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הקרן החדשה לישראל היא גוף מוביל לקידום הדמוקרטיה, הצדק והשוויון לכל תושבי ותושבות 
ישראל. הקרן מאמינה כי ישראל יכולה וצריכה להתקיים על פי חזונם של מייסדיה - חזון המבטיח 
שוויון זכויות חברתיות ומדיניות לכל אדם, ללא הבדלי דת, גזע ומין. הקרן תומכת ומחזקת יוזמות 
אזרחיות וארגונים חברתיים המייצגים את האנשים הסמויים מהעין, ומקדישה את עיקר משאביה 
לטובת שיפור איכות חייהן של האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית. מאז הקמתה העניקה 
הקרן יותר מ-250 מליון דולר ליותר מ-850 ארגוני שטח אזרחיים, ארגונים הפועלים לצמצום 
פערים חברתיים, קידום והעצמת נשים, פלורליזם יהודי וחופש דת, זכויות האדם והאזרח, קליטת 

עולים והעצמתם וצדק סביבתי.

שתיל הוא מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. מאז היווסדו 
בשנת 1982, על ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתיל בשורה הראשונה של המאבק לשינוי 
חברתי בישראל. שתיל מעצים קהילות מוחלשות על ידי הקניית כלים לשיפור חייהן ועל ידי בניית 
ארגונים המקדמים שינוי חברתי לטווח ארוך. פעולת שתיל מחזקת את הדמוקרטיה בישראל 
על ידי עידוד אזרחים להיות מעורבים בתהליכים שלטוניים וחיזוק השאיפה לחברה משותפת, 

פלורליזם, זכויות אדם וצדק חברתי וכלכלי. 

תכנית חיפה עיר משותפת היא חלק מאשכול חברה משותפת בשתיל. התכנית החלה לפעול 
בשנת  2008. מטרת התכנית היתה:

<  לחקור לעומק את משמעות היותה של חיפה עיר הטרוגנית ומרובת-תרבויות
<  ללמוד כיצד עובדה זו צריכה להשפיע על החיים בעיר, בנושאים כגון תכנון עירוני, 

    מערכת החינוך, היצע התרבות בעיר, התעסוקה, הכלכלה וכו', ולחקור את המצב בחיפה 
בתחומים אלו.

<  לגבש המלצות לקידום חיפה כעיר משותפת לכל תושביה.
<  לייצר ידע וניסיון שניתן יהיה להשתמש בהם גם בערים אחרות. 

ספר זה יוצא לאור כסיכום  שנות פעולתה הראשונות של התכנית.

תכנית 
חיפה עיר 
משותפת
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ד"ר אורה מור מרצה וחוקרת בתחומים של שפה, חינוך וחברה, 
כיהנה כראש התכנית לחינוך דו-לשוני באוניברסיטת חיפה 
וחברה בפורומים בינלאומיים העוסקים בחינוך משותף, במיוחד 

באזורי קונפליקט.

אורנה בן שטרית–רז היא צלמת, אמנית ופעילה בהפקה ואוצרות של 
תערוכות אמנות בדגש חברתי. היא מעורבת בפרויקטים שונים בעלי 
הקשרים חינוכיים וחברתיים, ומלמדת צילום במסגרת פורמאלית 
ופרטית.  בעלת תואר ראשון בצילום ובוגרת התואר השני באמנות 

יצירה, אוניברסיטת חיפה.

איילין לאברי )Eileen Lavery( היא ראש היחידה למדיניות 
משפטית ומחקר בנציבות לשוויון של צפון אירלנד, גוף ציבורי 
עצמאי שנוסד ב-1998. לאיילין ניסיון של 30 שנה בקידום שוויון 
ומניעת אפליה, והיא היתה מעורבת באופן אקטיבי במאבק באי-
שוויון בצפון אירלנד, מאבק אשר היה לו תפקיד מרכזי בקידום 

תהליך השלום במקום.

אלי פריינד הוא מייסד רשת החינוך ביחד לקידום מצוינות בחינוך, 
ומשמש כיום כמנכ"ל הארגון. הוא בעל תואר מוסמך בכיר בהוראה, 

.LL.B ומוסמך למשפטים

אלכס שוורצר הוא בוגר תואר ראשון בגיאוגרפיה מאוניברסיטת 
בר אילן ועומד לפני סיום לימודיו לתואר שני בתכנון ערים ואזורים 
בטכניון. הוא תושב תל אביב, ועובד באגף התכנון בעיריית בת ים.

על מחברי
המאמרים
בספר < 
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בפקולטה  היא פרופסור אמריטוס  צ'רצ'מן  פרופסור ארזה 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. היא הביאה לפקולטה ולארץ 
את התחום של יחסי אדם-סביבה, וקיבלה את אות יקיר התכנון 
 ,EDRA -מאיגוד המתכננים בישראל ופרס על הישגי קריירה מ
הארגון הצפון אמריקאי של התחום. היא חברה במועצה הארצית 
לתכנון ולבניה. בשנים האחרונות היא מנסה לקדם את ההטמעה 
של שיקולים חברתיים ותהליכי שיתוף הציבור במערכת התכנון.

באסל אבו רייא למד לתואר הנדסאי אדריכלות במכללת תל 
חי, סיים תואר ראשון בגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה ועומד 
לקראת סיום תואר שני במסלול לתכנון ערים ואיזורים בפקולטה 
לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון. מאז שנת 1998 הוא עובד 
בוועדת תכנון ובנייה לב הגליל האחראית על הישובים סכנין 
עראבה ודיר חנא בנושא התכנון ובניה, ומתמחה בנושאי תכניות 

לשינוי יעוד וקידום פרויקטים. הוא נשוי ואב לשלושה ילדים.

גבריאלה רובין היא בעלת תואר שני בזכויות אדם ודמוקרטיה, 
סטודנטית לתואר שני במסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה 
לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון ומתעניינת בתכנון חברתי 
בר-קיימא; היא פעילה חברתית ופוליטית, תושבת שכונת הדר בחיפה.

הרב ד"ר גולן בן-חורין הוא רב ויזם בתחומי החינוך והרוח ומייסד 
הפורום החיפאי לשיתוף פעולה בין דתי. הוא מיישם מרכיבים 
רבים מהדוקטורט שלו בנושא יצירת מרחב חינוכי פלורליסטי יהודי 
במיזמי חינוך, בפיתוח מוסדות וליווי קהילות בארץ וברחבי העולם. 
כיועץ, עבודתו משתרעת על פני ארבע יבשות וכוללת פיתוח גישות 
וכלים בעבודה רוחניות עכשוויות, ניהול ולימוד במחנות קיץ, מיזמי 

חינוך בקהילות וכן ליווי רוחני לחבורות שונות בארץ ובתפוצות.

ג'וני ספקטור הוא תושב חיפה, יליד ברה"מ. הוא בוגר תואר שני 
בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה, משורר, חובש, ופרפורמר.



ד"ר גילי ברוך מנהלת את תוכנית כלכלה מקומית מקיימת בנגב, 
בארגון שתי"ל. היא בעלת עבר עשיר בעבודה חינוכית ואקדמית. 
מחקר הדוקטורט בסוציולוגיה שלה עסק בסוגיות מעמדיות, מרחביות 

ותרבותיות בהקשרם של תהליכי הגלובליזציה של ישראל. 

גליה אביאני היא אחת מחברות הצוות המפיק את פסטיבל סיפור 
חיפאי. היא תושבת הדר, פעילה באישה לאישה, מרכז פמיניסטי 

חיפה, ופועלת לקידום שלום וצדק אזרחי. 

ג'ניפר יה )Jennifer Yeh( היא בוגרת MIT בתחומי מדע המוח 
והקוגניציה ובמדע המדינה. היא סיימה את לימודי המשפטים 
באוניברסיטת George Washington. בקייץ של  2008 שימשה 
ג'ניפר כעוזרת מחקר בתכנית חיפה עיר משותפת. היא אוהבת 

לבשל ולרקוד, ונהנית מאמנות ויוגה.

ד"ר זיוה קולודני היא אדריכלית נוף, בעלת תואר דוקטורט מהטכניון. 
עבודתה בעיריית חיפה מתמקדת בהכוונת מדיניות, תכנון ועצוב 
המרחב הציבורי הפתוח. היא מלמדת בפקולטה לארכיטקטורה 
בטכניון ובמכללה האקדמית ויצ"ו והנה עמיתת מחקר במכון ון 
ליר. פרסומיה האקדמיים עוסקים בפוליטיקה של הנוף, בתפקיד 

הנוף  ומהליכי ייצורו בעיר תוך התמקדות באזורי קונפליקט.

יובל שחר הוא בוגר תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ולומד כעת לתואר שני במסלול 
לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים 
בטכניון, במקביל ללימודי הוראה באוניברסיטת חיפה. הוא עוסק 

בעיקר בחינוך, הוראה והדרכה. 
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יעקב חפץ הוא אמן תושב חיפה, אשר חי ויוצר בה. תחומי האמנות 
שחפץ עוסק בהם מגוונים, וכוללים  פיסול חוצות, מיצבים, רישום, 
מיצגים ויזום בתחום האמנות הפלסטית. הוא הציג בתערוכות רבות 
בארץ ובחו"ל, ומלמד בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ובבית 

הספר להנדסה-שנקר.

ליאורה גל היא עורכת, מתרגמת ומורה לאנגלית, אם להלל ואמתי, 
ובת זוג לדניאל. היא היגרה מירושלים לחיפה ופעילה ביוזמה להקמת 

בית ספר משותף בעיר.

מיכל שובר היא סטודנטית לאדריכלות נוף, מתעניינת ביצירת 
הזדמנויות במרחב הציבורי, ובקשר שבין העיר והאנשים. בשנים 

האחרונות גרה, לומדת ומתיירת בחיפה.

מרקו בואריה )Marco Boaria( עובד כאחראי על יחידת פיתוח 
המשאבים ב ALDA – איגוד הסוכנויות לדמוקרטיה מקומית 
 .)Association of Local Democracy Agencies(
יש לו ניסיון רב שנים בעבודה בינלאומית, עם התמקדות בתכניות 
של אזרחות פעילה ושיתופי פעולה בין רשויות מקומיות והחברה 

האזרחית באיחוד האירופי.

נורית בהיר עלתה מבריה"מ בגיל חמש. בגיל חמש עשרה ראתה 
לראשונה את חיפה והחליטה להישאר. פעילה במרכז מגן, מרכז 
תרבות קהילתי יהודי, ובקבוצת ארמדה - פעילויות לנוער וצעירים 
ברוח משחקי תפקידים, שחזור היסטוריה, טבע וספורט. חובבת 

אינטרנט מושבעת ובלוגרית בזמנה הפנוי. 



סועאד דיאב מתגוררת בחיפה, מנהלת תוכנית מסירה )מסאע( 
למבוגרים עם נכויות במסגרת הג'וינט. היא בוגרת לימודי עבודה 
סוציאלית באוניברסיטת חיפה, בעלת תואר שני בתחום היסטוריה 
ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, וכן היא בוגרת מכון מנדל 
למנהיגות חינוכית בירושלים. סועאד היתה חברה בוועדת ההיגוי 
של תכנית חיפה עיר משותפת, וכן היא פעילה בארגוני נשים 

בחיפה והצפון ובארגונים לשינוי חברתי.

סטפניה פרנצסקון )Stefania Francescon( סיימה לימודי 
תואר שני ביחסים בינלאומיים באוניברסיטת Torino  באיטליה, 
ולימודי תואר ראשון במכון למדע המדינה ב-Bordeaux בצרפת. 
ן   ו ג ר א ב ת  י ר ' ז א ט ס כ ה  ד ב ע ר  מ א מ ה ת  ב י ת כ ת  ע ב
 ALDA – Association of Local Democracy Agencies
באיטליה. כיום היא עובדת בארגון העולמי של תנועת הצופות. 

היא מתמחה בקידום למידה בין-תרבותית ואזרחות. 

סלבה גרינברג היא פעילת שמאל פמיניסטית וקווירית המתגוררת 
בהדר. היא פעילה באשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה, ולומדת 

ומלמדת קולנוע באוניברסיטת תל-אביב.

צילום דוד קרסו

סלמאן נאטור הוא סופר ומחזאי יליד דאלית אל כרמל, )1949( 
שם הוא חי עד היום. הוא בוגר אוניברסיטת חיפה בפילוסופיה 
כללית, ניהל את המכון ע"ש אמיל תומא לעיונים פלסטיניים 
וישראלים בחיפה, והיה פעיל בארגונים שונים לקידום התרבות 
הערבית וזכויות אדם בישראל. הוא פרסם כ-30 ספרים בשפה 
הערבית, תרגם ספרים רבים מעברית לערבית, וכתב חמישה מחזות 

בערבית שהוצגו על במות בארץ ובחו"ל.

ד"ר עדנה גורני חיה בטבעון עם בן זוג ושתי בנות. כותבת שירה 
ופרוזה ומלמדת בתכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה 
ובתכנית ללימודי סביבה במכללת עמק יזרעאל.  בשנת 2011 
יצא לאור ספרה בין ניצול להצלה - תיאוריה אקופמיניסטית של 

יחסי טבע, תרבות וחברה בישראל.
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עדנה זרצקי טולידאנו היא חברת מועצת העיר חיפה מטעם 
חד"ש מאז שנת 2003. היא בעלת תואר שני בסוציולוגיה, בעבר 
לימדה באוניברסיטה, הנחתה מורים וצוותי ניהול והכשירה מנחים 
בתחום החינוך לדמוקרטיה, לשוויון בין המינים וביחסי יהודים-

ערבים. מאז 1982 היא חברה פעילה בארגוני נשים ושלום שונים, וכן 
שימשה כיו"ר אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה. נשואה לפסל 
דן זרצקי, אמא של אסף – וטרינר ואסנת – תרפיסטית במוסיקה.   

עורווה סויטאת  הוא  יועץ ארגוני ופעיל חברתי,  בוגר החוגים 
לפילוסופיה ומדעי המדינה באוניברסיטת חיפה וייעוץ ארגוני 
באוניברסיטת תל אביב. הוא עובד כיועץ ארגוני במשרד שתיל 
חיפה, ועומד לקראת סיום תואר שני במסלול לתכנון ערים ואזורים 

בפקולטה לארכיטוקטורה ותכנון ערים בטכניון. 

ד"ר עמליה סער  היא אנתרופולוגית תרבותית, ומשמשת כמרצה 
בכירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז לחקר 
חינוך לשלום באוניברסיטת חיפה. תחומי התמחותה כוללים 
אנתרופולוגיה אורבאנית, מגדר ותיאוריה פמיניסטית, החברה 

הפלסטינית בישראל, ומחקרי פעולה.

קרולינה אסטודיליו ביאלס )Carolina Astudillio Beals(  היא 
בוגרת אוניברסיטת ברצלונה בתקשורת חברתית, משמשת כאחראית 
ליישום פרויקטים של ניהול שונות, דו-קיום ולכידות תרבותית 
במחלקה להגירה בעיריית ברצלונה. היא היתה שותפה לבניית 
ויישום תכנית הדיאלוג הבין-תרבותי של ברצלונה שנערכה 
במסגרת שנת הדיאלוג הבין-תרבותי האירופי ב-2008, וכן בבניית 

התכנית ברצלונה הבין-תרבותית בשנת 2009. 

רגב נתנזון הוא תלמיד לדוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה 
באוניברסיטת מישיגן, אן-ארבור. פרויקט המחקר שלו מתמקד 

בהיסטוריה ובפרקטיקה של חיים משותפים בחיפה.



רולי רוזן היא רכזת תכנית חיפה עיר משותפת בשתי"ל, יש לה 
תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה, תואר שני בפילוסופיה מדינית 
ותואר שני נוסף באנתרופולוגיה. היא כתבה וערכה את הספר 
במסגרת עבודתה, וכן השתמשה בפרקים מהתיזה אותה הגישה 
למחלקה באנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. התיזה, שכותרתה 
היא יונת שלום בחפ"ק עוסקת בשרטוט וטשטוש גבולות הלאום 

במרחב העירוני של חיפה.

רותי דירקטור היא אוצרת, מבקרת אמנות ומרצה לאמנות, ומאז 
נובמבר 2010 היא משמשת כאוצרת ראשית של מוזיאון חיפה 
לאמנות. משנות השמונים ועד 2009 כתבה על אמנות בעיתונים 
יומיים ומגזינים שבועיים, וכן בבלוג הצֹוָפה. ב- 2005 פורסם ספרה 
"אמנות עכשווית אני מדברת אליכם. מאה השנים הראשונות".  
היא היתה אוצרת של הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, ואוצרת 

הגלריה של בצלאל בתל אביב. 

,)M.Arch( פרופסור רחל קלוש היא אדריכלית ומתכננת, בוגרת
MIT והטכניון )PhD(. היא חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה 
ובינוי ערים בטכניון. מחקרה, הנשען על תיאוריה ביקורתית במדעי 
החברה, לימודי תרבות ומגדר,  מתווך בין פרקטיקות שונות של ייצור 
המרחב ומתמקד ביחסי הגומלין של מקצועות התכנון והאדריכלות 
עם מבני כוח, ובהשפעתם על פרקטיקות של חיי היומיום. היא 
מתמקדת בעבודה עם התארגנויות קהילתיות במטרה לחזק את 

מעורבות הקהילה בתהליכי תכנון.

שאהין נסאר הוא עיתונאי יליד ותושב וואדי ניסנאס, ופעיל חברתי 
ופוליטי בחיפה. הוא למד תקשורת ופילוסופיה באוניברסיטת 
חיפה, ועבד ככתב מוניציפאלי בחיפה לאתר בוקרא, עיתון חיפה 
המקומי, וכן עבור עיתון פנורמה, ועיתון אלאיתיחאד ככתב ספורט. 
כיום הוא משמש כתב פרילאנס באתר בוקרא ועיתון אלאיתיחאד 

המסקר את כל ענייני חיפה והחברה הערבית בכלל.

שהירה שלבי היא יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, מנהלת אשכול 
חברה משותפת בשתיל. היא ייסדה וניהלה את תכנית חיפה עיר 
משותפת בין השנים 2008-2011, והביאה לתכנית ניסיון עשיר 
בפעילות בארגוני החברה האזרחית בעיר. היא פעילה חברתית 

ופוליטית.
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יצירות משותפות 

חברי קיבוץ המחנכים העירוני של תנועת דרור ישראל פועלים וחיים בשכונת הדר 
מעל שש שנים. כ-80 חברי הקיבוץ, צעירים בגילאי 24 – 32, מתגוררים בקומונות 
שיתופיות ומחנכים במגוון מסגרות בשכונה ובעיר כולה. חברי הקיבוץ חברים בתנועת 

דרור ישראל הפועלת להגשמת ערכי שוויון ערך האדם, ציונות, דמוקרטיה ושלום.  

פרויקט חברות משותפות של מועדון מדריד )Shared Societies Project( הוא 
יוזמה של מועדון מדריד )Club de Madrid(  שהוא ארגון עצמאי שלא למטרות רווח, 
בו חברים 88 ראשי מדינות לשעבר מ-58 מדינות דמוקרטיות שונות, אשר התקבצו כדי 
לסייע למנהיגים דמוקרטיים להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם במצבי הקונפליקט 

הגלובאליים. נושא החברות המשותפות הוגדר כאחד מאתגרים אלו.

צוות חברה משותפת שתי"ל 2009:  צוות חברה משותפת שפעל בשתי"ל בשנת 2009 
ניסח את המסמך המשמש כתשתית לעבודת אשכול החברה המשותפת בשתי"ל. 
בצוות היו חברים בוסיינה דביט, ג'אבר עסאקלה, חגית שחר, מיכאל שטרנברג, סולטן 

אבו עובייד, רולי רוזן ושהירה שלבי. 



حارة لإليجار

أعضاء كيبوتس المربين في حي هدار

في حّي مركزي

بين عدد ال نهائي من الدرجات

تقع عمارة من خمس شقق

وَمن يعيش في العمارة؟

في البيت العلوي سيدة

تعيش هناك من قديم السنين

"كيف تغّير الهدار" ـ تقول بحنين

في البيت المجاور

يسكن لوبا وفالد

في التسعينيات

قدما إلى البالد

ومن عشرين عاما

هما قادمان جديدان

في الطابق تحت

يسكن الزوجان ناديا وعبد الكريم

هي محاضرة، وهو مدّرس، مثقالن 

بالكتب واالستنارة

في كل شتاء تجد في بيتهما

شجرة سرو ومغارة

في الشّقة المجاورة يعيش

بين ستة وثمانية عشر عامال أجنبيا

أربعة في كل غرفة وثالثة في الشرفة

بهدوء يتحدثون 

كأنهم يتهامسون

في البيت اإلضافي قرب شجرة الزيتون

تجدون طالبا جامعيا

وحده لجنة العمارة

فنان وطالب علم

يتطوع ويعمل في العادة

ويرقص في حفالت شارع مسادة

تقول المرأة العجوز: في هذه البالد 

ال كرامة للمسنين 

يعرفون كيف يأخذون منك وال يعطون

أقف بالدور من الثامنة حتى الرابعة

من  نعفيك  لن  بعدها  لي  ليقولون 

الضريبة

لكني أدرك بيني وبيني:

كنُت ُجننت

بدون جيران كجيراني"

يقول فالد: 

"أنا معالج للعظام،

عاطل عن العمل كالجميع

ولوبا عاملة لدى شركة القوى البشرية

والراتب لم يتغّير هنا حتى اآلن

أسعار جديدة في طريقها إلى السماء

المجاري تعلو والطعام غاٍل

من حسن حظنا أن لدينا في الهدار 

جيران".

يقول الزوجان كريم وناديا:

"زهقنا التظّلم من التمييز والبكاء

وزهقنا الشعور بأنك أقّل بقليل

وأنك في العمل 

تنتظر سنوات لالرتقاء

لكنك لست "فريدمن" يقول الموظف.

حتى وإن كان سقف زجاج فوقنا

فجيراننا ـ األفضل في عيوننا"

يقول بونج: "أنا ال أعرف العبرية، أنا فليبيني

أعيش في الهدار مع تشين وبينج وليني

ومع سو، شين وفان ولي ومع كون ـ تو وفو

ال أريد أن يعرفوا متى أنظف هنا

نخاف أن يطردونا ويمنعونا من العمل

أريد أن أقول: الجيران ممتازون ويبعثون 

األمل".
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يقول الطالب:

الثقافة هنا ال تزال حتى اآلن

 من صنع أيدي المتطوعين

علينا أن نعمل ضعف ما عملنا

سنواصل العمل والتصليح والتحسين

واإلنتاج والشّد والقيادة والكالم.

أخطط أن أعيش حياتي هنا

ألن الجيران في الهدار يحبون السالم"

يسكنون بالتساوي، بفرح

يلتقون على فنجان قهوة بمرح.

كل واحد منهم أقلية لكنهم مع بعض هم أكثرية

ستفهم الهدار عندما تراه عن كثب

لم نكن لنرقص على الميلين فرحين

لو أننا لم نعرف

مدى حب جيراننا الطيبين"

مهداة بحّب إلى كل سكان حي هدار ـ 

الذين حتى يعيشون هنا معا ـ يؤمنون 

أن األمر ممكن!!



عن برنامج
حيفا مدينة 

مشتركة

شهيرة شلبي, مديرة برامج

المجتمع المشترك 

رولي روزين, مركزة برنامج

حيفا مدينة مشتركة 
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أ. حارة لإليجار

القصيدة حارة لإليجار التي كتبتها مجموعة المربين التي تعيش في الهدار، 

تصف نوعا من األوتوبيا لمجتمع مشترك: الجارة القديمة سعيدة مع جيرانها 

الجدد، الناطقين بالروسية، العمال األجانب أو العرب. والجيران كذلك سعداء 

مع بعضهم البعض، يساندون بعضهم لمواجهة صعوبات الحياة في الخارج. 

في الواقع، يقول جاي جولدشتاين، من مؤلفي القصيدة "واضح أن األمور 

ليست هكذا على أرض الواقع". كثيرة هي المرات التي يخيم فيها التوتر 

واالغتراب على العالقات بين الجيران في الهدار، إحدى الحارات األكثر اختالطا 

في مدينة حيفا: هنالك الكثير من التوترات حول موضوع النظافة أو الضجيج، 

والصراع القومي يضاعف من االرتياب تجاه اآلخر. ومع هذا، هنا وهناك بين 

العمارات والشقق القديمة، هنالك عالقات جيرة حسنة وتنسج عالقات ثقة. 

هنا وهناك ينتظم السكان على أساس المصلحة المشتركة أو حتى الرؤيا 

المشتركة، في محاولة للعمل على قضايا الحارة، ومن المؤكد أن هنالك 

أناسا كثيرين ينجذبون إلى الثراء الناتج عن التنوع، والذين يعتبرون "الجيران 

في الهدار" )بحسب القصيدة( "جيدين في نظرهم"، وجيدون جدا.

هذه العالقات والنشاطات المشتركة، تقوم وتختفي، تتوطد في أوقات الهدوء 

النسبية في الصراع اليهودي الفلسطيني العام، تبرز أحيانا وتختفي كليا 

إبان التصعيد ـ ثم تعود وتطفو في الوقت المناسب لها. الكتاب الذي أمامنا 

يحاول أن يتقصى هذا الحراك: من رؤية أوتوبية لمجتمع مشترك يكون الجيران 

فيها "جيدين جدا"، إلى واقع صعب للغاية، مليء بالتناقضات والتوتر، ومع 

هذا تنبثق منه براعم طرق بديلة للتعامل مع الواقع. يحاول الكتاب أن يرسم 

رؤيا، أن يطرح معلومات وموديالت من أجل تطوير مجتمع مشترك من العالم 

ـ ولكن مع الحفاظ على اتصال مع الواقع المرّكب في المدينة، مع تنوعها 

الكبير وأصواتها المتناقضة. "نحاول عدم إلغاء الهويات المختلفة، أن نضعها 

في المركز، ولكن نحاول أيضا أن نبحث عن قيمة مشتركة ورؤيا مشتركة" 

القصيدة. كيف نحافظ على  يوتام مارك أحد المشاركين في كتابة  ـ يقول 

المختلف، على الفريد والخاص، وفي الوقت ذاته نجد القاسم الذي يضمن 

الحياة المشتركة، البيت المشترك، الحارة أو المدينة المشتركة؟ هذا هو التوتر 

الذي يدور حوله الكتاب، ويدور حوله النشطاء المختلفون، أبناء المجموعات 

المتنوعة، والتي تظهر أصواتهم في الصفحات التالية.

الكتاب الذي أمامنا 
يحاول أن يتقصى 
هذا الحراك: من 
رؤية أوتوبية لمجتمع 
مشترك يكون 
الجيران فيها "جيدين 
جدا"، إلى واقع 
صعب للغاية، مليء 
بالتناقضات والتوتر، 
ومع هذا تنبثق منه 
براعم طرق بديلة 
للتعامل مع الواقع. 



ب. بدايات

في خريف 2006، الخريف الذي تال الحرب التي خيمت على المدينة، اجتمعت 

في مكاتب "شتيل" في حيفا، مجموعة من النشطاء وأفراد من الطاقم. 

