בהמשך שדרות יהודית מזרחה אל שכונת בצרון

  .עסקים ופונקציות עירוניות מרכזיות אחרות, העיר על ידי ציר האיילון ורצועות התעשייה
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  9ודי קרקע ברובע ייע 2.1.2
 1954תכנית אב   .א

  :התכנית מצביעה על הנושאים הבאים

 .שיושג תוך דור, 550,000- ל500,000 יפו היא בין -אביב -קיבולת האוכלוסיה של תל •

  ): רובעים( אזורים 4-העיר תחולק ל •

   . תושבים100,000 עם דונם 12,000: מרכז,  תושבים250,000 עם דונם 18,000): 'ל'(צפון 

  . תושבים100,000 עם דונם 10,000:מזרח,  תושבים100,000 עם דונם 10,000):יפו(ם דרו

ס "ביה, גן, יכילו מרכזי מסחר מקומיים)  תושבים7,000 עד 4,000תאי שטח המכילים (יחידות שכנות  •

 חנויות 4-2 מטר ממרכז המסחרי יוקמו 300 עד 250באיזורים המרוחקים מעל . יסודי ומגרש משחקים

  .מזון

ובצדו הדרומי של איזור העסקים , לאורך מסילת הרכבת הקיימת, תעשיה קלה תמוקם לאורך האיילון •

  . המרכזי

  .ר"מומלץ להקים מרכזי מסחר ומנהלה רובעיים בצפון ובמזרח בנוסף למע •

  .ומגרשים למבני ציבור, קיים מחסור במגרשים ציבוריים •

  . לצמיתותויש להשאירם כך, שטחים חקלאייםמזרח ודרום מזרח יש -בפינות צפון •

ספר תיכונים ברובע - בתי4כמו כן יש להקים .  מגרשים לשטחי נופש ברובע מזרח17-יש צורך ב •

 .מזרח

  

  

  מגורים
  

  תעשיה
  

  מסחר והנהלה
  

  גנים

  מגורים בטווח 
  ,רהקצ

  ללא תכנון 
  בטווח הארוך

  
  שטח 
  חקלאי -חצי

  , בטווח הקצר
  ללא תכנון 

  בטווח הארוך
  

  דרך לתנועה 
  מהירה עם 

  מחלף 
  מפלסי-דו
  
  

  דרך ראשית

  )עיבוד של המחברים (1954תכנית אב, מפת ייעודי קרקע2.4
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 )עיבוד של המחברים (1968תכנית אב, מפת ייעודי קרקע2.5

 

 1968תכנית אב   .ב

 :התכנית מצביעה על הנושאים הבאים

וקרבת , מחיר קרקע זול בגלל הנטייה לשטפונות, יילוןמיפעלי תעשיה ומלאכה התרכזו לאורך נחל א •

 .הנחל נוחה לסילוק ביוב ופסולת התעשיה

מסילות ברזל . המנתק את מרקם העיר לאורכו ולרוחבו, איילון מהווה מחסום-מערכת הנחלים ירקון" •

כשבין , קו מקבילים-יוצרים מערכת של מחסומי, המנצלים עמקי נחלים אלה לתוואיהם, וכבישים עורקיים

שטחי ההפרדה בעמקי הירקון והאיילון נותנים . הפרדה-המחסומים יש רצועות חסרות גישה של שטחי

ניתוק אלה -איזורי. ניתוק נרחבים-מגבירים את האפקטיביות שלהם ויוצרים איזורי, הקו-עומק למחסומי

איזורים סגורים . מהחלקים הצפוניים והמזרחיים של העיר" העיר המרכזית"מפרידים את המרקם של 

 – בשוק הסיטונאי ובאיזור תחנת הרכבת הדרומית,  בקריה–במרקם העירוני לאורך הציר של נחל איילון 

ההפרדה לאורך האיילון ומקשים על -מגבירים את האפקט של איזור, יוצרים ניתוק ברציפות המרקם

שר בין העיר המרכזית לבין הק. אפשרויות התנועה והמעבר בין העיר המרכזית לבין הרובעים המזרחיים

בקבוק -המהווים צווארי, הרובעים הצפוניים והמזרחיים נעשה באמצעות מספר מועט של גשרים

 ."לתחבורה

  

  
 

  בניני ציבור 
  ח פתוחבשט

  
  ספורט

  
  מרכז משנה

  
  נתיב הולכי 

  רגל
  

  כביש ראשי

  : מגורים
  ד " יח12

  לדונם
  

  : מגורים
  ד " יח14

  לדונם
  

  תעשיה
  

  פ"שצ
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 1985תכנית מתאר   .ג

 

, דרך השוק הסיטונאי, ר במרכז העיר אל נתיבי איילון"ר תסתעף מהמע"מזרחית של המע-זרוע צפון •

  .גן-תחנת רכבת צפון ואזור הבורסה ברמת, ההקרי

מסחר מוגבל , מלאכה, תעשיה(ר ישוקמו ויתמחו בתעשיה עירונית "אזורי התעשיה סביב המע" •

 )."ומשרדים הקשורים לפעילות תעשייתית והנדסית בלבד

 הפארק הצפוני והפארק. הפארק הדרומי ורצועת החוף, אזורי הרווחה העיקריים יהיו הפארק הצפוני" •

תיחום . (י כך יווצר שילוב בין פעילויות עסקיות ופעילויות נופש וספורט"ר וע"הדרומי ישיקו לזרועות המע

בפארקים )... י אזורי רווחה יגביל את התפשטותם של השמושים המסחריים והעסקיים"ר ע"זרועות המע

שטחי , אוניברסיטה, וניםמוזיא: יאותרו מוקדי תרבות וספורט שיכילו פונקציות כגון) הצפוני והדרומי(

חינוך תרבות ובריאות , מוקדי רווחה... מועדוני ספורט וכדומה, איצטדיונים, לונה פארק, תערוכות וירידים

  ."יאותרו במרכזים עירוניים אחרים ויתוכננו כאזורים מתמחים למטרה יחידה ומשותפת

גורים הוא תוצאה של מיקומו יחודו של כל אזור מ... מרבית אזורי העיר ישוקמו כאזורי מגורים" •

בכל אזור ... אופי סביבתו הבנויה וסמיכותו למוקדי הפעילות וצירי הפעילות השונים, במערך העירוני

כל אזור ... כולל שרותי רווחה לבילוי שעות הפנאי, מגורים יסופקו שרותי מגורים הדרושים לאוכלוסיתו

במסגרת שטחי ... עבר תנועה ראשית דרכואך ימנע מ, י רשת הדרכים העורקית"מגורים ישורת ע

יתוכננו בקדימות השכונות הדרומיות והדרום מזרחיות , המגורים הדרומיים לשיקום משולב פיזי וחברתי

 .לחיזוק המגורים, של העיר

אחוז הדירות הקטנות וריכוז , הוא פוטנציאל השרותים הנמוך) 9מרובע (עיקר הגורמים להגירה " •

משפחות גדולות . חברתי הקשה בו נתונה מרבית האוכלוסיה-גם המצב הכלכלי...האוכלוסיה הצעירה

. מוסיפים לחומרת התופעה, וחוסר במרכזי שרותים בכל תתי הרובעים, הגרות בצפיפות בדירות קטנות

ושיקום איזורים ישנים יפחיתו את מידת ההגירה , העברת האוכלוסיה לדירות אלו, בנית דירות גדולות

ור השרותים ברמה העירונית ושיפור האטרקטיביות ברמה המטרופוליטנית עשויים שיפ. השלילית

 ."להשפיע חיובית על מאזן ההגירה באיזור זה

יש לבחון במפורט אפשרות של ...פ ברמה עירונית"עבר האילון סובל ממחסור גדול של שצ" -

 פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים במסגרת ההקצאה הקיימת למוסדות ברמת השרות

 "."עודף"הקיימת ב, העירונית

השילוב של גודל משק בית גבוה וגודל דירה קטן גורם לכך ששטח ...9- ו8, 7רק ברובעים " -

גודל משק בית ממוצע ."  מהממוצע העירוני35%-25%-המגורים הממוצע לנפש נמוך ב

 .2.55 בעוד שהממוצע העירוני הוא 3.12,  הוא9ברובע 
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  )עיבוד של המחברים (1985תכנית מיתאר, מפת ייעודי קרקע2.6

  

  : המלצות

  .איזור לקדימות טיפול עליונה עקב קצב התדרדרות גבוה במיוחד •

  .לשיפור תנאי דיור וכבסיס למשיכת אוכלוסיה חזקה , העדפה לבנית דירות גדולות •

  .הרחבות דיור וצרופי דירות קטנות ובינוניות לדירות גדולות:  רחבמ"בקנפעולות שיקום  •

מות הפעילויות האורבניות ובכלל זה תעסוקות שיקום ושיפור ברמת וכ, שיפור סביבתי •

  .מגוונות ומרכזי שרותים ברמה גבוהה יחסית

 .ריבוי טבעי מקומי וזוגות צעירים מבני העיר: יעד עיקרי למשיכת אוכלוסיה •

  מגורים
  

  תעשיה
  

  תעשיה 
  עירונית

  
  ר"מע

  
  נופש ורווחה

  , נופש, פארק
  ספורט

  
  מובלעת 

  ר"מע
  

  מובלעת 
  מגורים

  
  מוקד פעילות

  , שרות, מסחר
  משרדים

  
  מוקד רווחה

  , תרבות, חינוך
  בריאות

  
  מוקד מקומי

  
  מוקד תחבורה

  פעילות

  
  מוקד מקומי

  
  מוקד תחבורה

  פעילות
  

  מוקד תחבורה
  

  דרך
  

  צומת מרחבי
  

  ציר רווחה
  תואי מוגדר

  
  ציר רווחה

  תואי עקרוני
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  )עיבוד של המחברים (1954תכנית אב, מפת דרכים חדשות2.7

  

  9דרכים ברובע  2.1.3
 1954תכנית אב 

 .רשת הרחובות לא מספקת -

  . לתוך יחידות שכנותולא יחדרו, רחובות תנועה ראשיים יהיו בעלי גישה מוגבלת -

  .דרום על אפיק נחל איילון המיושר-תסלל דרך לתנועה מהירה צפון -

 .אביב רבתי ממזרח-כביש ארצי יעקוף את התנועה של תל -

  
  קטע כביש 
  ראשי חדש

  
  קטע כביש 
  ראשי קיים

  
  

  דרך לתנועה 
  מהירה עם 
  מפלסי- מחלף דו
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  דרכיםהיררכית   מפת2.9
  )עיבוד של המחברים (1968תכנית אב 

   מפת דרכים חדשות2.8
 )עיבוד של המחברים (1968תכנית אב

  

 1968תכנית אב 

כך שלמרות שמבנה העיר . מערב מעטות וקטועות ביותר-הדרכים העורקיות בכיוון מזרח" -

 הרי שהיציאות והכניסות לאיזורים המערביים –מערב -וצר בכוון מזרח, מאורך מצפון לדרום

דרומיים בתוך התחומים המרכזיים -של העיר מחייבות פיתולים תוך שימוש בעורקים הצפון

 ."של העיר

  .ד

  קטע כביש ראשי 
  חדש

  
  קטע כביש ראשי 

  קיים

  כביש לתנועה 
  מהירה

  
  כביש לתנועה 

  שוטפת
  

  עורק ראשי
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  דרכים היררכית  מפת 2.10
  )עיבוד של המחברים (1985תכנית אב 

 1985 מתאר תכנית . ג

רשת הדרכים תתוכנן בהיררכיה " -

, ברורה של דרכים ראשיות

מרכז עסקים . עורקיות ומקומיות

 העיקריים ישורתו ואזורי התעשיה

י מערכת הדרכים הראשית "ע

מוקדי הפעילות ישורתו . והעורקית

י המערכת הראשית "ישירות ע

י כך תמנע זרימת "והעורקית וע

 ."תנועה דרך אזורי המגורים

נתיבי איילון ישמשו כציר מחבר  " -

. בין שני המוקדים התחבורתיים

ר "ציר זה ישרת ישירות את המע

. שלאורכוואת אזורי התעשיה 

תשמר האפשרות לפתוח מערכת 

הסעה המונית שתשרת את אזורי 

. ומוקדי הפעילות הראשיים שבעיר

מערכת ההסעה ההמונית תשתלב 

 ."בשני המוקדים התחבורתיים

  

  

  

  

  דרך פרברית 
  מהירה

  
  דרך עורקית

  מטרופוליטנית
  

  /דרך מקומית
  עירונית

  
  

  צומת מרחבי
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   משכנות עוני ושטחי מגורים לקימום מפת 2.11
 )עיבוד של המחברים (1954תכנית אב

   'אפשרויות לפיתוח' מפת 2.12
  )בריםעיבוד של המח (1954תכנית אב 

  

  9 ברובע מצב מבנים ותנאי מגורים 2.1.4
  1954תכנית אב 

-מתוכם כ. נות עוני יפו גרים במשכ–אביב - תושבי תל350,000 מתוך 1/3-שהם כ, 138,000 -

 . ברובע מזרח35,000

, שלא ישוכנו בשכונות החדשות,  ליישוב מחדש של מפוני משכנות עונידונם 1,000-דרושים כ -

  .וזאת בכדי להפחית את הצפיפות, שיבנו על קרקע משכנות העוני

  .אב לדונם נטו- בתי16-5צפיפות המגורים הממוצעת תהיה  -

יש די קרקע . " האפוטרופוס לעיר בכדי לשכן מפוניםהמדינה צריכה לספק קרקע מקרקעות -

  ".ברובע מזרח, כדי לספק את צרכי רובע יפו, פנויה

כאשר עוברת משפחה ממשכנות עוני לדירה "לפיו , יש להנהיג נוהל  לחיסול משכנות העוני -

 ".יש להרוס יחידת דיור אחת במשכנות העוני...אחרת

  

  משכנות עוני להריסה פרט 
  לחלקים טובים

 מעברות להריסה
  מעברות ומשכנות עוני

  שטחים פתוחים עם פרצלציה

  שטחי בניני קבע

  שטחים פתוחים ללא פרצלציה
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 יפו –אביב -תל'מתוך , מצב מבנים מפת 2.13
אב ומספרים,1968תוכנית 'עובדות

  

 1968תכנית אב 

  

, פותחו למגורים האיזורים מעבר לאיילון, 1948אבל בעיקר אחרי , 40-בר בסוף שנות הכ" -

בהשוואה לבנייה הצפופה בעיר . הירקון-מצפון לשכונת התקווה והחלקים המזרחיים של עבר

עולים בתקן -חלק מאזורים אלה נבנה כשיכוני. היתה כאן הבניה בעלת אופי פרברי, המרכזית

 ."נבנו בתקן בינוני עד גבוה, בבניה ציבורית ופרטית, חלקים אחרים. נמוך

-10(וותיקה ' אוכ,אחוז בעלות על דירות נמוך, צפיפות דיור גבוהה, דירות קטנות: כפר שלם -

  ). שנים במקום17

וז הבעלות על הדירות בינוני אח, צפיפות הדיור גבוהה ביותר, דירות קטנות: התקווה ועזרא -

  .ום מגוריה ברובה חדשה במקוהאוכלוסייה

צפיפות הדיור , דירות קטנות: אליהו-יד' מע -

ז הבעלות על הדירות אחו, גבוהה יחסית

  . וותיקה במקוםבינוני והאוכלוסייה

דירות : אליהו ורמת הטייסים-יד' מז -

אחוז , צפיפות הדיור נמוכה, גדולות

חדשה ' הבעלות על הדירות גבוה והאוכ

  .במקום מגוריה

צפיפות הדיור , ותדירות בינוני: נחלת יצחק -

אחוז הבעלות על הדירות בינונים , נמוכה

  . שנים10-17מתגוררת במקום ' והאוכ

 אזורי שיקום 22י אותרו -א"בת -

)rehabilitation areas(  קריטריונים3לפי  :

מידת ניצול השטח , צפיפות האוכלוסיה

יחס בין שטח חלקת הבנין לשטח (

, טיב המבנים(תנאי מגורים , )המבנה

  ).רמת השירותים, ות הדיורצפיפ

אזורי שיקום : 9חלקו הדרומי של רובע  -

 21.5%שהם ,  דונם1341משתרעים על 

 .השיקום בעיר-מכלל השטח של אזורי

  

  

  מבנה במצב טוב

  מבנה במצב חדש

  מבנה במצב רעוע
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שיקום 'מתוך , תכנית אב לשיקום מגורים  מפת2.14
תכנית אב לשיקום איזורי ,  יפו–אביב -ופיתוח תל

  1979', מגורים

  

 1985תכנית מתאר  

  

איתור מוצע לאתרי שיקום  -

פירוט שכונות : מגורים

 לטיפול בקדימות

: כפר שלם ושכונת לבנה -

אקונומית -רמה סוציו

, וקת דיורמצ, נמוכה

וחוסר איזון של מוסדות 

  .ושרותים ציבוריים

רמה : שכונת התקוה  -

, אקונומית נמוכה-סוציו

, התדרדרות פיזית ועזיבה

ובמידה פחותה חוסר 

איזון של מוסדות 

  .ושרותים

: שכונת עזרא וחפץ חיים  -

אקונומית -רמה סוציו

הזדקנות ובמידה , נמוכה

שביעות -פחותה יותר אי

  .וררצון משרותי ציב

נוה , בצרון, רמת ישראל -

-יד, רמת הטייסים, ל"צה

-אליהו שכון עממי ותל

אקונומית -רמה סוציו: חיים

 .נמוכה

  

  
  'שיקום קדימות א

  י גוף ממלכתי"ע
  'שיקום קדימות ב

  י גוף ממלכתי"ע
  'שיקום קדימות ב

 י גוף עירוני"ע
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  סיכום השוואתי של תכניות האב 2.1.5
  
  

  
  

  1985מזור   1968השמשוני   1954הורביץ 

  . משמש ברובו כרובע מגורים9רובע  1
פארק וולפסון וסביבות אצטדיון יד : רובעשני מוקדי רווחה ירוקים גדולים ב 2

  .אליהו
  .שכונת נחלת יצחק מכילה מגורים בחלקה הצפוני בלבד 3

  ייעודי קרקע

רצועת התעשיה לאורך  4
האיילון נקטעת לטובת 
שטח ירוק בגבול בצרון 

שטח ירוק , ויד אליהו
נוסף סביב אצטדיון יד 

-ולמגורים בדרום, אליהו
  .מערב יד אליהו

ך רצועת התעשיה לאור
האיילון נקטעת לטובת 
מגורים בצפון נחלת 

מערב -וצפון, יצחק
, מערב יד אליהו-ודרום

ולשטח ירוק סביב 
-וצפון, אצטדיון יד אליהו

  .מערב התקוה

רצועת התעשיה לאורך 
האיילון נקטעת לטובת 
שטח ירוק סביב אצטדיון 

ולמגורים , יד אליהו
, מערב יד אליהו-בדרום

צפון התקוה ובשכונת 
  .עזרא

פריסת רשת דרכים הקושרת את ערי המטרופולין  1
. לעיר המרכזית דרך הרובע) ממזרח ומצפון(

השלמת נתקים בדרכים הראשיות להשלמת מערכת 
  .והוספת כבישים חדשים במידת הצורך, שתי וערב

הגדרת היררכית דרכים 
במסגרת מערך הדרכים 

  .הקיים

מפותח כנתיבי תחבורה המזינים , עגבולו המערבי של הרוב, ערוץ האיילון 2
מפלסיים משלבים את רשת -מחלפים דו. ר המטרופוליני"ישירות ללב המע

  .הדרכים המקומית עם נתיבי האיילון
מערכת שבילים ירוקה להולכי רגל מקשרת בין    3

מרכזי שכונות המגורים תוך כדי הפרדה ממערכת 
מערך שבילים זה קושר . דרכים ראשית לתחבורה

יד , כפר שלם רבתי, ל"נוה צה, ן השכונות התקוהבי
חיץ ירוק מפריד בין אזור המגורים . אליהו וגן וולפסון

  .בבצרון ואזור התעשייה שממערב לו

  דרכים

 -דרום נמשכת עד אזור ובת-דרך חדשה בציר צפון 4
  .ים

העדפת וחיזוק צירי 
מערב על פני ציר -מזרח
  .דרום-צפון

התקוה ועזרא אינו ,  בשכונות הדרומיות הוותיקות ברובע בכפר שלםהבינוי 1
  .מתאים לצרכי מגורים מודרניים וזקוק לשיקום מיידי

מבנים ותנאי 
  מגורים

הגדרת הבינוי בשכונות הדרומיות כמשכנות עוני  2
  .ומעברות להריסה

הגדרת הבינוי בשכונות 
הדרומיות כאזור לשיקום 

  .'בקדימות א
שמושים כלל   .לאורך הגדה המזרחית של האיילון ממוקמת רצועת תעשייה, הרובעבמערב  1

השטח שמדרום לדרך  2  ם יעירוני
  .לוד לתכנון עתידי

השטח שמדרום לדרך לוד מיועד לשימוש כלל 
  .מטרופוליני/עירוני

  

 
  .גישה תכנונית עקבית בין תכניות

  
 .שינוי גישה בכל תכנית
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  עות שכונתיות עיקריות"רשימת תב 2.2
  

תכנית 
  אב

מתן   הפקדה
  תוקף

  מספר
  ע"תב

  :שכונות  שם

  צפון / דרום
ע יעודי קרק

/  

הרחבות 

  דיור
  , התקוה, סלמה  6-אר R-6   מנדטורי  

  , ל"נוה צה
, תל חיים, נחלת יצחק

  יד אליהו

  

  1945  1966  Q Jaffa Q Jaffa) ראה , התכנית אושרה באישור זמני
  )תשריט בארכיון מנהל הנדסה

    עזרא, התקוה

  1948  1951  K   אביב -תלK   בצרון, נחלת יצחק ,
, תל חיים, רמת ישראל

רמת , אליהויד 
  'עממי ג, הטייסים

  

  1949  1950  187       
    נחלת יצחק  188מפורטת   188  1956  1950  
    יד אליהו  )שכונת מוגרבי (87מפורטת   87  1951    
    יד אליהו  253מפורטת   253  1953  1951  
    בצרון  221מפורטת   221  1952  1952  
    בצרון  227מפורטת   227  1952  1952  
    רמת ישראל  238מפורטת   238  1953    
    אזור תעשיה יד אליהו  354מפורטת   354  1953  1953  
ע " של תב1953 לשנת 2' תקון מס, 367  367  1954  1953  

  .אדמות מעבר לנחל איילון, "קיי"מפורטת 
תל , רמת ישראל, בצרון
רמת , יד אליהו, חיים

  'עממי ג, הטייסים

  

    ל"נוה צה  301מפורטת   301  1954  1953  
 של 1953 לשנת 1' תקון מס, 306מפורטת   306  1960  1953  

 .אדמות מעבר לנחל איילון" קיי"ע מפורטת "תב
    'עממי ג

            1954  הורביץ
    )בית יעקב (התקוה  .א301מפורטת   א301  1957  1955  
 של 1954 לשנת 5' תקון מס, 400מפורטת   400  1956  1955  

אדמות מעבר לנחל , "קיי"ע מפורטת "תב
  .איילון

    מת הטייסיםר

  1956  1959  297        
 6' תקון מס, חיים-אדמות תל, 319מפורטת   319  1956  1956  

  ".קיי"ע " של תב1954לשנת 
    תל חיים

ע " של תב1957 לשנת 1' תקון מס, 410  410  1958  1957  
  ".קיי"מפורטת 

    יד אליהו

 של 1957 לשנת 1' תקון מס, 463מפורטת   463  1959  1957  
  .לוד' שינוי תוואי דר, יפו" קיו "ע מפורטת"תב

    הארגזים

    יד אליהו  253ע " של תב1958- ל1' תיקון מס  535  1959  1958  
מרכז אזרחי ומסחרי באדמות , 466מפורטת   466 1961  1960  

  .מעבר לנחל איילון
    קרית חינוך

    נחלת יצחק  .נחלת יצחק, 618מפורטת   618  1971  1961  
    נחלת יצחק  .772מפורטת  772 1966  1963  
 של 1962 לשנת 1' תקון מס, 796מפורטת  796  1966  1963  

  .יפו" קיו"ע מפורטת "תב
    התקוה

ע " של תב1963 לשנת 3' תקון מס, 880  880 1965  1964  
  .אדמות מזרחה לנחל אילון, "קיי"מפורטת 

תל , רמת ישראל, בצרון
רמת , יד אליהו, חיים

  'עממי ג, הטייסים

  

    לבנה  . חלק מאדמות כפר שלם1088מפורטת   1088 1970  1967  
          1968 השמשוני

    נוה חן  . חלק מאדמות כפר שלם807מפורטת   807  1971  1969  
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תכנית 
  אב

מתן   הפקדה
  תוקף

  מספר
  ע"תב

  :שכונות  שם

  צפון / דרום
יעודי קרקע 

/  

הרחבות 

  דיור
    נוה חן  . חלק מאדמות כפר שלם811מפורטת  811 1972  1970  
ניר , נוה חן, כפר שלם  . לאדמות כפר שלם460מתאר   460  1973  1971  

נוה , נוה אליעזר, אביב
  לבנה, כפיר, ברבור

  

    נוה אליעזר, לבנה  ' סלמה ג3/06/2שיכון ציבורי   3/06/2  1972    
    לבנה  . חלק מאדמות כפר שלם808מפורטת   808 1976  1973  
    נוה ברבור  . אדמות כפר שלם810רטת מפו  810  1975  1973  

    נוה חן  . חלק מאדמות כפר שלם1725מפורטת  1725 1978  1974  
  

תכנית לאחוד וחלוקה מחדש , 1790מפורטת   1790  1985  1975  
אדמות , שלא בהסכמת הבעלים) רפרצלציה(

  .כפר שלם

    כפיר

' ו' שכ,  חלק מאדמות כפר שלםא806מפורטת   א806  1978  1976  
  .חלק צפוני

    נוה אליעזר

    ניר אביב  . חלק מאדמות כפר שלם809מפורטת   809 1980  1976  
    ל"נוה צה  הרחבות דיור  2059 1982  1981  
ע " של תב1980 לשנת 1' שינוי מס, 2104  2104 1982  1981  

