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מתוך קלוש  1974

 (2005 וחתוקה

סיפור  "חיזוק ושימור  –עבודה ברמה השכונתית •

 ושימור איכויות אדריכליות קיימות". המקום

 השכונות העתידיות "הגבעות"תוספת  - 95     הוותיקההעיר     

 עד .תימן לעולי במעברה העין ראש של ראשיתה

  חדשות שכונות 3 סביבה הוקמו עת ,1995 שנת
 ראש שמרה ,40,000 – ל הוכפלה ואוכלוסייתה

  תושביה של המכריע והרוב הייחודי אופייה על העין

   .וצאצאיהם היישוב ממקימי היה

  וקיים נוסף דרמטי שינוי בפני העיר עומדת ,כעת

  העיר בין הפערים את יגדיל העיר פיתוח כי חשש

  הוותיקה העיר את יהפוך ,"החדשה עיר"ל הוותיקה

  ראיון) "בעירם זרים"ל תושביה ואת "העיר שולי"ל

 .(1983-2003  העין ראש עיריית 'ר ,יוסף 'י מר עם

 רקע

 המחקר

  המשמר פיתוח של אתגר מעוררים קיימות ערים ופיתוח עירונית התחדשות הליכי

  לבין בינם חברתיים פערים ומונע הנוכחיים העיר תושבי עם מטיב ,קיימות איכויות

  מתמצה שאינה מקום של ייחודיות לשימור מתייחס המחקר .החדשים התושבים

  .שהוא למה המקום את ההופכות נוספות באיכויות אלא הבודד המבנה בשימור

  להפוך העתידה ,העין ראש של הוותיקה העיר של בהקשר אלו סוגיות בוחן המחקר

  אישור עקב ,הקרובות בשנים תושבים 100,000 של לעיר תושבים 40,000 של מיישוב

  .לעיר חדשות שכונות 7 תוספת

 (מליס)תכנית האב  תשריט

המבנים הבריטים  המעברה בראש העין העלייה מתימן

 "(החפיס)"במעברה 

בתי הסוכנות  

 המקוריים ביישוב

 ראיונות עומק עם תושבי הוותיקה לדורותיהם. 3 מפגש קבוצתי בעיר הוותיקה –שיתוף ציבור . 2

מסקנות  

 והמלצות

התפתחות רנדומלית  . 2 משקי העזר המקוריים1.

 במהלך השנים

 מרקם עתידי מוצע. 3

 שאלת

 המחקר
  בעיר "הקהילתיות תחושת"ו "המקום תחושת" ,הייחודיות את היוצרים הפיזיים המרכיבים הם ומה קיימים האם

   ?לשמרם ניתן האם ?הוותיקה העיר תושבי ידי על מאופיינים הם כיצד ?הוותיקה

 משקי – המקוריים המגרשים אך ,כלל כעיר תוכננה לא הוותיקה העיר אמנם

  לכך והביאו בזה זה תמכו הקיימים הקהילתיים המאפיינים עם יחד ,העזר

 ,שנים לאורך קהילתיות תחושת שימרו אשר אדריכליים מרכיבים שנוצרו

  :כגון ,כרצויים ואחרות אורבניזם הניו כגון תיאוריות י"ע מזוהים שכיום מרכיבים

    .שימושים עירוב ,נמוכים גדרות ,לרחוב הפונות חצרות ,פעיל רחוב

 :להמשך ההמלצות תמצית

  -" תכנון מאפשר"מונח שהגדרנו •

לקהילה לקבוע וכוח תכנונית גמישות 
 –את סביבת חייה בדומה למגמות ה 

Localism Act, 2000  האנגלי. 

עבודה   -לקראת תכנית המתאר •

 .  העירייהמשותפת של התושבים עם 

 העיר הוותיקה על רקע הבניה החדשה 

 הסביבה הבנויה בעיר הוותיקה