تزال  ال  كانت  والبحر  والمدينة  الجبل  التي سقطت على  الصواريخ  ذكرى 

حية، وكذلك صور الدمار والقتل من كراج القطار القريب من المكتب، أو بيت 

عائلة من وادي النسناس قتل أوالدها وهم جالسون في باحة البيت. ولكن 

عدا عن مشاعر الفقدان والصدمة، عبر المشاركون عن قلقهم تجاه الجو 

المشحون والمتوتر الذي ساد بين المجموعات في المدينة. "الحرب، التي 

تعرضت خاللها حيفا للهجوم، عكست إلى أي مدى العالقات الجيدة بين 

ـ يقول فتحي  الواقع"  المدينة هّشة في  تتفاخر بها  العرب واليهود والتي 

مرشود مدير مكتب "شتيل" في حيفا، والذي كان من المبادرين للفكرة. "من 

جهة، الشعور الصعب كان مشتركا لليهود والعرب، حقيقة أن مدينتنا تتعرض 

للهجوم، وأن البيوت تتهدم وأناس ُيصابون أو ُيقتلونـ  الخوف، الحزن، اإلحساس 

بالتهديد، لم يكن اختالف في كل هذا". من جهة أخرى، قال، كان واضحا أيضا 

أن تفسير الوضع، تحديد من هو المسؤول، ومشاعر التماثل مع الحرب بشكل 

عام كانت مختلفة جدا بين اليهود وغالبية العرب: "صحيح انه كانت مظاهرات 

مشتركة ضد الحرب، وكانت هامة، ولكنها شكلت أقلية. يهود كثيرون شعروا 

أنهم فقط ضحايا، ووجهوا أصابع االتهام لحزب اهلل على انه المسؤول الوحيد 

عما يحصل. اإلصابات التي لحقت بالمدنيين عبر الحدود اللبنانية كانت مبررة 

بالمطلق في نظرهم. كثير من العرب في حيفا، بالمقابل، اعتقدوا انه ما 

كان على إسرائيل أن تبدأ هذه الحرب، وأنها جلبت الحرب على نفسها. لقد 

شاهدوا اإلصابات في لبنان، هناك يعيش أفراد من عائالتهم، وخرجوا للتظاهر 

ضد ذلك. هذا العمل هو بمثابة خيانة في نظر كثير من اليهود". عندما وقعت 

اتفاقية وقف النار، وعادت الحياة الى "مجراها الطبيعي"، كان واضحا لقيادة 

"شتيل" أنه يتطلب معالجة المشكلة التي ظهرت خالل الحرب بشكل أكثر 

عمقا. "فهمنا أنه يتوجب علينا أن نبحث ما معنى إننا نعيش هنا في المدينة 

نفسها داخل صراع عنيف ومستمر" ـ يقول مرشود. الفكرة كانت التعلم من 

موديالت في العالم، ولكن كذلك فهم ما يجري في المدينة من أجل اقتراح 

خطوط موّجهة إلدارة مدينة متنوعة إلى هذا الحد، مشبعة بالصراعات لكنها 

ُتقيم عالقات مختلفة بين المجموعات. من هنا جاءت فكرة برنامج التعلم البين 

ـ مجموعتية - حيفا كمدينة مشتركة. خالل عام 2007، تم صقل الفكرة 

وتجنيد الموارد. وفي كانون الثاني 2008 تم تعيننا للوظيفة: شهيرة شلبي 

مديرة المشروع، رولي روزين مرّكزة البحث. وهكذا كانت بداية أربع سنوات 

من العمل، نتائجها )صحيح حتى اليوم( موجودة في صفحات هذا الكتاب. 

"الحرب، التي 
تعرضت خاللها حيفا 
للهجوم، عكست 
إلى أي مدى 
العالقات الجيدة بين 
العرب واليهود والتي 
تتفاخر بها المدينة 
هّشة في الواقع" 

"الحرب، التي 
تعرضت خاللها حيفا 
للهجوم، عكست 
إلى أي مدى 
العالقات الجيدة بين 
العرب واليهود والتي 
تتفاخر بها المدينة 
هّشة في الواقع" 
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شملت المرحلة األولى تكوين لجنة توجيه من مجموعات مختلفة ومجاالت 

ود.  راحيل كلوش  بروفيسور  أرزا تشرتشمان،  بروفيسور  متنوعة:  معرفية 

أريئال فرنسكي الالتي أحضرن معهن معرفتهن وتجربتهن الغنية من مجال 

التصميم المعماري وبناء المدن من معهد التخنيون، ود. أمل جبارين 
ود. ياسر منصور أحضرا تجربتهما من تطوير التعليم العربي في المدينة، ود. 

جيال كوليك أحضرت صوت مجموعة الناطقين بالروسية، وعومر تياتشو أحضر 

وجهة نظر القادمين من أثيوبيا، أحضرت ُرلى ذيب، مديرة الجمعية النسوية 

الفلسطينية، كيان، صوت النساء الفلسطينيات، وكذلك فعلت سعاد دياب، 

أورة مور، محاضرة  د.  المدينة. وأحضرت  ناشطة فلسطينية مخضرمة في 

في التربية وعلم االجتماع من جامعة حيفا، تخصصها وتجربتها الغنية في 

مجال التربية الثنائية، وكذلك فعلت خلود شنبور مديرة الحضانة ثنائية اللغة 

أخوة الشعوب في الكرمل والتي كانت ناشطة في الكبابير. وأحضر د. يوفال 

يناي من قسم العلوم االجتماعية في جامعة حيفا خبرته في الموضوع، 

وأحضر يوآب يجول، مدير المركز الجماهيري ليئو بيك، وياعيل عبادة مديرة 

المجلس التطوعي في حيفا في ذلك الوقت، وجهة نظر جماهيرية من 
الحقل. وأحضر د. جبران جبران، مدير األبحاث في جمعية سيكوي في تلك 

الفترة، المعرفة القانونية، وكذلك فعلت المحامية سوسن زهر من عدالة. 

مجلس حيفا البلدي، أحضرت خبرة سنوات  زاريتسكي، عضو في  عدنا 

في النشاط النسوي والشراكة العربية ـ اليهودية، وشاي كوهين، مدير فرع 

جمعية حماية الطبيعة في المدينة في حينه، أحضر وجهة النظر البيئية. 
د. زئيف دجاني ود. ثابت أبو راس أدارا في حينها جمعية "أفق جديد"، 

وأضافا، أيضا، من معرفتهم المهنية. 

التاليتين اجتمعت اللجنة مرة في الشهر تقريبا، لنقاشات  خالل السنتين 

مستمرة على هذا النحو أو ذاك من أجل وضع المبادئ التوجيهية للمشروع. 

وحيفاويات:  حيفاويين  مجموعة  هي  مشتركة  مدينة  حيفا  "مجموعة 

ناشطون وناشطات في جمعيات اجتماعية، أكاديميون وأكاديميات، متخصصات 

ومتخصصون في مجاالت مختلفة، وضعوا ألنفسهم هدفا هو بحث معنى كون 

حيفا مدينة مشتركة بالنسبة للمجموعات المختلفة، وأسس وطرق العمل 

من أجل تطوير الشراكة وجعلها ذات أهمية في حياة المدينة" ـ كتب أعضاء 

المجموعة في بطاقة الهوية التي صاغوها سوية في لقاء من يومين في شهر 

حزيران 2008. "يأتي أعضاء وعضوات المجموعة من مجموعات مختلفة: يهود 

وعرب، قادمون من روسيا وأثيوبيا، مواليد حيفا وآخرون قدموا إليها. حتى وإن 

لم يكن في المجموعة تمثيل رسمي لكل المجموعات المعروفة والممثلة 

في حيفا، فأننا نجلب معنا المعرفة المتصلة باالحتياجات والضائقة ووجهة 

نظر هذه المجموعات في المدينة. نريد في الوقت ذاته، دون إلغاء هوياتنا 

الخاصة والمختلفة، أن نعمل من منطلق كوننا مواطنين وسكانا: في بحثنا 

"مجموعة حيفا 
مدينة مشتركة هي 
مجموعة حيفاويين 
وحيفاويات: وضعوا 
ألنفسهم هدفا هو 
بحث معنى كون 
حيفا مدينة مشتركة 
بالنسبة للمجموعات 
المختلفة، وأسس 
وطرق العمل من 
أجل تطوير الشراكة 
وجعلها ذات أهمية 
في حياة المدينة" 



عن حيفا وصياغة المبادئ نسعى إلى تطوير رؤيا مشتركة، حيفاوية، تضع 

مصلحة جميع سكان المدينة أمام أعينها ال مصلحة أعضاء المجموعة التي 

ينتمي إليها كل واحد منا فقط" ـ كتب أعضاء المجموعة. هدف المجموعة 

أضافوا "صياغة مبادئ موجهة تشكل قاعدة لخلق برنامج عمل عملي من 

اللقاء  تمت صياغتها في  التي  الرؤيا  كمدينة مشتركة".  حيفا  تطوير  أجل 

نفسه شملت عددا من النقاط:

< حيفا مدينة متسامحة، سكانها، عربا ويهودا، أصحاب الهويات الثقافية 

واالثنية والدينية المختلفة يقيمون عالقات مبنية على الشراكة والثقة 

والحوار الحقيقي.

وتعمل  للموارد  والمتساوي  العادل  التوزيع  أهمية  تعي مؤسساتها   >

على تحقيق المساواة في الفرص وتقليص استغالل وظلم المجموعات 

الُمستضعفة.

< يشعر سكانها باالنتماء والشراكة والُملكية المادية والعاطفية والرسمية 

على الفضاء المشترك

القدرة على التوصل إلى رؤيا مشتركة كانت مهمة، ولكن غالبية العمل ال 

زال أمامنا: كيف نطبق الرؤيا في مجاالت الحياة المختلفة في المدينة – في 

التخطيط والبناء والتعليم واالقتصاد والثقافة؟ ما هو المعنى الفعلي لهذه 

المبادئ؟ يحاول هذا الكتاب أن يوّفر إجابات أولية على هذه التساؤالت. وهو 

ُقدن  اللواتي  "شتيل"  طاقم  وعضوات  مجموعتنا  منتوج عمل  إلى  يستند 

هذه السيرورة. كثيُر من المواد الواردة هنا ُعرضت في مؤتمر "حيفا مدينة 

األولية  النتائج  عرض  فيه  وتّم   2010 حزيران  في  انعقد  الذي  مشتركة" 
للبحث. ولكن الكتاب ال يضم جميع المواد التي عرضت في المؤتمر، إذ ترد 

فيه فصول أخرى ُكتبت خصيصا للكتاب. لم يكن باإلمكان نشر هذا الكتاب 

دون مساهمة أعضاء اللجنة التوجيهية الذين ساهموا، بكرم غير مسبوق، 

من وقتهم وحكمتهم ومعرفتهم وباألساس من إراداتهم الطيبة. بروفيسور أرزا 

تشرتشمان وبروفيسور راحيل كلوش ود أورة مور تبرعوا لتشكيل لجنة توجيه 

للكتاب، وكن شريكات مخلصات في بلورة الفكرة وفي التساؤالت التي رافقت 

تحريره. إليهن والى أعضاء اللجنة التوجيه انضم كتاب كثيرون آخرون، من حيفا 

ومن خارج البالد، ساهموا بمعرفتهم وتجاربهم في المجاالت المختلفة، أو 

شاركوا في تجاربهم كسكان من حيفا من الدرجة األولى. عنات بن نون و

Jennifer Yeh، طالبتان تطوعتا خالل صيف كامل من أجل البرنامج، ساعدتا 

في البحث )Jennifer( في التنظيم وتوثيق المجموعات البؤرية )عنات(. تمت 

مقابلة بعض أصحاب المناصب في البلدية والمؤسسات األخرى حول وظيفتهم 

وقد ساهم البعض االخر بكتابة مقاالت للكتاب. وكذلك المصورون، طالب من 

في بحثنا عن حيفا 
وصياغة المبادئ 
نسعى إلى تطوير 
زاوية رؤية مشتركة، 
حيفاوية، تضع 
مصلحة جميع سكان 
المدينة أمام أعينها 
ال مصلحة أعضاء 
المجموعة التي 
ينتمي إليها كل 
واحد منا فقط" 

كيف نطبق الرؤيا 
في مجاالت الحياة 
المختلفة في 
المدينة – في 
التخطيط والبناء 
والتعليم واالقتصاد 
والثقافة؟ ما هو 
المعنى الفعلي 
لهذه المبادئ؟ 
يحاول هذا الكتاب 
أن يوّفر إجابات 
أولية على هذه 
التساؤالت. 
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مدارس أو دورات تصوير مختلفة في المدينة، ساهموا بالجزء المرئي، والذي 

جمعته، بحّس مرهف ومعرفة فنية، المصورة أورنة بن شطريت راز. وتحمل 

الفني آفي لسري من ستوديو شنوركل المسؤولية عن تصميم  المصمم 

هذا الكتاب المركب، ورافق التخبطات والمعضالت بصبر وسعة صدر. د. عماليا 

ساعر من قسم األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية من جامعة حيفا 

وّجهت رولي روزين في أطروحة اللقب الثاني، والتي تظهر فصول منها في 

هذا الكتاب. شكرا لكل هؤالء.

ت. مجموعات ولغات

هدف الكتاب، كما ذكر، كان رسم لوحة حيفاوية واسعة وشاملة قدر اإلمكان، 

والتي يظهر فيها تمثيل لألصوات والمجموعات المختلفة. رغم محاولة إعطاء 

منّصة لألصوات المتنوعة في الفصول المختلفة، لم ننجح في الوصول إلى 

توازن كامل، وال يوجد تطرق في كل فصل لجميع المجموعات - وهذا نابع 

المجموعات  أو عدم استعداد ممثلي  المكان ومن استعداد  من محدودية 

المختلفة للمساهمة في الكتاب من زاوية نظرهم: عدد الكتاب، )42 في 

العّد النهائي( يتطابق تقريبا مع عدد األشخاص الذين توجهنا إليهم بطلب 

بّد من تقدير  الكتابة ولم يتجاوبوا معنا، وأعذارهم محفوظة لهم. ولهذا ال 

أولئك الذين ساهموا في الكتابة بأقالمهم أو بكاميراتهم: جميعهم قاموا بذلك 

بتطوع، والمردود الوحيد عن عملهم كان شرف المشاركة في فكرة تطوير 

المدينة المشتركة. وبهذا فقد أنتجوا كتابا خاصا، منتوجا جماعيا مشتركا، 

ثمرة عمل أشخاص كثيرين، في البالد وخارجها. تنوع األصوات ووجهات النظر 

التي يعرضها الكتاب تجعله نموذجا حيا لمدينة مشتركة - مدينة يوجد فيها 

متسع لوجهات نظر متعددة، وفي الوقت ذاته يجري فيها البحث عن قاسم 

مشترك معين. لألسف، وبسبب محدودية الميزانية، سيظهر الكتاب بالعبرية 

فقط، في حين أن المقدمة والقصيدة فقط مترجمة للغات األخرى التي تجري 

فيها الحياة في حيفا. هذا الوضع أيضا يعكس الوضع الحالي في حيفا، والذي 

تشكل العبرية فيه اللغة المهيمنة، لغة االتصال المشتركة. ومع هذا، ال توجد 

هنا رغبة في محو اللغات األخرى، والتي تظهر - كتذكير رمزي لوجودها في 

الفضاء المشترك - في العنوان، في عناوين المقاالت وترجمة المقدمة. عندما  

تتوفر الموارد فإن الكتاب سُيترجم للغات أخرى في وقت الحق. 

تنوع األصوات 
ووجهات النظر التي 
يعرضها الكتاب 
تجعله نموذجا حيا 
لمدينة مشتركة - 
مدينة يوجد فيها 
متسع لوجهات نظر 
متعددة، وفي الوقت 
ذاته يجري فيها 
البحث عن قاسم 
مشترك معين. 



ث. أهداف وفصول

لجنة  صاغتها  والتي  األساسية،  الكتاب  مبادئ  حددت  التي  الوثيقة  في 

التوجيه، تمت صياغة عدد من األهداف:

< تطوير ونشر فكرة المدينة المشتركة لجميع سكانها

< اقتراح مبادئ موجهة للعمل من أجل تطوير هذه األفكار في حيفا

< أن نكون مصدر إلهام ألفكار ومشاريع مشابهة في البالد وفي أماكن 

أخرى في العالم

الحارات  في  ونشطاء  حيفا  الممكنة: سكان  الهدف  مجموعات  تحديد  تم 

المختلفة في المدينة، أولئك الذين يعملون لتطوير مجتمع مشترك في المدينة، 

متخذو قرارات، مهنيون وطالب جامعيون ينشطون في مجاالت مثل التخطيط 

والتعليم والعمل الجماهيري في المدينة وغيرها، وكذلك مهنيون ونشطاء 

من مدن أخرى يسعون الى تطوير الفكرة في مدنهم والتعلم من التجربة 

في حيفا. أمام التنوع الواسع للكتب في هذا الموضوع، تم تحديد خصوصية 

الكتاب على أن وجهة نظره هي مدينية حيفاوية وأن محور االهتمام هي 

الحياة اليومية في المدينة. هذا هو المحور ولكنه ليس مقطوعا عن الواقع: 

المقصود هو عرض الحياة اليومية في سياقها الواسع، في محاولة لفهم 

كيف تتأّثر من السياقات التاريخية والمباني االجتماعية األكثر عمقا. وكذلك 

رصد العالقات بين المجموعات المختلفة في المدينة - القادمون من روسيا 

وأثيوبيا، متدينون وعلمانيون، وليس فقط العالقات العربية ـ اليهودية، تعكس 

بحسب تقديرنا، موقفا جديدا- وكذلك األمر في محاولة التمحور في منهج 

المجتمع المشترك، الذي يطمح إلى تحقيق ملكية مشتركة على الحّيز، 

التقليدية للمساواة  والذي تتجاوز ببضع خطوات بحسب تقديرنا، المطالب 

في الفرص. 

لتوصيات  وتفصيال  المشترك  المجتمع  أسس  إذن  التالية  الفصول  تشمل 
ومبادئ موّجهة لجعل حيفا مدينة مشتركة. هكذا، الباب األول مجتمعات 
مشتركة: رؤيا ومستقبل؟ يشمل فصلين: في الفصل األول، عن الحاجة 
لبناء مجتمعات مشتركة، تعرض المبادئ المطلوبة من مجتمع يطمح إلى 
أن يتحول إلى مجتمع مشترك من وجهتي نظر: مقال ألعضاء طاقم "شتيل" 
الذين يعملون على فكرة المجتمع المشترك والذي يوضح مفهوم وضرورة 
المصطلح في إسرائيل، وكذلك وثيقة منتدى مدريد، ومنتدى رؤساء دول في 
السابق يطمحون إلى تطوير الموضوع في المستوى العالمي، وفيه قائمة 
التزامات ومبادئ ضرورية لكل مجتمع يطمح في أن يكون مشتركا. تتطرق هذه 

خصوصية الكتاب 
على أن وجهة نظره 
هي مدينية حيفاوية 
وأن محور االهتمام 
هي الحياة اليومية 
في المدينة. 
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المطالب إلى مجاالت مختلفة، مثل النظم المؤسساتية الضرورية والقوانين 

الدستورية المطلوبة وكيفية تزويد الخدمات والتطوير داخل المجموعات.

عنوان الفصل الثاني في هذا الباب التجربة العالمية في تطوير مدن مشتركة. 
ويشمل هو أيضا مقالين كتبا خصيصا للكتاب. Jennifer Yeh طالبة جامعية 
من MIT في بوسطن، قضت صيفا كامال كمتخصصة في المشروع، وخالل 
ذلك قامت بإجراء بحث عن الحاصل في مدن مختلفة في العالم في محاولة 
البين ـ مجموعتية وبناء مجتمعات مشتركة. مقالها  للتعامل مع الصراعات 
التجربة العالمية: مجتمعات متنوعة ومدن مشتركة، يعرض التجربة في نيو 
يورك وبلفاست ومونتريال ومدينة بادورا في الهند. وهو يظهر إلى جانب مقال 
 ALDA - Association of من منظمة Stefania Francescoו Marco Boaria
Local Democracy Agencies التي تنشط باألساس في دول يوغسالفيا 
سابقا، وكذلك في دول شرق أوروبا واالتحاد األوروبي. في مؤتمر حزيران 
2010 انضمت منظمة ALDA لـ"شتيل"، واستقدمت متحدثين من كل أنحاء 
أوروبا عرضوا ما يجري في مدنهم في هذا المجال. تظهر مقاالت لقسم منهم 
الحقا، وتعرض نواحَي عينية للعمل من أجل تطوير مجتمعات مشتركة في 
المدن األخرى. يصف Boaria و Francesco في مقالهما في هذا الفصل، مدنا 
مشتركة التحدي الجلوبالي استنتاجاتهما من العمل على تطوير مجتمعات 
مشتركة في المستوى المحلي وعلى نطاق المدينة. ويؤكدان على أهمية 
مستوى الحياة اليومية من أجل تطوير الديمقراطية والمجتمعات المشتركة. 
ويصفان، أيضا، أهمية النظرية البينـ  ثقافية التي توّجه عملهما- وهي تتجاوز 
االعتراف بخصوصية المجموعات التي تميز التوجه المتعدد الثقافات، وتطمح 
الى تطوير حّيزات للتواصل والمشاركة البين ـ ثقافية في المدينة. يوّجه هذا 
المنهج العمل في برنامج "حيفا مدينة مشتركة" وكذلك مقاالت أخرى 

في الملف.

نصل  العالم"  أخرى في  "مدن  واالطالع على  النظرية  المراجعة  بعد هذه 
الى الباب الثاني، الذي يتناول تطوير حيفا كمدينة مشتركة. يشمل 
هذا الباب عددا من الفصول، تتناول مواضيع عديدة: التخطيط المديني، 
التشغيل واالقتصاد، السياسة واالحتجاج، التربية، الثقافة والذاكرة 
المدينية. في كل فصل هنالك عدد من المقاالت، التي تتطرق إلى الجانب 
النظري للموضوع، أمثلة من مشاريع في المجال من مدن أخرى حول العالم، 
أو - في غالبية األحيان - نتمحور في الوضع الحيفاوي الراهن في المجال. في 
نهاية كل فصل هنالك صفحة من التوصيات، أو مبادئ موجهة لتطوير مجتمع 
مشترك في المجال المطروق )التخطيط، التربية، الثقافة وغيرها(- وهذا على 

أساس التوّجه الواسع من جهة، والوضع القائم في المدينة، من جهة أخرى. 

أرزا تشرنشمان  لبروفيسور  مقال  التخطيط  الفصل عن  مثال يشمل  هكذا 
وبروفيسور راحيل كالوش، كلتاهما من قسم الهندسة المعمارية وبناء المدن 

ويصفان، أيضا، 
أهمية النظرية 
البين ـ ثقافية التي 
توّجه عملهما- 
وهي تتجاوز 
االعتراف بخصوصية 
المجموعات التي 
تميز التوجه المتعدد 
الثقافات، وتطمح 
الى تطوير حّيزات 
للتواصل والمشاركة 
البين ـ ثقافية في 
المدينة. 



الفصل  ينتهي  المديني في مدينة مشتركة.  التخطيط  التخنيون، عن  في 

بسلسلة من التوصيات للتخطيط في مدينة حيفا بوحي من توجه المدينة 

المشتركة. المقال: بين ابن جبيرول وبستان خياط، عبارة عن عرض لرولي 

روزين عن المبادرات المدنية التي تهدف إلى التأثير على التخطيط المديني 

وعلى العالقة بينها وبين بناء مواطنة مشتركة. نختتم الفصل بوظائف لطالب 

من برنامج تخطيط المدن، والتي تعرض أفكارا عينية من أجل تحقيق مبادئ 

المدينة المشتركة في التخطيط المديني في حيفا. في مشروع مقبرتين 

ومتحف واحد تقترح ميخال شوبار، طالبة لتصميم المناظر الطبيعية من التخنيون، 

تحويل مبنى المكاتب القديم في شارع هعتصمئوت 102 )تقوم فيه مكاتب 

"شتيل" أيضا( إلى متحف للفنون الحديثة، تحيط به المقبرتان المسيحيتان 

التاريخيتان في المنطقة. عن طريق تغيير الغرض من مبنى المكاتب إلى 

متحف وتغيير واجهته المغلقة إلى شفافة، تكتب شوبار، سيتواصل المبنى 

مع الطبقات من الفترات المختلفة، وسوية مع القصص الشخصية التي خلدت 

كاملة، وستشكل  تاريخية  التذكارية، ستنتج حكاية  الُنصب  ذكراهم على 

قوة سياحية جاذبة للسواح وللسكان وستساهم في تجدد المدينة. في 

مشروع الحي البين ـ ثقافي في حيفا، والذي صقل خالل البرنامج التعليمي 

في الدورة عن التجدد المديني في المدينة التحتا والذي كان ضمن برنامج 

تخطيط المدن والمناطق في قسم الهندسة المعمارية وبناء المدن 
في التخنيون، تقترح جبرئيال روبين ويوفال شاحر رؤيا تشكل فيها المدينة 
التحتا حيا بين ـ ثقافي عربي ويهودي، خاص ومفعم بالحياة، يمثل موديال 

للحياة المشتركة. بحسب هذه الرؤيا، ستتحول المدينة التحتا الى نموذج 

لمدينة متعددة الثقافات، حّيز يربط بين الحارات والمناطق، حيز يوصل فكريا 

بين المجموعات من خلفيات مختلفة تسعى إلى تقوية الشراكة والمخالطة 

واالنسجام. المشروع األخير في الفصل، المجتمع كرافعة للتنمية المدينية، 

طورها عروة سويطات وباسل أبو ريا وأليكس شوارتسر في المشروع نفسه، 

وهي تقترح، أيضا، رؤيا تشكل فيه المدينة التحتا مركزا للمتروبلين الشمالي، 

والتي تتوطد فيها العالقات ومساحات الثقة بين المجموعات في الحّيز المشترك. 

منظومة العالقات البين ـ مجموعتية هي أيضا محور الفصل التالي من الباب، 

فصل العالقات البين ـ مجموعتية. 

في هذا الفصل هنالك مقال غالبية الوقت هم عربا وفيه نتائج البحث الكبير 

الذي قام به البرنامج، شارك فيه 165 مواطنا من حيفا في مجموعات بؤرية 

تداولوا خاللها موضوع العالقات بين المجموعات في حيفا من وجهة نظرهم. 