  .227- ו221, "קיי"
    בצרון

שינוי , התקווה' תכנית שקום שכ, 2215מתאר  2215 1992  1982  
ניות מפורטות  ושינוי לתכ6-אר' לתכנית מס

, 796, 767, 724, 608, 531, 465, א301
1202 ,1205 ,1330 ,1692 ,1778 ,2113 ,
  .3/04/4צ .ש, 1805-7מתא , א2061

      התקוה

 1978 לשנת 1' שינוי מס, 1909מתאר   1909  1986  1983  
 אדמות כפר שלם – 460' לתכנית מתאר מס

  ).'שכונה מ(

    כפר שלם

 1' שינוי מס,  רמת ישראל2248מפורטת   2248  1985  1983  
  ".קיי" לתכנית מפורטת 1983לשנת 

      רמת ישראל

    ידידיה  577תגפ  577תגפ  1990  1984  
            1985  מזור

 1' שינוי מס, 2319תקון מתאר ומפורטת   2319 1987  1985  
  .466'  מס1983לשנת 

    רמת הטייסים

 1983 לשנת 6' שינוי מס, 2327מפורטת   2327  1986  1985  
  ".קיי"לתכנית מפורטת 

    רמת הטייסים

 1983 לשנת 1' שינוי מס, 2340מפורטת  2340 1987  1985  
צ . ולתכנית ש1088' לתכנית מפורטת מס

  .לבנה'  שכ3/06/5

    לבנה

 1' שינוי מס,  נוה ברבור– 2352מפורטת   2352 1987  1985  
, 810'  לתכנית מפורטת מס1983לשנת 

  .1841ולתכנית מפורטת 

     ברבורנוה

 1983 לשנת 1' שינוי מס, 2361מפורטת   2361 1986  1985  
  .3/06/2צ .לתכנית ש

    נוה אליעזר

    עזרא  . יעודים מדרום לדרך לודקביעת, ב2215  ב2215 1986    
    יד אליהו  .הרחבות דיור  2323 1987  1986  

    יד אליהו  .הרחבות דיור 2324 1987  1986  
    יד אליהו  .הרחבות דיור 2325 1988  1986  
    ניר אביב  .הרחבות דיור 2382 1988  1986  
    נוה חן  .הרחבות דיור 2383 1988  1986  
    תל חיים  .הרחבות דיור  2411 1989  1987  
 של 1982 לשנת 1' שינוי מס, ב1767מפורטת    ב1767 1993  1988  

  .466תכנית מפורטת 
    קרית חינוך
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תכנית 
  אב

מתן   הפקדה
  תוקף

  מספר
  ע"תב

  :ונותשכ  שם

  צפון / דרום
יעודי קרקע 

/  

הרחבות 

  דיור
 1986 לשנת 1' שינוי מס, 2390מתאר   2390 1993  1988  

    )ש( כפיר מזרח  . אדמות כפר שלם– 460לתכנית מתאר 

    בצרון  .הרחבות דיור 2393 1990  1988  
    'עממי ג  .הרחבות דיור  2399 1989  1989  
    עזרא  ..ג2215תכנית מיתאר מקומית   ג2215 1991  1990  
 574פ "שינוי לתג, ד פארק דרום1358מתאר  ד1358  1994  1991  

  .6-אר-ול
    פארק דרום

  
פארק לספורט ותעשיות  "2381מפורטת   2381 1991  1991  

 לשנת 1' שינוי מס, "עתירות מדע יד אליהו
ע מפורטת "של תב, 345ע " של תב1985
  .1205ושל תכנית מפורטת , 1002

    יד אליהו

    לבנה מערב  .הרחבות דיור 2487  1991  1991  
    לבנה מזרח  .הגדלת מצאי דירות 2522 1992  1992  
    נוה אליעזר צפון  .הגדלת מצאי דירות 2558 1993  1992  
שינוי ,  מרכז כפר שלם48. מ. ב2580מפורטת  2580 1995  1993  

 460 לתכנית מתאר 1992 לשנת 1' מס
  .1909. 1841, 301ולתכניות מפורטות 

    כפר שלם מרכז

    כפיר  .הרחבות דיור  2588 1994  1993  
    הארגזים  .2620תכנית מתאר  2620 1996  1994  

  
ניר , נוה חן( כפר שלם 59. מ. ב2646מפורטת  2646 1996  1995  

 לתכנית 1994 לשנת 1' שינוי מס, )אביב
  .809-ב ו807, 807 ולתכניות 460מתאר 

    נוה חן, ניר אביב

 1994 לשנת 1' שינוי מס, ג1767מפורטת    ג1767 1999  1997  
 1/94' ושינוי מס, ב1767לתכנית מפורטת 

  .466לתכנית מפורטת 

    קרית חינוך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ת עם קו כחול המקיף מספר שכונותתכני  אאא
  

  .9תכנית אב או מתאר המקיפה את כל רובע   
  

  .שכונות מצפון לדרך ההגנה  
  

  .שכונות מדרום לדרך ההגנה  
  

  .תכנית ייעודי קרקע  
  

 .תכנית הרחבות ושיפור דיור  
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  סיכום התכנון ברובע 2.3
  

תקופות אלו נבדלות זו מזו הן בגישה התכנונית הרחבה והן ביישום . 9 תקופות תכנון ברובע 3ניתן לזהות 

נזהה אותן בהקשר של , ותקופות אלו קרובות מבחינה כרונולוגית לתכניות האבמאחר . התכנון המפורט

  .תכניות האב המקיפות

  

  תכנון מקיף ויישום בשטחים פנויים:  תכנית הורביץ–) 1948-1963(' תקופה א 2.3.1

הקרקעות שבצפון . מצפון לדרך ההגנה, בתקופה הראשונה עיקר התכנון המפורט בוצע ויושם בצפון הרובע

בשל כך ניתן היה לנצל אזורים אלו . פרט לחלק קטן מיד אליהו ונחלת יצחק, היו פנויות מבינויהרובע 

 2-התכנון בצפון הרובע נחלק ל. הפליטים והמפונים, לפתרון מהיר של מצוקת הדיור של העולים החדשים

  .תכנון שימושי קרקע בשטח פנוי ותכנון שימושי קרקע במרקם קיים ותיק: סוגים

כבר . רוב התכנון ברובע נעשה על קרקע פנויה מבינוי בצפון הרובע: רקע פנויהתכנון בק  .א

רמת , תל חיים, רמת ישראל, בצרון, בשנים הראשונות הופקדו תכניות לשכונות יד אליהו

ל בשטח "כמו כן הופקדה תכנית לשכונת נוה צה). 1948-1957(ועמישב ' עממי ג, הטייסים

התכנון בשכונות אלה היה תכנון של מגורים בשיכון ). 1953(פנוי מבינוי בדרום הרובע 

  .ציבורי עם מרכז קהילתי שמשרת את תושבי בשכונה

האחד  , שנתפס כבעייתי,  נסיונות לטפל במרקם בנוי קיים2נעשו : תכנון במרקם קיים ותיק  .ב

בנחלת יצחק עיקר המאמץ התכנוני היה ). 1955(והשני בתקוה ) 1950(בנחלת יצחק 

בתקוה לעומת זאת עיקר . ן אזור המיועד למגורים לאזור המיועד לתעשייהלהבחין בי

המאמץ התכנוני בשלב מוקדם זה היה לארגן את השכונה מחדש על ידי שינוי מיקום דרכים 

 .הפחתת הצפיפות  ואיתור מגרשים למבני ציבור, לתחבורה

סה התכנונית של הריסת הבינוי התפי. ל לא הופקדו תכניות לשכונות בדרום הרובע"פרט לתקוה ונוה צה

יחד עם זמינות הקרקע בצפון הרובע והדחיפות , כפי שבא לידי ביטוי בתכנית האב של הורביץ, הישן

שניתן לזהותן כתוצר מובהק של ,  תכניות נוספות2יש לציין . לממשה שימשו זרז לתכנון מפורט בצפון

ח גדול לקריית חינוך מרכזית עבור כל האחת מייעדת שט. תקופת התכנון המתקשרת לתכנית הורביץ

המטה ) 1957 משנת 463תכנית (השנייה היא תכנית תנועתית ). 1960 משנת 466תכנית (הרובע המזרחי 

  .ומשפרת את הגישה למרכז העיר ממזרח, את דרך לוד דרומה לתוואי חדש
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 תכנון מקיף ויישום בקרבת מרקמים:  תכנית השמשוני–) 1964-1980(' תקופה ב 2.3.2
  קיימים

למעשה בתקופה זו . מדרום לדרך ההגנה, בתקופה השנייה כל התכנון המפורט בוצע ויושם בדרום הרובע

והן בהיבט , )1971 משנת 460תכנית (הן בהיבט העירוני הרחב , הופקדו תכניות לכפר שלם בלבד

החל בכפיר , לםהשכונות החדשות של כפר ש). סוג הבינוי ושימושי הקרקע בתכניות מפורטות(השכונתי 

תוכננו , )1976(וניר אביב ) 1973(נוה ברבור , )1972(נוה אליעזר , )1969(נוה חן , )1967(לבנה , )1964(

חשוב לציין שבתקופה זו לא הופקדו תכניות . בראשיתן כשיכון ציבורי עם בינוי ופרצלציה מסוגים שונים

גם בשנים אלו רווחה הגישה . כונת עזראבשכונת התקוה או בש, למרקמים הקיימים עצמם בלב כפר שלם

 תוצרים מובהקים של גישה זו היו 2. התכנונית של הריסת הבינוי הישן והחלפתו בבינוי מודרני ראוי

וההמלצה בתכנית האב של השמשוני להקים מרכז תעשייה על כל , )460(התכניות להריסת כפר שלם 

  ).היום פארק דרום(השטח שמדרום לדרך לוד 

  

  תרבותי-תכנון פלורליסטי רב:  תכנית מזור–) 1981-2000(' גתקופה  2.3.3

. תכניות מפורטות עסקו בכל שכונות הרובע. בתקופה השלישית לא הייתה התמקדות גיאוגרפית לתכנון

אלא אף תכניות הרחבה , בתקופה זו הופקדו לא רק תכניות לייעודי קרקע,  התקופות הראשונות2-בניגוד ל

דוש משמעותי בתקופת תכנון זו הוא הפקדת תכניות למרקמים בנויים הסטוריים חי. ושיפור דיור רבות

שבחנה הן שינויים בשימושי קרקע והן שיפור , )2215( בוצעה תכנית לכל שכונת התקוה 1982-ב. קיימים

תכנית זו ). 1909( הופקדה לראשונה תכנית מפורטת למרכז כפר שלם 1983-ב. דיור במבנים הקיימים

 2. ויצרה פרצלציה ובינוי מודרניים סביב גן ציבורי משותף, כל המבנים הקיימים בכפר להריסהייעדה את 

). 2620 (1994-והתכנית לשכונת הארגזים ב) ג2215 (1990-תכניות נוספות היו התכנית לשכונת עזרא ב

ם דרכים וארגנו את השכונות בפרצלציה ע, )463תכנית (תכניות אלה ביטלו את שינוי תוואי דרך לוד 

יש לציין תכנית ייחודית נוספת לתקופת התכנון . שטחים פתוחים ומבני ציבור, בינוי מסודר, חדשות

ד של פארק דרום 1358שיצרה מוקד עירוני חדש בעל פוטנציאל חשיבות מטרופוליני וזו תכנית , השלישית

 ).1991הופקדה בשנת (
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מכתב גלוי לועד המאוחד של תושבי השכונות העבריות בשטח  3.1
  1945יפו  

  הרובע ברובד רובעי 3

  גבולות 3.1
כרם , שפירא, פלורנטין(ות חוזרות נציגי תושבי השכונות היהודיות של יפו  פנו בפני1936מאז שנת 

אביב ולרשויות המנדטוריות בדרישה להתנתק מיפו -לעיריית תל) ואחרות, התקוה, נוה שאנן, התימנים

מ "מו .6אביב-ולהסתפח לתל

מתמשך בדרישה לסיפוח 

אביב -התנהל בין עיריית תל

. לרשויות המנדט ועיריית יפו

ה את דרישתה אביב גיבת-תל

 הרצון :בשני אופנים עיקריים

ההדדי של התושבים היהודים 

והיקף ההוצאות , והעירייה לספח

אביב -השנתיות של עיריית תל

ללא , יפועל השכונות היהודיות ב

ראה (יכולת לגבות מהן מיסים 

  ).3.2- ו3.1תרשים 

  

  

                                                           
לא כלל את שכונת ,  לייצג את תושבי יפו היהודים מול הרשויות1941שהוקם בספטמבר , ועד השכונות העבריות בשטח יפו 6

  .התקוה
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   1946 המאוחד של השכונות היהודיות ביפו   עשור לועד3.2
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  אביב-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של הישובים באזור יפו ותלמפת  3.3
Jaffa Sub-District, Survey of Palestine, 1935

אותה שנה נוספו לעיר באוקטובר . לנחל האיילוןאביב היה ממערב - גבולה המזרחי של תל1943עד שנת 

אך שטחים רבים , תכנון בלבדאלא גבול , שיפוט עירוני אמנם לא היה זה גבול ,שטחים ממזרח לאיילון

  ).3.4- ו3.3ראה תרשים  (אביב כבר אז-עיריית תלתחת  הוכפפו 9מרובע 
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  )עיבוד של המחברים(אביב -גבולות שיפוט וגבולות תכנון של יפו ותלמפת  3.4
Jaffa Tel-Aviv, Survey of Palestine, 1945

  

  עירונישיפוט גבול 
  תכנון עירוניגבול 

  עירונישיפוט גבול 
  תכנון עירוניגבול 

 אביב-תל

 יפו
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, אביב בקומפילציה עם אדמות הטמפלרים-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של תלמפת  3.5
 )עיבוד של המחברים. (1945

  .1948, ע קיי"אביב בקומפילציה עם תב-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של תלמפת  3.6
  )ריםעיבוד של המחב(

ויות המנדט בבקשה להעביר את שכונתם מגבול  פונים נציגי התושבים של נחלת יצחק לרש1945בפברואר 

אביב שבה ומעלה את -עיריית תל, עם גמר המלחמה, בנובמבר אותה שנה. אביב-גן לתל-בנין עיר של רמת

 . הדרישה מול רשויות המנדט לספח את השכונות היהודיות ביפו

-בול בנין עיר של תל לאחר פניית תושבי שכונת נחלת יצחק לרשויות המנדט מסופחת השכונה לג1946-ב

 . היא מוכרזת כחלק מגבולה העירוני1948ובמרץ , אביב

שהיו ברשות , אביב מרבית השטחים ממזרח לוואדי מוסררה-הופקעו וסופחו לתל,  נרכשו1947/8במהלך 

  . )3.6ראה תרשים ( ומיד הופקדה עבורם תכנית בניין עיר קיי )3.5 תרשיםראה (טמפלרים וערבים 

  עירונישיפוט גבול 
  תכנון עירוניגבול 

  ע  קיי"תב  הטמפלרים אדמות
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   1948, קיימים ומוצעים, אביב-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של תלמפת  3.7
  )עיבוד של המחברים(

  

ראה מפה (לקביעת גבולות חדשים לעיר , אביב הצעה לממשלת ישראל- הגישה עיריית תל1948ביולי 

לבין גבול בנין ערים שהקיף , ההצעה הבחינה בין גבול מוניציפלי שחצה דרך הפארק הלאומי). 3.7בעמוד 

ר בן במכתב נלווה לראש העיר ציין מהנדס העי. ובשניהם נשק למקוה ישראל מצפון, את חירייה ממזרח

אשר יקנו , אביב-גן מבקשת לספח לעצמה שטחים חופפים לשטחים בהם מעוניינת תל-סירה כי עיריית רמת

  .לה גישה ישירה לדרך לוד בדרום ולוואדי מוסררה במערב

  עירונישיפוט גבול 
  1948קיים 

  אביב-תל

עירוני שיפוט גבול 
  1948 מוצע
  תכנון עירוניגבול 
  1948 מוצע
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  1950-1,אביב-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של תלמפת  3.8
  )עיבוד של המחברים(

  

לאחר מספר . 7גן-גבעתיים ורמת, אביב- מינה שר הפנים ועדת גבולות לבחון את גבולות תל1948באוגוסט 

, אביב את שכונות התקוה-הועדה את עבודתה בהמלצות לספח לשיטחה המוניציפלי של תלישיבות סיכמה 

 7ראה הערה (וחלקים משטחה של גבעתיים , כפר סלמה עם אדמותיו שמדרום וממזרח, בית יעקב, עזרא

, )התקוה(אביב  את שכונת מכבי החדשה - סיפח משרד הפנים לתל1948באוקטובר ). בתחתית העמוד

בדצמבר באותה שנה סופחו השכונות . וכפר סלמה, שכונת עזרא, )יד אליהו(שכונת שמשון , השכונת התקו

 ). 'שפירא וכו, פלורנטין(היהודיות של יפו 

אביב שאינה עומדת -קובל ועד שכונת נחלת יצחק נגד עיריית תל, 1949 ליוני 10בפניה לשר הפנים מיום 

 . מבקשים להסתפח לאחת הערים השכנותועל כן הם, בהתחייבויותיה ומזניחה את שכונתם

 1951ביולי , ושנה מאוחר יותר, אביב- של תלהחדשים פרסם משרד הפנים את גבולות העיר 1950ביוני 

  . דונם10,000- היה כ1952 בשנת 9 שטחו של רובע ).3.8ראה מפה  (התכנון של העירהתפרסמו גבולות 

  

 

                                                           
 .1959והוכרזת כעיר בשנת , 1942-תיים זכתה למעמד של מועצה מקומית בגבע 7

  )1950(גבול עירוני 
  )1951(גבול בנין עיר 
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בבקשה לספח אליה שטחים חופפים עם , לועדת הגבולות, גן-פנתה עיריית רמת, 1951במאי , באותו זמן

עם , גן גובלים עם דרך לוד בדרום-לטענתה גבולותיה הטבעיים של רמת. אביב ייעדה לעצמה-שטחים שתל

יאפשר , גן-שטחים אלה לרמתסיפוח . וכוללים את אדמות הפארק הלאומי במזרח, גדת האיילון במערב

-  להתמודד מול העיר הגדולה תלשיוכלו, ברק-גבעתיים ובני, גן- את רמת עיר מאוחדת שתכילבעתיד הקמת

 .אביב

בעקבות פניה של מספר תושבים משכונת נחלת יצחק לועדת הגבולות ומאוחר יותר אף לשר הפנים משה 

אביב וסיפוחה -מתלנחלת יצחק  תתהליך ארוך של בחינת ניתוקה של שכונ, 1952במאי , החל, שפירא

 .לגבעתיים

-אביב ישראל רוקח ושר הפנים בדבר גריעת שטחים מתל-ים הבאות מתנהל ויכוח בין ראש עיריית תלבשנ

כגון השקעות , אביב מעלה טעונים שונים נגד מהלך צמצום שטחה-תל. גן ולגבעתיים-אביב וסיפוחם לרמת

וייעוד שטחים , לוןכושר מימוש פרוייקט דרך מהירה בתוואי האיי, צרכי שיכון משכנות עוני, בתכנון ופיקוח

ראה  (6143, 6146, 6156, 6162, 6163, 6164, 7105הגושים שבמחלוקת הם ). נחלת יצחק(לתעשיה 

 ).3.10 תרשים

אביב -תלמ) 7105גוש (מעביר את חצייה הצפוני של נחלת יצחק צו של שר הפנים : דצמבר  1952

  .לגבעתיים

 -אביב -בנוגע לגבול תל, חדש ישראל רוקח הפנים שר המטעם, גת הסכמה חלקיתמוש: אוקטובר  1953

באופן זה . ודרך הטייסים) עודד (1051רחוב , שקובע את הגבול ביניהן לאורך ציר דרך השלום, גן-רמת

 .אביב-שכונת רמת הטייסים נותרת במסגרת הגבול העירוני של תל

לפיו סופחו כאלף דונם ,  יפו וגבעתיים–אביב - מתפרסם באופן רשמי הגבול החדש בין תל:ספטמבר  1954

 .אביב לגבעתיים-מתל

. יהודה ממנה ועדת גבולות חדשה לבחון את שאלת סיפוח נחלת יצחק לגבעתיים-בר.  שר הפנים י:1957

  . אביב ולספחה לגבעתיים-הועדה מגישה את המלצותיה כעבור מספר חודשים לנתק את השכונה מתל

מגיש בקשה באמצעות משרד עורכי דין להציג את , שבנחלת יצחק,  בית החרושת יצהר:ספטמבר  1957

בקשה דומה מוגשת על ידי קבוצת תושבי נחלת . התנגדותם לסיפוח המתוכנן של נחלת יצחק לגבעתיים

 .גם כן באמצעות משרד עורכי דין, יצחק הטוענת לרוב בשכונה

 . יצחק לגבעתיים סיפוח רוב שטחה של שכונת נחלתעל רשמי מודיע בפרסום משרד הפנים :ינואר  1958

המשפט נגד משרד הפנים בעקבות ההצהרה על סיפוח -בית החרושת יצהר וקבוצת התושבים פונים לבית

 .השכונה

 . יפו מפסיקה מתן שירותים לשכונת נחלת יצחק–אביב - עיריית תל:אפריל  1958

פוסק בית ,  לאחר גביית עדות מפקידי משרד הפנים והוצאת צוו על תנאי לשר הפנים:אוקטובר  1958

  . ומבטל את פרסום סיפוח השכונה, החרושת יצהר והתושבים התובעים-לטובת ביתהמשפט העליון 
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  )עיבוד של המחברים. (1958, אביב-גבולות שיפוט וגבולות תכנון של תלמפת  3.9

גושים שהיו במחלוקת מפת  3.10
רמת ,  יפו–אביב -בין העיריות תל

  1958,גן וגבעתיים
  )עיבוד של המחברים(

 מצטמצם 9 שטחו של רובע . לחדש מתן שירותים לשכונהמורה ראש העיר חיים לבנון :נובמבר  1958

  ).3.10- ו3.9ראה תרשים  ( דונם 7,290-ל ומסתכם באותה שנה בכ"בעקבות חילופי השטחים הנ

  

  

  

  )1958(גבול עירוני 

6162 

6163 
6156  

6164 

6143  

6146 

7105 
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 שמושי קרקע 3.2

  יעודי הקרקע  3.2.1

שהיה ,  נבעו בעיקר מהעובדה שהרובע נמצא מעברו המזרחי של ואדי מוסררה9יעודי הקרקע של רובע 

עד לאותה תקופה ההתישבות באזור היתה של .  של המאה הקודמת40-של העיר עד שנות ה" טבעי"גבול 

מת גן כשכונת גנים לתושבים שמאסו מהאורבניות היתרה בצפון האזור נבנתה ר. ישובים בעלי אופי שונה

  ".עיר הגנים"וחפשו מקום מתאים לחזון , אביב-של תל

מטרתם .  שכונות פועלים30- וה20-הוקמו בשנות ה, של רמת גן" הבורגנית"במקביל להקמת ההתישבות 

ת ולצרכיו התרבותיים הבריאו ליסד שכונות פועלים משוכללות ומרווחות בהתאם לחוקי"של בוניהן היתה 

אשר , שכונות אלה. שכונות אלה נבנו על גבעות כורכר שאפיינו את הנוף של אזור זה". של העובד העירוני

  .למועצה המקומית גבעתיים 1942-התאגדו ב, הותיקה בהן היתה שכונת בורוכוב

 שיפוטה בגבולות שנכללת, היא נחלת יצחק של היום, י תושבים דתיים"במקביל הוקמה מושבה חקלאית ע

אביב ובתחומה הוקם בתחילת -מושבה זו סיפקה שרותים של תוצרת חקלאית לתושבי תל. אביב-של תל

' אביב ברח-כאשר לא נותרו מקומות קבורה בבית הקברות הישן של תל, שנות השלושים בית הקברות

  .טרומפלדור

אלא , כאן לא נבנו שכונות גנים. ניאבל בצורה שונה מהאזור הצפו,  התפתח9גם האזור הדרומי של רובע 

אבל עם יכולת לרכוש מגרש , אקונומית נמוכה-נתנו פתרון לדיור סוציאלי שנתן מענה לאוכלוסיה ברמה סוציו

אביב הידועים כשכונות צריפים -דרך שהיתה נפוצה באזורים אחרים של תל. ולהקים עליו מבנה צנוע

  ).'הרכבת ועוד, מחלול, נורדיה(

הסובל משטפונות , ובאזור רדוד של העיר) כוון שאליו נושבת הרוח העיקרית( במזרח 9 רובע המצאותו של

צורך להרחיב את ה. מגוריםשאינם הביא את האזור לקליטת שימושים , כאשר ואדי מוסררה עולה על גדותיו

- נות השהראשונה היתה ב. לשתי תקופות פריצה הביא, אביב מזרחה בגלל המחסור בשטחי בניה בעיר-תל

י עליהן הוקמה שכונת יד אליהו לחיילים המשוחררים משרות בצבא הבריטי ו כאשר נקנו אדמות זבלאו40

השניה היתה במלחמת העצמאות כאשר ננטשו הכפרים הערביים שהיו  הפריצה. במלחמת העולם השניה

  .אזורי גידול הדרים ששווקו דרך נמל יפו

בין דרך , בצדו המערבי תעשיה ומלאכה. צדי ואדי מוסררההאזורים שלא למגורים התפתחו גם הם משני 

דבר דומה התפתח בצדו המזרחי . המסגר' מנחם בגין מזרחה עד נתיבי האיילון כולל שכונת מונטיפיורי ורח

  ".נוקיה"של נתיבי איילון כולל נחלת יצחק בצפון והאזור שבין יצחק שדה ויד אליהו כולל היכל הספורט 
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  מסחר 3.2.2
החלוקה בין מיקום , יהיכגון היחס של כמות המסחר לגודל האוכלוס, ונתי פנים רבותכר השלנושא המסח

  .וכדומה) 'הלבשה והנעלה וכו, מזון(סוגי החנויות ) ריכוזי חנויות, מרכזים מסחריים, מרכז העיר(המסחר 