تشير نتائج البحث إلى وجود 4 "موديالت" للحياة بين المجموعات في المدينة: 

موديل "المظاهرات" الذي يشبه الحرب، موديل "عيد األعياد" الذي يطمس 

الصراع، موديل "نشاطات مسادة" التي تطمس الهويات واالختالف، وموديل 

بارك هيخط الذي يعترف باالختالف ولكنه يتعامل معه بالمباالة. االدعاء أن 

بحسب هذه الرؤيا، 
ستتحول المدينة 
التحتا الى نموذج 
لمدينة متعددة 
الثقافات، حّيز 
يربط بين الحارات 
والمناطق، حيز 
يوصل فكريا بين 
المجموعات من 
خلفيات مختلفة 
تسعى إلى تقوية 
الشراكة والمخالطة 
واالنسجام. 
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العالقات بين المجموعات في المدينة هي دينامية وتتحرك بين الموديالت 
األربعة في سرعة مذهلة، متأثر من االحداث الخارجية للصراع اليهودي - 
العربي. يقترح المقال مبادئ موّجهة إلدارة شبكات العالقات في المدينة في 
 Carolina هذا الوضع، وهذا ما يفعله المقال التالي في الفصل والذي كتبته
Astudillo Beals، منسقة برنامج "برشلونة بين ـ ثقافية" التي شاركت في 

.ALDA مؤتمر حزيران 2006 ضمن وفد

برشلونة،  تجربة  ثقافي،  البين  التوجه  البلدية وفق  السياسات  في مقال 
تصف Beals مشروعَا ُنفذ في برشلونة بهدف تطوير المدينة كمدينة متعددة 
%3 في  الثقافات. بلدية برشلونة، والتي زادت فيها نسبة المهاجرين من 
سنة 2000 إلى %17 في 2010، فهمت أن األمر يتطلب معالجة منظوماتية، 
واعتمدت برنامجا خاصا للتعامل مع الوضع. من أجل التعرف على التحديات 
أقيمت )كما في مشروع حيفا مدينة مشتركة( عشرات المجموعات البؤرية، 
األفكار  عن  وكشفوا  المجموعات،  بين  العالقات  عن  السكان  فيها  تحدث 
المشتركة في  الحياة  االتفاق في  ومحاور عدم  يحملونها  التي  المسبقة 
المدينة. على ضوء ذلك تم اقتراح عددا من المبادرات التي يتم وصفها في 
المشروع ومن الممكن تطبيق جزء منها في حيفا، أيضا، والتي تواجه هي 
ايضا تحديات التعددية في مجموعات سكانها. يمكن القراءة عن الحسنات 
والتحديات الناتجة عن الوضع، وعن المجهود من أجل تعميق التعارف ومنع 

العنف بين المجموعات في المقاالت التالية في هذا الفصل. 

فمثال، في المقال كلهم يريدون ان يكونوا حيفاويين- وكذلك أنا! يصف الصحفي 
شاهين نصار تجاربه كطفل وشاب في حارة وادي النسناس. يشّكل الوادي 
غالبية األحيان "فاترينا العرض" للتعايش في حيفا، إال أن نصار يطالب بنوع آخر 
من العيش المشترك: "لن تشاهدوا التعايش الحقيقي في صحن الحمص، 
أو في رغيف الفالفل أو الشوارما وإنما في قلوب الناس التي تعيش جنبا 

إلى جنب في تعاون بين سكان المدينة" ـ يكتب.

 مثال على تطوير تعايش كهذا، بين القلوب، يعرضه الراب جوالن بن حورين 
في مقاله كتاب عرب ويهود من اجل اقامة الفوروم الحيفاوي للتعاون البين 
ديني. في مقاله يصف الراب كيف قررت مجموعة من رجال الدين أن ترد 
على دعوة رجال الدين من صفد بعدم تأجير الشقق للعرب وذلك بالتصديق 
واإلعالن أن تأجير البيوت والشقق ألبناء الديانات األخرى ليس إنه مسموح 
فحسب، بل هناك إلزام بتوطيد العالقات بين الشعوب. يعمل الفوروم الحيفاوي 
للتعاون البين ـ ديني منذ ذلك الوقت على تقريب القلوب، ويقترح سيمنارات 
مشتركة لتعلم النصوص وغيرها. جزء من العالقات البين ـ مجموعتية تحدث 
في أطر مماثلة، وأخرى تحدث في احّيز اليومي المشترك، وهي ما تقوم 
سالفا جرينبرغ وجوني سبكتور بوصفه، كالهما من سكان الهدار، قادمان 

من روسيا. 

تشير نتائج البحث 
إلى وجود 4 
"موديالت" للحياة 
بين المجموعات 
في المدينة: موديل 
"المظاهرات" الذي 
يشبه الحرب، موديل 
"عيد األعياد" الذي 
يطمس الصراع، 
موديل "نشاطات 
مسادة" التي 
تطمس الهويات 
واالختالف، وموديل 
بارك هيخط الذي 
يعترف باالختالف 
ولكنه يتعامل معه 
بالمباالة. 

"لن تشاهدوا 
التعايش الحقيقي 
في صحن الحمص، 
أو في رغيف الفالفل 
أو الشوارما وإنما 
في قلوب الناس 
التي تعيش جنبا 
إلى جنب في تعاون 
بين سكان المدينة" 



تنفعل جرينبرغ في مقال حكاية هداري من الغنى الكامن في العيش على 

مقربة من "الفنانين، النشيطات االجتماعيات، المتحولين جنسيا، النساء، 

أبديات  طالبات  ممثلين،  المكتئبات،  األطوار،  غريبي  النسويات،  المثليات، 

وفيلسوفات". يبدي سبكتور بالمقابل، انفعاال أقّل، ويصف في مقال "تشخيص" 

يصف كيف هاجمه جيرانه ذات ليلة، مما دفعه الى نقل سكناه وتحطيم وهمه 

عن حيفا المختلفة. يقوم بتحليل منظومات العالقات في الهدار، ويفحص من 

ينجح في تجربة الحياة المشتركة ومن ينجح بشكل أقل. إنه يضيف زاوية 

نظر هامة للبازل المديني المركب، ويطرح سؤال العنف - المستتر والظاهر، 

االحتمالي والفعلي، الناتج عن عيش أبناء المجموعات المختلفة جنبا الى 

جنب. الذين يحاولن مواجهة هذا العنف هم العمال الجماهريون من قسم 

الرفاه االجتماعي في البلدية، والمقال األخير في هذا الفصل بعنوان بين 

ثالث مدن، عن ادارة الصراعات في مدن متنازعة، يصف عملهم من خالل 

محاولة المقارنة مع تجارب مدن اخرى تتعامل مع الصراعات القومية في الحيز 

المديني. أحدى االستنتاجات التي يعرضها المقال هي أهمية أماكن العمل 

المشتركة كمكان لبناء العالقات بين المجموعات. الفصل الذي يتمحور حول 

االقتصاد والتشغيل، يتناول هذا الموضوع.

يبدأ هذا الفصل مرة أخرى بمواد من مشروع منتدى مدريد للمجتمعات 

المشتركة، وفيه مبادئ موّجهة لالقتصاد في المجتمع المشترك، كما طورتها 
اقتصاد  المقال  المشروع. في  االقتصاديين ضمن  المختصين  مجموعة من 

محلي ُمستدام كموديل القتصاد المجتمع المشترك تقترح د. جيلي باروخ، 

البرنامج من أجل االقتصاد المستدام في "شتيل"، مبادئ موجهة  مديرة 

القتصاد مجتمع مشترك تشمل توصيات عملية من الممكن تطبيقها في حيفا. 

نظرة إضافية من خارج البالد نجدها في مقال Eileen Lavery المسؤولة في 

مفوضية المساواة في شمالي إيرلندا، عن تطبيق وتطوير المساواة في 
مجتمع منقسم: تجربة شمالي ايرلندا. يصف هذا المقال النشاط الذي قامت 

به مفوضية المساواة من أجل تطوير المساواة في التشغيل بين المجتمعات 

المتنازعة في هذه المنطقة، والتي ساهمت كثيرا في تخفيف حدة النزاع 

وتوفير إمكانية الوصول إلى تسوية بين المجموعات. مقال حيفا تستطيع أن 

تكون قدوة، وهو مقال كتبه Bob Niven الذي كان مستشارا من قبل االتحاد 

االوروبي لمفوضية المساواة في التشغيل في مكتب وزارة الصناعة 
والتجارة، وهو يضم توصيات لتطوير المساواة في التشغيل في حيفا بناء 
على هذه التجربة. المقال الذي ينهي هذا الفصل مسيرة فلسطينية في 

سديروت بن غوريون او شيفي، حومسكي، أدلير ووارشبسكي يحتفلون بعيد 

الميالد، يحلل الجوانب االقتصادية لعيد األعياد، والطريقة التي يدار فيها التوتر 

الموجود بين الرغبة في استخدام الموارد العربية في المدينة من أجل تطوير 

السياحة ووضع المدينة على الخارطة السياحية وبين التطلع إلى "عرضها 

"يصف كيف هاجمه 
جيرانه ذات ليلة، 
مما دفعه الى نقل 
سكناه وتحطيم 
وهمه عن حيفا 
المختلفة. يقوم 
بتحليل منظومات 
العالقات في الهدار، 
ويفحص من ينجح 
في تجربة الحياة 
المشتركة ومن 
ينجح بشكل أقل. 
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كمدينة عربية" في الدولة القومية. يحاول هذا المقال فحص طريقة رسم 

وتغييب حدود القومية في الفضاء المديني، وهذا ما يعالجه الفصل القادم 

في هذا الباب- الفصل مخصص للسياسة واالحتجاج.

المقال االول في الفصل، عن االحتجاج االجتماعي وسلطة الرأسمال، كتبه 

شاهين نصار، ويصف عملية إقامة خيمة االحتجاج في وادي النسناس في 

صيف 2011. يعالج المقال في الواقع التساؤل حول إحتمالية أو عدم احتمالية 

وجود احتجاج عربي يهودي مشترك ويعرض شروطا من أجل تطوير هذه 

الشراكة التي يجب أن تأخذ بالحسبان المصالح المختلفة. في المقال تواجد 

عربي يهودي في المدينة وفي مجلس البلدية من زاوية عضوة البلدية تصف 

عدنا زارتسكي، عضوة المجلس البلدي األسئلة التي تصادفها في محاولتها 

خدمة جمهور مستضعف على أحسن وجه، والعمل من أجل تطوير الرؤيا 

والقيم العليا عند جمهور ذي وعي والتزام بقيم المساواة الجندرية والقومية 

والطائفية والطبقية، ملتزم بالعدل االجتماعي والعدل التوزيعي. هنا وفي 

المقال الذي يختتم هذا الفصل الشعب يطالب- ولكن أي شعب يظهر السؤال 

حول إمكانية خلق أجندة مشتركة في ظروف الصراع المستمر. يفحص المقال 

سيرورات طمس ورسم حدود القومية خالل احتجاج صيف 2011 في حيفا.

سيرورات رسم وطمس الحدود تحدث، بالطبع، في مجاالت الحياة األخرى 

التربية.  موضوع  يطرح  الذي  الفصل  في  موجودة  األمثلة  من  والمزيد 

يبدأ الفصل بمقال د. أورة مور من قسم العلوم االجتماعية في جامعة 

حيفا، من تربية منفردة الى تربية مشتركة. يطرح المقال النظرية المالئمة 
للتربية في مدينة مشتركة، وهو يشمل أيضا توصيات عينية للتنفيذ. يصف 

مقال رولي روزين رحلة في مدينة التسامح رحلة لطالب الصفوف الرابعة في 

المدينة ضمن برنامج "حيفا مدينتنا"، ويطرح أسئلة حول الرسائل المخفية 

البرنامج والرسائل  التناقضات بين رسائل  الجولة، وحول  التي تظهر خالل 

األخرى التي يتعلمها الطالب في الصفوف.

تصف شهيرة شلبي في مقال معترف به، غير معترف به، الخاص أو العمومي 

المحاوالت من أجل تطوير التعليم العربي في المدينة. ويصف إيلي فريند، 

مدير مدرسة بياحد، و يتعلم فيها متدينون وعلمانيون، تجربة هذه المدرسة 

المتفردة في مقاله مدرسة بياحد. مقال آخر يصف اندماج أوالد القادمين من 

أثيوبيا وروسيا في المدينة. وفي نهاية الفصل هنالك مبادئ موّجهة أيضا. 

وهي تظهر في الفصل الذي يتعامل مع موضوع الثقافة. 

السؤال الذي يشغل كّتاب هذا الفصل هو هل النشاطات الثقافية أو المراكز 

الثقافية هي مواقع للقاء أو الفصل - متى هي كذلك ومتى ال، وكيف ننتج 

فضاءات بين ـ ثقافية. عن األسئلة التي تشغل روتي ديريكتور أمينة معرض 



متحف حيفا للفنون، في مقالها متحف وجمهور، متحف ومجتمع- لقاءات 
جارية، وكذلك جاليا أفياني، مخرجة مهرجان القصة الحيفاوية في مقالها في 

نزول الجبل - إلى القصص المغيبة. يظهر في المقالين االدراك بشأن التجربة 

المركبة في خلق مناسبات للمجموعات المختلفة، سوية وبشكل منفرد، 

وكذلك التقدير للعاملين في هذا المجال. مقاالن إضافيان يفحصان الثقافة 

الحيفاوية: في المقال بين البورشت والتشبورشكا تصف  نوريت رخلين ثقافة 

الناطقين بالروسية في حيفا، وتتساءل اذا كانت اللغة الروسية المشتركة 

للمهاجرين من الدول المختلفة من االتحاد السوفيتي سابقا تخلق بالفعل 

بحيرة  صفحة  على  حيفا  ذكرى  المقال  في  المدينة.  في  روسيا  مجتمعا 

متجمدة يرسل سلمان ناطور نظرة إلى الوراء، للثقافة الحيفاوية قبل ألـ 48، 

ولآلثار التي خلفتها وراءها. 

موضوع الذاكرة المدينية هو مركزي أيضا في الفصل واألخير في هذا الباب، 

المدينة  العالقة مع الماضي في  الفرضية هي إن  المدينية:  الذاكرة  فصل 

تصّمم الحاضر أيضا وهذا ما يظهر في هذا الفصل. في المقال محو منظر 

مديني في حيفا تصف مهندسة المنظر الطبيعي د. زيفا كولداني قرار هدم 

اليوم. في  المدينة  وإسقاطاتها على   48 عام  حيفا  القديمة في  المدينة 

المقال عن السكوت واإلسكات، تاريخ ومدينة مشتركة، تكتب سعاد ذياب 

كيف ترى التاريخ المديني وتأثيره على الحاضر. في مقال آخر في الفصل 

نفسه، تدخالت متخيلة: تعايش من االسفل والمشروع االثنوجرافي يصف 

ريجيب نتنزون طالب للقلب الثالث يدرس الحياة المشتركة في المدينة في 

حيفيتس،  يعقوب  للفنان  نص  يبحث  بحثه  أثناء  تجاربه  والحاضر،  الماضي 

الذي رافق المعرض الذي كان أمينه أيضا في معرض البيرميدا عام 2010، 

أيضا في الذاكرة المحلية. يصف النص بعوان وادي صليب، طبقات، المحاولة 

للتعامل مع الحياة وااالشتغال على "الثقب األسود" في الماضي الحيفاوي. 

من أجل إحضار زوايا أخرى من الحياة اليومية في حيفا، وضعنا بين المقاالت 

اصوات حيفاوية - نصوص قصيرة كتبها سكان المدينة، أو مقابالت أجريت معهم 

وتصف الحياة في المدينة من زوايا مختلفة. شلومو بريهون، قادم من أثيوبيا، 

يصف تجاربه كساكن في حارة رمات ألون وكأب إلبن يتعلم في الحي. فادي 

نجار، صاحب مقهى دوزان في سدروت بن غوريون، يصف حيفا من وجهة 

نظره. ابتسام عاملة نظافة من الحليصا، تسهم من وجهة نظرها الخاصة. 

يرون هدار مدير قسم طبريا 15 التابع لمركز هدار الجماهيري. نانسي عاشور 

من نافي باز وناشطة جماهيرية، سيناي بيتر، مخرج مسرحي ويسكن في 

الكرمل الفرنسي، بنتسي كاتس مدير المركز الجماهيري المتدين في نافي 

شأنان واينا تيشكو، مديرة القسم الروسي في المركز الجماهيري هدار، 

كل يجلب صوته الحيفاوي الى البازل المركب للمدينة. ليندا كالما، عاملة 
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فليبينية تعتني بمسنة مريضة الزهايمر في مركز الكرمل وجالل طامي من 

قيادي المجمع البهائي في المدينة، يختتمون قائمة األصوات الحيفاوية هذه. 

وهي موزعة إلى جانب الفصول المختلفة في منظومة عالقات مركبة بين 

القصص وبين مواضيع الفصل: أحيانا تقوم بتمثيل الموضوع وتجعله ملموسا 

في حياتهم اليومية، وأحيانا تمثل موقفا مقطوعا عن الواقع بالذات، موقف 

يحاول أن يدير حياتهم في المدينة المركبة من خالل تجاهل الموضوع الشائك 

الذي يتعامل معه الفصل، إليه اضيفت اصواتهم. 

يختتم الكتاب الباب األخير: التلخيص، وفيه مقال لد. عماليا ساعر من قسم 

علم االجتماع واألنثروبولوجيا في جامعة حيفا، يحاول أن يطرح نظرة 
برنامج  عن  المدينية:  األنثروبولوجيا  نظر  وجهة  من  البرنامج:  على  أوسع 

حيفا مدينة مشتركة. في حين أن المصطلح "مدن مختلطة" يجعل الصراع 

اإلثنو - قومي حاضرا في المستوى البلدي ويدعو إلى التفكير في كيفية 

إدارة العالقات في الحيز الفوري للحياة اليومية من خالل مصطلحات الصراع 

المدينة  القومي، تكتب ساعر، مشروع حيفا يسعى إلى إكساب مفهوم 

الُبعد السياسي لالختالقات. المشروع  إنكار  أبعادا مدينية دون  المختلطة 

المدني بخلق نشاطات مركبة،  المجتمع  رأيها نموذج لكيفية قيام  حسب 

تصيغ الفضاء الواسع بألوان كثيرة في واقع ثنائي وعمليات إقصاء وتطهير. 

الوظيفي  المعلوماتي  بالتنظيم  تميزت  والتي  الحداثة  نظرية  عكس  على 

والعقالني للمدينة، تكتب ساعر، يقترح المشروع توجها يقوم على التوازنات 

والكوابح والتسويات. 

الحاجة الى التسوية والتنازل عن األحالم تنعكس أيضا من خالل حوار التلخيص 

فاحصة على  نظرة  لعرض  محاولة  اذن؟ في  عندنا هناك،  كان  ماذا  بيننا، 

عملنا، سنعرض المسارات الشخصية التي أدت بكل واحدة منا للعمل على 

التي وصلنا معها والحاجة إلى  العمل المشترك، األحالم  البرنامج، معنى 

المساومة مع واقع مختلف - ولكن دون التنازل عن الرؤيا. مقال ألمينة الصور 

في الكتاب، أورنة بن شطريت، التصوير المديني كمشكال اجتماعي، يشرح 

اختيارها للصور ووجهات النظر المختلفة عند الفنانين والتي تم اختيار أعمالهم 

لمرافقة النصوص في الكتاب. قصيدة عدنا جورني، حمامات والتأمين الوطني، 

هو النص األخير في الكتاب، الذي ينتهي بمجموعة صور من شارع الجبل/ 

سدروت األمم المتحدة/ أو سدروت هتصينوت، أحد الشوارع الرمزية في حيفا.

من الممكن أن يخلق التنوع الكبير للمقاالت نوعا من البلبة، وعليه، يدعو 

نتوّقع  أكثر من شكل واحد للقراءة: كما في كل مجموعة، ال  الكتاب إلى 

هنا قراءة تصاعدية من الغالف إلى الغالف، وإنما من الممكن التمحور في 

بالمقاالت  االكتفاء  النظرية  بالمواد  المعنيين  بإمكان  مختلفة:  نظر  وجهات 

التالية، المهتمون بالتخطيط، التربية، الثقافة أو العالقات بين المجموعات 

في حين أن 
المصطلح "مدن 
مختلطة" يجعل 
الصراع اإلثنو - 
قومي حاضرا في 
المستوى البلدي 
ويدعو إلى التفكير 
في كيفية إدارة 
العالقات في الحيز 
الفوري للحياة 
اليومية من خالل 
مصطلحات الصراع 
القومي، تكتب 
ساعر، مشروع حيفا 
يسعى إلى إكساب 
مفهوم المدينة 
المختلطة أبعادا 
مدينية دون إنكار 
الُبعد السياسي 
لالختالقات.



أو  يحبون  للذين  لهم.  بالنسبة  األهمية  ذات  المواد  التعمق في  بإمكانهم 

يهتمون بحيفا بإمكانهم أن يقرأوا األصوات أو المقاالت الحيفاويةـ  وأن ال يقرأوا 

المواد النظرية. للذي يهتم بأسس المجتمعات المشتركة سيجد مطلبه في 

الفصول الخاصة بالموضوع. تعكس المقاالت بالطبع آراء كتابها وليس موقف 

شتيل أو صندوق إسرائيل الجديد.

جـ. في الختام؟

في أثناء وضع هذا الكتاب تحت الطباعة، كانت ال تزال في الخلفية أصداء 

المظاهرات العنيفة لسكان حارات جنوب تل أبيب ضد العمال األجانب تتردد 

في أنحاء البالد. إضافة إلى ذلك، صّدقت الكنيست أثناء كتابة الكتاب على 

قانون النكبة الذي ينص على أنه باستطاعة وزير المالية أن يقلل من ميزانية 

مؤسسة تمولها الدولة في حال قامت بإحياء يوم تأسيس الدولة كيوم حداد. 

رفضت المحكمة العليا االلتماسات ضد قانون المواطنة، والمزيد من التقارير 

عن اعمال عنف وقوانين عنصرية مألت الصحف. حيفا كذلك لم تبق خارج 

اللعبة: قام عدد من رجال الشرطة بمضايقة شبان عرب في المركز والهدار، 

"راموت  الحديقة في  كانوا في  متدينون سجنوا وهاجموا شبانا علمانيين 

فيجنيتس". شباب عرب هاجموا جنديين كانا في طريقهما الى مستشفى 

"رمبام"، في بداية حزيران نشرت صحيفة "يديعوت حيفا" على صفحتها 

يطرح  هذا  كل  األجانب".  العمال  "بطرد  ينادي  وملونا  كبيرا  عنوانا  األولى 

السؤال إذا كان باإلمكان أو من المعقول أن نحلم بمدينة مشتركة في هذه 

الظروف. هل الموديل المدني الذي يقترح المساواة خلق فضاءات بين ثقافية 

والبحث عن القاسم المشترك هو واقعي أم إنه أوتوبي بعيدا عن الواقع؟ 

هل هنالك من يدعمه في المجموعات المختلفة والتي تميل اليوم أكثر من 

أي وقت لالنغالق واالنعزال وللنظر إلى اآلخر الذي يهدد بسبب اختالفه من 

خالل منظار الشك؟

اإلجابة ليست جازمة، والتجارب لتطبيق قسم من التوصيات، التي شاركنا 

فيها خالل سنوات عمل البرنامج، ليست مشجعة بالضرورة: محاوالت للحوار 

مع أصحاب المناصب المختلفة في البلدية التي حاولنا خاللها أن نقترح طرقا 

للتعاون انتهت مرات كثيرة دون نتيجة. أبواب كانت فتحت أغلقت من جديد 

في وجهنا، وعود ُقطعت سرعان ما تبخرت، نشاطات مشتركة خططنا لها 

اضمحّلت. كذلك، الكثير من الناشطين العرب ممن طلبنا منهم الكتابة لهذا 

الكتاب لم يتجابوا وكأنهم يقولون - بشكل مباشر وواضح أو ُمضمر - أنهم ال 

يعتبرون مشروع الرؤيا المشتركة أمرا ذا أهمية بالنسبة لهم، وأنهم يفضلون 

من الممكن أن 
يخلق التنوع الكبير 
للمقاالت نوعا من 
البلبة، وعليه، يدعو 
الكتاب إلى أكثر من 
شكل واحد للقراءة

صّدقت الكنيست 
أثناء كتابة الكتاب 
على قانون النكبة 
الذي ينص على 
أنه باستطاعة وزير 
المالية أن يقلل من 
ميزانية مؤسسة 
تمولها الدولة في 
حال قامت بإحياء 
يوم تأسيس الدولة 
كيوم حداد. رفضت 
المحكمة العليا 
االلتماسات ضد 
قانون المواطنة، 
والمزيد من التقارير 
عن اعمال عنف 
وقوانين عنصرية 
مألت الصحف. 
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العمل على تعزيز مجتمعهم بدل االنجراف وراء أحالم أوتوبية غريبة. قياديون 

من المجموعات األخرى اختاروا هم أيضا أن يبقوا خارج القصة أو الحكاية. 

الواقع، هكذا يبدو، بات يشكل تهديدا وُمهددا أيضا، يشي باالنفصال واالنعزالية. 

في الليالي بين تحرير الكتاب واختيار الصور، تسلل السؤال الذي ال مفر منه 

إذا كان هذا المجهود الكبير - إجراء البحث عن المدينة، التعلم عن موديالت 

من خارج البالد، تجميع المعلومات وصياغة التوصيات - هي الطريقة من أجل 

إحداث التغيير. هل يناسب المجهود هذا الموقع، هل بإمكان هذه المواد أن 

ترسم خطوطا للرؤيا وأن تثير األسئلة لدى القراء، أو إنها سُتقابل بعدم الثقة 

والسخرية، َمن سيقرأ. ربما ال أحد. 

ربما! 

ولكن ربما ال أيضا - ربما بالرغم من كل شيء، بين الحارات والبنايات، المراكز 

الجماهيرية، نشطاء االحتجاج ولجان الحارات، أعضاء البلدية، سكان العمارات 

بين  ربما رغم كل شيء،  االعياد;  وزوار عيد  المدارس  المشتركة، طالب 

سكان الهدار ووادي النسناس، بين النشطاء ضد كهربة سكة الحديد، الطالب 

الجامعيون في المدينة التحتا، رواد المقاهي في شارع مسادة، سدروت بن 

غوريون أو مركز الكرمل، المشاركون في الجوالت في حيفا وزوار المتاحف، 

المستجمون على شواطئ البحر واالطفال الذين يلعبون في بارك هيخط، 

ربما بين كل هؤالء هنالك من سيهمه األمر. ممن يدركون أن المظاهرات 

في جنوب تل ابيب أيضا ليست تعبيرا عن صدام بين الثقافات ال مفر منه 

وإنما تعبير عن فشل السياسات، والتي ُتتيح للناس الوصول إلى المدينة 

من ناحية لكنها ال تسمح لهم بكسب العيش من جهة أخرى، وتدفعهم إلى 

حياة الفقر واإلجرام.

ربما سيجد قراء - حيفاويون أو آخرون - ممن يسعون إلى بناء فضاءات مشتركة 

ومتساوية، ويريدون تطوير المساواة في فرص العمل والتربية الثنائية ونظرة 

اللقاءات  بالتاكيد:  وإنما  ربما،  ليس  وربما،  المدينية.  الذاكرة  إلى  مختلفة 

التي رافقت كتابة الكتاب كشفت عن وجود مجموعات مهتمة ليست بقليلة 

في المدينة: نشطاء األحياء يهود وعرب في وادي الجمال وكريات إليعيزر 

وكريات إلياهو. عمال جماهيريون. نشطاء من أجل إقامة مدرسة ثنائية اللغة. 

رجال الدين أعضاء الفوروم الحيفاوي للتعاون البين ديني. متدينون في 

نفي شأنان الذين يحاولون خلق فضاءات مشتركة. منظمو مهرجان القصة 

الحيفاوية، الذين يعماون بجهد من أجل إعطاء األصوات الحيفاوية المختلفة 
منّصة ومتسعا. طاقم بيت الكرمة والوحدة للعمل الجماهيري في البلدية 

وكثيرون غيرهم.

 كل هذا يطرح 
السؤال إذا كان 
باإلمكان أو من 
المعقول أن نحلم 
بمدينة مشتركة 
في هذه الظروف. 
هل الموديل 
المدني الذي يقترح 
المساواة خلق 
فضاءات بين ثقافية 
والبحث عن القاسم 
المشترك هو واقعي 
أم إنه أوتوبي بعيدا 
عن الواقع؟ 

المظاهرات في 
جنوب تل ابيب أيضا 
ليست تعبيرا عن 
صدام بين الثقافات 
ال مفر منه وإنما 
تعبير عن فشل 
السياسات

ربما سيجد قراء - 
حيفاويون أو آخرون 
- ممن يسعون 
إلى بناء فضاءات 
مشتركة ومتساوية، 
ويريدون تطوير 
المساواة في فرص 
العمل والتربية 
الثنائية ونظرة 
مختلفة إلى الذاكرة 
المدينية. 



لهؤالء - شركاء المسيرة - نهدي هذا الكتاب: كمادة للتفكير، وتشجيع في 

األيام العصيبة

على أمل أن  تأتي أيام أخرى، أيضا.

شهيرة شلبي، مديرة قسم المجتمع المشترك، "شتيل".

رولي روزن، مرّكزة مشروع حيفا مدينة مشتركة، "شتيل".

حيفا 2012.

 





שכונה להשכיר * / 
חברי קיבוץ המחנכים בהדר 

בשכונה מרכזית 

בין אינספור מדרגות

שוכן  לו בניין בן חמש דירות.

ומי גר בבניין?

בדירה העליונה גרה גברת

שם היא מקום המדינה מתגוררת

'איך הדר השתנתה' בנוסטאלגיה אומרת

בדירה שליד גרים לובה וולאד

עלו הם לארץ בשנות התשעים,

כבר עשרים שנה הם עולים חדשים. 

בדירה שמתחת גרים

הזוג נאדיה ועבדול כארים

היא מרצה, הוא מורה, אנשי ספר ורוח

בכל חורף תמצאו אצלם עץ אשוח.

בדירה הסמוכה מתגוררים

בין ששה לשמונה-עשר עובדים זרים.

ארבעה בכל חדר, במרפסת שלושה

מדברים הם בשקט

כמעט בלחישה.

בדירה הנוספת ליד עץ הזיית

תמצאו שם סטודנט הוא גם ועד הביית.

הוא אמן ולומד,  מתנדב ועובד

במסיבות הרחוב במסדה רוקד.

אומרת הגברת: 

'בארץ הזאת אין כבוד לזקנים

יודעים רק לקחת, וכלום לא נותנים.

משמונה עד ארבע עומדת בתור

ובסוף הם אומרים: 'מארנונה אין פטור'.

אך בסתר ליבי היטב אני יודעת:

בלי שכנים כמו שלי הייתי כבר משתגעת!"

אומר ולאד: 

"אני אורטופד, מובטל כמו כולם

ולובה עובדת של כוח אדם.

משכורת כאן לא השתנתה בינתיים

מחירים אחרים? בדרכם לשמיים!

הביוב פה עולה והאוכל יקר

אז מזל שיש כאן שכנים, בהדר!"

אומרים הזוג כארים ונאדיה: 

"על אפליה כבר נמאס לקטר ולבכות

ונמאס להרגיש שאתה קצת פחות

מחכה כבר שנים לקידום בתפקיד

אך 'אתה אינך פרידמן' אומר הפקיד.

אבל גם אם תקרה של זכוכית מעלינו

השכנים שלנו – טובים בעינינו!"

אומר פונג: 

"אני לא עברית, אני פיליפיני

לי לגור בהדר עם צ'ין, פינג וליני

גם עם סו, שין, פאן, לי, עם קון טון ופו

לא לוצים שיודעים מתי אנקנו פה.. 

מפחדים שיגרשו, לא יתנו לעבוד

ולציתי לגיד: שקנים טוב מאוד!!"
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אומר הסטודנט:

"את התרבות פה

יוצרים מתנדבים בינתיים

דרוש בשביל זה לעבוד עוד פי שתיים

אז נוסיף עוד לפעול, לתקן, לשפר

ליצור, להוביל, להנהיג, לדבר.

ואני מתכנן לחיות כאן את חיי

כי השכנים בהדר טובים בעיני!"

וכך הם גרים, בשוויון, בשמחה

נפגשים ביניהם לקפה, לשיחה

כל אחד הוא מיעוט, אך ביחד הם רוב

את הדר רק תבין אם תביט מקרוב!

ולא היינו רוקדים כך וכה נהנים

אם  לא ידענו

עד כמה טובים השכנים!"

מוקדש באהבה

לכל תושבי שכונת הדר 

שלחיות פה יחדיו –

מאמינים שאפשר!!

* מחווה לשירה
   של לאה גולדברג

דירה להשכיר



שהירה שלבי, מנהלת 
אשכול חברה 

משותפת, שתי"ל 

רולי רוזן, רכזת 
תכנית חיפה עיר 
משותפת, שתי"ל 

על תכנית 
חיפה עיר
משותפת 
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א. שכונה להשכיר < 

השיר שכונה להשכיר, שנכתב על-ידי חברי קיבוץ המחנכים המתגוררים בהדר, מתאר 
סוג של אוטופיה של חברה משותפת: השכנה הוותיקה שמחה עם שכניה החדשים, 
דוברי הרוסית,  העובדים הזרים או הערבים. גם אלו שמחים זה בזה, ומהווים זה לזה 
משענת מול תלאות החיים בחוץ. בפועל, אומר גיא גולדשטיין, מכותבי השיר, "ברור שזה 
לא באמת ככה". בין השכנים בהדר, אחת השכונות המעורבות ביותר בעיר, יש לא פעם 
מתח וניכור: יש הרבה ריבים על ניקיון או רעש, הקונפליקט הלאומי מגביר את החשדנות 
ביחס לאחר.  ועם זאת, פה ושם, בין השיכונים והדירות הישנות, כן מתקיימים גם יחסי 
שכנות טובה, ונרקמות מערכות יחסים של אמון. פה ושם יש התארגנויות על בסיס 
אינטרס משותף או אפילו חזון משותף, המנסות לקדם עניינים שכונתיים או עירונים, 
ובוודאי שיש אנשים רבים, אשר נמשכים דווקא לעושר שבגיוון, ואשר 'השכנים בהדר' 

)כמאמר השיר( 'טובים בעיניהם'. אפילו מאוד.  

מערכות היחסים הללו, והפעולות המשותפות, קמות ונופלות, מתחזקות בתקופות של 
שלווה יחסית בקונפליקט היהודי-פלסטיני הרחב יותר, מותקפות ולעיתים נעלמות 
בתקופות של הסלמה – אך שוב חוזרות וצצות בזמן הנכון להן. ואחרי התנועה הזו, בין 
איזו ראייה כמו-אוטופית של חברה משותפת, שבה 'השקנים טוב מאוד', לבין מציאות 
קשה, מלאת סתירות ומתחים, אך גם ניצנים של התמודדות אחרת, מנסה הספר שלפנינו 
לעקוב: הוא מנסה לשרטט חזון, להביא ידע ומודלים לקידום חברה משותפת מן העולם 
– אך גם להישאר במגע עם המציאות העירונית המורכבת, על שלל גווניה וקולותיה 
הסותרים.  "אנחנו מנסים לא לבטל את הזהויות השונות, לשים אותן במרכז, אבל גם 
לחפש ערך משותף וחזון משותף" אומר יותם מארק, גם הוא מכותבי השיר.  איך שומרים 
על השונה, הייחודי והנפרד, אך גם מוצאים את המכנה המאפשר חיים משותפים, בית 
משותף, שכונה או עיר משותפות? זהו המתח סביבו נע הספר, סביבו נעים הפעילים 

השונים, בני הקהילות המגוונות, שקולותיהם מובאים בעמודים הבאים.

ב. התחלות <

בסתיו 2006, הסתיו שאחרי אותה מלחמה שפקדה את העיר, התכנסה במשרדי ארגון 
שתי"ל בחיפה קבוצת פעילים ואנשי צוות. זכר הטילים שנחתו על ההר, העיר והים היה 
עדיין טרי, וכך גם תמונות ההרס וההרג שפקדו את מוסך הרכבת הסמוך למשרד, או את 
בית המשפחה בוואדי ניסנאס שבניה נהרגו בעודם יושבים בחצר.  אך מעבר לתחושת 
האובדן והטראומה, הטרידה את המשתתפים בישיבה גם אווירת המתח ששררה באותם 
ימים בין הקהילות בעיר. "המלחמה, שבמהלכה חיפה היתה תחת מתקפה, הראתה 
עד כמה היחסים הטובים בין יהודים וערבים, שהעיר מתהדרת בהם בדרך כלל, הם 
שבריריים"  אומר פתחי מרשוד, מנהל משרד שתי"ל בחיפה, שהיה בין הוגי הרעיון. 
"מצד אחד, התחושה הקשה היתה משותפת ליהודים וערבים, העובדה שהעיר שלנו 

אחרי התנועה הזו, בין 
איזו ראייה כמו-אוטופית 
של חברה משותפת, 
שבה 'השקנים טוב 
מאוד', לבין מציאות 
קשה, מלאת סתירות 
ומתחים, אך גם ניצנים 
של התמודדות אחרת, 
מנסה הספר שלפנינו 
לעקוב

 "המלחמה, שבמהלכה 
חיפה היתה תחת 
מתקפה, הראתה עד 
כמה היחסים הטובים בין 
יהודים וערבים, שהעיר 
מתהדרת בהם בדרך 
כלל, הם שבריריים"  



תחת מתקפה, שבתים נהרסים ואנשים נפצעים או נהרגים, חלילה – החרדה, העצב, 
תחושת האיום, בכל אלו לא היה הבדל". מצד שני, הוא אומר, היה ברור גם שהפרשנות 
למצב, זיהוי האחראים לו, ותחושות ההזדהות עם המלחמה בכלל היו שונות מאוד בין 
רוב היהודים לבין רוב הערבים: "היו אומנם הפגנות משותפות נגד המלחמה, והן היו 
חשובות, אך היוו מיעוט. הרבה מהיהודים הרגישו את עצמם רק כקרבנות, והאשימו 
את חיזבאללה באחריות לכל מה שקרה. הפגיעות באזרחים מעבר לגבול הלבנוני היו 
בעיניהם מוצדקות לחלוטין. הרבה מן הערבים בחיפה, לעומת זאת, חשבו שישראל לא 
היתה צריכה לפתוח במלחמה הזו, שהיא הביאה את זה על עצמה. הם ראו בטלוויזיה 
את הפגיעות בלבנון, שם חיים בני משפחה שלהם, ויצאו למחות נגד הפגיעות. בעיני 
רבים מהיהודים, זה נתפס כסוג של בגידה." כשנחתם הסכם הפסקת האש, והחיים, 
כביכול, 'חזרו למסלולם', היה ברור לראשי שתי"ל כי הבעיה שנחשפה במלחמה דורשת 
טיפול מעמיק יותר. "הבנו שצריך לחקור לעומק את השאלה של מה זה אומר, שאנחנו 
חיים כאן באותה עיר בתוך מצב של קונפליקט אלים ומתמשך" אומר מרשוד. הרעיון 
היה ללמוד ממודלים בעולם, אבל גם להבין מה קורה בעיר כדי להציע קווים מנחים 
לניהולה של עיר הטרוגנית כל-כך, רווייה בקונפליקטים אבל גם מקיימת צורות שונות 
של יחסים בין-קהילתיים. כך נולד הרעיון של תכנית הלמידה הבין-קהילתית, חיפה עיר 
משותפת.  במהלך שנת 2007 גובש הרעיון וגויסו הכספים להפעלתו  בינואר 2008 
קיבלנו את המינוי לתפקיד: שהירה שלבי מנהלת הפרויקט, רולי רוזן רכזת המחקר. 
כך החלו ארבע  שנים של עבודה, שתוצאותיהן )נכון לעכשיו( מקובצות בספר הנוכחי.  

השלב הראשון כלל גיבוש של ועדת היגוי, בה היו נציגים מקהילות שונות ותחומי ידע 
מגוונים: פרופסור ארזה צ'רצ'מן, פרופסור רחל קלוש וד'ר אריאלה ורנסקי הביאו את 
הידע והניסיון העשיר שלהן מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון; ד"ר 
אמל ג'בארין וד"ר יאסר מנסור הביאו את הניסיון בקידום החינוך הערבי בעיר; ד"ר 
גליה קוליק השמיעה את קולה של קהילת דוברי הרוסית, ועומר טאייצ'ו ידע להציג את 
נקודת הראות של יוצאי אתיופיה. רולה דיב, מנהלת הארגון הפמיניסטי הפלסטיני כאיין, 
הביאה את קולן של הנשים הפלסטיניות, וכך עשתה גם סועאד דיאב, פעילה פלסטינית 
ותיקה בעיר. ד"ר אורה מור, מרצה לחינוך וסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, הביאה 
את המומחיות והניסיון העשיר בתחומי החינוך הדו-לשוני, וכך עשתה גם חולוד שנבור, 
מנהלת הגן הדו-לשוני אחוות עמים בכרמל שפעל באותה עת בכבאביר. ד"ר יובל יונאי 
מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, הביא את הידע המקצועי שלו, יואב יגול, 
מנהל מתנ"ס לאו בק, ויעל עבאדה, מנהלת המועצה להתנדבות בחיפה באותה עת, 
הביאו נקודת ראות קהילתית מן השטח. ד"ר ג'ובראן ג'ובראן, מנהל המחקר של עמותת 
סיכוי באותם ימים הביא ידע משפטי, וכך עשתה גם עו"ד סאוסן זאהר מעדאללה.  
עדנה זרצקי, חברת מועצת העיר, הביאה ניסיון של שנים בפעילות פמיניסטית ושותפות 
יהודית-ערבית, ושי כהן, מנהל סניף החברה להגנת הטבע בעיר דאז, הביא את זווית 
הראייה הסביבתית. ד"ר זאב דגני, וד"ר ת'אבט אבו-ראס, שניהלו אז את עמותת אופק 

חדש, תרמו גם הם מן הידע המקצועי שלהם. 

במהלך השנתיים הבאות התכנסה הוועדה בערך אחת לחודש, לדיונים ממושכים יותר 
או פחות, כדי להתוות קווים מנחים לפרויקט. "קבוצת חיפה עיר משותפת היא קבוצה 

"הבנו שצריך לחקור 
לעומק את השאלה של 
מה זה אומר, שאנחנו 
חיים כאן באותה עיר 
בתוך מצב של קונפליקט 
אלים ומתמשך" 
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של חיפאים וחיפאיות: פעילים ופעילות בארגונים חברתיים, אקדמאיות ואקדמאים, 
מומחיות ומומחים בתחומים שונים, אשר שמו להם למטרה לחקור את משמעות היותה 
של חיפה עיר משותפת לבני קהילות שונות, ולהתוות עקרונות ודרכי פעולה לקידום 
השיתוף ולהפיכתו למשמעותי בחיי העיר." כתבו חברי הקבוצה ב'תעודת הזהות' אותה 
נסחו במשותף במפגש בן יומיים ביוני 2008. "חברות וחברי הקבוצה מגיעים מקהילות 
מוצא שונות: יהודים וערבים, יוצאי ברית המועצות ואתיופיה, ילידי חיפה וכאלו שהגיעו 
אליה בבגרותם. גם אם אין בקבוצה ייצוג פורמאלי לכל הקהילות המוגדרות והמיוצגות 
בעיר, אנו כן מביאים איתנו את הידע שלנו על הצרכים, המצוקות והראייה הייחודית 
של חברי קהילות אלו את העיר. בה בעת, בלי לבטל את זהויותינו הייחודיות והשונות, 
אנו מבקשים לפעול כאזרחים ותושבים: בחקירה שלנו את חיפה ובניסוח העקרונות 
אנחנו מבקשים לפתח זווית ראייה משותפת, חיפאית, הרואה את טובתם של כלל 
תושבי העיר לנגד עיניה ולא רק את טובתם של חברי הקהילה של כל אחד מאיתנו" 
כתבו חברי הקבוצה.  מטרת הקבוצה, הם הוסיפו,  "היא לגבש עקרונות מנחים אשר 
יהוו בסיס ליצירת תכנית עבודה מעשית שתקדם את חיפה כעיר משותפת" החזון אותו 

ניסחו המשתתפים באותו מפגש כלל מספר נקודות:  

 < חיפה עיר סובלנית, תושביה, ערבים ויהודים, בעלי הזהויות התרבותיות, האתניות 
והדתיות השונות מנהלים יחסי שותפות המבוססים על אמון ודיאלוג אמיתיים. 

< מוסדותיה ערים לחשיבותה של חלוקה הוגנת ושוויונית של המשאבים ופועלים 
למימוש שוויון הזדמנויות ולצמצומם של יחסי ניצול וקיפוח של קבוצות מוחלשות.

< תושביה מרגישים שייכות, שותפות ובעלות פיזית רגשית ופורמאלית על המרחב 
המשותף

עצם היכולת להסכים על חזון משותף היתה חשובה, אך מרבית העבודה נותרה עדיין 
לפנינו: כיצד מיישמים את החזון בתחומי החיים השונים של העיר – התכנון העירוני, 
החינוך, הכלכלה, התרבות? מה המשמעות המעשית של העקרונות? הספר הנוכחי בא 
לתת מענה ראשוני לשאלות אלו, והוא מסתמך על תוצר של עבודת הקבוצה ושלנו - 
חברות צוות שתי"ל שהובילו את התהליך. חומרים רבים המופיעים בו הוצגו בכנס חיפה 
עיר משותפת שנערך בחיפה ביוני 2010 ובו הוצגו תוצאות ראשוניות של עבודת המחקר. 
אך לא כל החומרים שהוצגו בכנס נכללים בספר, וכן נכללים בו פרקים אחרים שנכתבו 
במיוחד למענו. הוא לא יכול היה לצאת לאור ללא תרומתם של כל חברי ועדת ההיגוי, 
אשר תרמו, בנדיבות מרשימה, מזמנם, מחוכמתם, מן הידע שלהם, ובעיקר מרצונם הטוב. 
פרופסור ארזה צ'רצ'מן, פרופסור רחל קלוש וד"ר אורה מור התנדבו לשמש גם כוועדת 
היגוי לספר, והיו שותפות נאמנות לעיצוב הקונצפט וללבטים שליוו את עריכתו. ד"ר 
זיוה קולודני תרמה מהידע שלה ומניסיונה לעריכת פרק הזיכרון העירוני. אליהן, ואל 
חברי וועדת ההיגוי, הצטרפו כותבים רבים נוספים, הן מחיפה והן מחו"ל, אשר תרמו 
מן הידע שלהם וניסיונם בתחומים השונים, או שיתפו בחוויותיהם כחיפאים מן השורה. 
ענת בן-נון ו Jennifer Yeh, שתי סטודנטיות אשר הקדישו כל אחת קייץ של התנדבות 
לתכנית, סייעו במחקר )Jennifer( ובארגון ותיעוד קבוצות המיקוד )ענת(.. חלק מבעלי 
התפקידים בעירייה ובמוסדות עירוניים אחרים התראיינו על עבודתם או כתבו מאמרים. 

קבוצת 'חיפה כעיר 
משותפת' היא קבוצה 
של חיפאים וחיפאיות: 
פעילים ופעילות 
בארגונים חברתיים,  
מומחיות ומומחים 
בתחומים שונים, אשר 
שמו להם למטרה לחקור 
את משמעות היותה 
של חיפה עיר משותפת 
לבני קהילות שונות, 
ולהתוות עקרונות ודרכי 
פעולה לקידום השיתוף 
ולהפיכתו למשמעותי 
בחיי העיר.

בחקירה שלנו את חיפה 
ובניסוח העקרונות אנחנו 
מבקשים לפתח זווית 
ראייה משותפת, חיפאית, 
הרואה את טובתם של 
כלל תושבי העיר לנגד 
עיניה ולא רק את טובתם 
של חברי הקהילה של 
כל אחד מאיתנו" 



גם הצלמים, סטודנטים מבתי-ספר או קורסים שונים לצילום בעיר, תרמו את תרומתם 
לחלק הויזואלי, אותו אצרה, ברגישות והבנה אומנותית, הצלמת אורנה בן-שטרית-רז.  
סטודיו שנורקל שהיה אחראי על עיצוב הספר המורכב, וליווה במשך חודשים, בסבלנות 
וסובלנות, את ההתלבטויות והדילמות שליוו את עריכתו. ד"ר עמליה סער מהמחלקה 
לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה של אוניברסיטת חיפה הנחתה את עבודת התיזה של 

רולי רוזן, שפרקים ממנה מופיעים בספר. לכולם תודה.

ג. קהילות ושפות < 

מטרת הספר, כאמור, היתה לצייר תמונה חיפאית רחבה וכוללת ככל האפשר, שבה 
יינתן ייצוג לקולות שונים ולקהילות שונות. למרות הניסיון לתת במה למגוון של קולות 
בפרקים השונים, לא הצלחנו להגיע לאיזון מלא, ולא בכל פרק יש התייחסות לכל 
הקהילות  – מה שנבע גם ממגבלות של מקום וגם מנכונות או העדר נכונות של נציגי 
הקהילות השונות לתרום את זווית הראייה שלהם לספר: לצד הכותבים הרבים )ארבעים 
ושניים בספירה סופית( היו גם רבים אחרים אליהם פנינו בבקשה לכתוב ואשר לא 
נענו, וסיבותיהם עימם. דווקא לכן, חשוב להעריך את אלו שכן תרמו לספר מפרי עטם 
או מצלמתם: כולם עשו זאת בהתנדבות, כאשר התמורה היחידה לעבודתם היא עצם 
השתתפותם בקידום הרעיון של עיר משותפת. בכך הם יצרו ספר ייחודי, תוצר קהילתי 
משותף, פרי עבודתם של אנשים רבים, גם בארץ וגם בחו"ל.  מגוון הקולות וזוויות 
הראייה אותם מביא הספר הופך אותו לדוגמה לעיר המשותפת – זו שבה יש מקום 
לריבוי פרספקטיבות, אך כן מתקיים גם חיפוש אחרי מכנה משותף כלשהו.  לצערנו, 
בשל מגבלות תקציביות, הספר מודפס בשלב זה בעברית בלבד, כשרק ההקדמה ושיר 
הפתיחה מתורגמים לשפות האחרות בהן מתנהלים החיים ברחבי העיר. גם מצב זה 
משקף את המצב הנוכחי בחיפה, שבה מהווה השפה הדומיננטית את שפת התקשורת 
המשותפת. עם זאת, אין כאן כוונה למחיקת השפות האחרות, אשר מופיעות – כאזכור 
סימבולי לקיומן במרחב המשותף – בכותרת, בכותרות המאמרים ובתרגומי ההקדמה. 

אם וכאשר יימצאו לכך משאבים, יתורגם הספר גם לשפות נוספות בהמשך.

ד. מטרות ופרקים < 

במסמך שהתווה את עקרונות היסוד של הספר, ואשר נוסח על-ידי חברות ועדת ההיגוי,  
הוגדרו מספר מטרות: 

< לקדם ולהפיץ את התפיסה של עיר משותפת.

< להציע  קווים מנחים לפעולה לקידום רעיונות אלו בחיפה.

כקהלי יעד אפשריים סומנו תושבי חיפה ופעילים עירוניים בשכונות השונות, הפועלים 

.  מגוון הקולות וזוויות 
הראייה אותם מביא 
הספר הופך אותו 
לדוגמה לעיר המשותפת 
– זו שבה יש מקום לריבוי 
פרספקטיבות, אך כן 
מתקיים גם חיפוש אחרי 
מכנה משותף כלשהו.  

כיצד מיישמים את 
החזון בתחומי החיים 
השונים של העיר – 
התכנון העירוני, החינוך, 
הכלכלה, התרבות? מה 
המשמעות המעשית 
של העקרונות? הספר 
הנוכחי בא לתת מענה 
ראשוני לשאלות אלו, 
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לקידום חברה משותפת בעיר, מקבלי החלטות, אנשי מקצוע וסטודנטים הפעילים 
בתחומים כגון תכנון, חינוך, עבודה קהילתית בעיר וכו', וכן אנשי מקצוע ופעילים תושבי 
ערים אחרות המבקשים לקדם את הרעיון בעריהם וללמוד מן הניסיון החיפאי. אל מול 
המגוון הרחב של ספרים בנושא, הוגדר יחודו של הספר בכך שנקודת המבט שלו היא 
אורבאנית-חיפאית, וכן בעובדה כי מרכז העניין הם חיי היומיום בעיר. זהו המוקד, אך 
הוא אינו מנותק: הכוונה היא להציג את חיי היומיום בהקשרם הרחב, בניסיון להבין כיצד 
הם מושפעים מן ההקשרים ההיסטוריים והמבנים החברתיים העמוקים יותר שבתוכם 
הם מתרחשים. גם ההתבוננות ביחסיהן של מכלול הקהילות העירונית - יוצאי ברית-
המועצות ואתיופיה, דתיים וחילוניים, ולא רק ביחסי יהודים-ערבים, מייצגת, להערכתנו, 
עמדה חדשנית - וכך גם הניסיון להתמקד בתפיסה של חברה משותפת, השואפת 
לבעלות משותפת על המרחב, אשר להערכתנו הולכת מספר צעדים קדימה, מעבר 

לדרישות המקובלות לשוויון הזדמנויות. 

הפרקים הבאים, אם כן, כוללים מתווה לחברה משותפת, ופירוט של המלצות וקווים 
מנחים להפיכתה של חיפה לעיר כזו. כך, השער הראשון חברות משותפות: חזון 
העתיד? כולל שני פרקים: בפרק הראשון, 'על הצורך בבניית חברות משותפות', 
מוצגים העקרונות הנדרשים מחברה השואפת להיות חברה משותפת,  משתי נקודות 
מבט: מאמר של חברי צוות שתי"ל העוסקים בחברה משותפת, אשר מבהיר את משמעותו 
ונחיצותו של המושג בישראל, וכן מסמך של מועדון מדריד, 'מחוייבויות וגישות לחברות 
משותפות', מועדון של ראשי מדינות לשעבר אשר מקדמים את הנושא ברמה הגלובאלית, 
דרישות אלו מתייחסות לתחומים שונים, כגון ההסדרים המוסדיים הנחוצים, ההגנות 

החוקתיות הנדרשות, אופן אספקת השירותים, וכן הפיתוח הבין-קהילתי.