 כנושא של ניתן להצביע על כך שנושא המסחר בשיכונים נחשב, שיכוני/ הוא רובע שכונתי9מאחר שרובע 

מסיבה זו ניתן . רותים אחרים המוכרים כבניני ציבורישל בדומהרותים המלווים את התכנון והפיתוח יש

  .שכונות/הן במכסות להקצאת שטחי ציבור והן בפרוגרמות לשיכונים, יחסות למסחר בשכונותיהתהלראות 

. חלקים אחרים של העיר כמות המסחר בשיכונים נמוכה בהרבה בהשוואה לת האח:שתי תופעות בולטות

 תושבים לחנות 55- תושבים לחנות בשיכונים ו225נמצאו , במחקרים ובסקרים שבוצעו במהלך השנים

 94%מתרכזים ) אזורי המגורים( בשיכונים ובשכונות : לסוגי החנויותה קשוריההשני. בחלקי העיר הותיקים

  .ת האחרות מהחנויו84%- מחנויות ההלבשה וההנעלה ו77%, מחנויות המזון

בהנחיות משרד השיכון נקבע . בשיכונים ובשכונות אנו מוצאים הקפדה על הגבלת מרחק הליכה אל החנויות

  .מבית המגורים הרחוק ביותר'  מ250של , מרחק מקסימלי אל החנויות

חלו שינויים רבים באופי המסחר ובהרגלי הצריכה של , במהלך השנים שעברו מאז החלו בהקמת השיכונים

  .כלוסיההאו

משולב , הממוקם בדרך כלל במרכז הגיאוגרפי,  ניתן לראות את המרכז המסחרי השכונתי9ברובע 

 חנויות 4-5ברחבי השכונה מפוזרים ריכוזים של ). פארק שכונתי, בניני ציבור שכונתיים(בפונקציות אחרות 

  . דונם0.5על מגרשים של ). ברוטו(ר לחנות " מ50-40בשטח של 

עם הצורך בניצול יעיל גברה נטיה לסוג זה .  בקומת הקרקע של בתי מגורים–וסף של מסחר קיים גם סוג נ

  .של עתודות הקרקע ההולכות ומצטמצמות

  :ת המערך המסחרי השכונתי בכפר שלםלדוגמא נביא א

  מרכזים שכונתיים •

  .בנוסף בנק וסופרמרקט,  חנויות11 –ספיר ' מעפילי אגוז פינת רח' רח -

  . חנויות36 –תקוע ' חצרעה פינת ר' רח -

  קומת קרקע מסחרית בבנין מגורים •

  .ר" מ250 –מחל ' רח -

  .ר" מ350 –קדמוני ' אלנקווה פינת רח' רח -

  .ר" מ300 –הבושם ' רח -

  ריכוזי חנויות •

  . חנות1 –צוקרמן ' רח -

  . חנויות5 –מחל ' רח -

  . חנויות5 –מור ' הבושם פינת רח' רח -

  .)בשימוש חורג( סופרמרקט –אונטרמן ' רח -

  .בנוסף קיים מסחר במבנים המיועדים לפינוי •
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  :כפר שלם: מסחר שכונתי לדוגמה
  

  :מרכזים שכונתיים    
 11 –סנפיר ' מעפילי אגוז פינת רח' רח

  .בנק וסופרמרקט, חנויות
  . חנויות36 –תקוע ' רחצרעה פינת ' רח

  
  :קומת קרקע מסחרית בבניין מגורים    
  .ר" מ250 –ל "מח' רח
  .ר" מ350 –קדמוני ' אלנקווה פינת רח' רח
  .ר" מ300 –הבושם ' רח

  
  :ריכוזי חנויות    
  .1 חנות –צוקרמן ' רח
  . חנויות5 –ל "מח' רח
  . חנויות5 –מור ' הבושם פינת רח' רח
 .קט סופרמר–אונטרמן ' רח

  מסחר שכונתי לדוגמה בכפר שלם 3.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דרכים 3.2.3

, ארלוזורוב' ציר רח .מזרח ניתן לזהות לפי המעברים על ואדי מוסררה-הדרכים העיקריות בכיוון מערבאת 

יגאל ' אשר ממנו מתפצל רח, ערבי הנחל ודרך משה דיין'  רח–הממשיך לגבעתיים והופך ציר צפון דרום 

אליעזר קפלן הממשיך ' מזרח שני הוא רח-ציר מערב. המלווה את צידם המזרחי של נתיבי איילון, וןאל

' י רח"החוצה את נתיבי איילון ע, לוינסקי' מזרח נוסף הוא רח-ציר מערב.  דרך השלום–מזרחה ודרומה 

רח הדרומי חוצה מז-ציר מערב. ענתבי וממשיך מזרחה כדרך ההגנה העוברת  בין יד אליהו ושכונת התקוה

 .חיים ברלב' י ורח"לח' מזרחה כרחי תחנת רכבת דרום וממשיך "את נתיבי איילון ע
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  קבוצת מגורים בשכונת התקוה 3.12

  משכונת התקוה לכפירקבוצת המגורים התפתחות : טיפולוגיית המגורים 3.3
 .פיזית-קבוצת המגורים היא קבוצת בתי מגורים המכילה דירות שההשתייכות של אחת לשניה  היא מידית

או ממספר בתים סמוכים , כולה להיות בנוייה מבית אחד גדול בעל מספר כניסות ואגפיםקבוצת המגורים י

  :קבוצת המגורים ניכרת בדברים הבאים .שנוצרים ביניהם יחסים מסויימים

ידי הבחנת הקבוצה -והמתבטא על, או מספר בנינים,  הקיים לגבי בנין– ארכיטקטוני-ייחוד פיזי -

  .בסביבתה

, אינטרסים אלה הם. מספר בתים ההופכים אותם על ידי כך לקבוצה ל– אינטרסים משותפים -

  .שרותים משותפים הדורשים את אירגונה של הקבוצה והכנתה לקבלת השרותים, בדרך כלל

 הנוצרים עקב צורת בינוי הקבוצה המעודדת מפגשים ופעילות קהילתית – יחסים בין דיירים -

  .בתוך הקבוצה

. ולאבחן בהם את קבוצות המגורים) הציבוריים והפרטיים(ורי השיכונים מטרת פרק זה לסקור בעיקר את אז

  .לנתח את הבינוי של הקבוצה והשתלבותה במרקם השכונתי

  

  שכונת התקוה 3.3.1
" נוצרו" ניתן היה להבחין בקבוצות מגורים ש30-כבר בשנות ה

על מנת לנצל . מפרצלציה ספקולטיבית של יזמי שכונת התקוה

בעל פרדסים בכפר הערבי ,  יפואיאת השטח שנרכש מערבי

המותוות '  מ6-4י מערכת דרכים ברוחב "תוכנן השטח ע, סלמה

. ר" מ100המאפשרת נגישות למגרשים של , ברשת מלבנית

כדוגמא לפיתוח כזה מובא אזור הרחובות המותחם בין דרך 

ל במערב ורחוב "ובין רחוב אצ, ההגנה בצפון ורחוב מושיע בדרום

 מלבנים 10-י הרחובות לכ" זה מחולק עאזור. ורד במזרח

 4-3כל מלבן של . ' מX 30'  מ120במידות ) קבוצות מגורים(

הצפיפות שנבעה  .ר" מ100 מגרשים של 40-30דונם מכיל 

מתכסית הקרקע הגבוהה גרמה מצד אחד להתדרדרות פיזית 

  .אך מצד שני תרמה לחיי קהילה עשירים ותוססים, של השכונה

  

  יד אליהו  3.3.2
חדרה ההכרה שיש לשלב בשכונה קבוצות ,  עם תחילת תכנונה ובנייתה של יד אליהו40- שנות הבסוף

, יגאל אלון, משה דיין, גרדיה-לה(מגורים אשר יגוונו את הבינוי המונוטוני של הרחובות והשדרות הארוכים 

צורות שונות של  בהיותה השכונה הגדולה במזרח העיר מצאו לנכון מתכנניה לשלב בה ).ל"החי, יד לבנים

על אף מגוון הטיפולוגיות נשתמרו מספר כללים שקיבלו ביטויים . כפי שיתואר בהמשך, קבוצות מגורים

כגון היררכייה מרחבית בין חללים פרטיים עם גינות רחבות ידיים פרטיות , שונים בקבוצות המגורים השונות

וציר רווחה ראשי , חלקי שכונה שוניםשדרות רחבות המייצרות שלד ציבורי עבור , למחצה בין המבנים
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  קבוצת מגורים ביד אליהו 3.15  קבוצת מגורים ביד אליהו 3.14  קבוצת מגורים ביד אליהו 3.13

להלן מובאות דוגמאות של קבוצות . המקשר את כלל חלקי השכונה למארג מגורים ומבני ציבור רציף

  :מגורים

הניצבים בניצב לרחוב ,  קומות4-3 ניתן להבחין בקבוצות מגורים של בנינים טוריים בני 3.13בתרשים 

והחזיתות הארוכות של הבתים נמצאות , פונה לרחוב) טומההא(כאשר החזית הצרה ) גרדיה-לה(הראשי 

-קבוצות מגורים אלה נפוצות במספר אזורים ביד אליהו לאורך הרחובות לה. אחת מהשניה'  מ30במרחק 

עממי , רמת ישראל, בצרון (9קבוצות מגורים כאלה נמצאות גם בשכונות אחרות ברובע . גרדיה ויצחק שדה

 קבוצות מגורים 3.14-בו 3.13עוד ניתן להבחין בתרשים  .הטייסים, ות השלוםלאורך הרחוב) חיים-תל', ג

ל בדרום ובין רחוב מרדכי אנילביץ במערב ורחוב לוחמי "הנמצאות בין רחוב מרגולין בצפון ושדרות החי

י קבוצות מגורים אלה משלבות בתים טוריים צמודי קרקע ובניני דירות טוריים ביחד עם בנינ .גליפולי במזרח

 קבוצות מגורים הנמצאות משני צדי שדרות יד לבנים והמשולבות 4 מוצגות 3.14בתרשים  .פים"ציבור ושצ

קבוצת מגורים המורכבת מבתים , מדרום לשדרות יד לבנים, בנוסף מוצגת בתרשים. פ"בבתי הספר ובשצ

צגות קבוצות מגורים מו, מזרחי של יד אליהו-הכולל את האזור הדרום, 3.15בתרשים  .טוריים צמודי קרקע

,  בתים ועד צירוף של בתים טוריים ומרובעים בשתי קבוצות מגורים4-2החל מצירופים של , בגדלים שונים

  .ל ורחוב נגבה"החי' הנמצאות בין שד

  

  

  בצרון ורמת ישראל  3.3.3
קומות  4-3כאשר בתי דירות בני , נבנו כשכונות צמודי קרקע, בצרון ורמת ישראל הנמצאות מצפון ליד אליהו

 משה דיין מצפון לדרום ויצחק –מבודדים את הבניה הנמוכה מהדרכים הראשיות העוברות בשכונות אלה 

 4-3מוצגות קבוצות המגורים של בתי המגורים בני , בצרון'  שכ– 3.16בתרשים  .שדה ממערב למזרח

יצחק שדה ' ח ומרחמשה דיין העובר ממזר' מרח, המבודדות את קבוצות המגורים של צמודי הקרקע, קומות

, ההשכלה' בצרון ומגיעות לשד' י דרכים צרות היוצאות מרח"צמודי הקרקע משורתים ע. העובר מדרום

מוצגת השכונה ,  רמת ישראלונת שכ– 3.17בתרשים  .בצרון' דרום המקביל לרח-המשמש כציר ירוק צפון

של קבוצות מגורים צמודי קרקע אך התנאים הגיאוגרפיים איפשרו ריכוז גדול , כתמונת ראי  של בצרון

  .מסביב לשטח הציבורי המרכזי של השכונה
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  קבוצת מגורים בשכונת בצרון 3.17  קבוצת מגורים בשכונת רמת ישראל 3.16

  ת נוה חןקבוצת מגורים בשכונ 3.18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נוה חן  3.3.4
. משתרעת לאורך דרך הטייסים, אחת משכונות כפר שלם, נוה חן

מעפילי אגוז ' הרצועה המזרחית של השכונה המשתרעת בין רח

הביאה את המתכננים ליצירת מערך של קבוצות , ודרך הטייסים

כשכל קבוצת מגורים מגוונת בבניני דירות מסוגים שונים , גוריםמ

הנושאים ).  קומות7- ו4(וגבהים שונים ) מרובעים וטוריים(

' הנגישות אל הבתים מרח: המשותפים בקבוצות המגורים הם

הבתים . מעפילי אגוז על ידי קילדסקים המספקים נגישות וחניה

החודרת '  מ15וחב פ בר"מוגנים מצד דרך הטייסים ברצועת שצ

במרכזים ממוקמים פונקציות . למרכזן של קבוצות המגורים

  .  גינות המשולבות לעתים בגני ילדים:ציבוריות

  

  

  

  מרכז כפר שלם 3.3.5
עוטפים את הפונקציות . במרכז כפר שלם ממוקמים בניני הציבור המרכזיים של השכונה והפארק השכונתי

בתהליך תכנונה . ד" יח2,040 היתה 460רים בתכנית המתאר הקבולת שנקבעה למגו. האלה אזורי מגורים

 460-מתוך כ. לפינוי התושבים"  ביתךבנה"ים שנועדו ל'בה מגרשים לקוטגשל השכונה הוחלט לשלב 

 40-ועוד כ" ש" מגרשים נוספים תוכננו בשכונה 100-כ( מגרשים 320-מגרשים נטל מרכז כפר שלם כ

הוחלט , בינוי-שנועד לספק מענה לפינוי ,ע מדילול פוטנציאל הקרקעעל מנת להימנ). מגרשים בלבנה מערב
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  קבוצת מגורים במרכז כפר שלם 3.19

ומסתכמים עם , ד" יח1,050-הכוללים כ,  קומות9-8שבמרכז כפר שלם הבניה תבוצע במגדלי מגורים של 

  .בגדלים שונים,  קבוצות מגורים6ד אלה חולקו בין "יח. ד" יח1,370-ים בכ'מגרשי הקוטג

  

  בנה     בנייה    קבוצת 
  ה"ס        ביתך  רוויה       רים     מגו

  
1    130    40       170  
2    270    40       310  
3    250     110       360  
4    100    20       120  
5    200    60       260  
6    100     50        150     
  1,370       320    1,050       ה"ס
  

  

: קבוצות המגורים תוכננו בהפרדה של הנגישות לבתים

ולחלק החיצוני של בנה ביתך הגישה דרך לבניה הרוויה 

ברמת פיתוח גבוהה המשתלבים עם , אך לרוב בנה ביתך הגישה דרך רחובות משולבים, רחובות רגילים

תוכננו מוקדים הכוללים גינות משולבות , בצמוד לרחוב המשולב ההיקפי, במרכז קבוצת המגורים. ים'קוטג

בגלל בעיות הפינוי המתנהל באיטיות ובפיגור .  בכפר שלםכדוגמת קבוצות המגורים האחרות, בגני ילדים

 דבר הפוגם בתיפקוד ובחזות , הושלמהרוב קבוצות המגורים בשכונה זו לאבניית , מלוחות הזמנים

  . השכונה

  

  כפיר  3.3.6
היא , )דרך לוד(במפגש הרחובות משה דיין וחיים ברלב , מערב כפר שלם-הנמצאת בדרום, שכונת כפיר

י האדריכלים אורה ויעקב יער ואדריכל הנוף "השכונה תוכננה ע . נושא קבוצות המגוריםגולת הכותרת של

נרים 'י המכון לחקר הבניה של אגודת האינג"י מחקר שבוצע ע"עפ, )הלל. המשורר ע(הלל עומר 

בית אחד : ד" יח100- קבוצות מגורים שכל אחת הכילה כ10בשכונה תוכננו  .1978והארכיטקטים בשנת 

מיגוון הדירות מסוגים וגדלים . ד בכל בית" יח8 קומות עם 4 בתים בני 9-ד ו" יח30 קומות עם 8בגובה 

זוגות : וגי משפחות שונותנועד ליצור אפשרויות לאיכלוס מאוזן ומשולב של ס, שונים ופיזורן בבית ובקבוצה

,   חצר פנימיתהבתים תוכננו סביב. 'קשישים וכו, משפחות מרובות ילדים, משפחות קטנות ,צעירים

-   נסתיימה בנייתם של כ1979בשנת  .חניה ומצד אחד פתוחה לשדרה-משלושה צדדים מותחמת ברחובות

שמתכנניה זכו , גם כאן נפגמה השכונה. ד נמצאו אז בשלבי תכנון ובנייה" יח250-וכ',  דירות שלב א330

 פרטית במספר מגרשים קושי רב נגרם בגלל בעלות. מאי השלמתה, אביב-בפרס רוקח של עירית תל

  .וש זכויותיהםממתמהמהים במי) שאינם יזמים(שבעליהם 
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  קבוצת מגורים בשכונת כפיר 3.21  קבוצת מגורים בשכונת כפיר 3.20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיכום 3.3.7
לכן רצוי לאמץ אותה בתהליך תכנון של מקבצי , קבוצת המגורים מהווה חוליה היררכית בין הבית והשכונה

המשתלבים זה , רתיים שוניםרצוי ליצור רצף קבוצות מגורים בעלי איפיונים פיזיים וחב. מגורים עירוניים

קבוצת המגורים עשויה להוזיל , כמו כן .על מנת להגדיל את הזדהות התושבים עם מקום מגוריהם, בזה

קבוצת המגורים יש לה סיכוי טוב . 'הסקה וכו, מיזוג אויר, וליעל את המערכות המיכניות השונות כגון מעליות

  .יותר להתקשר עם חברות המספקות שרותי אחזקה
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  הסדר קרקעות 3.4
   ובעלות פרטיתגבולות חלקה

אביב ובמזרח העיר -בתל. הסדר הקרקעות המודרני בארץ ישראל התחיל עם תחילת שלטון המנדט הבריטי

נרכשה מבעליה שקרקע שמדד את ה,  על פי רוב באמצעות מודד מוסמך)פרצלציה(נעשו תכניות חלוקה 

תכנית בכמו למשל , מעורבים בחלוקה גם אדריכליםלעתים היו . חלוקהתכנית  וערך) לרוב ערבי מיפו(

עירוניים בשטחים של " נומרים/"מגרשים/חלקותיצרה חלקות ל הקוחל ה.החלוקה למגרשים של אחוזת בית

   .ר" מ750-250

וחלוקתו לחלקות , אביב ורמת גן-סופחו לתלאדמותיו  ,שכלל כפרים ערביים, ממזרח ליפו  שננטשאזורה

שאפשרו ") מתרוקות("דרכים כפריות בין החלקות הותוו . גדרותכגון , זיים בשטחסימנים פי לפי נעשתה

  . גישה לכל חלקה

קרקעות אלה חולקו במקרים רבים לחלקות . אזורים רבים בעיר שימשו עד קום המדינה כקרקע חקלאית

ות אלה היו מספר רב של חלק. על מנת לאפשר גביית מיסים וארנונה, שהגיעו אף לעשרות דונמים, גדולות

לא בוצע שיוך גיאוגרפי , ועל אף שתכניות בניין עיר רבות תוכננו בחלקות מאין אלה, בבעלות אנשים שונים

ללא הגדרת גבולות פיסיים מוסכמים , )מושע(בעלות יחסית בחלקה נתונה . מדויק של השטח לבעליו

, התקוה מושע רבות בשכונות  ישנן חלקות9ברובע . הקשתה רבות במימוש תוכניות בניין עיר מאושרות

  .שפירא ויד אליהו

  

  שיכונים ציבוריים ובעלות פרטית

, חוק רישום שיכונים ציבוריים נחקק 1964-ב.  הוקמו כשיכונים ציבוריים9רוב אזורי המגורים ברובע 

 במשרד רשם המקרקעיןפרטית על נכס רישום בעלות ל לקצר את תהליכי הסדר הקרקעות שמטרתו

הוא , למרות שהחוק נחקק כהוראת שעה. ר זה הוקם בידי או ביוזמת הרשות הציבוריתכאש, )טאבו(

  .הולך וגדל ומספר הדירות החדשות שאינן רשומות בטאבו  גם היוםממשיך להתקיים

  

, ובכלל זה את השיכונים הציבוריים, המנהל עבור המדינה את נכסיה הציבוריים, מינהל מקרקעי ישראל

 .הבעלות על קרקעות המינהלאת שום לר שמטרתו,  המרכז לרישום עירוני אתהקים לפני מספר שנים

מגרשים בהתאם  הקובעת את גבולות הas-madeנערכת מדידת ,  ביתאחר הקמתל :המרכז פועל באופן הבא

, התכנית מוצגת לרשות המקומית ולכל מעוניין בקרקע. ובהתאמה לשינויים שנבעו במהלך הבניה ע"לתב

לאחר מכן מתחיל  .התכנית מאושרת סופית ומתפרסמת בילקוט הפירסומים.  התיחסותלהערות וקבלת 

בשלב  .מיפוי ישראללמרכז הי "העוברת בקורת ואישור ע) ר"תצ(התהליך של הכנת התכנית לצרכי רישום 

ש "נרשמות ע )חלקות המשנה( והדירות ,הסופי של הרישום מכינים תשריט ותקנון של צו בית משותף

  ").טאבו(" במשרד רשם המקרקעין ,רוכשיהן
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  תכניות השיכון הציבורי 3.5
שלרובע יש פוטנציאל שידרוג על ידי טיפול בנושא השיכונים ,  התברר עד מהרה9במהלך העבודה על רובע 

מטרת תזכיר זה . הרבה יותר מאשר ברובעים אחרים של העיר, המהווים חלק ניכר ברובע, הציבוריים

  .ורי בנושא זההסט-להציג ניתוח תכנוני

: 1964-ד"תשכ) הוראת שעה(ההגדרה הסטטוטורית של שיכון ציבורי מופיע בחוק רישום שיכונים ציבוריים 

להגדרה זו ניתנו במשך השנים ". מקרקעין שהוקמו עליהם בנינים על ידי המדינה או מטעמה או ביזמתה"

 –יהם קבלו משכנתאות בסיוע המדינה די שהבנינים יהיו על קרקעות המדינה או שדייר. פרשנויות גורפות

  .מהווים שיכונים ציבוריים

  :או הקבלנית, בפועל לשיכונים הציבוריים ישנם מאפיינים אשר מבדילים אותם מהבניה הפרטית

בניני ציבור ושטחים (עם הקצאות נרחבות לצרכי ציבור , בצפיפות נמוכה, מתחמים מאורגנים:  בתכנון

על קרקעות זולות ועל , ם אלה נובעים מכך שהשיכונים נבנו בדרך כלל בשולייםמאפייני). ציבוריים פתוחים

  .חטיבות קרקע גדולות

, דירות קטנות ובינוניות בבתים טוריים. בניה מבוקרת בפיקוח צמוד, שיטות בנייה מתקדמות:  בבינוי

  .מרובעים וקומפקטיים להשגת יעילות וחסכון

ם משולבים בפתרונות אדריכליים להשגת ערכים עיצוביים מערכי דירות פונקציונליי:  באדריכלות

  . וארכיטקטוניים משופרים

, השיכונים נבנו בכל חלקי העיר. 60- וה50-אביב התקיימה בשנות ה-עיקר בניית השיכונים הציבוריים בתל

השיכונים היוו בסיס לשכונות גדולות לעומת . בעיקר בשטחים שסופחו לעיר לאחר מלחמת העצמאות

  .ונות הקטנות שהיו בה בתקופת המנדטהשכ

. 9 שכונות ברובע 15 שכונות מהן 63אביב -קיימות בתל, חברתית ואופי הבינוי, כיום מבחינה גיאוגרפית

, )להלן שיכונים(מבוססות על שיכונים ציבוריים , בדרום' ויפו ד' עד יפו ג, החל מרמת אביב ונוה שרת בצפון

 מעונות עובדים –אך בעלי אופי אחר , ישנם שיכונים" ההיסטורית"בעיר גם . או שבתחומן קיימים שיכונים

היא תצפה לשיפור , היה זה אך טבעי שעם שיפור רמת החיים של האוכלוסיה בשיכונים .ושכונות פועלים

  .תנאי המגורים

   

  פינוי בינוי 3.5.1

בתקופת המנדט הבריטי . הוא כמעט שלא היה קיים לפני קום המדינה. יש פנים אחדות" פינוי בינוי"למושג 

צריפים " (בניה רכה"שכונות אלה היו בעיקר אזורים בעיר שהיו מבונים ב". שכונות עוני"הוגדרו אזורים כ

לפי , הם היו מפוזרים לאורך דרכים צרות ובמיקום שהיה מקרי. ומלכתחילה נועדו כמבנים ארעיים) וכדומה

היחס לשכונות אלה נגזר מהמושג . תית ועירונית לרוב קרקעות בבעלות ממשל–זמינות הקרקע באותה עת 

  ".חיסול משכנות עוני"
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" חומרים קלים"עם קום המדינה נפוצו שכונות כאלה כמעברות שהיו בנויות במבנים ארעיים שנבנו מ

ולכן , שנבנו ברובן באזורים שנועדו לפיתוח בעתיד, המעברות). אסבסטונים, בדונים, צריפונים, פחונים(

, ועם שוך גל העליה הגדולה, שנים אחדות לאחר הקמתן. לשיכוני קבע" מעבר"מלשון " רהמעב"נקראו 

ומהמעברות נשארו , מבצע זה הצליח במידה רבה". חיסול המעברות"כבר הוחל במבצע , 50-בסוף שנות ה

  .רק שרידים מועטים

' וסלמה ב' סלמה א.  נודעו בעיקר המעברות שנבנו על שטחים לא מבונים של הכפר הנטוש סלמה9ברובע 

שהיו , עם חיסולן של המעברות .בתחום שסופח לרמת גן' וסלמה ג, אביב-כ סופח לתל"בתחום שאח

. נותרו שטחים חדשים שאפשר היה להקים עליהם שכונות חדשות במבני קבע, בתחומים המיועדים לפיתוח

דבר זה גילה . יתה במעברותגבוהה בהרבה מהצפיפות שה) ד לדונם"יח(השכונות החדשות נבנו בצפיפות 