הפרק השני בשער זה, שכותרתו: 'הניסיון הבינלאומי לקידום ערים משותפות', כולל 
גם הוא שני מאמרים אשר נכתבו במיוחד עבור ספר זה. Jennifer Yeh בזמנו סטודנטית 
בMIT בבוסטון, בילתה קיץ שלם כסטאז'רית בפרויקט, ובמסגרתו ערכה עבורנו סקירה 
על המתרחש בערים שונות בעולם בהתמודדות עם קונפליקטים בין-קהילתיים ובבניית 
חברות משותפות. מאמרה, 'הניסיון הבינלאומי: קהילות מגוונות וערים משותפות', הסוקר 
בין השאר את הניסיון בניו-יורק, בלפסט, מונטריאול והעיר באדורה בהודו, מופיע לצד 
 ALDA - מארגון   Stefania Francescon ו   Marco Boaria מאמרם של  
Association of Local Democracy Agencies, הפועל בעיקר במדינות 
יוגוסלביה לשעבר, אך גם במדינות אחרות במזרח אירופה וכן ברחבי האיחוד האירופי 
בכלל. בכנס ביוני 2010 חבר ארגון ALDA לשתי"ל, והביא לחיפה דוברים מכל רחבי 
אירופה, אשר הציגו את הנעשה בעריהם בתחום זה. מאמרים של חלק מהם מופיעים 
בהמשך, ומציגים אספקטים ספציפיים של העבודה לקידום חברות משותפות בערים 
 Francescoו Boaria אחרות. במאמר זה, ערים משותפות, האתגר הגלובאלי,  מתארים
את מסקנותיהם מפעולה לקידום חברות משותפות ברמה המקומית העירונית, ומדגישים 
את חשיבותה של רמה זו של חיי היומיום לקידום דמוקרטיה וחברות משותפות. הם 
מתארים גם את חשיבותה של התפיסה הבין-תרבותית המנחה את עבודתם – תפיסה 
אשר, מעבר לדרישה להכרה בייחודן של הקבוצות, המאפיינת את הגישה הרב-תרבותית, 

יחודו של הספר בכך 
שנקודת המבט שלו היא 
אורבאנית-חיפאית, וכן 
בעובדה כי מרכז העניין 
הם חיי היומיום בעיר. 



שואפת גם לפתח מרחבים של מגע ושיתוף בין-תרבותי בעיר. גישה זו מנחה גם את 
עבודת תכנית חיפה עיר משותפת, וכן מאמרים נוספים בקובץ. 

אחרי הסקירה התיאורטית הזו, והמבט של 'מפה ומשם על ערים אחרות בעולם', מגיע 
השער השני, העוסק בקידום חיפה כעיר משותפת.  גם שער זה כולל מספר פרקים, 
העוסקים בקשת רחבה של נושאים: תכנון עירוני, יחסים בין-קהילתיים, תעסוקה 
וכלכלה, פוליטיקה ומחאה, חינוך, תרבות וזיכרון עירוני. בכל פרק כלולים מספר 
מאמרים, המתייחסים להיבט התיאורטי של הנושא, מביאים דוגמאות מפרויקטים בתחום 
זה בערים אחרות בעולם, או - ברוב המקרים - מתמקדים במצב החיפאי העכשווי 
בתחום.  בסיום כל פרק ניתן למצוא עמוד של המלצות, או קווים מנחים לקידום חברה 
משותפת בתחום המדובר )תכנון, חינוך, תרבות וכו'( - וזאת על בסיס התפיסה הרחבה 

מחד, והמצב הקיים בעיר מאידך.

כך למשל כולל פרק התכנון מאמר של פרופסור ארזה צ'רצ'מן ופרופסור רחל קלוש, 
שתיהן מן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, על תכנון עירוני בעיר 
משותפת. המציע עקרונות מנחים לתכנון בערים משותפות בכלל ובחיפה בפרט. המאמר: 
בין אבן גבירול לבוסתן חיאט, הוא סקירה של רולי רוזן על יוזמות אזרחיות המבקשות 
להשפיע על התכנון העירוני, ועל הקשר שלהן לבניית אזרחות משותפת. את הפרק 
חותמות עבודות של סטודנטים לתכנון ערים, המציגות רעיונות קונקרטיים למימוש 
עקרונות העיר המשותפת בתכנון עירוני בחיפה. בתכנית שני בתי-קברות ומוזיאון אחד 
מציעה מיכל שובר, סטודנטית לאדריכלית נוף מן הטכניון, להפוך את בניין המשרדים 
הישן ברחוב העצמאות 102 )בו שוכנים גם משרדי שתי"ל( למוזיאון לאמנות עכשווית, 
אשר יוקף בשני בתי-הקברות ההיסטוריים הנוצריים באזור. כך כותבת שובר, יתחבר 
הבניין לשכבות מתקופות שונות, ויחד עם הסיפורים האישיים המונצחים על המצבות 
תיווצר תמונה היסטורית שלמה, המהווה גם פוטנציאל תיירותי לתושבים ולמבקרים 
ותרומה להתחדשות העירונית. בתכנית הרובע הבין-תרבותי של חיפה, אשר גובשה כחלק 
מן הלימודים באולפן על התחדשות עירונית בעיר התחתית שנערך במסלול לתכנון 
ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מציעים גבריאלה רובין 
ויובל שחר חזון שבו העיר התחתית תהווה רובע בין-תרבותי ערבי-יהודי, ייחודי ותוסס, 
המהווה מודל לחיים משותפים. התכנית האחרונה בפרק, הקהילה כמנוף לצמיחה 
עירונית,  גובשה על-ידי עורווה סויטאת, באסל אבו-ריא ואלכס שוורצר באותו אולפן, 
וגם היא מציעה חזון שבו משמשת העיר התחתית מרכז למרכז המטרופולין הצפוני, 
שבו מועצמים הקשרים ומרחבי האמון בין הקהילות במרחב המשותף. מערך היחסים 

הבין-קהילתי הוא גם המוקד של הפרק הבא, פרק היחסים הבין-קהילתיים.

בפרק זה נכלל המאמר רוב הזמן הם ערבים ובו ממצאיה של עבודת מחקר גדולה 
שנערכה על-ידי התכנית, במהלכה השתתפו 165 תושבי חיפה בקבוצות מיקוד שבהן 
הם דנו על אופן ראייתם את היחסים הבין-הקהילתיים בעיר. ממצאי המחקר מורים 
על קיומם של ארבעה 'מודלים' ליחסים אלו: מודל 'ההפגנות' המדמה מלחמה, מודל 
'חג החגים' המטשטש את הסכסוך,  מודל 'אירועי מסדה' המטשטש זהויות ושוני, ומודל 
'פארק הכט' המכיר בשוני אך מתייחס אליו באדישות. הטענה היא כי מערכות היחסים 

הם מתארים גם את 
חשיבותה של התפיסה 
הבין-תרבותית אשר, 
מעבר לדרישה להכרה 
בייחודן של הקבוצות,  
שואפת גם לפתח 
מרחבים של מגע ושיתוף 
בין-תרבותי בעיר. 

על-פי חזון זה, תהפוך 
העיר התחתית לנושאת 
הדגל של עירונית 
רב-תרבותית משגשגת, 
ומרחב מקשר רעיונית 
בין קבוצות מרקעים 
שונים המעוניינות 
בהעצמת השותפות, 
העירוב והשילוב.  
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הבין-קהילתיות בעיר הן דינאמיות, ונעות בין ארבעת המודלים במהירות מסחררת, 
כשהן מושפעות על-ידי אירועים חיצוניים בקונפליקט היהודי-ערבי. המאמר מציע קווים 
מנחים לניהול מערכות היחסים בעיר במצב זה, וכך עושה גם המאמר הבא בפרק, אשר 
נכתב על-ידי Carolina Astudillo Beals, מתאמת התכנית ברצלונה בין-תרבותית, 

.ALDA אשר השתתפה בכנס  ביוני 2010 כחלק ממשלחת

 Beals במאמר מדיניות עירונית בגישה בין-תרבותית, הניסיון של ברצלונה, מתארת
פרויקט שנערך בברצלונה במטרה לקדם את העיר כעיר בין-תרבותית. עיריית ברצלונה, 
שאחוז המהגרים בה עלה מ-3% בשנת 2000 ל-17% ב-2010, הבינה כי הנושא דורש 
טיפול מערכתי, והפעילה תכנית מיוחדת לצורך העניין. כדי ללמוד על האתגרים בדרך 
התקיימו )כמו בתכנית חיפה עיר משותפת( עשרות קבוצות מיקוד בהן דיברו התושבים 
על מערכות היחסים הבין-קהילתיות, וחשפו את הדעות הקדומות ומוקדי אי-ההסכמות 
בחיים המשותפים בעיר. לאור זאת הוצעו מספר מיזמים המתוארים בתכנית, ואשר חלק 
מהם ניתן אולי ליישם גם בחיפה, המתמודדת גם היא עם הטרוגניות רבה של תושביה. 
על חלק מן היתרונות והאתגרים הכרוכים במצב זה, וכן על המאמצים המתקיימים 
כדי להעמיק את ההיכרות ולמנוע אלימות בין הקהילות, ניתן לקרוא גם במאמרים 

הבאים בפרק זה.

כך למשל, במאמר כולם רוצים להיות חיפאים – גם אני! מתאר העיתונאי שאהין נאסר 
את חוויותיו כילד ונער בשכונת וואדי ניסנאס. הוואדי משמש בדרך כלל כ'חלון ראווה' 
ל'דו-קיום' החיפאי, אך נאסר מבקש סוג אחר של קיום משותף: "את הדו קיום האמיתי 
לא תראו בצלחת חומוס, או בפיתת פלאפל או שווארמה, --  אלא בלבבות האנשים 

החיים זה לצד זה, בשיתוף פעולה בין אנשי העיר" הוא כותב.  

דוגמה לניסיון לקדם דו-קיום כזה, של הלבבות, מציג במאמר הבא, מחברים ערבים ויהודים 
להקמת הפורום החיפאי לשיתוף פעולה בין-דתי, הרב גולן בן-חורין. במאמר מתאר 
הרב כיצד החליטה קבוצה של אנשי דת בני העיר להגיב על קריאתם של רבנים מצפת 
לא להשכיר דירות לערבים, ויצאה בהצהרה כי לא רק שמותר למכור או להשכיר בתים 
ודירות לבן דת אחרת, אלא שחייבים להעמיק את הקשר בין העמים. חלק מן הקשרים 
הבין-קהילתיים בעיר נקשרים במסגרות כאלו, אחרים נוצרים במרחב היומיום המשותף, 
אותו מתארים סלבה גרינברג וג'וני ספקטור, שניהם תושבי הדר יוצאי ברית-המועצות.

במאמר הסיפור ההדרי שלי מתפעלת גרינברג מן העושר הטמון בחיים במחיצתם 
של "אמנים, אקטיביסטיות, טרנסים, נשים, לסביות, פמיניסטיות, תימהוניים, דיכאוניות, 
שחקנים, סטודנטיות נצחיות ופילוסופיות". ספקטור, לעומתה, מתפעל פחות, ובמאמר 
זיהוי הוא מתאר כיצד הותקף לילה אחד על-ידי שכניו בשכונה, באופן שגרם לו להחליט 
לעבור דירה וניפץ את האשליה שלו על 'חיפה האחרת'. הוא מנתח את מערכות היחסים 
בהדר, ובוחן מי מצליח לקיים חיים משותפים ומי פחות. הוא מוסיף זווית ראייה חשובה 
לפאזל העירוני המורכב, ומעלה את שאלת האלימות – הסמויה והגלויה, הפוטנציאלית 
והממומשת, העולה מן החיים של בני קהילות ותרבויות שונות בסמיכות זה לזה.  מי 
שמנסים להתמודד עם אלימות זו הם העובדים הקהילתיים של מחלקת הרווחה בעירייה, 
והמאמר האחרון בפרק זה בין שלוש ערים, על ניהול קונפליקטים בערים מסוכסכות, 

ממצאי המחקר מורים 
על קיומם של ארבעה 
'מודלים' לחיים הבין-
קהילתיים בעיר: מודל 
'ההפגנות' המדמה 
מלחמה, מודל 'חג החגים' 
המטשטש את הסכסוך,  
מודל 'אירועי מסדה' 
המטשטש זהויות ושוני, 
ומודל 'פארק הכט' 
המכיר בשוני אך מתייחס 
אליו באדישות. 

"את הדו קיום האמיתי 
לא תראו בצלחת חומוס, 
או בפיתת פלאפל או 
שווארמה, --  אלא 
בלבבות האנשים החיים 
זה לצד זה, בשיתוף 
פעולה בין אנשי העיר" 
הוא כותב.  



מתאר את עבודתם תוך השוואה לניסיונן של ערים אחרות להתמודד עם קונפליקטים 
לאומיים במרחב העירוני. אחת המסקנות העולות מן המאמר נוגעת לחשיבותם של 
מקומות עבודה משותפים כאתר לבניית יחסים קהילתיים. בנושא זה עוסק לעומק 

הפרק הבא, המתמקד בכלכלה ובתעסוקה. 

את הפרק פותח שוב מאמר של פרויקט מועדון מדריד לחברות משותפות, ובו קווים 
מנחים לכלכלה בחברה משותפת, כפי שפותחו על-ידי צוות כלכלנים מטעם הפרויקט.  
במאמר כלכלה מקומיות מקיימת כמודל לכלכלה של חברה משותפת מציעה ד"ר גילי 
ברוך, מנהלת התכנית לכלכלה מקיימת בשתי"ל, קווים מנחים משלה לכלכלה של 
חברה משותפת, וכוללת גם המלצות קונקרטיות אותן ניתן לממש בחיפה. מבט נוסף 
לחו"ל מובא במאמרה של  Eileen Lavery, האחראית על האכיפה בנציבות השוויון 
בצפון-אירלנד, קידום שוויון בחברה מחולקת: הניסיון של צפון אירלנד. מאמר זה מתאר 
את הפעילות שנעשתה על-ידי נציבות השוויון לקידום שוויון בתעסוקה בין הקהילות 
המסוכסכות באזור זה, ואשר תרמה רבות למיתון הסכסוך וליכולת להשיג הסכם שלום 
בין הקהילות. המאמר חיפה יכולה להיות מופת, ובו ראיון עם Bob Niven, אשר שימש  
כיועץ מטעם האיחוד האירופי לנציבות השוויון בתעסוקה במשרד התמ"ת, ובו 
המלצות לקידום תעסוקה שוויונית בחיפה מסתמכות על ניסיון זה. והמאמר המסיים 
את הפרק, מצעד פלסטיני בשדרות בן-גוריון, או שפי, חומסקי אדלר וורשבסקי חוגגים 
את חג המולד, מנתח את האספקטים הכלכליים של חגיגות חג החגים, ואת האופן בו 
מנוהל המתח בין הרצון להשתמש במשאבי הערביות של העיר לקידום תיירות ומיתוג 
העיר, לבין השאיפה להצגתה כ'עיר עברית' במדינת הלאום. מאמר זה מנסה לבחון את 
אופן שרטוטם וטשטושם של גבולות הלאום במרחב העירוני, ובכך עוסק גם הפרק 

המוקדש לפוליטיקה ומחאה.

המאמר הראשון בפרק, על מחאה חברתית ושלטון ההון, נכתב על-ידי שאהין נאסר, 
ומתאר את הקמת אוהל המחאה בוואדי ניסנאס בקייץ 2011. בפועל, הוא דן בשאלת 
האפשרות או אי-האפשרות של קיום מחאה יהודית-ערבית משותפת, ומציג תנאים 
לקידומה של שותפות כזו, אשר תיקח בחשבון את האינטרסים השונים. במאמר קיום 
יהודי-ערבי בעיר ובמועצת העיר בעיני חברת מועצה  מתארת עדנה זרצקי, חברת 
מועצת העיר, את השאלות איתן היא מתמודדת בניסיון לשרת באופן המיטבי ציבור 
מוחלש, ולפעול לקידום החזון והאידיאלים של ציבור בעל מודעות ומחויבות גבוהה 
לערכי שוויון מגדרי, לאומי, עדתי ומעמדי, מחויב לצדק חברתי וחלוקתי. גם כאן, כמו 
במאמר החותם את הפרק, העם דורש – אבל איזה עם? עולה שאלת היכולת לייצר 
אג'נדה משותפת בתנאים של קונפליקט וסכסוך מתמשך. המאמר בוחן את מהלכי 

טשטוש ושרטוט גבולות הלאום במהלך מחאת קייץ 2011 בחיפה. 

תהליכים של שרטוט וטשטוש הגבולות מתרחשים, כמובן, גם בתחומי חיים אחרים, 
ועוד דוגמאות מובאות בפרק החינוך.  הפרק נפתח במאמרה של ד"ר אורה מור מן 
המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, חינוך דו-לשוני בישראל, פדגוגיה של 
יחסים. המאמר מציג את התפיסה ההולמת לחינוך בעיר משותפת, ושוב כולל המלצות 
קונקרטיות ליישום תפיסה זו בחיפה. מאמרה של רולי רוזן, טיול בעיר הסובלנות מתאר 

ספקטור מתאר כיצד 
הותקף לילה אחד על-
ידי שכניו בשכונה, באופן 
שגרם לו להחליט לעבור 
דירה וניפץ את האשליה 
שלו על 'חיפה האחרת'.  
הוא מוסיף זווית ראייה 
חשובה לפאזל העירוני 
המורכב, ומעלה את 
שאלת האלימות 
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טיול של תלמידי כתה ד' בעיר במסגרת לימודיהם בתכנית 'חיפה עירנו', ומעלה שאלות 
על המסרים הסמויים העולים בסיור, ועל הסתירות בין מסריה של תכנית זו לבין מסרים 
אחרים הנלמדים בכיתה. במאמר: מוכר, לא-מוכר, פרטי או ציבורי, מתארת שהירה 
שלבי ניסיונות לקידום החינוך הערבי בעיר, ואלי פריינד, מנהל בית-הספר ביחד, בו 
לומדים במשותף חרדים וחילוניים, מתאר את בית-הספר הייחודי הזה במאמר דתיים, 
חילוניים ומה שביניהם. שני מאמרים נוספים נוגעים באופני השתלבותם של ילדיהם 
של יוצאי ברית המועצות ואתיופיה החיים בעיר. גם את פרק זה מסיימת רשימת קווים 
מנחים. העוסקים בקידום המרחב הבין-תרבותי בעיר. שאלה זו עומדת גם במרכז הפרק 

הבא, הוא פרק התרבות. 

השאלה המעסיקה את כותבי הפרק היא  האם אירועי תרבות, או מרכזי תרבות  הם אתרים 
של מפגש או של הפרדה -  מתי כך ומתי אחרת, ואיך יוצרים מרחבים בין-תרבותיים. 
בשאלות אלו מתלבטת רותי דירקטור אוצרת מוזיאון חיפה לאמנות, במאמר מוזיאון 
וקהל, מוזיאון וקהילה – מפגשים תוך כדי הליכה, וגם גליה אביאני, ממפיקות פסטיבל 
הסיפור החיפאי במאמר במורד ההר - אל הסיפורים הנפקדים. משני המאמרים עולה 
תובנה על מורכבות הניסיון ליצור אירועים הפונים לקהילות השונות, ביחד ולחוד, וגם 
הערכה לעושים במלאכה. שני מאמרים נוספים בוחנים היבטים אחרים של התרבות 
החיפאית: במאמר בין הבורשט והצ'בורשקה  מתארת נורית בהיר את התרבות של 
דוברי הרוסית בחיפה, ומתלבטת אם השפה הרוסית המשותפת למהגרים ממדינות 
שונות ברחבי ברית המועצות לשעבר אכן יוצרת קהילה 'רוסית' בעיר. במאמר זיכרונה 
של חיפה על-פני אגם קפוא שולח סלמאן נטור מבט לאחור, לתרבות החיפאית של 

לפני 48', ולשרידים שהותירה מאחוריה. 

נושא הזיכרון העירוני הוא גם המרכזי בפרק האחרון בשער זה, פרק הזיכרון העירוני: 
ההנחה כי היחס אל העבר בעיר מעצב גם את ההווה שלה מובילה פרק זה. במאמר 
מחיקת נוף עירוני בחיפה מתארת אדריכלית הנוף ד"ר. זיוה קולודני את ההחלטה על 
הרס העיר העתיקה בחיפה בשנת 1948, ואת השלכותיה על העיר עד היום. במאמר 
על שתיקה והשתקה, היסטוריה ועיר משותפת, כותבת סועאד דיאב על האופן בו 
היא רואה את ההיסטוריה העירונית והשפעתה על ההווה. במאמר אחר באותו פרק, 
התערבויות מדומיינות; דו-קיום מלמטה והפרויקט האתנוגרפי,  מתאר רגב נתנזון דוקטורנט 
לאנתרופולוגיה החוקר את החיים המשותפים בעיר בעבר ובהווה, את חוויותיו ממחקרו, 
וטקסט של האמן יעקב חפץ, אשר ליווה את התערוכה אותה אצר בגלריית הפירמידה 
בשנת 2010, עוסק גם הוא בזיכרון המקומי. הטקסט: ואדי סאליב, שכבות, מתאר ניסיון 

להתמודד עם החיים והעבודה ב'חור השחור' של העבר החיפאי.

כדי להביא גם פכים נוספים מחיי היומיום בחיפה, משובצים בין המאמרים גם קולות 
חיפאיים - טקסטים קצרים שנכתבו על-ידי תושבי העיר, או מסכמים ראיונות שנערכו 
עימם, ומתארים את החיים בעיר מזוויות שונות. שלמה בריהון, יוצא אתיופיה, מתאר 
בטקסט שלו את חוויותיו כתושב רמת אלון ואב לבן הלומד בשכונה, פאדי נג'אר, בעל 
המסעדה דוזאן בשדרות בן-גוריון מתאר את חיפה מזווית הראייה שלו.  גם איבתיסאם, 
עובדת ניקיון תושבת חליסה, תורמת מנקודת המבט הייחודית שלה, וכמוה עושה גם 



ירון הדר, מנהל שלוחת טבריה 15 של מתנ"ס הדר.  ננסי עשור תושבת נוה פז ופעילה 
קהילתית, סיני פתר, במאי תיאטרון תושב הכרמל הצרפתי, בנצי כץ, מנהל המתנ"ס הדתי 
בנוה שאנן ואינה טישקו, מנהלת השלוחה הרוסית של מתנ"ס הדר, מביאים כל אחד את 
הקול החיפאי שלו לפאזל העירוני המורכב של העיר'. לינדה קלמה, עובדת פיליפינית 
המטפלת בקשישה חולת אלצהיימר במרכז הכרמל, וג'לאל הטאמי, מבכירי הקהילה 
הבהאית בעיר, חותמים את רשימת הקולות החיפאים הללו. הם משובצים לצידם של 
הפרקים השונים במערך מורכב של קשרים בין סיפוריהם לבין נושאי הפרק: לעיתים 
הם מייצגים את הנושא וממחישים אותו בחייהם האישיים, ולפעמים הם מייצגים דווקא 
עמדה המנותקת ממנו, עמדה הבוחרת לנסות ולנהל את חייהם בעיר המורכבת דווקא 

תוך התעלמות מן הנושא הטעון בו עסק הפרק שאליו מוצמדים קולותיהם. 

את הספר חותם השער האחרון: סיכום, ובו מאמר של ד"ר עמליה סער מהמחלקה 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, אשר מתבונן על התכנית במבט 
רחב יותר: מנקודת מבטה של אנתרופולוגית אורבאנית: על תכנית חיפה עיר משותפת.  
בעוד המושג "ערים מעורבות"  מנכיח את הסכסוך האתנו-לאומי ברמה המוניציפאלית 
ומזמין חשיבה על ניהול היחסים במרחב המיידי של היומיום במושגים של סכסוך לאומי, 
כותבת סער, פרויקט חיפה כעיר משותפת שואף לאזרח את תפיסת העיר המעורבת 
בלי להכחיש את המימד הפוליטי של השונות. לדעתה, הפרויקט הוא דוגמה לאופן 
שבו מול תמונת עולם דיכוטומית ופעולות של מידור וטיהור, החברה האזרחית מייצרת 
פעולות מסבכות, שצובעות את המרחב בגוונים מרובים. בניגוד לתפיסה המודרניסטית, 
שהתאפיינה בארגון מדעי, פונקציונאלי ורציונאלי של העיר, כותבת סער, מציעה התכנית 

תפיסה של איזונים, בלמים ופשרות.

הצורך להתפשר ולוותר על חלומות עולה גם בדיאלוג הסיכום של שתינו, אז מה היה 
לנו שם? מבט על תכנית חיפה עיר משותפת, ארבע שנים אחרי. תוך ניסיון לפתח 
מבט רפלקטיבי על העבודה אנחנו מציגות את השבילים האישיים שהובילו כל אחת 
מאיתנו לעבודה בתכנית, את משמעות העבודה המשותפת, את החלומות איתן הגענו 
ואת הצורך להתפשר עם מציאות שונה – אך בלי לוותר על החזון. מאמר של אוצרת 
הצילום של הספר, אורנה בן-שטרית-רז, הצילום העירוני כקליידסקופ חברתי, מסביר 
את בחירותיה ומתאר את נקודות המבט השונות של הצלמים אשר עבודותיהם נבחרו 
ללוות את הטקסטים בספר. לא כאיור, כפי שכותבת שם בן-שטרית-רז, אלא כהרהור 
או מבט נוסף על הנושא בו עוסק הפרק. שירה של עדנה גורני, יונים וביטוח לאומי, 
הוא הטקסט האחרון בספר, המסתיים בסדרת צילומים של שארע אל ג'אבל/שדרות 
האו"ם/שדרות הציונות, אחד הרחובות הסימבולים ביותר בעיר. צילומי בתיו של רחוב 
זה מאפשרים מבט נוסף על העיר, ומתכתבים עם סדרת הצילומים הפותחת את הספר, 
ובה מככבים תושבי העיר בני הקהילות השונות. תושבים אלו הם גם כוכביו של הספר, 

ועבורם הוא נכתב.

המגוון הרחב של המאמרים לסוגיהם עלול להיות מבלבל, ולכן הספר מזמין יותר מסוג 
אחד של קריאה: כמו בכל אוסף, לא נדרשת כאן קריאה ליניארית 'מכריכה לכריכה', 
אלא ניתן להתמקד בנקודות מבט שונות: המתעניינים בחומרים התיאורטיים הרחבים 

בעוד המושג "ערים 
מעורבות"  מנכיח את 
הסכסוך האתנו-לאומי 
ברמה המוניציפאלית 
ומזמין חשיבה על ניהול 
היחסים במרחב המיידי 
של היומיום במושגים 
של סכסוך לאומי, כותבת 
סער, פרויקט חיפה 
כעיר משותפת שואף 
לאזרח את תפיסת העיר 
המעורבת בלי להכחיש 
את המימד הפוליטי של 
השונות. 

המגוון הרחב של 
המאמרים לסוגיהם 
עלול להיות מבלבל, ולכן 
הספר מזמין יותר מסוג 
אחד של קריאה.
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יכולים להסתפק במאמרים אלו, העוסקים בתכנון, חינוך, תרבות או יחסים בין קהילתיים 
מוזמנים להתעמק בחומרים הרלבנטיים עבורם. אלו האוהבים את או מתעניינים בחיפה 
יכולים למצוא עניין בקולות ובמאמרים החיפאיים, ולדלג על החומרים התיאורטיים, 
ומי שמתעניין בעקרונות של חברות משותפות ימצא את מבוקשו בפרקים הרלבנטיים 
עבורו. המאמרים, כמובן, מייצגים את דעת כותביהם ולא את עמדות שתי"ל או הקרן 

החדשה לישראל. 

ה. ואחרית דבר? <

בעת ירידת ספר זה לדפוס, מתגלגלים עדיין ברחבי הארץ הדיהן של ההפגנות האלימות 
של תושבי שכונות דרום תל-אביב נגד העובדים הזרים המתגוררים בתחומן. בנוסף, 
במהלך תקופת כתיבת הספר, העבירה הכנסת את חוק הנכבה הקובע כי שר האוצר 
יוכל להפחית מתקציבו של גוף מתוקצב אם זה ציין את יום הקמת המדינה כיום אבל.  
בג"צ דחה את העתירות נגד חוק האזרחות, ועוד כהנה וכהנה דיווחים על מעשים 
אלימים וחוקים גזענים מילאו את דפי העיתונים.  גם חיפה, כמובן, לא נותרה מחוץ 
למשחק: צעירים ערבים הוטרדו על-ידי שוטרים במרכז הכרמל ובהדר; חרדים כלאו 
ותקפו צעירים חילוניים ששהו בגן בשכונת רמות ויז'ניץ'. שני חיילים שהיו בדרכם 
לבית-החולים רמב"ם הותקפו על-ידי צעירים ערבים,  ובתחילת יוני יצא העיתון ידיעות 
חיפה בכותרת גדולה וצבעונית בשערו, אשר קראה "לסלק את העובדים הזרים". כל אלו 
מעלים את השאלה, אם ניתן או רלבנטי בכלל לחלום על עיר משותפת בתנאים אלו. 
האם מודל אזרחי, המציע שוויון, יצירת מרחבים בין-תרבותיים וחיפוש אחרי המכנה 
המשותף איננו אוטופי ומנותק מן המציאות?  האם יש לו תומכים בקרב חברי הקהילות 
השונות, הנוטות כיום – יותר מאי-פעם – להסתגר, להתנתק, ולהביט בחשדנות אל ה'אחר' 

הנתפס כמאיים מעצם שונותו?

התשובה איננה חד-משמעית, וגם הניסיונות ליישם חלקים מן ההמלצות, להם היינו 
שותפות במהלך שנות עבודתה של התכנית, אינם בהכרח מעודדים: ניסיונות לדיאלוג 
עם בעלי תפקידים שונים בעירייה, להם ניסינו להציע שיתוף פעולה, הסתיימו לא פעם 
בלא כלום. דלתות שנפתחו נסגרו מחדש בפנינו, הבטחות שניתנו מוסמסו, שיתופי 
פעולה שתוכננו התפוגגו. גם פעילים ערבים רבים שהתבקשו לכתוב לקובץ לא נענו, 
אומרים בכך – באופן ישיר וגלוי או סמוי יותר – כי הם אינם רואים בחזון המשותף חזון 
רלבנטי עבורם, וכי הם מעדיפים להתרכז בחיזוק הקהילה שלהם ולא להיסחף אחרי 
חלומות אוטופיים משונים. נציגי קהילות אחרות ביכרו גם הם, לעיתים, להישאר מחוץ 
לסיפור )או לספר(. המציאות, כך נדמה, הפכה מאיימת ומאוימת, בדלנית ומסתגרת. 
בלילות שבין עריכת החומרים ובחירת התמונות, עלתה באופן בלתי נמנע השאלה אם 
המאמץ הגדול – לחקור את העיר, ללמוד על מודלים מחו"ל, לאסוף את הידע, לנסח 
המלצות – היא הדרך להביא לשינוי. האם זה מתאים למקום הזה, האם החומר יכול 
להתוות חזון ולעורר שאלות אצל הקוראים, או שמא הוא יתקל באי-אמון וציניות. מי 

יקרא בכלל. אולי אף אחד.

במהלך תקופת כתיבת 
הספר, העבירה הכנסת 
את חוק הנכבה. בג"צ 
דחה את העתירות נגד 
חוק האזרחות, ועוד 
כהנה וכהנה דיווחים על 
מעשים אלימים וחוקים 
גזענים מילאו את דפי 
העיתונים.

כל אלו מעלים את 
השאלה, אם ניתן או 
רלבנטי בכלל לחלום על 
עיר משותפת בתנאים 
אלו. האם מודל אזרחי, 
המציע שוויון, יצירת 
מרחבים בין-תרבותיים 
וחיפוש אחרי המכנה 
המשותף איננו אוטופי 
ומנותק מן המציאות?  



אולי.

*

אבל אולי גם לא – אולי בכל זאת, בין השכונות והשיכונים, המתנ"סים, פעילי המחאה 
וועדי השכונות, חברי מועצת העיר, דיירי הבניינים המשותפים, תלמידי בתי-הספר 

והמבלים בחג החגים

אולי בכל זאת, בין תושבי הדר או וואדי ניסנאס, בין הפעילים נגד חשמול הרכבת, 
הסטודנטים בעיר התחתית, יושבי בתי-הקפה במסדה, שדרות בן-גוריון או מרכז הכרמל, 
משתתפי הסיורים בהליכות חיפה והמבקרים במוזיאונים, המתרחצים על שפת הים 

והילדים המשחקים בפארק הכט

אולי בין כל אלו, כן יימצאו גם בעלי עניין. כאלו המבינים כי גם ההפגנות בדרום תל-אביב 
אינן ביטוי של התנגשות בלתי-נמנעת בין תרבויות, אלא הן ביטוי כשלים של מדיניות, 
המאפשרת לאנשים להגיע לעיר מצד אחד, אך אינה מאפשרת להם להתפרנס מצד שני 
ודוחפת אותם לחיי עוני ופשע.  אולי כן יימצאו קוראים – חיפאיים או אחרים - השואפים 
לבנות מרחב משותף ושוויוני, המתעניינים באפשרות של קידום שוויון בתעסוקה, של 
חינוך דו-לשוני, של הסתכלות אחרת בזיכרון העירוני. ואולי לא 'אולי', אלא בוודאות: 
המפגשים שליוו את כתיבתו של הספר גילו את קיומם של קבוצות עניין לא מעטות כאלו 
בעיר: פעילי שכונות ערבים ויהודים בעין הים, בקרית אליעזר וקריית אליהו. עובדים 
קהילתיים. פעילים הפועלים להקמת בית-ספר דו-לשוני. המנהיגים הדתיים החברים 
בפורום החיפאי לשיתוף פעולה בין-דתי. חרדים בנווה שאנן המנסים ליצור מרחבים 
של סובלנות. סטודנטים ואדריכלים המתעניינים בתכנון מרחבים משותפים. מארגני 
פסטיבל הסיפור החיפאי, השוקדים על מתן אפשרות להשמיע קולות חיפאיים שונים. 

אנשי בית-הגפן והמחלקה לעבודה קהילתית בעירייה. ורבים אחרים.

להם – שותפינו לדרך – מוקדש ספר זה:

כחומר למחשבה, וכעידוד לימים הקשים. 

ובתקווה שעוד יבואו גם ימים אחרים

רולי רוזן ושהירה שלבי

חיפה קייץ 2012

ההפגנות בדרום
תל-אביב אינן ביטוי 
של התנגשות בלתי-
נמנעת בין תרבויות, אלא 
הן ביטוי' כשלים של 
מדיניות, 

 אולי כן יימצאו קוראים – 
חיפאיים או אחרים -
השואפים לבנות 
מרחב משותף ושוויוני, 
המתעניינים באפשרות של 
קידום שוויון בתעסוקה, 
של חינוך דו-לשוני, של 
הסתכלות אחרת בזיכרון 
העירוני. 





קול חיפאי

אני דור שלישי בחיפה. המשפחה 
המקורית היא מלבנון, הם הגיעו לחיפה 

בשנות העשרים כנראה, וגרו בבתים 
בכרמל. ב-48 הסבא והסבתא ברחו 

לכפרים ליד חיפה לתקופה מסוימת, 
וכשהם חזרו אמרו להם לעבור לוואדי 

ניסנאס ושם גרנו. אני נולדתי בחיפה 
ב1963, גרנו בוואדי בדירת חדר, אבא 

שלי עבד בבניין. אמא שלי היתה עקרת 
ביית, היינו ארבעה אחים, שני בנים ושתי 

בנות. , לא הרגשנו את ההבדל, כאילו. 
אני אפילו זוכר שהיה יהודי עיראקי 

פאדי נג'אר 
יליד 1963, גדל וגר בואדי ניסנאס. 

בעל מסעדת דוזאן בשדרות
בן-גוריון 

 

שהיה בעל המכולת שם, שהבן שלו נפל 
במלחמת ששת הימים. כולנו היינו באבל 

עליו כי גדלנו איתו. הוא נפל במלחמה 
נגד ערבים, אבל זה כאב לנו, זה שהוא 

נהרג. היה לנו קשה ההרג, הרצח, 
המלחמות, לא חשוב מי נגד מי. בתור 
חיפאי, גדלתי בין ערבים ויהודים, אני 

מאמין שהמלחמה לא היתה בין העמים, 
אלא רק בין המנהיגים. זה שמחייבים 

אנשים להיות חיילים, להרוג ולרצוח – 
אני לא הייתי רוצה להיות במקומם, לא 

במקום שום אמא יהודיה שמאבדת ילד, 
ולא במקום שום אמא ערביה שמאבדת 

ילד. 

אני למדתי עד כתה ט' בבי"ס יוחנן 
הקדוש, בית ספר נוצרי בוואדי ניסנאס, 

אחר-כך עברתי לבית-ספר שוב 
בשפרינצק. זה לא היה קל, כי כל דבר 

שהיה קורה שם, שברו שמשה או משהו, 
ישר אמרו 'איפה הערבי שעשה את זה'. 

המנהל דווקא אהב אותי מאוד. אבל 
בקרב התלמידים היתה גזענות, היתה 
אפליה. כשגדלנו והתבגרנו והמשכנו 

יחד בטכניון המצב השתפר כי הם גילו 
אותי כבן-אדם. הם הבינו שעשו להם 
שטיפת מוח. הילדים לא אשמים, הם 

יונקים מה שאומרים להם. 

אני למדתי בטכניון הנדסאי אדריכלות, 
בויצ"ו עיצוב פנים, בשנקר עיצוב 

אופנה. עבדתי שנים בענף הביגוד 
בעיצוב אופנה בהרבה מקומות בחיפה 
ואצל יהודים, תמיד הגעתי לדרגות של 

אחראי ומנהל. ב-2001, אחרי אירועי 
אוקטובר, היה לנו מאוד מאוד קשה 

לשבת בבתי קפה בכרמל, הרבה בעלי 
בתי קפה היו מבקשים מאיתנו לא לדבר 

ערבית, היו שמים דגלי ישראל, לא היו 
מכניסים אותנו. אז הגיע כל הפרוייקט 

של המושבה הגרמנית, היו כל-מיני 
אנשים, ואמרנו שהגיע הזמן שיהיו לנו 

היה לנו קשה ההרג, 
הרצח, המלחמות, לא 
חשוב מי נגד מי.

דר
 ל

ום
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ם 
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בתי קפה ומסעדות משלנו. אני מאמין 
בחיפה, מאמין שיהודים וערבים צריכים 

לחיות יחד. רציתי לתת תשובה ליחס 
המשפיל, אמרתי: אני צריך לפתוח בית 
קפה בבעלות ערבית, שיקבלו את כולם 

– יהודים, ערבים, תיירים. 

כשפתחתי את המסעדה ההחלטה 
היתה שנקבל קהל יהודי שיתארח 

אצלנו באהבה, עם זרועות פתוחות, 
אבל תהיה לנו הגאווה שלנו, נשים את 

המוזיקה שלנו, השפה שלנו, נעסיק 
גם ערבים וגם יהודים. היה לנו קשה 
גם לקבל עבודה בבתי-קפה, אפילו 

למלצרים היו רוצים כאילו 'אחרי צבא', 
שזה שם קוד ליהודי. אני מעסיק היום 

סטודנטים, גם יהודים, גם ערבים, 
אתיופים, רוסים, נוצרים, מוסלמים - הם 

מקובלים אצלי אם הם יודעים לעשות 
את העבודה במקצועיות. בכרמל עדיין 

יש בתי קפה שלא מעסיקים ערבים. 
אני עושה פה אירועים לכולם. יונה יהב 

מביא לפה את האורחים שלו. דוזאן 
זה שילוב של תרבויות. רואים את זה 
בעיצוב, כל השולחנות שונים, כי כל 

הבני אדם שונים. אנחנו יכולים לשים 
מוזיקה של פיירוז, יש ספרים ועיתונים 

בעברית וערבית. אף אחד לא ישפיל אף 
אחד. אנשים אומרים לי שבאים לדוזאן 
מרגישים חוצלארץ. מה זה חוצלארץ? 

כל הבני אדם מקובלים. 

בכלל, השדרות פה הפכו מקום חיפאי 
כזה, מקום שאנשים אוהבים לבוא אליו. 
פנינו לעירייה, אמרנו להם: תמיד עושים 

אירועים בכרמל, פסטיבל הסרטים. 
הצענו שנעשה פה אירוע לחג המולד. 
נפגשנו כל בעלי העסקים בבית הגפן. 

החלטנו לקרוא לזה בשם מתאים: 
מסיבת סילבסטר, או כריסטמס, זה 

מביא תיירים מכל העולם. פתאום ראינו 
שעשו פליירים שכתבו 'חם פה'. עוד 

פנינו לעירייה,  הצענו 
שנעשה פה אירוע לחג 
המולד. החלטנו לקרוא 
לזה בשם מתאים: 
מסיבת סילבסטר, או 
כריסטמס, פתאום ראינו 
שעשו פליירים שכתבו 
'חם פה'.

יותר גרוע, כתבו בערבית את השם חם 
פה, שאין לזה שום משמעות. זה מאוד 
פגע, זה אי-התחשבות בתרבות שלנו. 

במקום לעשות בעיר מעורבת אירועים 
שיבליטו כל תרבות, אם אתם עושים 

משהו לנו, אז תנו לנו להחליט על השם. 
לא היה פרסום בעיתונות בערבית, לא 

היו פליירים בערבית. אז למי עושים 
את זה? לרוסים שבאו כיהודים ופתאום 

מגלים שהם נוצרים? למה שמו גלידה 
עם שוקולד על הפרסומת? למה לא עץ 

חג המולד? 

אני חושב שחיפה יכולה להתפתח 
הרבה ולהפוך לעיר החדשה, שיש בה 
חופש ביטוי. את רואה בדוזאן צעירים 

וצעירות מכל הארץ, מטירה, טייבה, 
נצרת. חיפה הופכת להיות עיר שבה 

מותר הכל. יש חופש לנשים, הן יכולות 
לצאת מהבית בכפר, להגיע לחיפה, 

לבלות במסעדות, להתחבר עם בחורים, 
לחיות כמו שהן רוצות. אני חושב שזו 

הזכות שלנו, של הדור הצעיר הזה, 
לחיות כמו שהוא מרגיש. אי-אפשר 

לחיות בלי גבולות ומסגרות, אבל כל 
אחד צריך לבנות אותם לעצמו. 

אני גם בין הראשונים במגזר שחי את 
המיניות שלי באופן חופשי,  בכבוד 

הדדי כלפי וכלפי אחרים. אני אוהב את 
חיפה, אני רוצה להעביר את המסר הזה 
שיקבלו אותי בתור פאדי, בתור בן-אדם, 
אדריכל, בעל מסעדה, כמו שאני מקבל 

את כולם, כולם צריכים לקבל אותי. 
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חברות
משותפות

חזון
העתיד

1   על חברות משותפת 

2   למידה מן העשייה בשטח 

שער
ראשון



 על חברות משותפות1 
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"אנו קוראים לפעולה: לכל העמים, לכל 
המנהיגים והארגונים בכל הסקטורים 
אנו  השונות,  ורמותיה  החברה  של 
מאמציהם  את  להכפיל  קוראים  
כך  וסובלנות".  הבנה  בניית  למען 
כותבים מנהיגי מועדון מדריד המאגד 
ראשי מדינות לשעבר מרחבי העולם, 
שניסחו,  הדיברות  לעשרת  בפתיח 
ואשר מגדירות את עקרונות הפעולה 

של חברות משותפות.

עוד הם קובעים כי רק חברות משותפות 
יכולות לתת מענה לאתגרי העולם 
הנוכחיים: "אין תכנית חלופית – אם 
ברצוננו למנוע מן העולם סבל מתמיד 
כתוצאה ממתחים בין זהויות, פילוגים 
בין-קהילתיים, היעדר שוויון ואי-צדק. 
ללא פעולה, המתח ימשיך להוליד 

עימות, ועימות יוליד אלימות."

פרק החברה המשותפת מבהיר את 
העקרונות המנחים חברות משותפות, 
ואת הצורך בהן, בארץ בפרט ובעולם 

בכלל.  

אלון סגל 
מתוך הסדרה

"self timer portraits" 2009





]67[

קול
חיפאי:

ירון הדר <

1.11.2
על הצורך בבניית

חברות משותפות <  
מחויבויות וגישות למען 

חברות משותפות <

צוות חברה משותפת
שתי"ל 2009.

פרויקט החברות המשותפות 
של מועדון מדריד
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רקע < הצורך הגלובאלי
בבניית חברות משותפות < 

הצורך בקידום מסגרות לחברות משותפות הכוללות קהילות שונות על בסיס מוצא, 
אתני, לאומי, דתי וכו', נתפס היום כיותר ויותר קריטי במקומות שונים בעולם. גלי הגירה 
הנובעים מתהליך הגלובליזציה הופכים מדינות - בעיקר במערב - ליותר ויותר הטרוגניות, 
ומחייבים חשיבה על בניית החיים המשותפים בלא המצע המקובל של עבר משותף או 
תרבות לאומית משותפת. כך למשל Club Madrid, המאגד יותר מ-70 ראשי ממשלות 
ונשיאים לשעבר במדינות דמוקרטיות, )ביניהם נלסון מנדלה, ביל קלינטון ואחרים( 
פיתח פרוייקט מיוחד לקידום חברות משותפות )shared societies project( וכך 

עושים גם ארגונים נוספים. 

מטרת מסמך זה היא להביא הסבר ורקע על המושג חברה משותפת בארץ ובחו"ל, 
תוך התייחסות לאתגר שבפיתוח חברה משותפת בתוך ישראל, במצב הקונפליקט בו 

אנו נמצאים.

על מה אנחנו מדברים  כשאנחנו 
מדברים על חברה משותפת <

הפרויקט של Club Madrid מגדיר חברה משותפת כחברה אשר "יש בה לכידות 
חברתית, והיא יציבה ובטוחה. זהו מקום שכל חבריו חשים בו בבית. חברה כזו מכבדת 
את כבודם וזכויות האדם של כל החברים בה, ומעניקה לכולם זכויות שוות. זוהי חברה 
סובלנית המכבדת שונות. חברה משותפת נבנית ומטופחת על-ידי מנהיגות פוליטית 
חזקה." לדבריהם, הצורך בחברות כאלו עולה ככל שחברות הופכות יותר ויותר רב-גווניות 
ומעורבות זו בזו.  בזמן שחלק מן המנהיגים מבססים את כוחם על-ידי ניצול חרדות 
ודעות קדומות של קהל התומכים שלהם, אחרים לומדים להעריך את השונות, למצוא 
את הפוטנציאל הכלכלי, החברתי והפוליטי הטמון בה. על-ידי עידוד פרקטיקות ומדיניות 
היוצרות הזדמנויות ומאגדות אנשים סביב ערכים, מטרות ופרויקטים משותפים, מנהיגים 

אלו מפחיתים את השנאה, הכאב וההשפלה אשר פוגעים בכבוד האדם.
 .)www.clubmadrid.org(

ההבנה כי יש צורך לחנך לחיים משותפים באה לידי ביטוי גם בארץ, כאשר שרת החינוך 
)דאז( יולי תמיר יזמה הקמת ועדה שחקרה נושא זה מטעם משרד החינוך בקיץ 2008. 
הועדה הוקמה בעקבות ממצאים מדאיגים בדבר רמה גוברת של ניכור ועוינות בין 
האוכלוסייה היהודית לערבית בארץ, וכן דיווחים על פחד הדדי, דה-לגיטימציה וחוסר 
אמון. על-פי דו"ח הסיכום של הועדה, חבריה הונחו על-ידי ההנחה שחינוך לחיים 
משותפים הוא צורך חיוני במערכת החינוך בארץ, מכתה א' עד י"ב, וכי חינוך כזה יכול 

לשנות עמדות ואמונות שליליות. 

הצורך בקידום מסגרות 
לחברות משותפות 
הכוללות קהילות שונות 
על בסיס מוצא אתני, דת 
וכו' נתפס היום כיותר 
ויותר קריטי במקומות 
שונים בעולם. 

חברה כזו מכבדת את 
כבודם וזכויות האדם של 
כל החברים בה, ומעניקה 
לכולם זכויות שוות.



הועדה הגדירה 'קונצפט של שותפות' אשר כולל:

<  שוויון בין השותפים

<  קבלה של זכות הקיום הלאומית והתרבותית של השותפים

<  שמירה על יחסים בונים ושוויוניים המבוססים על דיאלוג רגיש ואמפאטי

)accountability( תחושה של אחריות ואחריותיות משותפת  >

<  שאיפה לשלום משותף

תפיסות אלו, כותבים חברי הועדה, אינן זרות למדינת ישראל, והן מבוססות בהכרזות, 
אמנות והצעות שפורסמו במהלך השנים על-ידי משרד החינוך ומוסדות אחרים, בארץ 

ובחו"ל . 

גם ארגון שתי"ל אימץ את חזון החברה המשותפת כחלק ממסמך החזון שלו, שנוסח 
בשנת 2008. על-פי חזון זה, ”שתיל שואף לקיומה של חברה המושתתת על שוויון 
אזרחי ועל עקרונות הצדק החברתי, הכלכלי והסביבתי, תוך שימור וקידום זכויות 
האדם והאזרח של פרטים ושל קבוצות, כיבוד השונות והפלורליזם הדתי והתרבותי, 
והכרה בזכות קיומן ובחשיבות ייצוגן של קהילות זהות שונות בישראל. שתיל פועל 
מתוך זיקה למרחב המקומי, האזורי והגלובאלי, למען עולם שבו ישכנו שלום, סובלנות 
וסולידאריות חברתית, יובטחו החירות והחופש של פרטים, קהילות ועמים, וימומשו 

ערכי הקיימות הסביבתית."

במיטבה, חברה משותפת אמורה לפעול על-פי מספר עקרונות מנחים: 

< תפיסה של השונות כמשאב ולא כאיום 

< שאיפה לקידום תחושת בעלות משותפת, פיזית ומנטאלית, על המרחב המשותף, 

   באופן היוצר תחושת שייכות ובעלות לכל המעורבים

< חלוקת משאבים מותאמת לצרכים של הקהילות השונות

< שמירה על זכויותיהן של הקהילות, גם בהיותן קבוצות מיעוט

< שותפות בקבלת החלטות והסדרים של חלוקת הכוח המתחשבים בצרכיהן של 

   הקהילות השונות 

< הנכחה של קבוצות הנמצאות בשוליים תוך כבוד לנרטיבים השונים

< קידום תהליכים של בניית זהות משותפת כלשהי, אשר אינה מוחקת את הזהויות

  הנפרדות אלא חיה בצידן.

תפיסה זו מתייחסת למונח 'חברה' ולא בכדי, שכן חברה משותפת היא יותר מחיים 
משותפים. בעוד חיים משותפים מתייחסים למישור היחסים, והם יכולים להתקיים )למשל( 
בין שכנים, עובדים באותו ארגון וכו', חברה משותפת מתייחסת גם למבנים החברתיים, 
הפוליטיים הכלכליים המעצבים את החיים המשותפים. ההנחה היא כי מבנים קובעים 
את יחסי הכוח בין רוב למיעוט, מייצרים מנגנוני פעולה ממשלתיים, מוניציפאליים 
וציבוריים, ומשפיעים כך באופן דרמטי, גם אם סמוי לעיתים, על חיי היומיום בחברה.  

תפיסות אלו, כותבים 
חברי הועדה, אינן זרות 
למדינת ישראל, והן 
מבוססות בהכרזות, 
אמנות והצעות שפורסמו 
במהלך השנים על-ידי 
משרד החינוך ומוסדות 
אחרים

 בעוד חיים משותפים 
מתייחסים למישור 
היחסים, והם יכולים 
להתקיים )למשל( 
בין שכנים, עובדים 
באותו ארגון וכו', חברה 
משותפת מתייחסת גם 
למבנים החברתיים, 
הפוליטיים הכלכליים 
המעצבים את החיים 
המשותפים. 
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אתגר החברה
המשותפת בישראל <

השונות בחברה בישראל היא עובדה: 20% מתושבי המדינה הם ערבים והם מהווים 
אוכלוסייה ילידית., 20% נוספים הם יוצאי ברית המועצות, וגם השאר הם דור ראשון או 
שני של מהגרים מארצות שונות, המייצגים תרבויות שונות, עמדות דתיות שונות ועוד. 
השסע העמוק ביותר, כמובן, הוא השסע בין יהודים וערבים, כאשר היחסים בתוך ישראל 
הם חלק מן הקונפליקט הישראלי-פלסטיני הרחב יותר, הנוגע גם לכיבוש בשטחים. 
מצב זה הופך את תהליכי בניית החברה המשותפת למאתגרים עוד יותר, אך, כך אנחנו 
מקוים - לא בלתי-אפשריים. כדי לעשות זאת יש כמובן לפעול באופן מתואם ומחושב.

מבחינת המיקום הגיאוגראפי, הצורך בבניית חברה משותפת עולה הן בערים המעורבות, 
והן באזורים אחרים, בהם התושבים מתגוררים בישובים נפרדים בדרך כלל, אך תחומי 
חיים רבים משיקים בכל זאת )איזור ואדי ערה, הגליל(. גם בעניין הערים המעורבות, 
יש להרחיב את המושג מעבר למקובל: בעוד המונח משמש בדרך כלל לתיאור ערים 
שהיו פלסטיניות במקור )חיפה, עכו, יפו, רמלה, לוד( בפועל יש ערים רבות נוספות בהן 
יש אוכלוסייה מעורבת באופן משמעותי )נצרת עילית, כרמיאל, באר שבע, אם נציין רק 
כמה( . כפי שהראו אירועי עכו ביום כיפור 2008, מדיניות האפליה, המתיחות הגוברת 
בין תושבים יהודים וערביים בשכונות מסוימות, וההסלמות התקופתיות בקונפליקט 

הישראלי-פלסטיני הפכו אזורים אלה לבלתי יציבים ומועדים להתפרצויות אלימות.

ייחודה של תפיסת החברה המשותפת בהקשר זה הוא עבודה בכל רמות הפעילות 
המקובלות בחברה האזרחית. לא מדובר רק בדיאלוגים אלא בראייה כוללת והוליסטית, 
המתייחסת הן לרמת המבנה וצמצום אי-השוויון הן לרמת היחסים, והן לרמת העמדות.

ההנחה הבסיסית המובילה לרמה זו של התערבות היא שחברה משותפת מתאפשרת, 
או לא מתאפשרת, בין השאר בשל המבנה החברתי בתוכו היא מתקיימת. במונח 'מבנה' 
הכוונה היא למערך הכולל את מדיניות הממסד, חלוקת תקציבים, קרקעות ומשאבים 
אחרים, שוויון או אי-שוויון בחינוך וכדומה. באזורים המעורבים, אנו מאמינים כי מדיניות 
האפליה נגד אוכלוסיות ערביות היא בין הגורמים המרכזיים התורמים לחידוד המתחים 
וכי ההתדרדרות במצב הכלכלי, והעדר תקווה לעתיד טוב יותר, יוצרים גם חיפוש אחר 
שעיר לעזאזל, ובכך תורמים לסכנת התפרצויות אלימות. התערבות משמעותית בתחום 
זה, לפיכך, תצטרך להתייחס לשורשי הבעיות, ולהוביל לשינוי ולמדיניות שוויוניות יותר 
בדיור, חינוך, הקצאת תקציבים, ייצוג תרבותי וכולי. לא פעם יש צורך בראייה כוללת שכן 
העדר אפשרויות פיתוח בכפרים בצפון, לדוגמא, היא אחת הסיבות המובילות לתנועת 

אוכלוסיה לערים )כגון עכו(, וכתוצאה מכך להחרפת המתחים.