שהצביע על , "פינוי בינוי"תהליך זה התפתח לרעיון  .פוטנציאל קרקע אדיר למגורים במקומות אטרקטיביים

תקני ומצד שני השגת עתודות קרקע לבניה חדשה -מצד אחד חיסול דיור תת. פעילות המשיגה שתי מטרות

  .בהיקפים גדולים

 חוק – 1965-הוחלט לחוקק חוק שנכנס לתוקפו ב,  פינוי– סרבניות לאור הקשיים שנתגלו בפינוי משפחות

) ולא בסדר הכרונולוגי שמקדים פינוי לבינוי" (בינוי ופינוי"הסיבה שהחוק נקרא . בינוי ופינוי של אזורי שיקום

עיקרו של  .שיבנה לאחר הפינוי, שהביא את החוק לדיון בכנסת, לשר השיכון" לא האמינה"היא שהכנסת 

או שיש לו בהם , )מכח החוק(מחזיק הגר במגורים מופקעים : "כלשונו" דיור חלוף"ק היה מבוסס על החו

  ".או שיש לו דיור, או אזור אחר, לא יידרש לפנותם אלא אם הוצע לו דיור חלוף באותו אזור, עסק

  

  כפר שלם  .א

ושני האחרים , אביב-אחד מהם כפר שלם בתל.  אזורי שיקום3לשם ביצוע החוק הוקמה רשות שהכריזה על 

כרזה את התנגדות התושבים הבכפר שלם עוררה ה. ע היהודי בצפתשכונות הנחלאות בירושלים והרוב

משפחות הבנים אף הוסיפו מבנים עבור  ו,מגוריהם הארעייםאת  רחיבושבינתיים השתרשו במקום וה

  .שהמשיכו לגור עם הוריהם

 קבעה צפיפות גבוהה תכנית זו. 460 תכנית מתאר הכנתה שלהתרכז בתהליך פינוי בינוי בכפר שלם  

הצפיפות ש בעוד, ד לדונם" יח8.5המהווה צפיפות ברוטו של ,  דונם1,574ד על " יח13,427: לניצול הקרקע

. בפועל הצפיפות נטו היתה גבוהה יותר.  מהשטח60%ד לפי " יח16.4: נוסחה בתכנית) התאורטית(נטו 

הצפיפויות של תכנית המתאר היו .  מהשטח למגורים40%-ירה רק כלאחר ההפקעות לצרכי ציבור שהות

  . 60- וה50-אביב בשנות ה-כפולות ממה שהיה נהוג בתל

משרד בין , חילק מינהל מקרקעי ישראל את אדמות כפר שלם, הפינוי והבינויעל מנת להאיץ את תהליך 

החכיר /הוא מכרלהם , תוח וחלמיששיכון ופי, רסקו, שיכון עובדים: חברות השיכון הציבוריותו השיכון

  .מתחמים גדולים

על , בשלמותוהאם לקבוע מתחמי פינוי שיחייבו פינוי המתחם : לגבי הבטחת הפינוי נבדקו כמה אפשרויות

בינוי בגלל סירובם - שמספר קטן של מיועדים לפינוי יעצרו את תהליך הפינוימנת לא ליצור אפשרות

  .יותו משולבים ללא התנמשמעית שהפינוי והבינוי יהי-חדבענין זה נתקבלה החלטה . להתפנות
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שאלה שניה שנבדקה היתה כיצד לשמור על השטח שפונה מחזרה של המפונים או פלישה של אחרים 

) פים"בניני ציבור ושצ(נדונה גם השאלה כיצד לאזן בין כמות בנית המגורים לשטחים הציבוריים  .לשטח

 במתחם חלמיש 2580ע "תב, עות משמעותיות בכפר שלם"שתי תב. וכיצד להבטיח פתיחת צירים לתנועה

, יות של פינוי מסוייםי כך התנ"בינוי ומנעו ע-ני פינויקבעו מאז, אזורים- במתחם שיכון ופיתוח2646ע "ותב

ד לבניה תמורת פינוי "כמות יח: בינוי-י קביעת שלבי פינוי"הדבר נעשה ע. אלא נתנו חופש פינוי למי שיחפוץ

  .של שטחי ציבור הנמדדים בדונמיםכמות 

. תחילה נקבע שהפיצוי יהיה לפי שטח הרצפות של מבני המפונים. גם נושא הפיצוי למפונים נדון בהרחבה

נמצא שהשיטה הנכונה תהיה לפי . את נכסיהם) ללא היתר כמובן(כי המפונים הרחיבו , שיטה זו לא צלחה

יימים עיכבה המשפחה את פינוייה עד להגיע גיל למרות שבמקרים מסו. מצבה הדמוגרפי של המשפחה

גובה הפיצוי למשפחה במתחם .  נמצאה שיטה זו כמתאימה יותר–הילדים להקמת משפחות נוספות 

גובה הפיצויים במתחם . י מועצת מינהל מקרקעי ישראל  בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון"חלמיש נקבע ע

גם חלמיש נעזרת . פחות המפונים ולעתים נעזרו בשרותי משפטמ עם מש"י מו"אזורים נקבע ע-שיכון ופיתוח

  .בשרותי משפט לגבי סרבנים ופולשים

-ים דו'עות להקצאת שטחים למגרשים של קוטג"שונו התב, על מנת לעודד את הפינוי במתחם חלמיש

כמחציתם של מגרשים אלה כבר נבנה .  מגרשים450-לכ, ד"ר ליח" מ250משפחתיים בשטח ממוצע של 

בעיקר בכך שהמתפנים נשארו לגור בסביבת , מסלול זה זכה לביקוש ונתן מענה לבעיות רבות. אוכלסו

  ).מבנים צמודי קרקע(מגוריהם הטבעית וגם בהתאמה לאופי המגורים שהיה להם 

  

  שכונת הארגזים  .ב

נסיון . גזיםשכונת עזרא ושכונת האר,  היו בשכונת  התקוה9בינוי של שכונות אחרות ברובע -נסיונות לפינוי

ביוזמת מינהל מקרקעי , לשכונת הארגזים הוכנה. הפינוי בשכונת הארגזים היה שונה מהפינוי של כפר שלם

בצפיפות שלקחה בחשבון את מספר המשפחות והמלאכות ) 2620' מס(ע "תב, אביב-ישראל ועירית תל

  ).ונם ד163-ד ל" יח1,200(ד לדונם " יח7.4-הצפיפות ברוטו הגיעה ל. שיש לפנות

 מבני מגורים 167למסמכי המכרז צורף סקר פינויים של .  הוכן מכרז לפינוי ובינוי השכונה1996בחודש יולי 

כמו כן כלל המכרז ". שעל הזוכה במכרז לפנות את כל המיועד לפינוי" מבנים 193ה "ס,  מבנים אחרים26-ו

  .קריטריונים והנחיות לאישור דמי הפינוי

, בים המיועדים לפינוי והזוכה במכרז בענין הזכאות לפינויים ומסיבות אחרותבגלל סכסוכים בין התוש

  . פרויקט פינוי בינוי של שכונת הארגזיםהוקפא
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  שכונותפרויקט שיקום  3.5.2

הוחלט להפעיל את התכנית , לאור הכרזה זו.  הכריזה הממשלה על פרויקט שיקום השכונות1977ביוני 

  .יהדות התפוצות בתכנון וביישומוולשתף את , לשיקום והתחדשות השכונות

  :המטרות העיקריות של הפרויקט היו

  .שיפור תנאי הדיור והתשתית הפיזית של השכונה. 1

  .שיפור איכות השרותים החברתיים בשכונה והקמת מבני ציבור הנדרשים להפעלתם. 2

  תדמיתהשילובה במרקם העירוני ושיפור , בלימת תהליכי ההתדרדרות האורבנית של השכונה. 3

  .    בעיני תושביה ויתר תושבי העיר

  )כפר שלם(התקוה ונוה אליעזר ' שכ, שמהן שתיים, אביב- שכונות בתל6הפרויקט הוחל על 

 -בשכונות אלה התגוררו כ).  לב יפו–מי 'ועג' יפו ד', יפו ג(נוה שרת בצפון וביפו : יתר השכונות היו. 9ברובע 

  שיפור תנאי הדיור והתשתיות התבצע באמצעות. וריחידות די 10,000- תושבים בכ40,000

בעיקר מערכת , הרחבת דירות וטיפול בשטחים הציבוריים, )שיפוצים חיצוניים ופנימיים(שיפוץ הבתים 

. דגש מיוחד הושם על תאורת הרחובות והשטחים הפתוחים. מדרכות ומשטחי חניה, הדרכים כולל כבישים

  .הביוב והניקוז, ו מערכות המיםנבדקו ושופר, תוך טיפול בשטחים אלה

 כולל 300- דירות והורחבו כ800-שופצו כ, יחידות דיור 1,130- תושבים ב4,360נוה אליעזר  בה התגוררו 

ופרויקט השיקום העבירן , שנבנה תחילה כדירות להשכרה לזוגות צעירים, "רובנס" דירות בפרויקט 190

  .משכירות למכירה ולהרחבה

מרכז יום , הוקם מרכז קהילתי המכיל אולם ספורט, נרו'י קהילת ריו דה ג"שאומץ ע, בפרויקט נוה אליעזר

. כמו כן הוקמו בשכונה מעון יום ומועדון צופים. ספריה ואודיטוריום. ס למוסיקה ולאמנות הבמה"בי, לקשיש

 גם נוסף על כך שופצו והורחבו מספר מבנים ציבוריים על מנת לתת מענה לשרותים החברתיים שנתנו

  .מענה לשכונות הסמוכות

נחשבה שנים רבות כאיזור פינוי , יחידות דיור 3,700- תושבים ב10,000-שכונת התקוה  בה התגוררו כ

הוחלט  ,1981פרויקט השיקום בשכונה בשנת עם תחילתו של . שגרם לה להאצת תהליך ההתדרדרות

  .ים של הרחובות והמגרשיםלזנוח את הגישה של פינוי ובינוי ולאמץ את המירקם השכונתי הקי

, נבנו מבנים רבים לשירותים ציבוריים, י הקהילות היהודיות בניו יורק ומקסיקו"שאומצה ע, בשכונת התקוה

. עונות יום ומרפאת שיניים מ3 ,גני ילדים,  בריכות שחיה3מרכז ספורט עם , "דוהל"אודיטוריום : בין השאר

 מסגרות חברתיות 3-ו,  דירות במסגרת דיור מוגן112: כמו כן הוקמו בשכונה מערכת שירותים לקשיש

  .בית שרה ומועדון קשישים בבית דני, מרכז יום לקשיש(לפעילות יומית 

). 'תאורה וכו, ביוב, מים(כולל שיפוץ התשתית , שופצו עשרות רחובות לרחובות משולבים, בתחום הפיזי

העבודות החלו בו עם . גולת הכותרת של השיפוצים היתה שיפוצו של השוק המפורסם בשכונת התקוה
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השיקום בוצע בשיתוף מלא עם סוחרי . החלת פרויקט שיקום השכונות על שכונת התקוה ונמשך זמן רב

  .השוק

בשלב ראשון . מגוריםנמצאה מתאימה לשילוב בניה חדשה ל, אשר התדלדלה מתושביה, שכונת התקוה

  .י"אביב בדרך לח-ד צמודות קרקע על שטח בבעלות עירית תל" יח32נבנו בה 

  :בשלב שני הוכנה תכנית לבניה עצמית בשני מסלולים

  . לבנות את בתיהן–מסלול המעודד משפחות שבבעלותן מגרשים  

 .ניה עצמיתלמטרת ב, י חלמיש לדילול השכונה"שנרכשו ע, מסלול המשווק את עודף המגרשים 

: בדרך זו, היה מתבצע שיפור תנאי הדיור בשכונות, 1978בשנת , עד להפעלתו של פרויקט שיקום השכונות

שיפרה את תנאי המגורים שלה באמצעות , שגרה לרוב בשכירות ובתנאי צפיפות, האוכלוסיה החלשה

ברה לדירות גדולות יותר י הע"ע, "חלמיש"וחברת השיקום הממשלתית עירונית " עמיגור", "עמידר"חברות 

וכאשר המשפחה התגוררה בבית חד או דו ") איחוד דירות("איחוד הדירה עם דירה סמוכה , ")העברה("

נהגה לשפר את תנאי , האוכלוסיה המבוססת יותר, לעומת זאת ").תוספת חדרים("בנו לה עוד חדר , קומתי

. רוב בהעתקת המגורים לסביבה טובה יותרתהליך זה היה קשור ל. י מעבר לדירה גדולה יותר"מגוריה ע

  .יציאת האוכלוסיה המבוססת מהשכונה היתה מהגורמים העיקריים להתדרדרותן של השכונות

  הרחבות דיור 3.5.3
גבעת התמרים , )'יפו ג(נוה גולן , נוה שרת: יפו-אביב- שכונות בתל5-פרויקט השיקום שהתבצע תחילה ב

כי שיפוץ , עד מהרה נוכחו היזמים והמטפלים.  בשיפוץ הבתים החל את פעילותו–ונוה אליעזר ) 'יפו ד(

, אולם בשום פנים ואופן אינו יכול לבוא במקום הרחבת הדירה. להתנעת השיקום, הבתים יכול לשמש כמנוף

לא  .אין תועלת בשיפוץ הבתים, כי מבלי שיורחבו הדירות, לפעמים, היתה גם הרגשה. לאלה הזקוקים לכך

הפעילות סביב הרחבת . ש בשכונות השיקום עבר משיפוץ הבתים להרחבת הדירותוהדג, עבר זמן רב

חלק משכונות אלה גם קבל מעמד של שכונות . גם שכונות אחרות" הדביקה"הדירות בשכונות השיקום 

החל , אביב-תוך מספר שנים לא רב הקיף מעגל הרחבות הדיור את רוב שכונותיה של תל". מועדפות"

דרך שכונות שהוקמו בשנות המדינה , )יד אליהו למשל(שלהי מלחמת העולם השניה משכונות שהוקמו ב

  .ועד שכונות יוקרתיות, )קרית שלום למשל(הראשונות 

הפעלתה של בניה במירקם . נתגלו מורכבותו ובעיותיו, עם גידולו והתפשטותו של מפעל הרחבת הדירות

הדיירים . ות בהפעלתה של בנית בתים חדשיםשלא היו ידוע, עוררו בעיות רבות, פיסי וחברתי קיים

  .שאין בניה זו פשוטה כל כך, והגורמים המלווים גילו

בישובים אחרים לא כל כך הקפידו על (עות להרחבה "הבעיה הראשונה התעוררה שהיה צורך להכין תב

בעלות משום שכולן היו ב(תכניות אלה היו צריכות לעבור את הטיפול של מינהל מקרקעי ישראל ). זה

ע כזו "לא פלא שמשך אישורה של תב). ועדה מקומית וגם ועדה מחוזית(ואת מוסדות התכנון , )המדינה

  . שנים6-5ולפעמים גם ,  שנים4-3נמשך 

עות הקפידו שלא לפגוע "שכן התב, הבעיות האחרות שנתעוררו נבעו מסיבות קנייניות והיחסים בין השכנים

אפשר בלי (ודרשו שלפחות יורחב טור דירות במלוא גובה הבית , עהי בניה פרו"ע, במירקם הבית המשותף
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, לבעיות אלה נמצאו לפעמים פתרונות דחוקים. דבר שגרם לשיתוקן של יוזמות ההרחבה). הקומה העליונה

  . דירות בכל העיר40,000-מתוך פוטנציאל של כ, שאיפשרו לבנות כמה אלפי הרחבות

הפחיתו את הלחץ מהביקוש להרחבת ) יציאת הילדים מהבית(רים השינויים הדמוגרפיים שחלו אצל הדיי

משפחות צעירות . קיומן של תכניות ההרחבה הביאו לשינוי הבעלות על הדירות, הדירות במספר שכונות

  .החליפו את הדיירים הותיקים

נציאל פוט: שכן יש לו משמעויות רבות, נושא הרחבת הדירות בשיכונים ראוי לחזור לסדר היום העירוני

פרויקט זה ישפר את מלאי הדיור  ).ראה רשימה מצורפת( בלבד 9ד ברובע " יח12,700 –פרויקט זה גבוה 

, הפרויקט ימשוך אוכלוסיה צעירה .לרבות התקנת מעליות לקומות העליונות, ויהיה משולב בשיפוץ הבתים

מיותר לציין ששידרוג  .חינוךבעיקר של מוסדות ה, דבר שיש לו משמעות רבה לגבי ניצול התשתיות הקיימות

המתמודדת , לצרכי גידול אוכלוסיית ישראל, השיכונים וגיבושם עשוי לספק מענה חלקי בקנה מידה לאומי

  9ע להרחבת דירות ברובע "רשימת תב.במצוקה קרקעית

  
  ע"אישור התב      

  תאריך פרסומים. מספר י  ד"מספר יח  ע"מספר תב  השכונה 
  16/9/82  2849  700  2104  בצרון

  2393  300  3732  7/1/90  
  3/5/85  3193  320  2248  רמת ישראל

  5/6/89  3665  156  2411  תל חיים
  17/12/89  3916  878  2399  'עממי ג

  9/10/88  3389  578  2327  רמת הטייסים
  16/12/82  2874  430  2059  נוה צהל
  26/11/87  3503  1,166  2323  יד אליהו

  2324  2,064  3503  26/11/87  
  2325  715  3523  28/1/88  

  29/1/87  3421  330  2340  לבנה
  20/11/94  4262  488  2588  כפיר

  25/6/87  3463  1,016  2352  נוה ברבור
  11/9/86  3378  572  2361  נוה אליעזר

  2558  504  4131  5/8/93  
  8/12/88  3588  1,523  2383  נוה חן

  1/3/88  3527  960  2382  ניר אביב
      12,700    כ"סה

  עירוניתהתחדשות  3.5.4

התחדשות "להפעיל שיטה לפינוי בינוי הנקראת , לפי המלצת ועדת אייגס,  קבלה הממשלה החלטה1998-ב

י הועדה "שיטה זו מומלצת להפעלה באזורים מסויימים העונים לקריטריונים שנוסחו  ע". עירונית

  .הבינמשרדית להתחדשות עירונית

ל משרד הבינוי " יצא מנכ1999באוקטובר . תהליךהייחוד בשיטה זו היה שיתוף הרשויות המקומיות ב

התחדשות עירונית היא קודם כל : "בקול קורא לראשי הרשויות המקומיות, ד שלמה בן אליהו"עו, והשיכון

משום כך יש חשיבות עליונה . ן והבניה"ורק אחר כך יהפוך הוא לאירוע בתחום הנדל, אירוע אנושי וקהילתי

  ".קומיות בהנהגת הפרויקטים בתחום שיפוטםלתפקידם של ראשי הרשויות המ
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 2324ע "הרחבת דירות לדוגמה לפי תב 3.23
 .עם תוספת קומה לפי הצעת המחברים

במקביל פנתה הועדה לבעלי מקצוע בהצעה שיתארגנו בצוותים לבחירת פרויקטים העונים להנחיות 

דרך , החל מהסברים על מהות הפרויקט, ולקריטריונים שרוכזו באוגדן מקיף של כל הנושאים הרלבנטיים

 הפעילות המעשית במתחמים  ועד ניהול–ירתם ההנחיות להגשת המסמכים לעיון ואמות המידה לבח

  .קודמו מספר גדול של פרויקטים וחלקם אף הגיעו למימוש, במשך השנים שחלפו מאז .שיבחרו

  :בעיקר מהסיבות הבאות, ישנה חשיבות רבה להפעלת פרויקטים אלה

בעיקר , במתחמים רבים המבנים וסביבתם הולכים ומתדרדרים וחלקם אף מסתכנים בקריסתם 

  .ברעידות אדמה

 ,חניה: המבנים אינם עומדים בתקנות הבניה החדשות ואינם נותנים מענה לשאלות רבות כגון 

  .'מילוט וכו, בידוד מרעש, בטיחות, מעלית

  .מתחמים רבים כוללים תשתיות פיסיות וחברתיות שאינן מנוצלות 

הדרושות  תודות הקרקעי כך לע"אפשרות לניצול יעיל של הקרקע על ידי העלאת הצפיפות ולתרום ע 

  .לגידול האוכלוסיה

לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול "אשר מטרתה , 38) תכנית מתאר ארצית(א "לאחרונה אושרה תמ

חוקיים ואחרים לשיפור , רחב של הסדרים כלכליים

 .לצורך עמידותם בפני רעידות אדמהמבנים וחיזוקם 

ים אשר א זו עשוייה להשתלב בעיבוי של פרויקט"תמ

אגפים ודירות וכן הרחבת דירות , ישלבו תוספת קומות

  .תוך שינוי חלקי המבנה הקיימים ושיפורם, קיימות

  )הצעה לפרויקט עיבוי(מרגולין ביד אליהו ' מתחם רח

' רח, מרגולין בדרום' רח, לה גרדיה בצפון' רח :גבולות

  .לוחמי גליפולי במזרח' רח ויגאל אלון במערב

 בניני מגורים טוריים הניצבים 6במתחם קיימים 

 18- קומות ו3כל בנין בן . אחד מהשני'  מ30-25במרחק 

ע "וניתן להרחיבה לפי תב, ר" מ76שטח כל דירה . דירות

 קומות 2על גגות הבתים מוצע להוסיף . ר" מ110- ל2324

 דירות 200ה עם הקיים "ובס,  דירות נוספות72ולקבל 

ראו . קרקעית-ה תתהחניה לבתים תהי. ר" מ110בנות 

  . מצורף3.23תרשים 
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  הרובע ברובד שכונתי 4
  :סדר הצגת השכונות לפי חלוקה לאיזורים

  

  :צפון -

  נחלת יצחק •

  רמת ישראל •

  בצרון •

  

  :מרכז מערב -

  יד אליהו •

  

  :מרכז מזרח -

   תל חיים •

  ועמישב' עממי ג •

  רמת הטייסים •

  

  :דרום מערב -

  התקוה •

  ל"נוה צה •

  עזרא •

  הארגזים •

  

  :דרום מזרח -

  כפר שלם •

  נוה ברבור •

  כפיר •

  לבנה •

  נוה אליעזר •

  נוה חן •

  ניר אביב •

  ידידיה •
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 נחלת יצחק 4.1
  

  בראשית 4.1.1

שממזרח ,  על אדמות המושבה הטמפלרית שרונה,1925 בשנת , על ידי יוצאי ליטאנחלת יצחק נוסדה

נחלת יצחק , על אף שלא הייתה דרך ישירה שקישרה בין שרונה למושבה היהודית עיר גנים. לוואדי מוסררה

גבולותיה . יפו ממזרח לאיילון–אביב -והייתה לשכונה היהודית הראשונה של תל, ה באמצע בין שתיהןהוקמ

ערוץ יבש וקטן , התפצלותו מזרחה לוואדי אל לוז בדרום, הטבעיים של השכונה היו וואדי מוסררה במערב

שקישר בין , ) כיוםרחוב עמק ברכה(במרכז השכונה חצה ציר . וגבולה המערבי של עיר גנים במזרח, בצפון

). El Gharbiye(אדמותיה בצפון היו חלק מאדמות אל גרביה . הדרך לפתח תקוה במערב עם עיר גנים במזרח

  . בתים מאוכלסים36 תושבים והיו בה 134 גרו בנחלת יצחק 1931בשנת 

  

  מבנה 4.1.2

גבולותיה  ל60-תחילת ה, 50-עד הגיעה בסוף שנות ה, השכונה עברה מספר שינויים בשטח ובגבולות

וביניהם חוצצת דרך , מצפון וממערב היא גובלת בשכונות גבעתיים בורוכוב וקריית יוסף. וצורתה הנוכחיים

, בדרומה של השכונה נמצאת דרך השלום). שהופכת בדרומה לדרך משה דיין(עליית הנוער / ערבי נחל 

. ים ראשיים לשני אזורים עיקרייםהשכונה נחלקת על ידי שלושה ציר. ובמערב נושקת השכונה לנתיבי איילון

בעלי (לעסקים ותעשיה , ציר יגאל אלון וציר נחלת יצחק חוצצים בין איזור המגורים שבצפון מזרח השכונה

מקשר את תושבי השכונה ישירות , עמק ברכה, ציר שלישי. שבמערב ודרום השכונה) צביון מטרופוליני

-חלוקה זו ניכרת כבר במפה מ. בילוי ושירותים, מסחרובכך מתפקד כציר שכונתי ל, מזרחה ללב גבעתיים

לאורך הגדה הצפונית של וואדי אל לוז והגדה ) בעיקר מחלבות(שם התרכזו מפעלים , )1ראה נספח  (1944

שני . בין מפעלים אלו והמגורים חצצו דרכים בתוואי זהה לדרכים של ימינו. המזרחית של וואדי מוסררה

ומפעל המים שהוקם , אותה מפה הם מטעי הבננות שמדרום לוואדי אל לוזמאפיינים חשובים נוספים ב

. וממוקם במזרח השכונה בנקודת שיא טופוגרפית, )WT(ומצוין במפה במגדל , בשותפות על ידי התושבים

במהלך תנופת הבניה . 70-שתחילתו בשנות ה, אזור המגורים בשכונה עבר טרנספורמציה משמעותית

, 90- וה80-גל בניה זה נמשך אל תוך שנות ה. 8 קומות ויותר4קומות במבנים בני  2הוחלפו מבנים בני 

אלא אף נבנו מרבית המגרשים , ובמהלכו הלכה השכונה והצטופפה לא רק בכמות יחידות דיור למגרש

  .9למגורים

  

                                                           
וחלק , ד לדונם" יח4 מציין כי מרבית מגרשי המגורים הבנויים בשכונה היו בצפיפות של עד 1952-4סקר שימושי קרקע בשנים  8

 _____________.ד לדונם" יח4-8קטן בלבד בצפיפות של 
  .90- משנות ה23%ו, 80- משנות ה20%, 70- מהמבנים בשכונה משנות ה39%-כ מעיד כי 1998-סקר גיל מבנים מ 9



68  

  תכנון 4.1.3

תוכנית . יתוחשם היא הוגדרה כאזור פ,  המנדטוריתr-6ע "התייחסות תכנונית לנחלת יצחק הופיע כבר בתב