באופן ספציפי, קווי מדיניות אלו יצטרכו להתייחס אל:

<  זכויות דיור ונושא הקרקעות, כולל מדיניות לגבי תכנון, הרס בתים, או היכולת  
לשפץ אותם )כמו בעיר העתיקה של עכו(. לא פעם יש צורך בראייה כוללת.

 שינויים
מבניים



<  מדיניות לא שוויונית של הקצאת תקציבים לחינוך פורמאלי וא-פורמאלי, פעילויות 
תרבותיות, צרכים דתיים וכולי.

< מדיניות לגבי שירותים קהילתיים ודתיים.

< מנגנונים להבטחת שותפות בקבלת החלטות. 

<  שינויי חקיקה שיבטיחו שמירה על זכויות וחלוקת משאבים על-פי צרכיהן של 
הקהילות השונות.

הטענה כי "חברות משותפות אינן קורות מעצמן: צריך לבנות אותן" נכונה לגבי חברות 
משותפות בכלל, אך במצב רווי הקונפליקטים בישראל במיוחד. את היחסים בין הקהילות 
לא ניתן להשאיר ל"שוק החופשי", ויש צורך בהפניית משאבים ומאמצים מרוכזים לבניית 
הסכמות על אופן ההתנהלות המשותף. אין הכוונה לומר כי כל הפעילויות הקהילתיות 
צריכות להיות "מעורבות" או "משותפות" – ברור כי בתחומים מסוימים של חייהם אנשים 
רוצים להיות עם אנשים אחרים שהם מחשיבים כשייכים לאותה אוכלוסיה, וכי ישנם 
יתרונות למרחבים "חד-לאומיים" או "חד-תרבותיים". יחד עם זאת, בערים מעורבות 
ובאזורים מעורבים ישנן גם מספר נקודות מפגש, או מרחבים משותפים, ואלו לא צריכים 
ליצור תחושות של ניכור וחוסר אמון הנוצרים בדרך כלל על ידי העדר יחסים משמעותיים.

המאמצים לשפר את רמת ההיכרות בין הקהילות השונות יכולים להתבצע על ידי החברה 
האזרחית )כמו שבדרך כלל קורה כיום(, אך גם על ידי יוזמות של הרשויות המקומיות. 
הפעילויות צריכות לכלול קבוצות דיאלוג, אפשרויות מגוונות להיכרות, כמו גם פרויקטים 
משותפים מורכבים יותר, המבוססים על אינטרסים משותפים – כמו למשל שיפור המבנה 
הפיזי של השכונה, בניית מגרשי משחקים משותפים לילדים, פיתוח פרויקטים כלכליים 
משותפים המועילים לשני הצדדים וכו'. ברמה גבוהה יותר של משימה זו ניתן לבנות 
מערכות מקומיות שיפעלו באופן פרו-אקטיבי להגדרת הקווים המנחים לבניית חברה 
משותפת, הגדרת אופני החיים המשותפים, ובניית מנגנונים לשיתופי פעולה ומניעת 
הסלמה במידת הצורך. אפשרות אחת היא בניית מחלקות מקומיות, שינוהלו על ידי 
מומחים ואנשי מקצוע, אשר מטרתן תהיה לזהות אתרים או הזדמנויות פוטנציאליות 

להתפרצויות אלימות ולהתערב מראש על מנת למנוע אותם.      

הפעילויות במוסדות מסוג זה יכולות לכלול:

<  בניית רשת של מנהיגים משתי הקהילות

<  הסכמה על כללי התנהגות מקובלים בזמנים רגישים כדי למנוע חיכוכים  נקודתיים

)יום כיפור, תקופת הרמדאן, יום הנכבה, יום הזיכרון ויום העצמאות, או התפרצויות 

של אלימות בקונפליקט הישראלי-פלסטיני הרחב יותר( 

< בניית מנגנונים להרגעת ההסלמה לזמנים בהן מתרחשות התפרצויות.

עבודה המתבצעת בהקשר זה בקהילות בצפון אירלנד, למשל, יכולה לשמש כמודל 
לסוג כזה של עבודה. ניסיונות בינלאומיים אחרים יכולים להיות רלבנטיים גם הם.  

 פיתוח
יחסים

 אפשרות אחת היא
 בניית מחלקות מקומיות
 אשר מטרתן תהיה
 לזהות אתרים או
 הזדמנויות פוטנציאליות
 להתפרצויות אלימות
 ולהתערב מראש על מנת
.למנוע אותם
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הרמה השלישית של התערבות, הקשורה באופן עמוק כמובן בשתיים האחרות שהוזכרו 
למעלה,  היא רמת העמדות. שני תחומים של שינוי עמדות עשויים להיות בעלי פוטנציאל 
לשיפור ביחסים, או להפחתת הפוטנציאל להתפרצויות אלימות בקרב התושבים של 

הערים או האזורים המעורבים.

< עמדות הנוגעות לניהול קונפליקט 

< עמדות הנוגעות לזהויות משותפות.

עמדות הנוגעות לניהול קונפליקט

באווירה רווית הקונפליקטים בה מתנהלים החיים במדינת ישראל, לא מפתיע שהחיים 
באזורים המשותפים נתפסים כאזור מלחמה, כ"אנחנו מולם". בעיתות הסלמה, דירה 
שנרכשת על ידי משפחה ערבית אינה נתפסת כצעד של משפחה המחפשת מקום 
מגורים, אלא כצעד נוסף בקנוניה גדולה יותר להשתלט על העיר; כל החלטה של הרשות 
המקומית היהודית נבחנת בחשדנות. גישות אלו הן עמוקות מאוד, ומאד קשה לשנות 
אותן – כמעט בלתי אפשרי לשכנע אנשים שמרגישים שהם חיים באזור מלחמה לחשוב 
אחרת. הדרך לצאת מפרדוקס זה היא על ידי עבודה עם האנרגיה של הקונפליקט – 
אך בדרכים לא אלימות, ועל ידי כך יצירת פוטנציאל לניהול קונסטרוקטיבי יותר של 
המתח. המלצות לרמה זו של התערבות יכולות לכלול הדרכה של אנשי מקצוע בתחום 
מאבק לא אלים, שילוב מומחים מקומיים בגישור קונפליקטים, אבל גם בתגובות לא 
אלימות לפרובוקציות אלימות, וטכניקות אחרות למאבק לא אלים. כאמור, פעולה זו 
יכולה להתבצע על ידי סוכני החברה האזרחית, כמו גם על ידי הרשויות המקומיות או 

)בבתי הספר ובקרב בני נוער, למשל( על ידי סוכנויות ממשלתיות. 

עמדות הנוגעות לזהויות משותפות

הנטייה לנתח כל סיטואציה בהתאם לקווי הזהות הלאומית או האתנית, גוברת ככל 
שהמתחים בין שתי הקהילות גוברים. יחד עם זאת, בזמנים של פחות אלימות, אנשים 
יכולים להיות מודעים גם לחלקים אחרים של הזהויות שלהם, שעשויים ליצור תחושת 
שייכות משותפת, החוצה קווים לאומיים או אתניים. זה כמובן אינו מבטל את החשיבות 
של הזהות הלאומית או האתנית, הממשיכות להתקיים לצד הזהויות האחרות, אבל 
מאפשר יותר "חופש תנועה" בתוך המבנה מרובה הזהויות המאפיין את החברה כיום. 
לפעמים יכולה גישה זו לבוא לידי ביטוי באמירה "כאן זה לא משנה אם אתה ערבי 
או יהודי, כאן כולנו... )רופאים או מטופלים בבית חולים, חברי צוות בארגון, סטודנטים 
באוניברסיטה וכד'(" ברמה אחרת, היא יכולה להתבטא באמירה: "כאן אנחנו ערבים 
ויהודים, נושאים עימנו את הזהויות שלנו, אולם עדיין עובדים יחד )לשיפור השכונה 

שלנו, חינוך טוב יותר לילדינו, נגד זיהום אוויר שמאיים על כולנו וכולי(."

בזמנים של קונפליקט מוגבר יכולה הרחבת המובן הזה של זהויות ואינטרסים משותפים 
ליצור גשרים של תקשורת ולאפשר דרך קונסטרוקטיבית יותר לניהול קונפליקטים. 
בעוד שהרמה הלאומית עשויה להיות כה רווית עימותים עד שהיכולת שלה ליצור 

שינוי
עמדות

בזמנים של פחות 
אלימות, אנשים 
יכולים להיות מודעים 
גם לחלקים אחרים 
של הזהויות שלהם, 
שעשויים ליצור תחושת 
שייכות משותפת, החוצה 
קווים לאומיים או 
אתניים. 



אפשרויות כאלו עשויה להיות מוגבלת, נראה כי לרמה המקומית יש פוטנציאל גבוה 
לשינוי גישות במובן זה. קמפיינים שאומרים "אני דני, אני חסן, שנינו עכואים, או חיפאים, 
ושנינו אוהבים לשחק כדורגל" אינם מתעלמים מההבדלים, אבל יכולים לנסות לעבוד 
איתם, ועדיין ליצור תחושה של זהויות משותפות. גם מאבקים משותפים על אינטרסים 
משותפים, כגון נושאי סביבה או פיתוח כלכלי אזורי, יכולים להיות בוני זהות שיש בה 

מרכיבים משותפים. 

סיכום <

חזון החברה המשותפת הוא כמובן מודל אוטופי, אשר הסיכויים להגשמתו המלאה 
בעתיד הקרוב, או אולי אי-פעם, אינם נראים מבטיחים במיוחד. עם זאת, חשוב להשתמש 
בו כמצפן לעבודה בתחום, ולאמץ את הקווים המנחים אותם הוא מציע. "יש לי חלום" 
אמר מרטין לותר קינג בשנות ה-60 בארה"ב, והביא בהמשך לביטול ההפרדות על-פי 
חוק, לקידום זכויות השחורים, לחברה שוויונית יותר שבה - עשרות שנים מאוחר יותר 
- נבחר איש שחור לתפקיד נשיא ארצות-הברית. גם חזון החברה המשותפת יכול להיות 
סוג של חלום המוביל לפעולה, ואולי בעיקר עונה על הצורך החיוני בשרטוט תמונה 

שונה מן ההווה - תמונה אליה ניתן לשאוף, תמונה המעוררת תקווה.  

http://www.clubmadrid.org/en/programa/the_shared_societies_project

http://www.alda-europe.eu/newSite/  

http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemStateVIEW
&language=HEB&itemType=1

ירושלים, כמובן, היא "העיר המעורבת" הגדולה ביותר במדינה, אולם מכיוון שהמצב הפוליטי 
שם הוא מורכב יותר, והתושבים הערביים אינם תושבי ישראל, הניתוח יהיה חייב להיות 

ניתוח שונה לגמרי.

ח'מאיסי, ראסם: האוכלוסייה הערבית בערים מעורבות בישראל, ירושלים: שתי"ל, 2008

http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIE
W&language=HEB&itemType=1 
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רקע <

"איסור על שימוש בבורקות בצרפת.. מתקפות על הודים באוסטרליה. רציחות של 
הומואים עיראקיים על-ידי מיליציות, ערים איטלקיות מעבירות תקנות של 'בטחון הציבור' 
במטרה לגרש זרים, התנגשויות אתניות בקניה, שפיכות דמים בין האנים סיניים לאוגרים 
מוסלמים. בכל יום, הכותרות מדווחות על קונפליקטים מבוססי זהות בצפון ובדרום, 
במזרח ובמערב". כך פותחים חברי פרוייקט חברות משותפות של מועדון מדריד את 
העמוד בו הם מסבירים את הצורך בפרוייקט שלהם. "הפרדוקס של הגלובליזציה גורם 
לכך שככל שאנו מתקרבים זה לזה, כך נראה שאנו מתרחקים זה מזה" הם כותבים. 
אך "פחד משוני איננו חדש, ובכל התקופות, בעיתות משבר, חרדות גברו כאשר אנשים 

נצמדו למוכר וחששו ל'הפסיד' לשונה."

מנהיגים רבים, הם גורסים, חשים בנוח כאשר הם פונים לרוב, וחלק מהם אף מנצלים 
את המתח בין אנשים בעלי זהויות שונות כדי לבסס את התמיכה בהם ולהרוויח הון 
פוליטי בקרב תומכיהם. אך המחקר והפרקטיקה מראים כי הסיכויים של חברות ליהנות 
מחיי שלום ורווחה עולים כאשר המנהיגים והאזרחים מכירים בערכה של השונות 
וחוגגים אותה, וכאשר הם פועלים באופן אקטיבי כדי לבנות חברה מכילה, משותפת 

ובטוחה לשונות ומגוון.

"כאשר הקהילות הופכות משולבות יותר זו בזו, וכן יותר ויותר בין-תרבותיות, מנהיגיהן 
מתמודדים עם האתגר של בניית לכידות חברתית בקהילות ובמדינות שלהם." כותבים 
מנהלי הפרויקט. לדבריהם, האופן שבו הם מתמודדים עם האתגרים שונה, אך בכל 

מצב, הם זקוקים לכלים וקווים מנחים להתמודד עם אתגרים אלו.

פרויקט החברות המשותפות הוקם בתגובה לפנייה דחופה של מנהיגים מכל רחבי 
העולם, אשר העלו את הצורך לנימוקים ותכניות פעולה שיאפשרו להם להתמודד באופן 
אפקטיבי ובונה כדי לנהל הבדלים אתניים, תרבותיים, דתיים או זהותיים אחרים, תוך כדי 
שמירה על זכויות אדם וכבוד האדם, ותוך כדי קידום קיום משותף, הכלה, הזדמנויות 
והשתתפות. כחלק ממהלך זה, הם ניסחו קריאה לפעולה למנהיגות של פעילים למען 
לכידות חברתית לבניית חברות משותפות ועולם בטוח לשונות, וכן עשרה עקרונות 

יסוד וגישות לבניית חברות משותפות, המובאים כאן בתרגום לעברית.

פרויקט החברות 
המשותפות הוקם 
בתגובה לפנייה דחופה 
של מנהיגים מכל רחבי 
העולם, אשר העלו את 
הצורך לנימוקים ותכניות 
פעולה שיאפשרו 
להם להתמודד באופן 
אפקטיבי ובונה כדי 
לנהל הבדלים אתניים, 
תרבותיים, דתיים או 
זהותיים אחרים, תוך 
כדי שמירה על זכויות 
אדם וכבוד האדם, ותוך 
כדי קידום קיום משותף, 
הכלה, הזדמנויות 
והשתתפות. 



קריאה לפעולה למנהיגות של 
פעילים למען לכידות חברתית 

לבניית חברות משותפות ועולם 
בטוח לשונות <

אנו קוראים לפעולה: לכל העמים, לכל המנהיגים והארגונים בכל הסקטורים של החברה 
ורמותיה השונות אנו קוראים להכפיל את מאמציהם למען בניית הבנה וסובלנות. יתירה 
מזו, אנו קוראים למנהיגים להראות בדרך של דוגמה שכאשר הקבוצות הדומיננטיות 
בחברה מכירות באחרים ומכילות אותם לחלוטין, ובעיקר את אלה ששונותם היא מקור 
ההעשרה שלהם, הדבר מיטיב עם כולם. אנו קוראים למנהיגים להבטיח שאיש לא יודר 

וייחסם מפני הזדמנות או שייוותר מאחור במסע להשתתפות, קידום ופריחה. 

אנו פונים אליהם בקריאה להשתמש בתחומי ההשפעה שלהם – בקהילה, במרחב 
המקומי, הלאומי או העולמי – לעבוד יד ביד לקידום ולהבטחת הכלה ולכידות חברתית. 
אנו קוראים להם להכיר בכך שהשגת לכידות חברתית ובניית עולם בטוח לשונות היא 

חיונית לרווחתם של היחידים, המדינות והעולם כולו. 

אנו מצהירים שאין אפשרות נוספת – אין תכנית חלופית – אם ברצוננו למנוע מן העולם 
סבל מתמיד כתוצאה ממתחים בין זהויות, פילוגים בין-קהילתיים, היעדר שוויון ואי-צדק. 

ללא פעולה, המתח ימשיך להוליד עימות, ועימות יוליד אלימות. 

ליהנות מתרבותם שלהם  בלשונם,  מנועים מלהביע את עצמם  והעם  היחיד  אם 
וממסורותיהם ולחתור לממש את שאיפותיהם, הם לא יוכלו לחיות בחופש ולא יממשו 
את חלומותיהם. במצב זה, הם יהיו בגדר אבידה לפוטנציאל של החברה שלהם ולעולם 
כולו. אם איננו מסוגלים לקבל את השונה וללמוד להבין את הלא-מוכר באחרים, ואיננו 
זוכים לעזרה ביצירת מפגש עם אחרים, מחיצות צומחות ועולות בין עמים ובין קהילות 

ואלה מובילות לפירוד חברתי ומולידות תוצאות הרסניות.

מועדון מדריד מאמין בבניית חברות משותפות המבוססות על שיתוף פעולה ועל קבלת 
תרומתו של כל משתתף. אנו דוחים כל ניסיון לבנות חברות הומוגניות, שבהן השונות 
נדחית או אפילו אסורה. בימים אלה, שבהם משברים כלל-עולמיים בתחום הכלכלה, 
המזון ומקורות האנרגיה מחמירים את הנטייה לחפש שעירים לעזאזל בין אלה השונים 
מאתנו, עבודה זו חשובה יותר מתמיד. אנו פונים בקריאה לפעולה זו, גם בימים של תקווה, 
כאשר מחיצות נופלות ושינוי מגיע מכיוונים שונים, ומוביל אותנו יחד ממקום של שונות 

לחברות משותפות.

זיהינו מספר עקרונות יסוד שעליהם אפשר להשתית לכידות חברתית אמתית וחברות 
משותפות. אנו קוראים לכל המנהיגים לקיים עקרונות אלה וליישמם כמדד התקדמות 
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בדרכם לקראת לכידות חברתית. העיקרון הבסיסי שאנו דבקים בו הוא שימור כבודו 
של כל יחיד. כמו כן אנו מחשיבים את עקרון כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק. לשום 
חלק בחברה, בין אם הרוב ובין אם המיעוט, אין רשות לפעול בכל דרך שיבחר, תוך 
התעלמות מאחרים ומזכויותיהם. בלבו של כל חזון חברה משותפת מצוי איזון חברתי, 
שבו כל פרט רשאי להביע את זהותו ואת שאיפותיו ומצופה לעשות זאת בדרכים 
המקבלות ומכבדות את זהותם וזכויותיהם של אחרים שזהותם שונה. גם עקרון שלטון 

החוק הוא קריטי, ודבקים בו המנהיגים וכל אנשי החברה.

שוויון והוגנות הם עקרונות חיוניים בבניית חברות משותפות והם אינם יכולים להתקיים 
במקום שבו יש אפליה ודחיקה לשוליים ואין בו הזדמנויות שוות לכול.

מועדון מדריד נוסד על עקרון הדמוקרטיה ואנו מאמינים שדמוקרטיה מחזקת את 
האפשרות לבנות חברה משותפת בה כל מגזרי החברה יכולים להביע את שאיפותיהם 
וצורכיהם. אולם, אנו מכירים בכך שדמוקרטיות רבות אינן מצליחות לקדם לכידות 

חברתית, ושחשיבות יצירת לכידות חברתית קיימת גם במדינות סמכותניות.

ברור לנו מה יש לעשות ואנו, חברי מועדון מדריד, הכנו תיק מדיניות וצעדים מעשיים 
המתעד את הדרכים שבהן הדבר בוצע בידי אחרים.

זיהינו עשרה תחומים של התחייבויות במדיניות, המשלימים זה את זה בדרך לחברה 
משותפת, ואנו קוראים לכל המנהיגים להתחייב לפעול לאורם. אנו קוראים לכל מגזרי 

החברה האחרים לתמוך במנהיגים במאמציהם ליישם התחייבויות אלה.

בכנס הפורום העולמי למנהיגות בנושא חברות משותפות שקיימנו ברוטרדם, הזמנו סקטורים 
עיקריים של הקהילה העולמית שיתרמו רעיונות מרכזיים לקידום קריאה זו לפעולה. 

אנו מאמינים שאין שום תירוץ שיצדיק אי-היענות לדחיפות לבנות לכידות חברתית. 
תירוצים המושמעים לרוב, כמו היעדר משאבים או קיומם של עימותים, אינם אלא 
סיבות להגביר את המאמצים להערכת כל בני האדם כולם בחברה ולכבד את שונותם. 

הטיפול בנושא אינו סובל דיחוי. יש לפעול ומיד. תהליך בניית לכידות חברתית מתחיל 
בראש ואנו פונים בקריאה למנהיגים לגבות קריאה זו ולפעול על פיה.

ריקרדו לגוס | נשיא מועדון מדריד

מרי רובינסון | סגנית נשיא מועדון מדריד,

ג'ני שיפליי | יו"ר משותף מיזם חברות משותפות,

קאסאם אוטין | יו"ר משותף מיזם חברות משותפות.
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ת' רו עשרת הדיב '
> ת  חברות משותפו של 

בניית חברות משותפות הוא משימה רבת-פנים; אין מדיניות אחת או גישה מסוימת 
ולא-אחרת שבכוחן להתגבר על פילוג או אי-אמון.

ה'מחוייבויות והגישות למען לכידות חברתית' מקובצות בארבע קטגוריות שזוהו כתחומי 
מפתח במדיניות:

<  הסדרים מוסדיים 

<  הגנות

<  אספקת שירותים 

<  פיתוח בין-קהילתי

קטגוריות אלה הן מרכיבים חיוניים בחברה משותפת וכך, מנהיגים נתבעים להתחייב 
לגביהן אם הם טרם עשו זאת. הן יכולות גם לשמש בתור רשימת מדדים שבעזרתה 
מעריכים את אותם תחומים שבהם מדינה כבר התקדמה ואת אותם התחומים שבהם 

נותרה עבודה שיש לעשותה.

הסדרים מוסדיים
<  איתור אחריות ללכידות חברתית בתוך מערכות ממשלתיות.

<  יצירת הזדמנויות להשמעת קולם של מיעוטים והתייעצות עמם.

הגנות
<  פיקוח על מערכות ומדיניות על מנת להבטיח שהן תומכות בלכידות חברתית

<  הבטחה שזכויות הפרט אכן נשמרות במסגרת החוק 
<  טיפול במגבלות הכלכליות שאתן מתמודדים המופלים לרעה

אספקת שירותים
<  הבטחה שהסביבה הפיזית אכן יוצרת הזדמנויות ליחסים חברתיים 

<  מערכת חינוך המפגינה מחויבות לחברה משותפת

פיתוח בין קהילתי
<  יזום תהליך שיעודד יצירת ראייה של חברה משותפת. 

<  עידוד כבוד, הבנה והערכה לשונות
<  נקיטת צעדים להפחתת מתחים ועוינות בין הקהילות
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מחויבויות <

איתור אחריות להבטחת קידום לכידות חברתית בתוך מערכות ממשלתיים

הצעות לדרכי פעולה:

< הקמת מחלקה בממשלה שבראשה יעמוד שר

< הקמת יחידה בתוך מחלקה מרכזית קיימת בממשלה, כמו משרד הנשיא או 
משרד ראש הממשלה, הכפופה ישירות לנשיא או לראש הממשלה. 

< הקמת גוף עצמאי כגון מועצה ליחסי קהילה שתשמש גוף מקשר בין הממשלה   
והאזרחים ותעודד מעורבות של החברה האזרחית בשיפור יחסי קהילה.

יצירת הזדמנויות למיעוטים ולחברות מודרות וקהילות שהורחקו מן המרכז להשמיע 
את קולן בנוגע לצורכיהן ולתפיסתן בנושאי ההיענות שהם זקוקים לה מצד המדינה 

ומצד מוסדות הקהילה שתענה על צרכים אלה.

הצעות לדרכי פעולה:

< ייסוד מועצות מייעצות שיהיה בהן ייצוג לכל קבוצות הזהות ואשר להן זכות 
מעוגנת בחוק שייוועצו בהן לגבי השפעות של מדיניות הממשלה

< עידוד קבוצות זהות להקים גופים מייצגים אשר באמצעותם יוכלו הממשלה 
וקבוצות זהות אחרות ליצור אתן דו-שיח על מנת לעמוד על הבעיות המטרידות 

את קבוצות הזהות ולהבין את השפעתן עליהן

< יצירת מערכות של מפגשים קהילתיים שבהם יוכלו חברי קהילה להביע את 
דעותיהם ולהשמיע את מחאותיהם

< חקיקת חוק שיחייב גופים ציבוריים לכלול בוועד המנהל שלהם ובגופים מקבלי 
ההחלטות נציגים של קבוצות זהות קטנות

הבטחה שהלכידות החברתית תהיה גורם הנלקח בחשבון בעיצוב מבני משילות, 
עיצוב מדיניות ואכיפתה; ייסוד פרוצדורות ומנגנונים שיבטיחו כי הדבר מושג; 

יישוב עמדות סותרות בין אינטרסים סקטוריאליים.

הצעות לדרכי פעולה:

< הפעלת תקנות המחייבות כל גוף ממשלתי להתחשב בהשלכות שיש למדיניותו 
ולהחלטותיו על הלכידות החברתית

< יצירת מערכת מעקב צמוד ודיווח על מנת לזהות מדיניות ופעולות העלולות 
לחבל בלכידות החברתית וכן להבטיח שיינקטו צעדים לנטרל את השפעותיהן

< עיצוב נהלים ופרוצדורות ל'ביקורת לכידות חברתית' שייושמו על כל יזמה או 
הצעה למדיניות כדי לבדוק את פוטנציאל התועלת או הנזק ללכידות החברתית

< יצירת גוף בממשלה שיבטיח שכל מדיניות מוצעת בתחומים הרלוונטיים תכלול 
צעדים שמטרתם לעודד ולהגביר לכידות חברתית 
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<  הקמת גופים ניטראליים ועצמאיים שיפשרו בין עמדות שונות ויתגברו על מצבים 
שבהם קיימים אינטרסים נוגדים של קבוצות באמצעות תהליכי ייעוץ והכלה

הבטחה כי החוק מגן על זכויות הפרט ואוסר הפליה על בסיס אתני, דתי, מגדרי 
או שונות תרבותית

הצעות לדרכי פעולה:

<  העברת הצהרת זכויות במסגרת החוקה, אשר תשקף נורמות בינלאומיות וכלים 
חוקיים 

<  הקמת ועדה לזכויות האדם, עצמאית ולא כפופה לממשלה, שתפקידה יהיה 

לעקב אחרי מצבים אפשריים של פגיעה בזכויות אדם. 