התכנית המקיפה .  התייחסה למטעי הבננות שמדרום לוואדי אל לוז וייעדה אותם לאזור תעשיה1951-קיי מ

יבה ארבעה כתתכנית זו ה. 195610- ואושרה ב1950- שהופקדה ב188הראשונה לשכונה הייתה תכנית 

 באופן שתאם את המתואר ,ראשית היא הבחינה בין אזורי התעשיה למגורים. מאפיינים מרכזיים לשכונה

והרחבת דרכים , מאפיין נוסף היה השלמת רשת הרחובות בעיקר באזור המגורים בשכונה. 1944-במפה מ

מאפיין מרכזי אחרון היה יצירת שטח ). עמק ברכה ועליית הנוער, נחלת יצחק, יגאל אלון(ראשיות קיימות 

הדרכים החדשות . להסדרת ערוץ אפיק הנחלמפורז מבניה לאורך גדת האיילון המזרחית כעתודה קרקעית 

למבננים מלבניים , מרובעים בצורתם ובעלי גודל שטח דומה, שהתכנית התוותה פיצלו שטחי מגורים קיימים

נקודת עניין נוספת היא הגדרת אזור מעורב למגורים ומלאכה . בהם כל בניין מגורים זכה לחזית לרחוב

 התקיימו במסגרת קו כחול 188-קיי ו, שתי התכניות. וב עמק ברכהמשני צידי רח, מערבית לדרך יגאל אלון

. שאושרה עשר שנים מאוחר יותר, 618 הופקדה תכנית 1961-ב. שעקב אחר תוואי וואדי אל לוז כמצב נתון

והוציאה לחלוטין מפעלי תעשיה , 188תכנית זו חידדה סופית את הפרדת השימושים שהונהגה בתכנית 

  .'אזור המגורים עצמו הוגדר כמגורים ג.  המגורים מהאזור המעורב במערב השכונהואת, מאזור המגורים

  

  התפתחות 4.1.4

תכנונית הייתה השכונה . מראשיתה הייתה נחלת יצחק מושבה יהודית עצמאית ללא שייכות מוניציפאלית

המנדט  פנה ועד השכונה לרשויות 1945 לפברואר 25-ב). גן-רמת(כפופה לגבול בנין ערים של עיר גנים 

ולחבר את מפעל המים שבבעלות התושבים המקומיים לרשת , אביב-בבקשה לצרף את שכונתם לתל

רוקח בינואר . הקים ראש העיר י, אביב-עם סיפוח נחלת יצחק לגבול בנין עיר של תל. אביב-הניקוז של תל

. אביב- של תל היא סופחה סופית לגבול המוניציפאלי1948ובמרץ ,  ועדה שבחנה את צרכי השכונה1946

 עם רשימת דרישות לשיפור מוסדות החינוך 1948אביב ביולי -ועד נחלת יצחק פנה לראש עיריית תל

ה הציבורית והסדרת קשר התנוע, רכב ולהולכי רגל-סידור דרכים לכלי, )ס וגן ילדים" ביהאלו כללו(בשכונה 

 1949-ב.  על מפעל המים לעירייהוביקש מצידו להעביר את הבעלות, תר לדרישותרוקח נע. עם מרכז העיר

  .11בית קפה ומסעדה, תולמכחנויות  22,  מבנים250,  תושבים1500-מנתה נחלת יצחק כ

  

אביב שלא עמדה - פנה ועד השכונה בכתב לשר הפנים בתלונה על עיריית תל1949 ליוני 10-ב

הכחשת העירייה קיים על אף . ועל כן הם ביקשו להסתפח לאחת הערים השכנות, בהתחייבויותיה לשכונה

שמונתה על , בעקבות ישיבות שקיימה ועדת גבולות. 1950משרד הפנים מפגש במעמד שני הצדדים ביוני 

 גבעתיים –אביב -ו רשמי לגבולות תלהתפרסם בספטמבר אותה שנה צ, 1954ידי משרד הפנים במהלך 

ים לספח את נחלת יצחק  שב ועד השכונה בפניה למשרד הפנ1956-ב. 12אביב-שצמצם את שטחה של תל

                                                           
  . התכנית זוכה למספר תיקונים בתיאום עם תושבי השכונה1959בפברואר  10
 2000- הן הכילו כ1949-ב. עבור פליטי שכונות הספר,  שכונות רמת ישראל ובצרון1948/9בצמוד לנחלת יצחק הוקמו במהלך  11

  .נים מב161-תושבים ו
  .אביב לגבעתיים- דונם משטח בנין עיר ומהשטח המוניציפאלי של תל1000-בפרסום הרשמי מסופחים כ 12
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 יפו לדיון –אביב - התבקש ראש העיר חיים לבנון למנות נציג מטעם עיריית תל1956באוגוסט . לגבעתיים

 הפנה 1957ספטמבר -ולבסוף ב, ראש העיר ניסה ללא הצלחה לבטל את הדיון. שייערך במשרד הפנים

טענות תושבי ללבנון תייחס הבמכתב . אביב בעניין לשר הפנים-מכתב שפרט את עמדת עיריית תל

דרישת התושבים לאחוזי בניה נוספים וצמצום ) 1. אביב- לניתוק מתלהתבססה דרישתםהם עלי ,השכונה

תפיסתו על פי ) 2. ניתן לבדקם עניינית מקצועיתו, הם סחטנות, 188ע " שאושרו בתבכפי, שטחי התעשיה

מאז ) 3. על פי כתובת העבודה היא שרירותיתהעדפת שיוך מקום מגורים על פי הרגלי בילוי וצריכה ולא 

 העירייה יצרה )4. פיתוח ושירותים, אביב השקיעה העירייה כספים רבים בתשתיות-סופחה השכונה לתל

. ובכך ישתפרו התנאים בשכונה, את התשתית הסטטוטורית לניוד הרפתות שהיו בשכונה לאזור אחר ברובע

שכן זהו חלק מאזור , 188ע "מעבר לשטחים שאושרו בתב, לא ניתן לצמצם עוד את היקף התעשיה) 5

 החלטת הועדה שהעבירה את הגבול בין הערים בוואדי אל לוז ובמוסררה) 6. 13 יפו–אביב -התעשיה של תל

בהקשר . והשני יוסט וישונה לו התוואי, קרקעיות-שכן הראשון תוכנן להיעלם בצינורות תיעול תת, שגויה

עיר כי סיפוח קטע מהגדה המזרחית לגבעתיים יקשה על מימוש תכנית אמר ראש ה, לוואדי איילון

בשל העברת האחריות של קטע משטחי הפרויקט המסובך לעיר שאין , התחבורה המקיפה שתוכננה לוואדי

 –אביב -המשך רחוב ארלוזורוב מזרחה מעבר לאיילון משמש עורק תנועה ראשי לתל) 7. לה עניין בפרויקט

כי ,  לספטמבר30-טען שר הפנים ב, בתשובתו לראש העיר.  אחרת עלול לפגוע ביעילותווהכפפתו לעיר, יפו

ולכן הוא ראה לנכון לבחון את עניין , אביב חזרה ועלתה מספר שנים-דרישת תושבי השכונה להתנתק מתל

  .שייכות השכונה

  

בקשה להפגש עם פנו שני עורכי דין למשרד הפנים ב,  לנובמבר אותה שנה21- וב1957 לספטמבר 30-ב

 לינואר 16-ב. אביב-שהתנגדו למהלך הניתוק מתל, נציגי בית החרושת יצהר ועם חלק מתושבי השכונה

 1958במרץ .  מכריז שר הפנים בפרסום רשמי על סיפוח רוב שטחה של נחלת יצחק לגבעתיים1958

 1-וב, וצאה מהסיפוחמתדיינים נציגי העיריות בהשלכות כלכליות של החזרים כספיים וגביית מיסים כת

ל תביעה "באותו זמן מגישים עורכי הדין הנ.  יפו מפסיקה לספק שירותים לשכונה–אביב -לאפריל עיריית תל

פוסק , לאחר זימון פקידים מהמשרד והוצאת צוו על תנאי לשר הפנים. לבית משפט נגד משרד הפנים והשר

  .  יפו–אביב -תלנגד ניתוק השכונה מ, 1958באוקטובר , בית המשפט העליון

בסוף .  הנחה ראש העיר לבנון את מחלקות העירייה לחזור ולשרת את נחלת יצחק1958 לנובמבר 4-ב

 מתחיל 1959בתחילת . 14אותה שנה הבעלות על מפעל המים של השכונה עוברת באופן סופי לעירייה

מתקיים מפגש בין וביוני , ע לשכונה"תהליך תיאום בין תושבי השכונה ומנהל ההנדסה לתיקון התב

אביב וגבעתיים בענייני מיסוי -במהלך אותה שנה מתקזזות עיריית תל. התושבים לראש העיר במשרדו

  .והוצאות על השכונה

  

                                                           
לאור העובדה , בהקשר זה הביע ראש העיר תמיהה על החלטת הועדה לספח גם את אזור התעשייה של השכונה לגבעתיים 13

  .שהתושבים התלוננו נגדו
 .אביב וגבעתיים- על תולדות שיוך שכונת נחלת יצחק לתללדיון מורחב) גבולות (3.1פרק -ראה תת 14
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 רמת ישראל 4.2
  

  בראשית 4.2.1

השכונה נבנתה בשני .  משפחות מפליטי שכונות הספר300- ואוכלסה על ידי כ1948-רמת ישראל הוקמה ב

נבנו ) 60-ראשית שנות ה(ובשני , משפחתיים-קמו מבנים צמודי קרקע דוהו) 1948-9(בראשון , שלבים

היו חלק מאדמות אס , 1948אדמות השכונה שימשו לחקלאות ומטעים עד . 15צמודי קרקע ובתים טוריים

במזרח גבלו קרקעות אלו בדרך שקישרה בין כפר סלמה . והיו בבעלות המושבה שרונה, )Es Salaliq(סלליק 

בשנות ). בתוואי שכיום משמש את דרך השלום(ם "קריית יוסף וגבעת רמב, דיות עיר גניםוהמושבות היהו

אולם שכונת רמת , שחצה דרכם,  הקרקעות החקלאיות צפונה מעבר לערוץ של ואדי לוזהשתרעו 40-ה

  .אביב-בתוואי בו דרך השלום נסללה עם תפנית מערבה בכיוון לתל, ישראל נבנתה עד גבול הערוץ

  

  מבנה 4.2.2

שלוש כניסות ויציאות משרתות . שביניהן מפריד רחוב יחיד, כונה בנויה בשתי טבעות פנימית וחיצוניתהש

מרבית . ומתקשרות ישירות לעורקי התחבורה הראשיים השלום ודיין,  לשכונההממונעתאת התנועה 

יים בתים וחלקם הקטן הגובל בדרך דיין בנו, משפחתיים צמודי קרקע-המגרשים בשכונה בנויים בתים דו

ולדרכים הראשיות הסובבות , בין המגרשים מקשרת רשת שבילי הולכי רגל שמגיע לפאתי השכונה. טוריים

, בשכונה שלושה מגרשים ציבוריים. וגובלת בבסיס צבאי, החזית הדרומית של השכונה אטומה. אותה

  .מבנה חינוך ופנאי וגן ציבורי, שהמרכזי והגדול ביניהם מכיל מרכז מסחרי

  

  נוןתכ 4.2.3

 ואושרה שלוש שנים לאחר בניית ואיכלוס 1948-שהופקדה ב" קיי"ע "ראשית התכנון של רמת ישראל בתב

וקבע לגבי רמת ישראל מגרשים ,  שהכיל מספר שכונות9ע זו הקיפה שטח גדול בצפון רובע "תב. השכונה

 אושר 1953-ב. ות בשכונהגינה ציבורית וביטול הדרכים ההיסטורי, מבני ציבור, קומתיים-למגורים חד או דו

ותיקון נוסף שנה , שחידדה נקודתית הגדרות של צפיפות ומאפייני מבנים, 238ע "בתב" קיי"ע "תיקון לתב

שאפשרה תוספת קומה שלישית , 880ע "בתב" קיי"ע " שוב תוקנה תב1965-ב. 367ע "לאחר מכן בתב

אך גם , קרה הרחבת ושיפוץ דיור שעי2248ע " אושרה תב1985-ב. במבנים בהם קומת עמודים לחניה

  .התייחסות נקודתית לחילופי שטחים בין מגורים ושימושים ציבוריים

                                                           
על אף שמרבית המגרשים  (50- בשנות ה59%-ו, 40-ד בשכונה נבנו בשנות ה" מיח34%- מראה ש1998-סקר גיל המבנים מ15

   .1 בנספח 1963-ו, 1949א משנת "ראה תצ). ד גבוה יותר במגרשים של הבניה הטורית"צפיפות יח, 1948/9-נבנו ב
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  התפתחות 4.2.4

 יפו ומרבית דייריה גרו בשכירות תחת החברה –אביב -שכונת רמת ישראל הוקמה על ידי עיריית תל

אביב -עם עיריית תלהתכתבו ועד השכונה , במהלך העשור הראשון של השכונה. 'עזרה ובצרון'העירונית 

סלילת כביש , מכתבים רבים כללו דרישות להקמת בית כנסת. בדרישה לשפר ולקדם את פיתוח השכונה

 כללה השכונה 1956- ב.שיפור שבילי הולכי רגל ושיפור השוק השכונתי, הקמת בית תרבות ונוער, בשכונה

 הגישו 1957-ב. כונת נחלת יצחקס שבש"ילדי השכונה למדו בביה.  תושבים2500-שהם כ,  משפחות320-כ

באותה שנה נסללו מספר כבישים . גם אם במימון עצמי, דיירי השכונה בקשה לעירייה להוסיף חדר לבתיהם

בשנת .  כבישים וביניהם קטע דרך השלום בגבול המזרחי והצפוני של השכונה15 נסללו 1963ועד , בשכונה

 1961-ב. משכנו הקודם התפנה לטובת מועדון קהילתיו, ס הממלכתי דתי בשכונה" הוקם בנין לביה1958

- ועד השכונה לעיריית תלפנה 1972-ב. הושלמה העברת הבעלות על הבתים בטאבו על שם התושבים

בקשה זו חוזרת בסיור שערך . שנבנו בקומה אחת,  יפו בבקשה לאפשר תוספת קומה לבתי השכונה–אביב 

בקשות אלה שבות . החליף את השוק השכונתי בסופרמרקטכמו גם הבקשה ל, 1974-ראש העיר בשכונה ב

 מורה ראש העיר לקיים מפגש 1980-וב, 1977ועולות בביקורים הבאים של ראש העיר שלמה להט משנת 

 ראש העיר לממשלת ישראל פנה 1979-ב. בין מהנדס העיר פן לנציגי השכונה לדון בסוגיית הקומה השנייה

.  את רצון יהדות אוסטרליה לתרום לפרויקטוציין, שיקום שכונות מצוקהבבקשה לצרף את השכונה לפרויקט 

 צוין כי השוק השכונתי המשודרג של רמת ישראל 1980-בעיתון הקהילתי של שכונות רמת ישראל ובצרון מ

 .ביגוד ופרפומריה, ירקן, מכלות, דגים ועופות, הכיל חנויות בשר
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 בצרון 4.3
  

  בראשית 4.3.1

שממזרח לוואדי מוסררה מול שכונת , דמות המושבה הטמפלרית שרונה על א1950בצרון נוסדה בשנת 

אביב -י עיריית תל"הוקמו ע, משפחתיות עם הכנה להרחבה-דירות חדר דו, בתיה הראשונים. מונטיפיורי

לשכונה גבולות היסטוריים ברורים כלפי . שעזבו את מגוריהם על גבול יפו עקב המלחמה, עבור פליטי הספר

גבולותיה הפיסיים בצפון ובדרום נוצרו רק עם .   גבול אדמות הכפר סלמה-ומזרח , מוסררה וואדי -מערב 

אדמותיה שימשו לגידולי בננות וגידולי . 1955סלילת הדרכים הראשיות השלום ויצחק שדה בשנת תחילת 

  ).1944לפי מפת (שדה 

  

  מבנה 4.3.2

יצחק שדה בדרום ואיילון , מזרחמשה דיין ב, השכונה תחומה על ידי הרחובות הראשיים השלום בצפון

שכן בינו לבין האיילון , משמש כגבול מערבי לשכונה) גיבורי ישראל במקור(בפועל כביש יגאל אלון . במערב

ואת ) מגדלי טויוטה( בנייני משרדים גדולים 3פרט לחלקו הדרומי המכיל , יש רק מדרכה רחבה וטיילת

תעשייה ותעסוקה במערב ומגורים , ריים על פי שימושיםהשכונה עצמה נחלקת לשני חלקים עיק. הסינרמה

בין רחוב עמינדב . המסתיימת ברחוב עמינדב בדרום, בין שני חלקים אלה חוצצת שדרות ההשכלה. במזרח

,  קומות3לגבולה הדרומי של השכונה קיים חלק מובחן נוסף של השכונה המכיל שורת מבני שיכונים בני 

, אולמות תצוגה ומשרדים, מוסכים, אזור התעסוקה מכיל מבני תעשייה. ם"שנבנה במקור עבור חברי מפ

. 5016-ונבנה ברובו במהלך שנות ה, אזור המגורים מאופיין באחידות בינוי רבה. בגבהים וגדלים שונים

- מרכז השכונה מכיל בניינים דו. רצועת המבנים לאורך גבולה המזרחי של השכונה מכיל בינוי טורי מדורג

חצייה בין שני חלקי . ורשת דרכים המשלבת סימטאות להולכי רגל בלבד, שתיים-בני קומה אחתמשפחתיים 

כניסה ממונעת לאזור המגורים של השכונה . השכונה העיקריים אפשרית רק לאורך שדרות עמינדב

  .מדרך השלום וממשה דיין, אפשרית בשתי נקודות בלבד

  

  תכנון 4.3.3

תוכנית זו קבעה את חלוקת השימושים בשכונה . 1951-מ" קיי"מבנה השכונה כמתואר מופיע כבר בתכנית 

ואף , את הבינוי הצפוף יותר בין הרחובות עמינדב ויצחק שדה, וההפרדה באמצעות רצועה ירוקה לינארית

 שפרטה על אופי הבינוי 221 אושרה תכנית 1952-ב. מקמה את מבנה בית הספר שבמרכז אזור המגורים

תכנון השכונה .  קומות3והתירה שימושי מסחר בקומות קרקע של בניינים בני למגורים ותעשייה בשכונה 

,  אשר פרטה על טיב המגורים ברצועת המגרשים המזרחית של השכונה227הושלם באותה שנה בתכנית 

 תוספת קומה למבנים התאפשרה 1965משנת ") קיי"תיקון לתוכנית  (880בתוכנית . לאורך דרך משה דיין
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 זכויות הקנתהתוכנית זו .  עבור שכונת בצרון בלבד2104 תוכנית אושרה 1982-ב. דיםבעלי קומת עמו

תוכנית הרחבת . כתיבה שמירה על סגנון אדריכלי אחיד בשכונה באמצעות הנחיות עיצובוה, להרחבת דיור

  .1990- באושרה) 2393(דיור נוספת 

  

  התפתחות 4.3.4

רבית דייריה גרו בשכירות תחת החברה העירונית  יפו ומ–אביב -שכונת בצרון הוקמה על ידי עיריית תל

בהתכתבות עם .  תושבים מחציתם חיילים משוחררים600- חיו בשכונה כ1951בשנת . 'עזרה ובצרון'

לרצף , לסלול כבישים,  יפו עלו דרישות חוזרות ונשנות להקים בשכונה גינה ציבורית–אביב -עיריית תל

תור את בעיית הילדים הנאלצים לנדוד עד שכונת נחלת יצחק ס בשכונה על מנת לפ"שבילים ולבנות ביה

 1958בדצמבר .  מאשרת העירייה לתושבים לבנות חדר נוסף בבתים על חשבון הדיירים1954-ב. השכנה

ושנתיים מאוחר יותר נפתח גשר חדש מעל האיילון שמחבר את , מתקיים טקס חניכת השדרה בבצרון

 עוברת הבעלות בטאבו של בתי השכונה על 1961בשנת . ב לוואדיהשכונה עם שכונת מונטיפיורי שממער

  .שם התושבים

                                                                                                                                                                                                 
 .1998-כך לפי סקר גיל מבנים מ,  ממבני השכונה הוקמו באותן שנים97%-כ 16
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 יד אליהו 4.4
  

  בראשית 4.4.1

בגבול בין כפר סלמה למושבה , שנקראו אדמות זבלאווי, אליהו הוקמה על קרקע חקלאית-שכונת יד

 .2-שלחמו במלחמת העולם ה,  עבור משוחררי הצבא הבריטי 1945-השכונה הוקמה ב. הגרמנית שרונה

גבולה . הוקם מחנה אוהלים בשכונה לפליטים מאזורים שנפגעו מהמחלה,  בזמן מגפת הדבר1946-ב

, 40-שימש ציר תנועה ראשי באמצע שנות ה) דרך ההגנה כיום(יפו -דרך סלמה, אליהו-הדרומי של יד

שתי  40-מצפון לדרך זו היו בשנות ה. בהתחברו אל דרך סלמה מערבה באמצעות גשר מעל ואדי מוצררה

-שתי שכונות נוספות שנבלעו ביד. 1948אליהו אחרי -שסופחו לשכונת יד', גבעת שמשון'-ו' מוגרבי'שכונות 

  .'שכון עממי'-ו' הקווקזים'אליהו הן 

  

  מבנה 4.4.2

בצפון , במערב דרך איילון: השכונה מוקפת דרכים ראשיות. 9אליהו היא השכונה הגדולה ברובע -שכונת יד

שכונות על ידי שתי דרכים -השכונה נחצית לארבע תתי. ן ובדרום ההגנהבמזרח משה דיי, יצחק שדה

השכונות על ידי -כמו כן נחצות תתי. דרום-מערב ויגאל אלון על ציר צפון-לה גארדיה על ציר מזרח: ראשיות

ח על "לבנים והפלמ-שדירות יד, ל"שדרות החי: דרכים משניות הקושרות ומשרתות את התנועה הפנימית

-פרט לרובע הצפון. לוחמי גליפולי ושדירות המעפילים על ציר צפון דרום, והגיבור האלמוני, מערב-ציר מזרח

. יתר רבעי השכונה מאופיינים במבני מגורים, בילוי וספורט, המכיל אזור תעשייה, מערבי של השכונה

  .נחלקת למספר מרקמי בינוי שונים, 17השכונה שרוב בניניה הוקמו במשך ארבעה עשורים

  

  כנוןת 4.4.3

 87ע " מאושרת זמנית תב1945-ב. אליהו כאזור מיועד לפיתוח- המנדטורית מופיע שכונת יד6-בתכנית אר

אך מיד לאחר מכן מוחזרת לתיקונים ודיונים בשל הצורך בהריסת מבנים , שעורכת רפרצלציה לשכונה

קרוב מאוד למצבה  השכונה תוכננה באופן ש1951- מ'קיי'בתכנית . שאינם תואמים את התכנון, קיימים

-כך גם יעוד הרבע הצפון. רבעים באמצעות דרכים ראשיות מקורה בתכנית זו-החלוקה לארבעה תתי. כיום

, יתר השכונה מיועדת למגורים. מערבי לתעשייה בחלקו העליון ולשטחים ירוקים פתוחים בחלקו התחתון

ם נחצים על ידי שורה של שטחים שני הרבעים המזרחיי. ובמרכז כל רבע מוקצה שטח גדול למבני ציבור

גבולות תכנית זו נקטעים ואינם משלימים את הרבע . כפי שקיים בפועל במקום, ירוקים פתוחים ומבני ציבור

כפי שהיו בזמן ' גבעת שמשון'-ו' מוגרבי'תכנית קיי מותירה את מערך הדרכים בשכונות . מזרחי-הדרום

. אליהו חולקה בין מספר תכניות מפורטות וממוקדות יותר-ידלשכונת ' קיי'ע "התייחסות תב. עריכת התכנית

                                                           
 בשנות 22%- וכ60- בשנות ה19%-כ, 50- בשנות ה41%-כ, 40- ממבני השכונה הוקמו בשנות ה15%-לפי סקר גיל מבנים כ 17
 ).1998סקר תקופות בנייה  (70-ה
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כולל השטח הירוק , מערבי של השכונה- הדרוםהיא חלה על האזור, 1951שנת מאושרת סופית ב 87ע "תב

היא ייעדה את רוב חלק זה של השכונה . ועד רחוב לוחמי גליפולי במזרח, באזור בריכת גלית והיכל הספורט

שיועדו למבנים בני שלוש , גארדיה-פרט למגרשים משני צידי דרך לה, שתיים-מה אחתלמבני מגורים בני קו

בתכנית זו בניה נמוכה של קומה . מזרחי החסר- השלימה את הרבע הדרום1953 משנת 253ע "תב. קומות

. שתיים הקיפה שני אזורים גדולים בהם מוקמו מבני שיכון בני שלוש קומות ומגרש ירוק גדול במרכז-אחת

-והרבע הצפון. 1953 משנת 354ע "מערבי חולק למגרשים בתב-זור התעשייה של השכונה ברבע הצפוןא

  . 1959 משנת 297-ו, 1950 משנת 187כגון , מזרחי חולק בעצמו למספר תכניות מפורטות וממוקדות יותר

 דירות קבעה גודל,  חלה על מרבית השכונות הצפוניות ברובע1954-מ, ע קיי"תיקון לתב, 367ע "תב

, ע קיי" המירה את השטחים הירוקים הפתוחים של תב1958 משנת 410ע "תב. מינימאלי וצפיפות מגורים

פ לאזור שעשועים "משצ, )אזור בריכת גלית והיכל הספורט(מערבי -שמדרום תאזור התעשייה הצפון

ירה הרחבת דיור  המת880ע "בתב, ע קיי" מאושר תיקון נוסף לכל השטחים הנכללים בתב1965-ב. וספורט

 2325- ו2324, 2323:עות להרחבת דיור נוספות"שלוש תב. ותוספת קומה בבניינים עם קומת עמודים

שמסבה חלקים מאזור השעשועים וספורט , 2381ע " מאושרת תב1991-ב. 1987-88-מאושרות לשכונה ב

  .לפארק תעשיות עתירות מדע ועוד שימושים ציבוריים נילווים

  

  התפתחות 4.4.4

שכונת יד אליהו כללה את השכונות הוותיקות 

ראה מפה (גבעת שמשון והקווקאזים , מוגרבי

 הוקם בשכונה שיכון 1953-ב).  מצורפת4.1

ראה תרשים  (1959-במכתב מ. 'עממי שלב ב

מתלוננים תושבי השיכון על מחסור ) 4.2

מחסור , אי סלילת דרכים, בתאורת רחוב

כאשר במקביל , בשירותים עירוניים וחנויות

באותה שנה . מבקר בשכונה ראש העיר

, הושלמה תאורת רחוב במרכז יד אליהו

, נסללים דרכים ומותקן ביוב בגבעת שמשון

והעירייה מתחילה בנטיעות בשדרת יד 

 מגיש ועד גבעת שמשון 1960בשנת . לבנים

לעירייה לפתוח בית באותה שנה מוגשת בקשה . בקשה לעירייה לסלול כביש מקשר בינם לבין יד אליהו

ובתגובה למכתב מוקדם יותר מגיבה העירייה וטוענת כלפי ועד השיכון העממי , קולנוע ובית קפה בשכונה

ואחריות מספור , קביעת שמות רחוב נמצא בהליכים, שסלילת דרכים פנימיות היא על חשבון התושבים

שנתיים מאוחר יותר ,  ביד אליהו נפתח בית הכנסת הגדול הספרדי1961-בשנת ב. בתים חל על התושבים

  .שקישר את דרך ההגנה עם שכונת נוה שאנן והוקם איצטדיון יד אליהו, נבנה גשר חדש מעל הוואדי

  

שכונות מוקדמות  4.1
 בשטחי יד אליהו

  .'בשיכון עממי שלב  .1
 .הקווקאזים .2
 .גבעת שמשון .3
1 .מוגרבי .4

234
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4.5 

אביב עם היוודע סיפוחם - פניית שכונת מוגרבי לעיריית תל4.2
 .1944אפריל , אביב-לתחום תכנון תל
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 תל חיים 4.5
  

לאדמות אבו ) Es Salaliq(קרקעותיה היו בין אדמות אס סלליק . 50-שכונת תל חיים נוסדה בסוף שנות ה

 אין תוואי 1944- ו1925במפות משנת . בקצה הצפוני של שדות כפר סלמה המעובדות, )Abu Sija(ה 'סיז

  . )1ראה נספח  (קרקע שניתן לזהות כגבול תוחם להקמת השכונה

  

  מבנה 4.5.1

דרך , )המשך של יצחק שדה(שהוקמה בין הרחובות התוחמים הורודצקי בצפון , השכונה היא שכונת מגורים

הגישה לשכונה מדרך משה דיין . רדיה בדרום ודרך משה דיין במערבלה גא, השלום והטייסים במזרח

בקצה המזרחי לאורך השלום והטייסים . מובילה לכביש טבעתי הקושר בין שלושה מרקמי מגורים שונים

, משפחתיים צמודי קרקע-במרכז השכונה בתים דו, נמצאים מבני שיכונים שהוקמו בראשית שנות השישים

  . 18שהוקמו במהלך שנות השמונים" H"שה דיין פרוסים מגדלי ובקצה המערבי לאורך מ

  

  תכנון  4.5.2

חלוקת הקרקע . המנדטורית" R6"בתוכנית , תל חיים הייתה חלק מאזור שיועד לפיתוח סביב נחלת יצחק

וזכתה לפירוט יתר , 1951-מ" קיי"בוטלה בתוכנית , 1944כפי שמופיע במפה משנת , למגרשים ודרכים

שתי תוכניות אלו הגדירו את ). 1954 משנת 422המתייחסת לתוכנית ראשית  (1956  משנת 319בתוכנית 

הקצה המזרחי של השכונה תוכנן . כפי שתואר בהצגת מבנה השכונה, אופי השימושים והצפיפויות בשכונה

 2411 אושרה תוכנית 1989-ב). ועמישב בהמשך' ראה הצגת עממי ג (1960- שאושרה ב306ע "בתב

 . בשכונהלהרחבות דיור

  

                                                           
לפי סקר , 80- במהלך שנות ה15%-ו, מהלך שנות השבעים הוקמו ב31%, ד בשכונה הוקמו בסוף שנות החמישים" מיח44% 18

 .1998גיל מבנים 
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 ועמישב' עממי ג 4.6
  

  בראשית 4.6.1

 1944במפה משנת . מקבץ מבנים זה הוקם באזור שהיה מצפון מזרח לקרקעות המעובדות של כפר סלמה

לא . שימשו לחקלאות) El Ghaba(וחלקן בחבה ) Es Salaliq(' אס סלליק'מצויין שאדמות אלה שחלקן באדמות 

. עד הקמת דרך השלום, א המוקדמות"ם במפות ובתצניתן לזהות כל תוואי מנחה למערך מקבץ המבני

כנראה , אך נמצא מעברו השני של דרך השלום,  יפו–אביב -שורת מבנים אלו הן האזור היחיד שכלול בתל

, אביב- על חלוקת הקרקעות וקביעת גבולות הערים תל50-מ שהתנהל במהלך שנות ה"כתוצאה מהמו

ועובדי ' 'אביב-תל-עובדי עיריית' ואוכלסו על ידי 50-וף שנות המקבצי המבנים הוקמו בס. גן וגבעתיים-רמת

  .'המרכז החקלאי

  

  מבנה 4.6.2

הגישה למקבץ היא ממפגש . שבחלקו מהווה גבול עירוני, מקבץ המבנים מתעקל לאורך רחוב עמישב

 קיימת גישה. בדרום' עממי ג'בצפון ו' עמישב'באופן שמחלק את המקבץ לאזור , הרחובות השלום והטייסים

פרט למספר מבנים בקצה , רוב המבנים מוצבים בניצב לדרך השלום. נוספת לאזור מתוך גבעתיים עצמה

מזרחי שאינם -ומספר נוסף של בניינים בקצה הצפון, הדרומי שמקבילים לדרך וממוקמים בהסטה זה מזה

  .יוצרים סדר מובהק ביניהם

  

  תכנון 4.6.3

אורך דרך השלום ונמוכה יותר בקצה הצפוני של מחלקת את השטח לצפיפות גבוה יותר ל' קיי'תוכנית 

) עמישב( שגבולותיה כללו את מחצית המבנים הצפוניים 306ע " אושרה תב1960-ב. מקבצי המבנים

תוכנית זו קבעה את אופן הצבת המבנים בניצב . חיים-שלאורך דרך השלום ואת קצה המזרחי של מבני תל

 להרחבת דיור בכל 2399 אושרה תוכנית 1989-ב. םחיי-לדרך השלום הן עבור עמישב והן עבור תל

  .המבנים שלאורך דרך השלום במקבץ מבנים זה
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 רמת הטייסים 4.7
  

  בראשית 4.7.1

כבר מראשיתה הוקמו בה כל מבני המגורים והדרך הטבעתית . רמת הטייסים נוסדה בסוף שנות החמישים

והיו חלק מאדמות אל חבה , 1948השכונה הוקמה על קרקעות ששימשו למטעים עד . 19הקיימים עד היום

)El Ghaba .( אדמות אלה היו תחומות ממזרח ומערב בדרכים שהתפצלו צפונה מכפר סלמה והובילו לשכונות

החוצץ בין רמת הטייסים (תוואי הדרכים ההיסטוריות מקורב לרחוב עודד . היהודיות ארלוזורוב ושינקין

  . של ימינו הנקטעים בדרך השלום) ים ופארק וולפסוןהחוצץ בין רמת הטייס (20ושביל הולכי הרגל) לרמת חן

  

  מבנה 4.7.2

התנועה . שביניהן מפריד רחוב יחיד, צורת השכונה ריבועית והיא בנויה בשתי טבעות פנימית וחיצונית

) רמת גן(והכניסה והיציאה מהשכונה משותפת עם שכונת רמת חן , בשכונה עוברת ברחוב הטבעתי בלבד

בלב . שביניהם חצרות, רוב המבנים בשכונה הם בתי מגורים טוריים. רך הטייסיםשניצב לד, דרך רחוב עודד

החליט ראש העיר שלמה להט , לאחר סיור בשכונת הטייסים, 1983בשנת . הטבעת הפנימית קיים גן ציבורי

  .לשאת בהוצאות תחזוקת גינות השכונה

  

  תכנון 4.7.3

שנה לאחר שהופקדה , 1956-עית ב"ברמת הטייסים תוכננה במהלך שנות החמישים ותכניתה אושרה ת

ואפשרה בנייה של עד שלוש קומות , 1951-ע קיי מ" תקנה את תב400ע "תב). 400תכנית מפורטת (

בקיי לא הייתה (כמו גם יצרה פרצלציה והקצתה שימושים ציבוריים ודרכים , )במקום עד שתי קומות בקיי(

ללה השכונה בתכנית הרחבת דיור שהקיפה מספר נכ, חמש שנים לאחר היווסדה). התייחסות לנושאים אלה

האחת תכנית הרחבת דיור .  הופקדו שתי תכניות לשכונה1985-ב). 880ע "תב(שכונות בצפון הרובע 

-אושרה ב, שדנה במבני ציבור בשכונה, )2319מפורטת (והשנייה , 1986-אושרה ב, )2327מפורטת (

1987.  

                                                           
 .' בעמ1964א משנת "ראה תצ. ד בשכונה נבנו בתחילתה בשנות החמישים" מיח91%- מראה ש1998-סקר גיל המבנים מ 19
 .שטרם מומש, המשך דרך ההגנה והתחברותה לדרך השלום, 1970 משנת 1330ע "שביל זה כפוף לתב 20
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 התקוה 4.8
  

  בראשית 4.8.1

הקרקע . יפואי בשם אבו חדרה, שחדל לשמש את בעליו, ל אדמות פרדס ע1935התקוה נוסדה בשנת 

ומיד לאחר הקמת השכונה היהודית הוצעו הקרקעות ', בנק פרס' שנים על ידי 9עמדה לחכירה לתקופה של 

מצפון . ר כל אחד" מ110-והיא חולקה למגרשים בני כ,  דונם60-שטח השכונה בראשיתה היה כ. לרכישה

וממערב ומדרום חצו שבילים , )כיום דרך ההגנה( שקישרה את כפר סלמה ליפו גבלה השכונה בדרך

אביב ממוצא -תושביה הראשונים של התקוה היו עובדי עיריית תל. שתחמו את שטח השכונה המקורית

דרך עוקפת "סללו בשכונה , 1936מיד לאחר אירועי , בשנותיה הראשונות של השכונה. ספרדי ותימני

שוק . שבתוואי ההגנה של ימינו, שקשרה את דרך לוד עם הדרך הצפונית, )ל" האצכיום רחוב" (סלמה

כאשר , החל גם הוא להתפתח באותן שנים של ההתנתקות מיפו, מאפיין מרכזי בשכונה עד ימינו, התקוה

 התפשטה התקוה בעיקר דרומה 40-במהלך שנות ה. חנויות מקומיות החליפו את מוקד המסחר שביפו

ובמערב על גדות וואדי מוצררה ', בית יעקב'בצמוד לתקוה וממזרח התפתחה שכונת . ודלכיוון דרך ל

 1945בשנת . בין התקוה ומכבי החדשה היו קרקעות חקלאיות עם מטעים. 'מכבי החדשה'התפתחה שכונת 

  . תושבים10,000-הכילה השכונה כ

  

  מבנה 4.8.2

 כבר הייתה 1949-ב.  ובית יעקבעם השנים גדלה השכונה וסיפחה את השכונות הקטנות מכבי החדשה

וכמעט שנעלמו , א מאותה שנה לא ניתן להבחין בין התקוה לשכונות הקטנות"בתצ. מרבית השכונה בנויה

 60-לאחר הסדרת ערוץ האיילון בגבולה המערבי של התקוה בסוף שנות ה. כל שטחי החקלאות שבשכונה

והקמת שכונת נוה ) לשעבר דרך הנצחון(זרח סלילת דרך ההגנה מצפון ודרך משה דיין ממ, 70-תחילת ה

השכונה מוקפת דרכים . קיבלה התקוה את צורתה הסופית, מזרחית של השכונה-ל בפינה הצפון"צה

ל "נוה צה. לוד בדרום ומשה דיין במזרח, נתיבי איילון במערב, ההגנה בצפון: ראשיות בארבעת צדדיה

התקוה נחצית . וצר בין הדרכים הגובלות בשכונהמזרחית של השטח שנ-מהווה פאה חסרה בפינה הצפון

כמו כן היא נחלקת . 40-אשר סביבו צמחה השכונה בשנות ה, ל" האצ–לשניים על ידי רחוב מרכזי אלכסוני 

  :  ושימושים שונים21שתואמים תקופות צמיחה,  מרקמים אורבנים ייחודיים7-פיזית ל

                                                           
  .1998פ סקר תקופת בנייה משנת "ע, 50- נבנו בשנות ה36%- ו40- מהמבנים בשכונה נבנו בשנות ה40% 21
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שהתפתח מראשיתה ועד , לב השכונה. א

, ל" נחצה על ידי דרך האצ,60-שנות ה

לוד , ותחום בין הרחובות ההגנה בצפון

. 22התקוה במערב ובועז במזרח, בדרום

התקוה וחנוך , ל"במשולש שנוצר בין האצ

המבננים . התפתח עם השנים השוק

האורבנים בחלק זה של השכונה מלבניים 

  .ונמשכים מצפון לדרום, ומאורכים

יים של המבננים המלבנ,  לעומת אזור זה. ב

והם , בית יעקב מתפרשים ממזרח למערב

  . בעלי צפיפות נמוכה יותר בממוצע

ל ממזרח ודרך ההגנה מצפון "שכונת נוה צה, בית יעקב מדרום, בקרקע שבין לב השכונה הוותיק ממערב. ג

  . 23 פארק שכונתי גן התקוה ובו מבני ציבור50-הוקם במהלך שנות ה

במערב ברחוב דעואל ובדרום ברחוב חנוך , בצפון בהגנה, התקוהמרקם נוסף הגובל במזרח ברחוב . ד

והם נוטים להיות , פרט לעובדה שחלקם בעלי צורה ריבועית יותר, נראה סדיר פחות במערך המבננים

  .קצרים יותר

הגבול (התקוה ממזרח וכביר מדרום ,  מדרום למרקם זה קיים מרקם נוסף תחום בין הרחובות חנוך מצפון.ה

 . ובו מבננים ארוכים וצרים ערוכים ממזרח למערב) א סדירהמערבי ל

  . אזור מכבי החדשה חסר ארגון אורבני כלשהו

יש שטח , ונמצאים מגרשי הספורט, בית דני/ מרכז דוהל70-במקום שם הוקם בשנות ה, מדרום לאזור זה. ו

ומאופיין גם הוא בחוסר , ניצולת של מבנים ושימושים-והוא בתת, רחב ידיים הגובל במערב בנתיבי איילון

  .ארגון אורבני

. סיטריים-מאופיינת השכונה ברחובות צרים וחד, והדרכים הראשיות שבהיקף התקוה, ל"פרט לרחוב האצ. ז

והשטחים המערביים של , ריבוי המרקמים הפיזיים המתוארים מקשים על תמרון רכבים דרך השכונה

  .נגישות קשהסובלים מ) מכבי החדשה ואזור בית דני(השכונה 

  

                                                           
דרך זו מופיע כגבול מערבי מובהק של .  כדרך וכגבול שיפוט כפרי1925-דרך התקוה תואמת תוואי דרך שמופיע במפה מ 22

באותה מפה אף מופיעים מבנים בקצה . ית יעקבשלאורכו התפתחה ב, יחד עם רחוב בועז כגבול מזרחי, 1944-התקוה במפה מ
 .הדרומי של בית יעקב לאורך דרך לוד

דרך זו נמשכת . 1949-א מ"שנראית בבירור בתצ, הקמת פארק זה מחקה את הדרך ההיסטורית הצפונית בין סלמה ויפו 23
  .אך את מרכזיותה כציר תנועה ראשי באזור זה החליפה דרך ההגנה, במקוטע דרך כפר שלם

 .מרקמים אורבניים בשכונת התקוה 4.3
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  תכנון 4.8.3

בספטמבר . שם היא הוגדרה כאזור פיתוח,  המנדטוריתr-6ע "התייחסות תכנונית לתקוה הופיע כבר בתב

אלא שהיא נגנזה מיד , שהקיפה את שכונות התקוה ועזרא, המנדטורית) Q(ע קיו יפו " מופקדת תב1945

ע זו העלתה מספר רעיונות "נית תבמבחינה תכנונית אורב. ע זו מעניינת בשני היבטים"תב. 24לאחר מכן

ובמרכז כל אחת מגרש למבנה , שכונות מגורים-לפיה חולק האזור לתת' עזרא-התקוה'לסידור המרחב 

ובמרכז השכונה חוצה שדרה רחבה הממשיכה , ל נמשך צפונה בתכנית זו"רחוב האצ. ציבור או גן ציבורי

ולאורך וואדי , וד מציעה התכנית מרכז מסחריל ודרך ל"בצומת האצ. מערבה לכיוון יפו ומזרחה לסלמה

. בצמוד לשכונת שפירא מיועדת לאזור תעשיה כבדה, הגדה המערבית של הוואדי. מוצררה שמורת טבע

-תל. 1945אביב לתכנית באוקטובר -היסטורית מעניינת התנגדות שהגישה עיריית תל-מבחינה פוליטית

, ה לשכונת התקוה הבנויה בצפיפות ממזרח לוואדיאביב התנגדה לקרבה הרבה של אזור התעשיה הכבד

היא אף . שישאו את זיהום המפעלים אל שכונת המגורים, בשל הרוחות המערביות הנפוצות באזור זה

ירה אלבסוף ה. הציעה להרחיב את שמורת הטבע על מנת להפחית את נזק השטפונות משכונות המגורים

במקום . שמוביל לכפר סלמה בלבד,  מטר20ה ראשי ברוחב אביב על יעוד רחוב בלב התקוה כציר תנוע-תל

זאת היא הציעה לשנות את תוואי הדרך הראשית בגבול הצפוני של התקוה כך שבמקום לסטות ולהסתיים 

שבמזרח ) השומר-כיום תל(ליטוינסקי -היא תמשיך ישר מזרחה ליישובי תל, כפי שהיה אז, בלב כפר סלמה

  ).כיוםבתוואי התואם את דרך ההגנה (

  

שסקר בעיות פיזיות בשכונה ', ועדת סיפוח שכונת התקוה'ח ל" הגיש סגן מהנדס העיר דו1948בפברואר 

הבעיה המרכזית שזוהתה הייתה תחושת הצפיפות בשכונה שנובעת מאופי הבניה . והציעה תכנית לשיקומה

כל הבניה והשיפוצים כפתרון הוא הציעה להקפיא את . ולא מצפיפות נפשות וחדרים לדונם, הלא יעיל

ולאפשר בניה חדשה בלבד על פי כללים שיקבעו וייושמו בלוק אחרי , להפקיע קרקעות לצרכי ציבור, בשכונה

אביב החלטה להסדר הבינוי בשכונה לפיה הוקפאה כל בניה - אימצה עיריית תל1949 ליולי 1-ב. בלוק

אחוזי , הוגדרו שטח מגרש מינימלי,  ציבורנאסרה בניה על קרקעות שסומנו כעתודה לשירותי, בסמוך לואדי

בפועל החלטה זו לא נאכפה והבניה הבלתי סדירה . קוי בנין בנסיגה וגובה מירבי של קומה אחת, בניה

 הציעה מהנדס העיר תכנית לשיקום בבינוי חדש על 1952בספטמבר , מאוחר יותר. בשכונה המשיכה

קומתיים -ים דו'ובינוי טורי של קוטג, כפר והמעברותבתים משותפים לתושבי ה: קרקעות פנויות בשכונה

 אושרה 1992-אלא שרק ב, עות נקודתיות רבות בשכונה"במשך השנים אושרו תב. לתושבי התקוה ואגפיה

התכנית הגדירה שימושים . שהחליפה את כל קודמותיה,  לשיקום שכונת התקוה2215תכנית מתאר 

 השאר ניסתה תכנית זו לעודד הגדלת מגרשים באמצעות איחוד בין. והקצתה אחוזי בניה לפי ייעודי קרקע

  .על ידי מתן תוספת אחוזי בניה, חלקות והריסת מבנים קיימים ובניה מחדש

  

                                                           
 .כחתום בתשריט התכנית שבארכיון מנהל הנדסה, 1966 ליולי 25- אושרה זמנית בQתכנית  24
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  התפתחות 4.8.4

 פנה ועד 1936לאחר מאורעות .  הייתה שכונת התקוה כפופה לגבול בינוי ערים של עיריית יפו1948עד 

 לאוגוסט 20-ב. אביב-רות בבקשה לספח את השכונה לתלשכונת התקוה לרשויות המנדט בפניות חוז

חודש . אביב- פנה הועד למושל המחוז על מנת שיאפשר לשכונה להסדיר הספקת מים מעיריית תל1944

אביב ישראל רוקח למושל המחוז בטענה שחוסר אכיפת חוקי תכנון ובניה -מאוחר יותר פנה ראש עיריית תל

הוא התריעה על רמת השירותים וההיגיינה הירודה ). slum(ות עוני בתקוה יצרו מצב של התפתחות משכנ

ולמרות , על אף שהוא פנה לרשויות המנדט בעניין זה בעבר, לטענתו. בשכונה שעלולה לגרום למחלות

אביב הייתה -הסיבה שהרשויות סרבו לספח את השכונה לתל, אביב לשכונה-השירותים שסיפקה תל

 חוזר ועד 1945באוגוסט .  רוקח מכתב נוסף למושל המחוז ברוח דומה שולח1945בפברואר . פוליטית

במכתב לרשויות המנדטוריות . אביב הן לרוקח והן למושל המחוז-התקוה בפנייתו בכתב בבקשת סיפוח לתל

אך לא הוזמנו , שלישיבה בה נידונה שכונת התקוה הוזמנו נציגים ערבים מיפו, הביעה הועד תרעומת על כך

  .אביב-דים מהשכונה או מתלנציגים יהו

  

ח שהגיש סגן "דו. אביב את התנאים בשכונת התקוה- סקרה ועדת סיפוח מטעם עיריית תל1948במהלך 

. 'חפץ חיים'ו' עזרא', 'מכבי החדשה', 'בית יעקב'השכונות : מהנדס העיר לועדה התייחס לתקוה ואגפיה

קומתיים ומגרשים -ס לא יעיל של בתים חדשמקורה בבניה ואיכלו, ח תוארה תחושת צפיפות בשכונה"בדו

ח נוסף עם תאור דומה של תנאי המגורים הקשים "ביוני אותה שנה הוגש דו. עם סמטאות צרות, קטנים

ח "עוד נסקר בדו. 25אכיפת חוקי תכנון ובניה בשכונה מיום היווסדה-שיוחסו להיסטוריית אי, בשכונה

ח "מגישי הדו. ואספקת מים לא סדירה לשכונה, בחורףבעיות בוץ ושיטפונות , המחסור בדרכים סלולות

. המליצו לשקם את השכונה על ידי הריסת חלק מהבניינים והקמת מבנים רציפים בני קומה אחת עד שתיים

ולהימנע מהטלת מיסים מלאה מיד , ח לבצע סיפוח הדרגתי"אביב המליץ הדו-לגבי סיפוח השכונה לתל

  .לאחר הסיפוח

  

 טענה 1950 לינואר 1-ב. אביב בטענות של הזנחה-וצת תושבים בכתב נגד עיריית תל יצאה קב1950בשנת 

בכתב , )מכבי והסביבה, עזרא, התקוה(שקראה לעצמה הועד הציבורי של השכונות המאוחדות , הקבוצה

במכתב הועלו טענות לגבי רמת . לראש העיר כי קיימת הפלייה כלפי שכונותיהם בשל היותם ממוצא מזרחי

מוקד רפואי וטלפון , תיעול וניקוז, תאורה ברחובות, ושירותים חסרים של תחבורה ציבורית,  גבוהמיסים

 למרץ 1-בפוסטר מה.  יפו ברחבי השכונות–אביב -אותה קבוצה אף תלתה פוסטרים נגד עיריית תל. ציבורי

ופש הדיבור מתלונן במשטרה ופוגע בח, נאמר שראש העיר נוקט בשיטות של גסטפו נגד הועד הציבורי

 במכתב 1952 למאי 6-ב. לאחר פנייה של משטרת ישראל לוותיקי השכונות נפסקה תעמולת הכרוזים. שלה

מאז , תשובה על תלונות הזנחה של תושבים סוקר ראש העיר את השקעות העירייה בשכונת התקוה

מגרש , ראשונהתחנת עזרה , מרפאה, לשכה לעבודה סוציאלית, גני ילדים,  בתי ספר4סיפוחה הוקמו 

  . כבישים ראשיים ומספר כבישים משניים2סלילת , תחילת נטיעת גינת התקוה, משחקים

                                                           
 .אך גבוה במספר נפשות לחדר, ד לדונם"הצפיפות ביחס לעיר המרכזית הייתה נמוכה ביח 25
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 לספטמבר מציג 3-ב. ום שכונת התקוהקיש מתכנסת ועדת המשנה לבנין ובנין ערים לדון ב1952במהלך 

ת הוא מזכיר א. 1948-מהנדס העיר בוועדה את השתלשלות הצעות הטיפול בתקוה מאז סיפוחה ב

ין שפקחי עירייה הותקפו ומצי, ההחלטה שהתקבלה אך לא יושמה להקפיא בניה בשכונה באזורים בעייתיים

לדבריו העריכה העירייה את הגידול . בטחה משטרתית כבדה לשם טיפול בעבירות בניה בשכונהונזקקו לא

- עסקים ב650- חדרים ו6000-ל, 1948- עסקים ב300- חדרים וכ3600-ד בשכונה מ"הבלתי מבוקר ביח

שכללה את משכנות , ) תושבים35,000-כ (שכונות באזור ולשכן את אוכלוסייתןעל מנת לשקם את ה. 1952

דרושה הייתה השקעה ממשלתית כספית )  נפש2000( מעברות 2-ו)  נפש8000(העוני בכפר שלם 

סכמת הועדה ום שכונת התקוה ומשכנות העוני משיקבעקבות סדרת דיונים בנושא . והקצאת קרקעות

במסגרת .  חדשים4 להטיל על מחלקת ההנדסה להגיש תכנית שיקום לתקוה ואגפיה תוך 1952באוקטובר 

סקר שנערך באותה שנה מצא כי . זאת התחייבה העירייה לפנות בדרישות עזרה גם לגופים ממלכתיים

 בני 75%מהם ,  בתים2200היו )  דונם כולל הסביבה1100( דונם ברוטו 400ששטחה , בשכונת התקוה

- בצפיפות של כ, 4600מספר הדירות בשכונה היה ,  קומות3 בני 1%- בני שתי קומות ו24%, קומה אחת

רוחב הדרכים בשכונה נע .  בצדדים1 מטרים בחזית ומטר 5המרחק בין הבתים היה .  דירות לדונם נטו15

ואזורים מסויימים היו מועדים , גינותמגרש משחקים או , מבני ציבור, לא היו שטחי ציבור.  מטרים4- ל3בין 

  .להצפות

  

באותה ישיבה הוא הציג את .  סקר מהנדס העיר עמיעז את בעיות התקוה בפני הועדה1956 לאפריל 15-ב

וביטול דרכים אחרות לשם , שכללה הריסת מבנים לצורך הרחבת דרכים, עיקרי תכניתו לשיקום השכונה

. ועם עזרה ממשלתית,  זה אמר המהנדס יש לבצע בהדרגהפתרון. ר" מ600הרחבת מגרשים לשטח של 

כחלק מחזון ,  הוגשה לראש העיר על ידי מהנדס העיר תמצית ההצעה לשיקום התקוה1957 לינואר 24-ב

ולהפחית את צפיפות , התכנית הציעה לאתר שטחים למבני ציבור. עירוני להפחתת הצפיפות בעיר כולה

לפי התכנית דרוש פינויה של שליש מאוכלוסיית השכונה . לדירותעל ידי הוספת חדרים , נפשות לחדר

האחת , התכנית הציעה שתי גישות לביצוע. ודילול מבנים קיימים ובניה מחדש, ושיכונה מחדש באזור אחר

והשנייה היא לאשר בניה חדשה בשכונה , על ידי פינוי והריסה הדרגתיים ושיכון המפונים מחוץ לשכונה

ברון . אורבוך וז. אדריכלים ג 1958-ב. ניות חדשות המתואמות ספציפית לכל גוש וגוששכפופה לתכ, עצמה

 ד לדונם נטו עם" יח15הכתבת צפיפות מירבית של , בהם רפרצלציה, התוו עקרונות לתכנון ושיקום השכונה

ולה  חברת רסקו נאותה לשתף פע.ופיתוח מנוע כלכלי שישמש זרז למימוש התכניות,  קומות4מבנים בני 

 ערכה העירייה 70- ועד שנות ה50- מאמצע שנות ה.עם המתכננים והציעה לממש את תכניתם על שטחה

  .26תכניות בניין עיר לשכונת התקוה באופן נקודתי וממוקד

  

                                                           
, א2061, 2113, 1778, 1692, 1330, 1205, 1202, 796, 767, 724, 608, 531, 465, א301תכניות בניין ערים מספר  26

  .3/04/4צ.ש, 1805-7מתא 
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לחבור , שהחליף את גשר העץ הישן במקום,  הסתיימה עבודה על גשר בטון חדש מעל הוואדי1963בשנת 

  .נן שממערב לוואדידרך ההגנה עם שכונת נוה שא

  

- תושבים ו19,000והיא הכילה ,  דונם777שטח השכונה :  מצא את הנתונים הבאים1972-סקר שנערך ב

מירב בעלויות הקרקע , מיום הקמתה לא בוצע בה הסדר קרקעות.  למגורים4900מתוכם , ד" יח5000

ד " יח12.9הצפיפות הייתה ו,  מהמבנים בני קומה אחת58%. פרט לכמות קטנה של שטחי ציבור, פרטיות

-ו, 1948 מהתושבים עלו לפני 33%,  מאוכלוסיית השכונה מוצאה מאסיה או אפריקה71%-כ. לדונם נטו

: בשכונה היו שני מרכזי תעסוקה. היה מחסור בחדרי רחצה ובמים חמים בדירות. 60- לפני שנות ה60%

הבניה בשכונה התבצעה בעבר ללא . ר בשירותי ציבומחסורלשכונה היה ). ל"אצ(השוק והרחוב הראשי 

ואף בתקופת הסקר נמצא כי בניה לא חוקית , היקף הריסת מבנים ובניה חדשה היה נמוך, כללי תכנון

  .הייתה נפוצה

  

 ל"נוה צה 4.9

  בראשית 4.9.1

 בצמוד לשכונת התקוה 50-נבנתה כולה באמצע שנות ה,  דונם150.5-תרעת על כהמש, ל"שכונת נוה צה

היו בקרבה , בתקופה שלפני הקמת המדינה) Abu Sija(ה 'שנקראו אדמות אבו סיז, אדמות השכונה. ממזרח

באותן שנים חצתה דרך את אדמות השכונה וקישרה את כפר סלמה . רבה לכפר סלמה ושימשו לחקלאות

דרך זו היטשטשה עם השנים מאז הקמת . דרך השכונות היהודיות היפואיות נוה שאנן ופלורנטין, עם יפו

דרך נוספת שקישרה בין התקוה לסלמה בלבד ונסללה על ידי עיריית . ל אין לה כל אזכור"ובנוה צה, המדינה

  .מהווה את גבולה הדרומי של השכונה, נקראת רחוב קרייתי,  יפו–אביב -תל

  

  מבנה 4.9.2

שני מבני ציבור . השכונה מכילה שני גושי מבני שיכונים הסובבים מבנה ציבור ומרכז מסחרי שבמרכזם

על הדרכים הראשיות התוחמות , מזרחי של השכונה-מערבי ובקצה הצפון- נמצאים בקצה הדרוםנוספים

לאורך רחוב קרייתי .  קומות ניצבים כולם ומפנים חזית ארוכה כלפי צפון ודרום3מבני המגורים בני . אותה

שראשיתו , םהשכונה נתחמת על ידי רחוב קרייתי בדרו. בהמשך ללב השכונה כלפי דרום יש גינה ציבורית

ראה (דרך ההגנה בצפון , )הנצחון במקור(דרך משה דיין במזרח , בדרך חקלאית ששירתה את כפר סלמה

  .וגינת התקוה ורחוב גבעתי במערב, )שכונת התקוה לדיון תולדות דרך זו
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  תכנון 4.9.3

יה  ה301ע "ואישור תב, 9ל הייתה השכונה הראשונה שתוכננה בחלקו הדרומי של רובע "שכונת נוה צה

ע "קדמה לתב. ע זו הגדירה את מערך ושימושי השכונה כולה כפי שתואר וכך היא נבנתה"תב. 1954בשנת 

-ב. שכונת התקוה-ל עם אזור הפיתוח של כפר סלמה" הבריטית שכללה את אזור נוה צה6-ע אר" תב301

  . להרחבת דיור בשכונה2059ע " אושרה תב1982

  

   התפתחות 4.9.4

,  משפחות420- גרו בשכונה כ1960-ב. 1954 אנשי צבא ומשטרה בשנת ל הוקמה עבור"שכונת נוה צה

והצליח להשיג שיפורים בשכונה על , ועד השכונה היה מאורגן ואסרטיבי מראשית ימיו.  נפשות1431שהם 

 שני בתי ספר בקרבת 1961-הוקמו ב, ס גליל ששירת את השכונה"בנוסף לביה. ידי דרישתן מהעירייה

 הוחלפו פנסי הרחוב לפנסים עם תאורה 1963-ב. ס מיוחד ממזרח"י ממערב וביהס יסוד"ביה, השכונה

 480-והשכונה גדלה ל,  נטעה חורשה בתחום השיכון1965בשנת . חזקה יותר ונסללו שבילים דרך השכונה

 הועד מינה 1965-ב.  החל ועד השכונה לדרוש מהעירייה לאשר הרחבות דיור1962-כבר ב. משפחות

,  החלה חברת ניהול לפקח על עבודות הרחבה בשכונה1978-אלא שרק ב, תכניות לשם כךאדריכל שביצע 

-ע להרחבות בשכונה אושרה רק ב"שכן התב, וגם זאת על בסיס בקשת הקלה מועדת התכנון עבור כל בניין

1981.  

 עזרא 4.10

  בראשית 4.10.1

במפה . רחוב תשרי מופיע שכונת עזרא בצורת שני מקבצי מבנים לאורך דרך הקרויה היום 1944-במפה מ

מבנים אלו ). Ras Faraj('' רס פרז'מוקדמת יותר ניתן לזהות במקום חלקות חקלאיות שהיו חלק מאדמות 

המקבץ הצפוני הכיל כארבעה רחובות ולאורכם . נמצאו לאורך פיתולי הגדה המזרחית של ואדי מוצררה

רך הגישה לשכונה התפצלה דרומה ד. והדרומי כלל מספר קטן של מבנים ללא מערך סדיר ביניהם, מבנים

 הכילה 1949בשנת . והייתה גבול צפוני לשכונה, הקרויה היום דרך לוד, )כביר-אבו(יפו -מדרך סלמה

  . תושבים1200- מבנים בהם התגוררו כ140-השכונה כ

  

  מבנה 4.10.2

,  בצפוןדרך לוד, )בעבר היא גבלה בגדות ואדי מוצררה(השכונה תחומה על ידי דרך איילון במערב ובדרום 

שחצתה בין חלקות ,  מסומנת דרך בתוואי של רחוב שתולים1944-במפה מ. ורחוב שתולים במזרח

 1949-א מ"בתצ). ל"אצ(חקלאיות וראשיתה בצומת המפגש של דרך לוד ורחובה הראשי של שכונת התקוה 

רך רחוב כמו גם רצף בתים לאו, התפתחו עוד מספר מקבצי בתים דלילים על השניים הוותיקים יותר

-ומספר רחובות משניים על ציר מזרח,  רחובות עיקריים שיוצאים מדרך לוד דרומה3לשכונה . שתולים
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ובקצהו המערבי של ) ספורטק דרום(בשכונה יש מספר גינות ציבוריות והיא גובלת במרכז ספורט . מערב

  .הבינוי בשכונה צמוד קרקע בין קומה אחת לשתיים. פארק דרום

  

  תכנון 4.10.3

על אף שדרך לוד חצתה . המנדטורית הניחה ששכונת עזרא ושכונת התקוה יצרו מרחב רציף' Q'תוכנית 

שכונת עזרא עצמה התחלקה . ל"מרחב רציף זה סבב מרכז מסחרי גדול במפגש עם רחוב אצ, ביניהם

במרכז השדירה ובאגף . שביניהם חצצה שדירה לכל אורך השכונה, מזרח ומערב, בתוכנית לשני אגפים

ומיד , 1986-מ' ב2215התוכנית התקפה הראשונה לשכונה היא . בי מיקמה התוכנית מבני ציבורהמער

 3והתירו בניה של , )463ע "תב(תוכניות אלו ביטלו את השינוי שתוכנן לדרך לוד . 1991-מ' ג2215לאחריה 

לקות אשר מחלק את ח,  בימים אלו מושלם מהלך רפרצלציה בשכונת עזרא.קומות וחזיתות מסחריות

וזאת על מנת לאפשר חופש תכנוני ונכסי לתושבי , המושע למגרשים פרטיים התואמים את המצב הקיים

  .השכונה
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 הארגזים 4.11

  בראשית 4.11.1

 בתים 4השכונה  הכילה 1948 בפברואר .קדמה להששכונת חפץ חיים בשטחה של שכונת הארגזים נוסדה 

ם בשטח שבין הרחובות שתולים ונתיבות של  מבני20- כבר ניתן לזהות כ1949-א מ"בתצ(בני קומה אחת 

 נחלקות אדמות 1944-במפה מ. שמדרום לדך לוד, )Ras Faraj(' השכונה קמה על אדמות רס פרז). ימינו

ופרדס ומטעים ממזרח לרחוב , השכונה לשדות חקלאיים בין דרכי עפר שלימים נסללו כשתולים ונתיבות

מאוחר . ת שתולים ונתיבות ויושבה על יד עולים מבולגריהבראשיתה נבנתה השכונה בין הרחובו. נתיבות

  .יותר נבנו בתים בפרדס הנטוש שממזרח ויושבו על ידי יוצאי עירק

  

  מבנה 4.11.2

קרקע חקלאית בדרום , ופארק דרום) שכונת לבנה( ממזרח 3694דרך , השכונה גובלת בדרך לוד מצפון

אורטוגונלי במערב : בחלוקה לשני אזוריםהשכונה מתאפיינת . ורחוב שתולים ושכונת הארגזים במערב

מכיל בניה צמודת קרקע בת קומה אחת של מבנים ) דרך שתולים ונתיבות(האזור המערבי .  ומפותל במזרח

. האזור המזרחי מאופיין בדרכים מפותלות ובניה בעלת פריסה אקראית במרחב. עצמאיים ובנייני רכבת

  .דירה ותפישות קרקע רבותהבניה בת קומה אחת לרוב ומכילה בניה לא ס

  

  תכנון 4.11.3

. 1996- שקיבלה תוקף ב2620התכנית המקיפה היחידה שקיימת עבור שכונת הארגזים היא תכנית מתאר 

, התכנית מתווה דרכים חדשות). ד" יח1200(תכנית זו נועדה למצות את פוטנציאל הבניה למגורים בשכונה 

מבני מגורים נוספים נמצאים בדרום . ור בפנים הטבעתומגורים ומבני ציב, בניה למגורים בטבעת חיצונית

השכונה נחצית על ידי שטחים ירוקים . ובצפון השכונה ממוקמים מבני ציבור הפונים לדרך לוד, השכונה

  .רציפים מגבולה הדרומי ועד מבני הציבור שבצפונה

  



89  

 )כללי(כפר שלם  4.12
  

  בראשית 4.12.1

 של פלשתין מקווןזכרון אתר ב. שוב חקלאי במשך מאות שניםכפר סלמה התקיים כיי

)www.palestineremembered.com (מפקדי אוכלוסין בתקופה . 16-מאה המצוינים נתוני אוכלוסיה כבר לגבי ה

 6730, 1931- בתים ב800- תושבים ב3691, 1922 תושבים בכפר בשנת 1187המנדטורית מונים 

בסוף אפריל תחילת מאי , רי כיבוש יפואח). נתון אחרון זה מאתר הזכרון של פלשתין (1945-תושבים ב

 1948 ל ידי תושביו לחלוטין בסוף אפרילהכפר ננטש ע.  כוחות ההגנה  כבשו את סלמה ללא קרב1948,

)Morris 1987.(  

  

ואדי , אדמות הכפר חירייה במזרח,  אדמות הכפר סלמה נתחמו על ידי שכונת בורוכוב בצפון1935בשנת 

רוב קרקעות הכפר ). 1ראה נספח (ררה ואדמות שרונה במערב  וואדי מוס,בדרום) Esh Shami(אש שאמי 

שהובילה למושבה הטמפלרית , אדמות הכפר נחצו על ידי דרך לוד מדרום למרכז הכפר. שימשו לחקלאות

החלק המבונה של . ועל פי התכנון הבריטי הייתה אף הדרך הראשית לשדה תעופה בינלאומי, וילהלמה

והשקיפה על כל ,  מטר מעל פני הים40-קצה הדרומי של גבעה מוארכת שנישאה כהכפר התרכז ברובו ב

שחצתה על פני גשר מעל ואדי ,  ניתן לזהות דרך גישה ראשית לכפר ממערב1925-במפה מ. סביבתה

במרכזי , שביניהם חצו שבילים, הכפר כלל שלושה מקבצי בתים עיקריים. והגיע ללב הכפר, מוסררה

בקרבה רבה למרכז , מצפון לדרך הראשית מערבה. רך המובילה ליפו היה בית השייחשביניהם ומדרום לד

באותה מפה ניתן אף להבחין במספר בתים המפוזרים . הכפר היה בית קברות מוסלמי ששימש את הכפר

והדרך שהובילה מזרחה למושבה , לרוב לצד דרך ראשית כגון הדרך מערבה ליפו, מחוץ למרכז הכפר

  .למההטמפלרית וילה

  

. ניכרת התפתחות רבה במרכז הכפר כמו גם במוקדים המבונים מסביב למרכז) 1נספח ( 1944-במפה מ

ריכוז . מערב- צפון–ולצפון , מערב- דרום–עיקר התרחבותו המבונה של הכפר הייתה במקבצים לכיוון דרום 

תי הדרכים הגדולות בנוסף לש. נוסף מעברו הדרומי של דרך לוד היה בגבולות שכונת לבנה של ימינו

וגבעת , ניתן לזהות במפה זו דרך נוספת צפונה לעבר השכונות היהודיות בורוכוב, שקישרו מזרחה ומערבה

  .ובהמשך היה בית ספר, שהחליף את הקודם, לאורך דרך זו היה בית קברות מוסלמי חדש. ם"רמב

  

  . תושבים3019בסלמה    - 1948דצמבר 

  )49/53 משנת מפה, 1ראה נספח (' ג-ו' בסלמה ) עברותמ(הוקמו מחנות מעבר      - 1949

שכון עולים בו גרים בבתי :  אזורים3- תושבים הנחלקים ל14,650-סלמה מכיל כ   - 1949ספטמבר 

 פליטים משכונות הספר ששוכנו בבתי הכפר 7000-שכון פליטים המכיל כ,  תושבים6000-הכפר הערבי כ
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,  חנויות מכלת73השטח מכיל גם .  תושבים במבנים ארעיים1650-שכון בצריפונים בו גרים כ, הערבי

  .וטלפון, מים, יש מצוקת תשתיות חשמל. ולשכה לעזרה סוציאלית, מוסדות חינוך, בתי קפה, מסעדות

  .הפיכת המסגד לבית תרבות   – 1950ספטמבר 

  .תלונות על אספקת מים לא מספקת לשכונה     - 1951

אין מעונות , לא כל הרחובות מוארים בלילה,  חיבור לחשמללא בכל הבתים יש   - 1952דצמבר 

איסוף , קיימת בעייה עם התחבורה הציבורית, ד אך לא מתחזק את הבתים"האפוטרופוס גובה שכ, לילדים

  .בית תרבות עיוני, לשכה לעזרה סוציאלית, קיימות מרפאות עירוניות. אין טלפון ציבורי, אשפה אינו סדיר

. כה הסוציאלית בשכונה עקב ריבוי תקיפות עובדים והשחתת רכושסגירת הלש    – 1953

  . משפחות מטופלות בלשכה900-במקביל יש בכפר כ

מצב היגייני : על ידי חבר מועצה) 1948-קיימת מ(' סקירת שכונת כפר שלם ב    – 1955מאי 

סניף , מחסור במים, אין רחובות סלולים או מדרכות, פינוי אשפה לא מספק, חוסר תשתיות, וסניטרי ירוד

  .מחסור כוח אדם במרפאה העירונית, הלשכה הסוציאלית בשכונה נסגר לפני שנתיים

ויכוח בין רשות הפיתוח לעירייה בדבר .  ולקויותחסרותהמשך תלונות על תשתיות    - 1954אוגוסט 

 ציבוריים צריך חלוקת עלות התקנת תאורה ברחובות בין גופים, האחריות לאספקת תשתיות ביוב לשכונה

  .שונים

י מוסד סאלד בשותפות מספר גופים "בוצע ע, )מרכז הכפר בלבד(סקר כפר שלם     – 1954/5

- לכ.  נפשות לחדר3.5צפיפות ממוצעת של .  ומטה18 בני 52%מתוכם ,  תושבים4723כ "סה: ציבוריים

לשליש . ימוש כלל אין בית ש12%-ול,  אין בית שימוש בדירה75%-ל.  ממשקי הבית אין מטבח בדירה40%

, אחוז גבוה של תימנים, )92%-כ(רובה המכריעה של האוכלוסיה מעדות המזרח . מהמשפחות אין בור סופג

 מהן 5%-ורק ל, למעלה ממחצית המשפחות גרות בחדר אחד. והיתר מארצות מוצא שונות, מצרים וסורים

, פחות אין ברז מים בדירה מהמש37%-ל.  מהמשפחות אין חשמל בדירה44%-ל.  חדרים2-יש למעלה מ

 בנות 68%,  מראשי המשפחות58%-כ)  שנות לימוד4סיום עד (אחוז אנאלפבתיות .  אין ברז כלל7%-ול

.  אינם עובדים כלל21%,  מראשי המשפחות הם פועלים בלתי מקצועיים42%. 14-20 בני גיל 25%, זוגם

  .חלה הרעה ברמת ההעסקה) יפורובם מ(בקרב ראשי המשפחה שהועברו לכאן משכונות אחות בעיר 

ל לגבי "כנ, חוסר פחי אשפה באחריות רשות הפיתוח: סקירת המצב בכפר שלם   – 1956אוגוסט 

קיימים , החלפת הבורות ברשת ביוב מיותרת כרגע כי השכונה מיועדת להריסה, מצב בורות השופכין

  . פנסי רחוב217בשכונה 

ת מציעה להקים ועדה לטיפול בבעיות תושבי כפר מנהל המחלקה לעבודה סוציאלי  – 1957פברואר 

  .בשתוף עם גורמים צבוריים עירוניים וממשלתיים, שלם

מסקנות המחקר : ראש העיר עם נציגי מחלקות העירייה על השכונה' ישיבה אצל ס    – 1957מרץ 

שירותים כי אם חוסר תאום בין ה, שנעשה על השכונה היו שלא קיים מחסור בשירותים עירוניים לשכונה

הוחלט להקים ועדה מרכזית משותפת . כמו גם שיטות עבודה שאינן תואמות את צרכי האוכלוסיה, השונים
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כולל כפר , י-א"וזו תטפל בשקום השכונות הנכשלות בת, לעירייה ולממשלה שחברים בה ראשי מחלקות

  .במקביל יש להקים ועדה מקומית של נותני השירותים בכפר שלם. שלם

 בתים מחוברים 156,  פנסי רחוב337הותקנו : סקירת השקעת העירייה בכפר שלם    – 1962מאי 

  .ושניים אחרים מתוקצבים לעבור שיפוץ, החלה העבודה על בית ספר נוסף, נפתח בית ספר אחד, לביוב

ממזרח מוקם שיכון גדול אליו מיועדים לעבור ,  משפחות2000בסלמה מעל    - 1965דצמבר 

  .ת כבר עברו משפחו400, התושבים

, כמעט כל בתי השכונה חוברו לרשת הביוב: 'ג-ו' סקירת עבודות הפיתוח בסלמה ב  – 1968נובמבר 

  .ל לגבי חיבור מים"כנ

  

  תכנון  4.12.2

שכונת , שם כל השטחים של סלמה,  המנדטוריתr-6ע "התייחסות תכנונית לכפר שלם הופיע כבר בתב

הוא ,  יפו–אביב -לאחר סיפוח הכפר לגבולות תל. יףהתקוה וכל האזור שביניהם הוגדר כאזור פיתוח רצ

,  לאדמות כפר שלם460 אושרה תכנית מתאר 1973-ב. נכלל ברשימת משכנות העוני המיועדים להריסה

בבסיס תכנית זו הייתה התפיסה התכנונית של . 60-שראשית העבודה עליה החלה כבר בתחילת שנות ה

התכנית פיצלה את שטחי הכפר למתחמים נפרדים .  ובנייה מחדשהריסת ופינוי הבינוי הקיים בכפר וחלוקה

אזור (ונוה ברבור ) אזור ח(במערב כפיר , )ה-אזורים א(במזרח ניר אביב ונוה חן :  שכונות שונות7היוצרים 

ואת ) אזור מ(והמרכז כלל את מרכז כפר שלם בצפון , )אזור ט(בדרום מעבר לדרך לוד שכונת לבנה , )ר

 התייחסה לכפר שלם רבתי כיחידה עירונית אחת בהיבט תנועתי 460תכנית ). אזור ש(פיר מזרח שכונת כ

למערך הדרכים  גיסא-החציצה בין השכונות נוצרה על ידי רשת דרכים שהתקשרה מחד. ובהיבט תפקודי

החלוקה .  התייחסה למבנה הטופוגרפי של רכס הכורכר עליו נפרש הכפר ההיסטוריגיסא-ומאידך, הרובעי

מבחינה תפקודית יועדו מרבית השטחים . דרום תאמה את אופי הרכס-רצועות ארוכות באוריינטציה צפוןל

כל ). אזור ש(ושירותים ציבוריים ומסחר ) באזור מ (27ובמרכזו תוכננו שטחים ירוקים, של הכפר למגורים

  .אחת מהשכונות המצוינות זכתה להתייחסות תכנונית פרטנית כפי שיורחב בהמשך

  

                                                           
 .גם בית הקברות המוסלמי הפך לגינה ציבורית, בין הגינות הציבוריות שבתכנית 27
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  ) מ שכונה-מרכז (ר שלם כפ 4.13

   ומבנהתכנון 4.13.1

לפי תכנית זו השטחים שנועדו להריסה בתכנית . 1986- למרכז כפר שלם אושרה ב1909תכנית מפורטת 

 מבננים והציע שני טיפוסי בינוי 5-תשריט התכנית חילק את אזור המגורים ל.  למגוריםיועדו 460המתאר 

 קומות 2 קומות על עמודים עם בנייה טורית נמוכה בת 8- ו4בטיפוס הראשון שולבו מבנים בני . שונים

.  קומות עם מגרשי חניה ביניהם8הטיפוס השני הכיל סדרה של מגדלי מגורים בני . ובתים צמודי קרקע

 מוקדים למבני 4בנוסף כללה התכנית . מבנה ציבורי ומסחרי, כגון גינה, במרכז כל מבנן מוקם שטח לציבור

גבולות התכנית . מוקמו על גבי השטח שיועד לפארק ציבורי לפי תכנית המתאראשר שניים מהם , ציבור

הגבולות נוצרו בשטח על ידי מערך דרכים משולש שתחם . בתכנית המתארית' תאמו את גבולות מתחם מ

  .את המתחם והתקשרו לרשת הדרכים העירונית שסביבם

צרה שינויים מהותיים בתכנית שקדמה תכנית זו י. 1909 ששנתה את תכנית 2580 אושרה תכנית 1995-ב

היא הגדירה מוקד גדול של ריכוז מבני ציבור בצפון . לה והביאה להקטנה נוספת של הפארק הציבורי במרכז

ושילבה זוגות , דרך לב המתחם, דרום-מערב וצפון-הוסיפה שתי דרכים חוצות על צירים מזרח, הפארק

  . קומות במרחב שביניהם2כה בת  קומות עם בנייה נמו9- ו8מגדלי מגורים בני 

  

  )נוה ברבור(כפר שלם  4.14

  תכנון ומבנה 4.14.1

התכנית חילקה את שטח השכונה באמצעות .  עבור שכונת נוה ברבור810 אושרה תכנית מפורטת 1975-ב

בניני . שתי דרכים טבעתיות לרצועת מגורים חיצונית וליבה ציבורית הכוללת מבני ציבור וגינה ירוקה

ובחזית המזרחית הגובלת ,  קומות לסרוגין12- ו8ערבית של השכונה נישאים לגובה של המגורים בחזית המ

  . להרחבת דיור לשכונה2352  אושרה תכנית1987-ב.  קומות6במרכז כפר שלם המבנים בגובה 

  

  )' שושכונהכפיר (כפר שלם  4.15

   ומבנהתכנון 4.15.1

 )אזור ח( שחלה על שכונת כפיר , תכנית זו.1975-שהופקדה ב, 1790 אושרה תכנית בנין עיר 1985בשנת 

. שמצפון, שנמשכה מהדרך שבגבולה המזרחי של שכונת נוה ברבור,  שני חלקים וביניהם דרךהבחינה בין

המבננים בנויים בניה .  מצדדיוהכל חלק הכיל מגרש למבנה ציבור המוקף בסדרת מבננים ריבועיים בשלוש

מרכז כל אחד חצר ציבורית והם מקושרים ברשת ב,  קומות8 ומבנה יחיד בן  קומות4היקפית בגובה 

תכנית זו צמצמה את ). אזור ש( למזרח שכונת כפיר 2390 אושרה תכנית 1993-ב. שבילים להולכי רגל

ושילבה ביניהם מבני מגורים בנוסף על אלו , 460כפי שנקבע בתכנית מתאר , השטח המיועד למבני ציבור

כונה נחצה אף הוא בדרך שקישרה מצפון לדרום עם השכונות שטח זה של הש. שהוצעו בתכנית הראשונית
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 קומות 2משני צידי הדרך הורתה התכנית על בניית בתים בני ). מרכז כפר שלם ולבנה בהתאמה(השכנות 

החזית .  קומות4מעבר לבתים אלו הורתה התכנית על בנייה למגורים בת ). בנה ביתך(משפחתיים -חד ודו

בולה הצפוני של השכונה כוללת מבני מגורים עם חזיתות מסחריות ובחלקם ל שבג"המבונה על רחוב מח

השטחים שבקצה המזרחי של השכונה מיועדים . מבנים אלו מפנים לרחוב חזית עם קולונדות. אף משרדים

  .גם בתכנית זו סומנה רשת ענפה של שבילים להולכי רגל המתפרסת על כל השטח. למבני ציבור

  . להרחבות דיור בשכונת כפיר2588 אושרה תכנית 1994-ב

  

 )נוה חן(כפר שלם  4.16

  מבנהתכנון ו 4.16.1

התכנית תחמה שתי רצועות בניה שנחצו ביניהן .  למרבית שטחי השכונה807 אושרה תכנית 1971בשנת 

הרצועה שממזרח לדרך זו נחלקה חלוקת משנה ). מעפילי אגוז(מערב -צפון-על ידי דרך שנעה מדרום לצפון

כל מקבץ בנינים . ומתחם נוסף למבני ציבור על ידי מגרשי חניה ושבילים להולכי רגל מתחמי מגורים 5-ל

הבנינים לאורך דרך הטייסים שבגבולה המזרחי של השכונה . יועד לצמדי מגדלי מגורים ומספר שיכוני רכבת

בנוסף . ובינם לבין הכביש חצצה רצועה ירוקה שהוגדרה כשטח פרטי פתוח, נבנו עם קומת עמודים מפולשת

, כלל כל מתחם מגורים שטח שיועד למבנה ציבור,  בתי ספר ומועדון נוער2למתחם מבני הציבור שהכיל 

כל .  חלקים3-הרצועה שממערב לדרך זו נחצתה על ידי דרכים ל. 'גן ילדים וכד, בית כנסת, כגון מועדון

הארוך ביותר , החלק המרכזי. רהחלקים הכילו בניני מגורים משולבים של מגדלים ושיכוני רכבת ומבנה ציבו

 הושלם תכנון 70-במהלך שנות ה. כלל אף שטח ציבורי פתוח מאורך במרכזו ומרכז מסחרי בקצהו הצפוני

- ב1725 ותכנית 1972- ב811עם תכנית , שיועדו גם הם למגורים בבניה גבוהה, יתר שטחי השכונה בצפון

שנועדה , 2646 אושרה תכנית 1996-ב. ור להרחבות די2383 אושרה לשכונה תכנית 1988-ב. 1978

להמריץ בניה בשטחי השכונה שנותרו פנויים בעיקר בחלקה הצפוני של הרצועה שממערב לדרך מעפילי 

  .על ידי הענקת זכויות בניה רבות יותר, אגוז

  

  )ניר אביב( כפר שלם  4.17

  מבנה תכנון ו 4.17.1

באמצעות רחוב טבעתי פנימי שיצא התכנית חילקה את השכונה .  לשכונה809 אושרה תכנית 1980בשנת 

. לטבעת מגורים חיצונית וליבת מגורים פנימית, וחזר לשדרות ששת הימים שבגבולה המערבי של השכונה

בליבה . מבני המגורים הם צמדים של בנינים גבוהים עם מגרשי חניה ביניהם ומבנה ציבור בקרבתם

 לאורך דרך הטייסים שבגבולה המזרחי של הבנינים. הפנימית הוקצע שטח גדול לבית ספר ובית כנסת

ובינם לבין הכביש חצצה רצועה ירוקה שהוגדרה כשטח פרטי , השכונה נבנו עם קומת עמודים מפולשת

-ב. במפגש דרך הטייסים עם דרך לוד יועד מגרש לתחנת דלק, בפינה הדרום מזרחית של השכונה. פתוח
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שנועדה להמריץ בניה , 2646 אושרה תכנית 1996-ב.  הרחבות דיור לשכונה2382 אושרה תכנית 1988

  .בשטחי השכונה שנותרו פנויים על ידי הענקת זכויות בניה רבות יותר

  

  )נוה אליעזר( כפר שלם  4.18

  מבנה תכנון ו 4.18.1

צביה לובטקין במערב ורחוב מפותל , שדרות ששת הימים ממזרח, השכונה גובלת ברחובות דרך לוד מדרום

השכונה נחצית על ידי דרך המחברת בין גבולה המזרחי . ל"המשך לרחוב מחבצפון שעל פי התכנון יהיה 

הבינוי ההיקפי בשכונה הוא ברובו של בניה . ובמרכזה ממוקם מרכז מסחרי, של השכונה עם גבולה המערבי

היא נחלקת . שחלקם רבי קומות, אך הוא מכיל אף מספר מגרשים עם בנייני גרעין מרכזי, טורית למגורים

. הן ברמת השכונה והן ברמת תאי השטח, אי שטח הכוללים בניה מסוגים שונים לשימושים שוניםלמספר ת

התכנית למחציתה , תכנון השכונה בוצע בשני חלקים. לא ניתן לזהות בינוי טיפוסי לתא שטח מסוים, לפי כך

 1978-ושרה בוהתכנית למחציתה הצפונית א, )3/06/2 רישום שיכון ציבורי (1972הדרומית אושרה בשנת 

,  קומות3-4 אזורים המשלבים מגורים במבנים בני 4-צ חילק את דרום השכונה ל"התרש). א806ע "תב(

ברבע . ובלב כל רבע נמצא שטח ציבורי פתוח, דרכים ושבילים להולכי רגל, מרכז מסחרי, מבני ציבור

מערבי שולבו -ברבע הצפון. ודמערבי תוכננו מבנים עם גרעין מרכזי ומבנה טורי בודד לאורך דרך ל-הדרום

מזרחי כלל -הרבע הדרום. מספר מבנים טוריים ומבנים בעלי גרעין מרכזי עם גן ילדים ומבנה ציבור נוסף

מבנה , מזרחי בניה טורית-וברבע הצפון, ומגרש לבניה בקומות) אחד מהם מרפאה(מבני ציבור , בניה טורית

הבינוי כלל שורה . כה את עירוב השימושים גם באזור זהע לצפון השכונה המשי"התב. ציבור ומרכז מסחרי

 1986-ב. מזרחית של השכונה- קומות ואזור לבניה גבוהה יותר בפינה הצפון4של מבני מגורים טוריים בני 

 1993-ב.  לשיפור דיור לפי הנחיות עיצוב מוכתבות למחציתה הדרומית של השכונה2361אושרה תכנית 

ועל בסיסה הושלם הבינוי בחלק זה של השכונה עם בינוי גבוה , וה אליעזר לצפון נ2558אושרה תכנית 

  .למגורים

  

  )לבנה( כפר שלם  4.19

   ומבנהתכנון  4.19.1

 דרכים 3גבולות התכנית נתחמו על ידי .  למרכז שכונת לבנה1088 אושרה תכנית מפורטת 1970בשנת 

,  מבני ציבור בחלקה הדרומי3, ה פאותי4היא הציע סדרה של מבני מגורים לאורך . חדשות ודרך לוד מצפון

. חלקה בבניה טורית וחלקה סביב גרעין משותף,  קומות4- ו3הבינוי כלל בניה בת . ושתי חצרות ציבוריות

  .הבניה לאורך דרך לוד שמשה כמסתור מהרחוב הראשי עבור הגינות הציבוריות

. מזרחי של שכונת לבנה שבחלקה התייחסה לקצה ה3/06/2 אושרה תכנית לשיכון ציבורי 1972בשנת 

  .שטח זה יועד לבניית בתים צמודי קרקע בני קומה אחת
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 דרכים 3גם תכנית זו נתחמה על ידי ). אזור ט( למערב שכונת לבנה 808 אושרה תכנית מפורטת 1976-ב

. דרך חדשה נוספת יצרה טבעת פנימית שתחמה שטח עם שימושים מעורבים. חדשות ודרך לוד מצפון

ת של מרכז השכונה כאן הוצע למקם את מבני הציבור בשורה אחת עם מבני המגורים לאורך בניגוד לתכני

ושני , מרכז גדול של מבני ציבור מוקם בשורת מבנים שנייה של הטבעת הפנימית. החזית ובקרבת דרך לוד

 הציבור ובינם לבין מבני, מרבית השטח מיועד למבני מגורים. מבני ציבור נוספים מוקמו בטבעת החיצונית

הבינוי . בגבולה המערבי של התכנית הוקצה שטח גדול למשטרת ישראל. מתפתלים מגרשים ירוקים

הן הטבעת הפנימית .  קומות שפוזרו בשטח בצמדים ובשלשות4 קומות ובניני 8למגורים שילב בין מגדלי 

  ".שטיח"ריסת ים חד קומתיים בפ'והן השטח שמעבר לה כלפי דרום הכילו מגרשים רבים לבניית קוטג

ארבע שנים מאוחר יותר ). 1808תכנית ( להרחבות דיור עבור מרכז השכונה 2340 אושרה תכנית 1987-ב

 2522 אושרה תכנית 1992-וב, )808תכנית ( להרחבות דיור עבור מערב השכונה 2487אושרה תכנית 

  ).3/06/2צ "תרש(להרחבות דיור במזרח השכונה 
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 ידידיה  4.20

  בראשית  4.20.1

המפות ההיסטוריות . ידיה ממוקמת על אדמות כפר סלמה מדרום לדרך לוד וממזרח לשכונת לבנהידשכונת 

גם שכונה זו שמשה , אולם ניתן לשער שכמו ראשיתה של שכונת לבנה, הבריטיות לא כוללות שטחים אלו

, ם שטח השכונה כפי שהוא מוגדר כיום נראה ריק ממבני1949-א מ"בתצ. לחקלאות לתושבי הכפר הסמוך

 בתים המכילים 40-50אולם במפקד במזרח העיר שבצעה העירייה באותה שנה מצוין כי בשכונה מפוזרים 

 יתכן שהמפקד כלל קרקעות שמצפון .אין תשתיות כלשהןו , אשכנזיות והיתר תימניות8%, פחות מש250-כ

 .שם ניתן לזהות בתים, בקרבה רבה יותר למרכז כפר סלמה, לדרך לוד

  

  מבנה  4.20.2

 יפו וגבולותיה הם למעשה גבולות העיר כלפי מזרח –אביב -מזרחי של תל- ממוקמת בקצה הדרוםהשכונה

ובמערב היא גובלת בדרך נוספת שיוצאת דרומה מדרך לוד , גבולה הצפוני של השכונה היא דרך לוד. ודרום

.  רגולריים חלקים לא5-השכונה נחצית על ידי דרך שמתפצלת במרכזה ומחלקת את השכונה ל). ד"רחוב נ(

  .הבינוי בשכונה מכיל בתי מגורים צמודי קרקע ומבנים ארעיים במספר מקבצים ולאורך הדרכים שבשכונה

  

  תכנון  4.20.3

- נעשה על ידי רשות התכנון המחוזית במהלך שנות ה, שנמצאה בשטח גלילי עד לאחרונה, התכנון לשכונה

דש למגרשים ומכתיבה בניה התכנית מחלקת את שטח השכונה מח. 577פ " בתג1990- ואושר ב80

  .מבנה ציבור ומבנה מסחרי, למגורים

  

  התפתחות  4.20.4

 נראים מספר קטן של 1963-א מ"בתצ. 60-אדמות השכונה בגבולותיה הנוכחיים יושבו לראשונה בשנות ה

 ניכר בשכונה כמות גדולה של בתים צמודי 1991-א מ"בתצ. ד בגבול עם שכונת לבנה"בתים ממזרח לדרך נ

  .ים ארעיים המפוזרים ברחבי השכונה ללא הכוונה או תכנוןקרקע ומבנ
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  סיכום 5
שזוכים , לרובע מספר מאפיינים מוכרים.  יפו–אביב - התפתח להיות רובע ייחודי בעיר תל9רובע 

טיפולוגיית . הרובע הוא רובע מגורים מובהק עם ריכוז ניכר של דיור ציבורי. להתייחסות כבר שנים רבות

איפיון זה מובהק הן ברמת . רה מרקמים מבודדים בעלי זיקה מופנמת לסביבתם המיידיתהבינוי ברובע יצ

 ...עיקר השטח המפותח: "כפי שציין זאת ציון השמשוני בתכניתו, והן ברמת השכונה' קבוצת המגורים'

כל , כ שכונות שכונות"אזורי המגורים כאן בנויים בד. ממזרח לאיילון משמש למגורים ולשירותיהם הצמודים

כאשר במקרים רבים אין רציפות של שטח בנוי בין שכונה , דרכים ובינוי ספציפיים-אחת בעלת רשת

אלא שחוסר איזון בפרישת מבני ,  במזרח העיר מבני ציבור רבים ושטחים פתוחים ירוקים נרחבים."לשכונה

הרובע מנותק . רובעהציבור יחד עם הקושי לנוע בין השכונות יוצר מצב של מחסור שירותים בשכונות ה

בעוד שהקשרים לערים , והמחברים ביניהם מקנים תחושה של מעבר לישוב אחר, פיזית מהעיר המרכזית

, מאפיין זה זכה לכינוי סמבטיון בקבוצות הדיון של התכנית האסטרטגית. 28שכנות מתנהלת על בסיס יומיומי

הניתוק לאורך נחל -י איזור"מרכזית עאביב מופרדת מן העיר ה-מזרח תל": כמו גם להתייחסות השמשוני

, קיימת המשכיות של מרקם בין חלק עיר זה לבין המרקם העירוני של הערים הסמוכות, מאידך גיסא. איילון

מאפיין זה בולט . אקונומיים- ככלל שכונות הרובע מדורגות נמוך עד בינוני במדדים סוציו."..גן-גבעתיים ורמת

טיב , המרחבים הפתוחים, אלא גם במצב הפיזי של המבנים, מקומיתלא רק בסקרים על האוכלוסייה ה

. ואף ברמת התחזוקה השוטפת של מוקדים מטרופולינים הממוקמים ברובע, והיקף המסחר המקומי

ומאופיינת בצפיפות מגורים גבוהה למרות , רווית פלישות, התפתחות אזורים רבים ברובע לקויה תכנונית

  .צפיפות הדיור הנמוכה

  

השכונות הצפוניות ברובע נהנות . ניכרים גם מגמות שינוי במרחב של מזרח העיר, ל"קביל למאפיינים הנבמ

. 29ומתקרבות בהיבטים אלו לשכונות הצפוניות בעיר, מדימוי וביקוש גבוהות יותר מיתר שכונות הרובע

עבר היו ותעשיות מזהמות שב, מרכז העסקים ברצועה המערבית של הרובע משתדרג מזה כמה שנים

מספר מוקדים . 30נפוצות מוחלפות על ידי תעשיות עתירות ידע ומוקדי מסחר ושירותים מטרופולינים

מושכים מבקרים מחוץ למזרח העיר ונטמעים , שהוקמו ברחבי הרובע במשך השנים, עירוניים ומטרופולינים

שסבלו , רגזים וכפר שלםהא, עזרא, התקוה, אפילו שכונות הדרום. 31במרחב העירוני שסביבם באופן טבעי

שנים מהזנחה וחוסר תכנון זוכות להתחדשות עירונית מסוימת בעלת אופי של שיתופי פעולה בין המגזר 

  .הציבורי לפרטי

  

                                                           
אנו : " יפו בנושא נחלת יצחק טענו נציגי נחלת יצחק–אביב -בעדותם בפני ועדת החקירה לתחום השיפוט של עיריית תל 28

: ובמקום אחר נאמר, "אביב-השירותים האלה היינו צריכים לקבל מתללמעשה כל ... מקבלים מגבעתיים את כל השירותים שלנו
 מסביר תושב עיר 1965במכתב מנובמבר ". החצר האחורית וסל האשפה, אביב תמיד נהיה השכונה המרוחקת-אנו בשביל תל"

 נראתה בעיני אביב-העיר תל"ש, בדומה לסימפטום אחר, שכנה את התנהגותם הפרועה של בריונים בשכונת התקוה כסימפטום
 ". כעיר אחרת מבחינה חברתית וגיאוגרפית כאחד)התקוה(ילדי השכונה 

ח ביניים של מסמך מדיניות אזורי למזרח "דמוגרפי בדו-מתוך פרק כלכלי, רמת ישראל ובצרון, נחלת יצחק: השכונות המוזכרות 29
  .2005,  יפו–אביב -תל

 .וליםמסחר כגון סוכנויות רכב מרכזיות ושירותי קופת ח 30
  ).לשעבר אצטדיון יד אליהו(היכל נוקיה , בית דני ומרכז דוהל, ספורטק דרום, פארק דרום, גן וולפסון: לדוגמה 31
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יחד עם זאת ניכרים בו . שהקנו לו דימוי שלילי במהלך השנים, מזרח העיר נוטה לשמר רבים ממאפייניו

מסמך זה התחקה אחר היבטים . ותי בקווי מתאר בסיסייםדפוסי שיקום והתפתחות המסמנים שינוי מה

פרק . שהתפתחו במשך השנים, פיזיים תכנוניים בהשתלשלות ההיסטורית של הרובע ומאפייניו הייחודיים

, שעיצבו את הרובע, ומציג את הגורמים המרכזיים, שנידונו בגוף המסמך, זה מתמצת את עיקרי הדברים

  .על פי קטגוריות נושאיות

  

  מטרופוליני-ורם הגיאוגרפיהג -

המוקף טבעות של ערי , דרום- יפו בעל צורתו האורכנית על ציר צפון–אביב -מבנה העיר תל  .א

צורתו האורכנית גם כן של מזרח . המטרופולין מנקז תנועה רבה של יוממים מכיוון מזרח

ע העיר וקרבתו הרבה למרכז העסקים הראשי יצרו הכרח לתיעול תחבורה עוברת דרך רוב

ומאוחר יותר נתיבי , כדרך ארצית העוקפת את המטרופולין ממזרח, 4אמנם סלילת כביש . 9

אך כמות כלי הרכב הנעה , 9איילון בלב המטרופולין מאפשרים לתנועה לעקוף את רובע 

דרך מזרח העיר מעידה על הישענות מערך הדרכים במטרופולין על עורקי תנועה חוצים 

  .9ברובע 

גדות הוואדי . איילון מהווה חיץ בין מזרח העיר למרכז העיר/י סלמהתוואי ערוץ וואד  .ב

ריכזו שימושי קרקע , בעיקר בשנים שקדמו להסדרת ערוץ הנחל, המועדות להצפה תקופתית

המכשול שהתפתח עם השנים . שהרחיבו את אופיו המנתק של הוואדי, של תעשייה ומלאכה

ויצר נתק פיזי , גורים שבמערב העירהרחיק את מרקם המגורים שבמזרח העיר ממרקם המ

הקושי של תושבי מזרח העיר לנוע מערבה נפתר בחלופה . ותודעתי בין שני חלקי העיר

שם שכונות ערים שכנות הציעו שירותים זמינים , הקרובה ביותר של תנועה מזרחה וצפונה

 .עיר האם יפו ל-אביב -פתרון זה החריף את הנתק המנטאלי בין תושבי מזרח תל. ונגישים

מזרח קרב -התפשטות מרכז העסקים הראשי ממיקומו ההיסטורי בלב העיר למזרח ולצפון  .ג

ר "באופן פרדוכסלי התקרבותו הגיאוגרפית של המע. 9פונקציה עירונית מרכזית זו לרובע 

התקרבות . והתפרסותו לאורך גדות הוואדי הרחיקה את תושבי מזרח העיר ממרכז העיר

ה היבטים מסוימים של פעילות מטרופולינית עבור תושבי המזרח ר למזרח העיר הקל"המע

). התפתחות רצועת תעסוקה לאורך גדות הוואדי, קרבת משרדי ממשלה בקריית הממשלה(

, ר על מנת להגיע למוקדי בילוי ורווחה"אולם בהיבט עירוני מקומי הצורך בחציית מרחב מע

  .ולשירותים עירוניים מהווה מכשול, כגון חוף הים

  

  הגורם ההיסטורי -

וטיבן החקלאי של , מיעוט המרקמים הבנויים בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל  .א

מרביתן של . ישובים אלו יצר היצע קרקעות פנויות רב ערב העלייה הגדולה בראשית המדינה

ובבעלות ציבורית עקב הפקעות אדמות הטמפלרים , הקרקעות במזרח העיר היו חקלאיות

, הצורך המיידי בפתרון מצוקת הדיור עבור פליטי מלחמת השחרור. קדיםוקרקעות נכסי נפ

הקמת . חיילים משוחררים ועולים חדשים נמצא בזמינות הקרקעות הפנויות במזרח העיר
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שכונות מגורים על פי שיוך מפלגתי וארגוני כפי שאירע במזרח העיר סתר את תכניות עיריית 

 החדשים לטובת מפוני משכנות העוני הפזורות לנצל את הקמת השיכונים,  יפו–אביב -תל

על כל פנים תנופת הבנייה במהלך שני העשורים הראשונים של המדינה . ברחבי העיר

וחסכה לרשויות את  הצורך להתמודד ,  הייתה על גבי הקרקעות הפנויות9במרחב של רובע 

ים הבנויים משפטית ממושכת ועם אוכלוסיית המצוקה עצמה באזור, עם מורכבות כלכלית

 .הקיימים

פיתוח דרך לוד בתקופה המנדטורית ככביש הגישה לשדה התעופה הבינלאומי יצר מובלעת   .ב

מובלעת זו גבלה בדרומה . שהייתה חקלאית בעיקרה וכמעט נטולת מבנים, קרקע גדולה

שטח זה נתפס שוב ושוב בהיסטוריה . בערוץ הוואדי ונותרה שנים חסרת תכנון ייעודי

ופארק , כגון אזור תעשיה בתקופה אחת, רחב מונוליטי לפונקציה מטרופוליניתהתכנונית כמ

מרחב "הזנחת מובלעת זו מצד רשויות התכנון יצרה . פתוח ומתקני ספורט בתקופה אחרת

  .שהתמלא בבינוי ארעי והשתלטויות על קרקעות ציבוריות" פרום

  

  הגורם התכנוני -

עובדה . וכים במדיניות תכנונית שהעצימה מצב נתוןהן הגורמים הגיאוגרפיים והן ההיסטוריים כר

הקמת דרך , ר לאורך גדות הוואדי"עידוד נדידת פונקציות מע: זו ניכרת בכל הנקודות שצוינו כאן

, מערב-חציצה בין שכונות הרובע על ידי דרכים עורקיות בציר מזרח, מהירה בתוואי הוואדי

 כדי הזנחת המרקמים הבנויים הקיימים וייעוד פיתוח שיכונים בקרקעות החקלאיות הפנויות תוך

המדיניות התכנונית במזרח העיר התמקדה בעיקר . המובלעת בדרום הרובע למוקד מטרופוליני

וביצירת ריק אורבני בדרומו לשם הקמת בינוי חדש , בריק האורבני שהיה קיים בצפון הרובע

דיניות התכנונית לרובע במישור על אף הישגיה במישור השכונתי כשלה המ. בסטנדרטים רצויים

ניתן יהיה בתכנון אסטרטגי ממוקד ללמוד משגיאות העבר על . רובעי-רובעי והבין-העירוני הפנים

  .מנת לגשר על פני הכשלים הקיימים בהווה
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המשרד , יפו-א"עת', שיקולים חברתיים וחשיבותם בתיכנון העיר: 10ח "דו', 1966. גינצברג י 

  אב-לתכנית
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