<  הקמת יחידה נגד אפליה שתעקוב אחרי מקורות אפליה אפשריים ושיהיה 

בסמכותה לתקן פגיעות מסוג זה

<  הקמת גוף לקידום העסקה הוגנת שייסד אמות מידה, פרוצדורות ותהליכים 

שמטרתם להבטיח יחס הוגן במקום העבודה; גוף זה יתייחס במיוחד לשירות הציבורי, 

הצבא והמשטרה, האמורים לשמש דוגמה לסקטורים מעסיקים אחרים

<  הפעלת תכניות של העדפה מתקנת שיכללו הכשרת בני הקבוצות – המופלות 

והמאותגרות – במטרה לצייד אותם בביטחון ובכישורים הנחוצים לתפקוד במקומות 

עבודה ובהקשרים כלכליים וחברתיים אחרים

<  הפעלת קמפיין להגברת המודעות כדי להביא לידיעת אזרחים את זכויותיהם 

וחובותיהם; יידוע האזרחים אותם על קיום משאבים קיימים ומנגנונים שתפקידם 

לתקן אפליה או פגיעה בזכויות אדם

<  סיוע לקבוצות זהות לייצר מוסדות ומערכות הנחוצים לפרט כדי לאפשר לו 

ליישם את אותן הזכויות המסוימות, כמו שימוש בשפה או קיום מנהגים דתיים, 

אשר אפשריים רק בהקשר של אינטראקציה עם אנשים אחרים שזו גם זהותם

נקיטת צעדים שיטפלו בנחיתות כלכלית שאתה מתמודדים חלקים מן החברה 
שהופלו, ולהבטיח שוויון הזדמנויות ושוויון גישה למשאבים

הצעות לדרכי פעולה:

<  ייסוד מועצות לחלוקה מחודשת – צודקת ושקופה – של אדמות. גופים אלה ישקלו 
אם לחקלאים הזקוקים לגישה לאדמות יש הזדמנויות לרכוש אדמות מתאימות 

לצורכיהם במחירים סבירים

<  החלת תכניות להעדפה מתקנת שיבטיחו שבני קבוצות שקופחו כתוצאה מאפליה 

שהופעלה כנגדם יזכו לעידוד הדרוש כדי לפתח את היכולות ואת הביטחון העצמי 

כדי לנצל את ההזדמנויות הקיימות וליזום הזדמנויות עסקיות
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<  הקמת יחידה לעסקים קטנים על מנת לעזור לאנשים או לקבוצות ליזום פרויקטים 

ועסקים קטנים וללוות אותם בשלביהם הראשונים

<  סיפוק מסגרות אשראי קטנות זמינות לבני הקהילות המודרות והמופלות שיקימו 

מיזמים עסקיים או יפתחו את הקיימים

<  ייסוד גופים קו-אופרטיביים שיאפשרו ליצרנים קטנים להתאגד על מנת לשווק 

את מוצריהם ביתר יעילות ולהפחית את התלות במתווכים

<  ביצוע ביקורת אזורית של המשאבים המקומיים, המשאבים הקיימים, ההזדמנויות 

והשווקים על מנת לזהות מיזמים כלכליים פוטנציאליים

הבטחה כי הסביבות הפיזיות השונות ייצרו הזדמנויות ויעודדו מפגשים 
חברתיים ולא יבלמו אותם.

הצעות לדרכי פעולה:

<  קידום עבודה עם מתכננים, אדריכלים ואנשי אקדמיה כדי לזהות דרכי השפעה 

של הסביבה הפיזית על הלכידות החברתית ולהגביר מודעות לידע זה

<  פנייה אל הרשויות המקומיות וגופי התכנון האזוריים בבקשה לסקור מחדש את 

הסביבה כדי לזהות את המחסומים ללכידות החברתית ולנקוט צעדים להסרתם 

ולמזער את השפעתם השלילית

<  ייסוד שיטה לבדיקה של כל החלטות התכנון העתידיות שמטרתה להבטיח 

שהחלטות אלה יכללו מרכיבים לעידוד הלכידות החברתית ולהסיר הצעות שביצוען 

יפגע בה

<  קידום מדיניות שיכון הוגנות ושוויוניות שיעודדו קהילות מעורבות והיווצרותן.

הבטחה של מערכת חינוך המציעה הזדמנויות שוות לפיתוח ידע, כישורים, 
יכולות ורישות הנחוצים לילדים כדי שיוכלו להיות חברים יצרניים ומחויבים 
בחברה. על מערכת חינוך זו להפגין מחויבות לחברה משותפת ולחנך ילדים 

להבין ולכבד זה את זה.

הצעות לדרכי פעולה:

<  ביצוע הערכה במוסדות חינוך על מנת לבדוק באיזה מידה הם מעבירים מסר 

של כבוד לשונות ובאיזה מידה הם מעודדים פילוג ודעה קדומה.

<  במקום שבו בתי ספר אינם משקפים את כל קשת מגוון הזהויות בקהילה, מומלץ 

על יצור תכניות של חילופין בין בתי ספר כדי ליצור הזדמנויות לאנשים צעירים 
לפגוש זה את זה, להכיר וללמוד זה על זה.

6
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ייזום תהליך שיעודד יצירת תפיסת חברה אחידה ומשותפת - ברמה המקומית 
וברמה הלאומית

הצעות לדרכי פעולה:

<  חשיפת האזרחים לחומרים שיעודדו אותם לחשוב על החברה שהם חיים בה, 

<  הפעלת קמפיין להגברת המודעות כדי להביא לידיעת אזרחים את זכויותיהם 

וחובותיהם; יידוע האזרחים אותם על קיום משאבים קיימים ומנגנונים שתפקידם 

לתקן אפליה או פגיעה בזכויות אדם

<  הפעלת דיאלוג ברמה הלאומית שבו יוחלפו דעות על טבעה של החברה בהווה 

וכיצד אפשר יהיה לשנותה כדי לספק את האינטרסים של כל מגזריה ושל קבוצות 

העניין שבתוכה

<  קבלת התחיבות מן הממשלה לשקול כל רעיון שיעלה במיזמים המבקשים 

לצפות חברה משותפת עתידית, ובמקרי הצורך, לכלול אותם בחקיקה ובמדיניות. 

כאשר הממשלה מחליטה שלא לכלול אותם, עליה להתחייב לנמק את הרציונל 

של ההחלטה ולהסביר אותה בתוך שלושה חודשים. ראה גם התחייבות 9

<  שילוב תכנית לימוד על פלורליזם, שונות והבנה הדדית שתוטמע בכל בתי הספר 

כנושא חובה, ואף תעמוד לביקורת להערכת הביצוע. צעד זה יכלול פיתוח והבנה 

של התועלת והיתרון של לכידות חברתית כראייה לאומית והבנת חלקו של הפרט 

להועיל או להזיק בהתנהגותו ליחסים טובים בקהילה.

קידום יחס של כבוד, הבנה והערכה כלפי שונות תרבותית, דתית ואתנית; 
תמיכה בקהילות מקומיות בחיפושן אחרי זהותן, קידום שיתוף בחוויות עם בני 
קבוצות זהות אחרות, ועבודה משותפת עם אותן הקבוצות על נושאים ובעיות 

משותפים.

הצעות לדרכי פעולה:

<  לספק משאבים ליצירת ארגונים של הקהילה המקומית ולפעילויות קידום מודעות 
עצמית בחיק הקהילות ומעורבות עם קהילות אחרות

<  ליצור או להבטיח את יצירתן של רשתות ארגונים קהילתיים מקומיים שיהיו 
מעורבים זה עם זה ויעודדו יתר-מעורבות בפעילויות בין-קהילות

<  לספק משאבים לפיתוח תשתית תרבותית מקומית ופעילויות שישקפו ויבטאו 
את הרקעים התרבותיים השונים של חברי הקהילה. לעודד פעילויות תרבותיות 
שמעלות לדיון נושאים ובעיות ביחסים בית קבוצות זהות שונות, ליצור הזדמנויות 
לביטוי השונות של הקהילות השונות בחברה, כולל ההכרה במועדים מסוימים 

ובסמלים מסוימים שיש להם משמעות עבור אותן הקהילות 
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< ייזום תכניות להגברת המודעות לשונות, כדי לעורר כבוד כלפיה. על צעד זה 
להבליט את הצדדים החיוביים של פלורליזם ורב-גוניות ואת החובה לחיות בחברה 

משותפת ולבנות עתיד משותף

<  פיתוח וקידום היישום של תכניות להגברת המודעות לטבען של גזענות וכיתתיות 
ובחינת דרכי התמודדות איתן עבור הפרט והחברה.

<  ייסוד ותמיכה בתכניות שיכשירו אנשים שיסייעו להקים קבוצות וארגונים ובבדיקת 
בעיות של זהות תרבותית ושונות ברמת הקהילות המקומיות.

<  באותם מקומות שבהם יש משקעים מרים בתוך הקהילה או המדינה כתוצאה 
מעימותים קשים, יש להתחשב בדבר ולברר מה הצורה המיטבית להתייחס אל 
הרגשות והחששות של פלגים באוכלוסייה; מומלץ גם לשקול את התרומה ש'ועדה 

לאמת ופיוס' יכולה לתרום לבניית לכידות חברתית

<  יצירת סינרגיה בין תכניות בבתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה במטרה לקדם 
מודעות לערך בהכרה וכבוד הדדיים ופעילויות ברמת הקהילה; שיתוף מנהיגים 

ונציגים של הקהילות האתניות המקומיות בתכניות בבתי הספר

נקיטת צעדים להפחתת המתחים והעוינות בין הקהילות והבטחה כי בני כל הקהילות 
מוגנים בפני פגיעה והתעללות, התנכלות ואלימות

הצעות לדרכי פעולה:

<  קידום מודעות ציבורית לנזק הנגרם לפרט ולחברה בכללותה כתוצאה מקונפליקט 

בין-קהילתי ועידוד הקהילה לעמוד על המשמר ולזהות מצבים העלולים להוביל 

למתח

<  ייסוד מנגנונים ברמת הקהילה המקומית שישפרו תקשורת בין מנהיגי הקהילות 

השונות ויציידו אותם במשאבים ובכישורים לנטרל ולפתור מצבים קריטיים לפני 

שהם מידרדרים

<  וידוא מצב שבו עומדים לרשות המשטרה הציוד והכוחות הנחוצים כדי להתמודד 

עם אותם גורמים המקדמים, מחמירים או משתמשים במתחים בין-גזעיים או בין-

אתניים למטרות שליליות

<  וידוא כי קציני המשטרה מיומנים במישטור קהילות מפולגות ברגישות הדרושה, 

וכי הם שהם מתחשבים במנהגים השונים ומודעים לערכים המסוימים של מיעוטים; 

ושהם מכירים בערכה של עבודה בשיתוף פעולה עם מנהיגים קהילתיים מקומיים

<  פיתוח מערכי התראה מוקדמת שיעקבו אחרי יחסים בין-קהילות ויזהו מצבים 

שבהם נחוצה פעולה מונעת משותפת ולבנות עתיד משותף
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מטרתו של שאלון זה לתת סקירה כללית ולהעריך את המידה שבה מדינה או אזור 
פועלים לקידום חברה משותפת, כפי שזו הוצגה ברשימת המחויבויות והגישות לעיל, 
על ידי הערכת הביצועים בכמה תחומי מפתח. חברה משותפת היא כזו שבה כל מרכיבי 
החברה בלי הבדל של גזע, צבע-עור, דת וכדומה, חשים בבית ומסוגלים לתפקד בחברה 
כשותפים מלאים; בה-בעת, הם יכולים להעשיר את החברה על ידי שמירה על מורשתם 

ומנהגיהם, ועל-ידי שיתוף האחרים במורשת זו, אם הם מעוניינים בכך. 

מומלץ לחפש דוגמאות של יישום בכל חטיבה, ולברר איזה סוג של גופים, תהליכים, 
חקיקה, הכשרה, מדיניות, ייעוץ וכדומה, קיימים כדי לתת מענה לשאלות אלה. 

1. האם קיימת מחלקה מרכזית במערכת השלטונית )מערכת השלטון , עירייה, שלטון 
מקומי אחר( שבאחריותה להבטיח פעילות חברה משותפת בגופים ממשלתיים או 

בגופים שהמערכת השלטון  מממנת? )התחייבות 1(

2. האם יש למערכת השלטון  יחידות חברה משותפת ברמה האזורית והמקומית שתפקידן 
לקדם לכידות חברתית ברמה האזורית והמקומית? )התחייבות 1(

3. האם למערכת השלטון  מערכות משילּות המבטיחות השתתפות פעילה של מיעוטים 
בכל רובדי החברה. )מחויבות 2(

4. האם למערכת השלטון  מנגנוני הערכה שמטרתם להבטיח שמדיניותה מיושמת ברמה 
לאומית, אזורית ומקומית בדרכים המעודדות חברות משותפות ושוויוניות? )התחייבות 3(

5. האם קיימת חקיקה האוסרת אפליה על בסיס אתני, דתי או תרבותי ? )התחייבות 4(

6. האם קיים מנגנון שיציע תרופה לאלה שלדעתם נשללה מהם זכותם לשוויון, לכבוד 
תרבותי ולהכלה בתהליכים חברתיים? )התחייבות 4(

7. האם יש למערכת השלטון  מנגנוני אפליה מתקנת שמטרתם להבטיח שלקבוצות-זהות 
מסוימות יהיו הכישורים הנחוצים כדי  להשתמש בהזדמנויות החברתיות והכלכליות 

שהחברה מציעה? )התחייבות 5(

8. האם יש למערכת השלטון  מדיניות קרקעות, כולל חקיקה בנושא, המכבדת את 
הצרכים והזכויות של כל הקהילות השונות באופן שוויוני והוגן? )התחייבות 5(

9. האם המערכת השלטונית מעודדת באופן פעיל עסקים ומוסדות אחרים להנהיג 
מדיניות העסקה וניהול שוויונית וכוללנית? )התחייבות 5(

10. האם מערכת השלטון  מבטיחה שהסביבה הפיזית שהיא אחראית לה תעודד כבוד 
הדדי, ויחסים הדדיים ושיתוף פעולה קלים ונוחים בין כל קבוצות הזהות? )התחייבות 6(

מטרתו של שאלון זה לתת 
ולהעריך  כללית  סקירה 
מדינה  שבה  המידה  את 
או אזור פועלים לקידום 
ידי  על  משותפת,  חברה 
הערכת הביצועים בכמה 
תחומי מפתח. 
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11. האם מערכת השלטון  תומכת, מפתחת ומספקת משאבים למערכות חינוך ולתכניות 
חינוך המקדמות הבנה וכבוד בין קבוצות שונות: )התחייבות 7(

12. האם יש למערכת השלטון  מגוון של תהליכים ברמה הארצית, האזורית והמקומית 
שמטרתם להבטיח חזון חברתי משותף, ולהבטיח שיתוף בתפיסת האחריות הנובעת 

מחזון כזה? )התחייבות 8(

13. האם יש למערכת השלטון  מדיניויות המבטיחות שמיעוטים יחושו ששפתם, תולדותיהם 
ותרבותם תורמים לעושר הכללי של החברה וליכולותיה? )התחייבות 9(

14. האם יש אנדרטאות לאומיות, מוזיאונים, בנייני ציבור וחגים לאומיים המייצגים את 
ההיסטוריה והמגוון של אזרחי המדינה השונים ומייצגים אותם? )התחייבות 9(

15. האם המערכת השלטונית  מעודדת ותומכת בחברה אזרחית פעילה כולל גופים 
קהילתיים וחברתיים, גופים דתיים, תרבותיים וארגוני נוער, המספקים תמיכה בצורכיהן 

של קבוצות הזהות השונות והמעודדים את שיתוף הפעולה ביניהם? )התחייבות 9(

16. האם המערכת השלטונית  תומכת בכלי התקשורת הציבוריים העֵרבים לייצוג קבוצות 
המיעוטים התרבותיים, הדתיים והאתניים בתכניותיהם? )התחייבות 9(

17. האם מערכת השלטון  מבטיחה שהמפלגות יתחייבו להימנע ממצע הכולל עקרונות 
של מדיניות המגבירה פילוג אתני או חברתי, ושהן מחויבות לקידום מדיניות חברה 

משותפת בכל הרמות. )התחייבות 9(

18. האם מערכת השלטון  ייסדה מנגנונים מקומיים וארציים לעזור ולתווך במחלוקות 
שנוצרו בין קהילות זהות  ולפתור  את חילוקי הדעות והמתחים שנוצרו בעקבותיהם 

)התחייבות 10(

19. האם למערכת השלטון  כוחות ביטחון שכל חלקי האוכלוסייה יכולים לבטוח בהם 
במידה שווה, הווי אומר שבשורותיהם משרתים בני כל קבוצות המיעוטים, והם מאומנים 

לכבד את השֹונּות בין הקבוצות ולהתמודד אתה )התחייבות 10(

20. האם מערכת השלטון  מקיימת בדיקות שגרתיות וסדירות של יחסי המדינה ושל 
השוויוניות בין הקהילות השונות על מנת להבטיח שביכולתם למנוע מתחים הנוצרים 

ביניהם ולבלום את האלימות הנובעת מהם. )התחייבות 10(
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קול חיפאי

עם השנים החל בהדרגה 
התהליך של הפיכת הדר 
ממרכז לשוליים, והתפקיד 
שלי היום הוא לסייע 
לשנות את המהלך זה.   

נולדתי ב1965 בהדר הכרמל בחיפה 
וגדלתי ברחוב בן יהודה. כשההורים שלי 

עברו לגור בהדר, הם בחרו לגור פה כי 
זה היה המרכז האורבאני של העיר. עם 

השנים החל בהדרגה התהליך של הפיכת 
הדר ממרכז לשוליים, והתפקיד שלי היום 

הוא לסייע לשנות את המהלך זה.   

חייתי בהדר כל ילדותי ונעורי ואז 
ב-1989, נסעתי לארצות-הברית, שם 
עבדתי כגנן בגן ילדים. בגן היו ילדים 
ממגוון של תרבויות. היכולת לעבוד 
במקום שבו כל תרבות מקבלת את 

ירון הדר
יליד חיפה, 1965. גר ברחוב נורדאו, 
מנהל לשעבר של המרכז הקהילתי 

טבריה 15 ושותף להקמת המנהלת 
להתחדשות רחוב נורדאו.

המקום שלה הייתה חווייה מאוד ייחודית 
מבחינתי. בחיפה שבה גדלתי, לא פגשתי 

את השונות הזו. 

ב-1994 חזרתי לארץ לתוך מציאות 
שונה. ברוב השכונה גרו עולים חדשים 

דוברי רוסית ונכנסה עוד אוכלוסייה 
ערבית. הייתי תחת ההשפעה של 

היכולת והצורך לקיים חברה מגוונת 
מבחינה תרבותית, על-פי המודל 
שעבדתי בו בארצות-הברית, שבו 

השונות של כל אחד מהפרטים בתוך 
הקבוצה לא פגמה ביכולת שלהם להיות 

קבוצה. 

עם הרקע הזה עשיתי שני דברים: 
פתחתי את בית הקפה בינינו ברחוב 

הלל.  והייתי שותף להקמה של קבוצת 
פעילים בשם פורום הדר, שקמה כדי 
להקים לובי לשיקום שכונת הדר. תוך 

שנתיים זה הפך להיות מתחם של 
בילויים' יותר אנשים שכרו דירות. 

פורום הדר היתה קבוצה אקלקטית 
ומגוונת. היו מעט ערבים, אבל המרחב 

של בתי הקפה והארגונים השונים 
שעבדו באיזור רחוב מסדה, היוו את 
המקום לשיח בין אוכלוסיות שונות, 

בעיקר שיח יהודי ערבי. יצרנו מסלולי 
טיול בתוך השכונה, אירועי תרבות, 

ובעצם היינו  קטליזאטור בשינוי התפיסה 
העירונית שהזניחה את הדר לאורך 

הרבה שנים. פעלנו גם למניעת התכנית 
להריסת הבניין ברחוב טבריה 15. 

זה בית אבן ערבי שנבנה בראשית 
המאה, ונעזב על ידי יושביו במהלך 

48. המקום עבר ידיים שונות, ובסופו 
של דבר הגיע לבעלות עירונית. במובן 

זה הסיפור של הבית מספר גם את 
סיפורה של חיפה. לפני 15 שנה 

החליטה העירייה להרוס את הבית 
ולהקים במקומו רב קומות לדיור 

ציבורי. הפורום נאבק נגד הרעיון הזה. 

סו
קר

ד 
דו

ם 
לו

צי
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בסופו של דבר, הבניין ניצל, והוחזר 
לקהילה. הוא הפך להיות חלק של 

מתנ"ס הדר, המשרת איזור מאוד גדול. 
ב-2005, אחרי שעייפתי מניהול בית 

הקפה ומהמשברים שהוא עבר בעקבות 
האינתיפאדה ותקופת הפיגועים, קיבלתי 
את התפקיד של מנהל  שלוחת טבריה 

15 במתנ"ס הדר .

הדר משמעותית מאוד בחיפה, בגלל 
מגוון הזהויות התרבותיות: חרדים, 

דתיים, חילוניים, ותיקים, צעירים, ערבים, 
עובדים זרים. את מירב האתגרים 

והקונפליקטים בחברה הישראלית ניתן 
למצוא באיזור גיאוגראפי מצומצם, 
התפיסה של טבריה 15 היא לתת 
תחושה של בית. יש במקום גלריה 

לאומנות, חוגים, קבוצות שונות ובקיץ 
מתקיימים בו קונצרטים למוזיקה אתנית 

על הגג.  

איך הקונפליקטים באים לידי ביטוי 
בשכונה? יש הבדלי תרבות בין 

אוכלוסיה צעירה למבוגרת, בין עולים 
חדשים לוותיקים. האוכלוסייה הרוסית 

היא ימנית ברובה, האוכלוסייה היהודית 
הצעירה והערבים הם יותר שמאלנים. 

הקונפליקטים האלו קיימים, אבל אני לא 
נתקל בהם הרבה. יש סובלנות.

גישת העבודה שלי ושל שלוחה זו  היא 
לא בהכרח לפתור את הקונפליקטים, 
אלא להכיל אותם, לתת מענה ושירות 
ענייני לפי הצורך ועל פי תפיסת עולם 

פלורליסטית. העובדה שכולם חיים פה 
באיזור נתון מאפשרת לעשות דברים 

שלפעמים קל יותר לעשות ברמה 
שכונתית מאשר ברמה לאומית. החזון 
הוא שאותן קבוצות יהיו חלק מהשיח 

של הזהות החיפאית.  

מה מאפשר את החיים המשותפים 
בחיפה למרות הקונפליקט? קשה 

לי לענות. יש בעיר זיכרון עמום 

של שותפות גורל היסטורית, שהיא 
חלק מהזהות המקומית. יש גם את 

ההיסטוריה של הסובלנות שחסן שוכרי 
הוא הגיבור שלה, עם חינוך הטורקי 

ששם דגש על העיר, לא על הלאומיות. 
יש תלות כלכלית בין האוכלוסיות. 

אולי זו גם רמת ההשכלה, המתינות. 
כמה יש באמת קשרים בין אישיים? 

אנשים נפגשים במקומות עבודה, 
צורכים שירותים יחד, אבל כשהם 
חוזרים לביתם, הם חוזרים לגרעין 

הזהות הבסיסי שמאפיין אותם. אנשים 
הנמצאים על קווי התפר הם יוצאי הדופן 
במערכות שלהם. ויש כמובן גם השפעה 

של ההקשר הרחב: כל מלחמה או אירוע 
לאומי גדול משפיעים על השיח בין 

אדם לחברו. מאירועי אוקטובר 2000 
ואינתיפאדת אל-אקצא הסתמנו בחיפה 
שני צירי בילוי נפרדים, במוריה ליהודים 

ובבן-גוריון לערבים. זו לא מלחמה, אין 
הרוגים, אבל המרחב המשותף שילם את 

המחיר והצטמצם. 

צריך להבין שבמהלך 25 השנים 
האחרונות חיפה הפסידה חלק גדול 
מהאוכלוסיה שלה, קלטנו 100,000 

תושבים, ואנחנו בערך אותו מספר 
שהיינו. לולא העלייה מברה"מ וההגירה 

ערבית, היינו קטנים בכחצי – כלאמר, 
לעולים ולערבים יש משקל מאוד 

משמעותי, אבל עדיין ההגמוניה 
התרבותית והכלכלית נמצאת בעיקרה 
בקרב פלח מצומצם מחיפה. מול זאת 

אנחנו מנסים לטפח את השונות, להחזיר 
את מקום לב העיר הוותיק אל הלב של 

כל חיפאי וכך להשפיע על עיצוב הזהות 
החיפאית ולהיות שותפים בתחייתה של 

הדר הכרמל. לדעתי, זה האתגר.

הדר משמעותית מאוד 
בחיפה, בגלל מגוון 
הזהויות התרבותיות: 
חרדים, דתיים, חילוניים, 
ותיקים, צעירים, ערבים, 
עובדים זרים. את מירב 
האתגרים והקונפליקטים 
בחברה הישראלית ניתן 
למצוא באיזור גיאוגראפי 
מצומצם

העובדה שכולם 
חיים פה באיזור נתון 
מאפשרת לעשות דברים 
שלפעמים קל יותר 
לעשות ברמה שכונתית 
מאשר ברמה לאומית.



2   הניסיון
הבינלאומי

לקידום
ערים

משותפות
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עקרונות החברה המשותפת נשמעים 
יפה על הנייר- אך מה באמת נעשה 
כיצד  אותם?  לקדם  כדי  בעולם 
מתמודדות ערים אחרות עם השונות 
בתוכן, ומה ניתן ללמוד מן העשייה 

הבינלאומית בתחום? 

אלון סגל 
מתוך הסדרה

"self timer portraits" 2009
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תמצית <

מאמר זה מנתח את המשמעות של עיר משותפת בהקשר של קהילות מגוונות, ואת 
הגישות השונות שבהן ערים נוקטות ביחס למגוון האוכלוסייה החי בהן. במאמר נבחנות 
ערים משני סוגים: ערים שחוו קונפליקט לאחרונה וערים שלא חוו קונפליקט לאחרונה 
שהגיוון בהן נובע בעיקר מדפוסי הגירה. האזורים שנבחנו הם ארה"ב, קנדה, מערב 
אירופה, מזרח אירופה )הבלקנים(, המזרח התיכון, הודו ואוסטרליה. מטבע הדברים, 
סקירה מקיפה כל-כך לוקה גם בשטחיות הכרחית, אך הכוונה היא לתת תמונה רחבה 

של הנושא בראייה גלובאלית ולא להתעמק בפרטים.

הקדמה <

ברחבי העולם ישנן ערים מגוונות רבות, אך לא כולן מתקיימות בהרמוניה. ערים רבות 
התמודדו עם ההשפעות של קונפליקט בין-גזעי או דתי נרחב יותר. קהילות החיות 
בערים אלה עשויות לתהות מה גורם לעיר להיות עיר משותפת ומצליחה, אפילו חרף 
קונפליקט פוליטי נרחב יותר. מאמר זה שם לו למטרה לסקור את הפרויקטים הקיימים 
ואת הקהילות שמתמודדות עם גיוון באופן שיאפשר לקבוצות קהילתיות אחרות ליישם 

את המשמעות של עיר משותפת בפרויקטים שלהן. 

בהמשך, המאמר 

<  יחקור את הפירושים השונים של המילה 'עיר משותפת' בהקשר של קהילות מגוונות. 

< יבחן פרויקטים קיימים הכוללים בניית ערים או קהילות משותפות, ואת הגישות 
השונות שערים נקטו בהן בניסיון להתמודד עם האתגרים העולים ממגוון  

האוכלוסיות בעיר.

ניתן לזהות שני סוגי גישות:

)bottom up( 'גישה הדוגלת בפעילות עממית 'מלמטה  >

.)top down( גישה הדוגלת בפעילות מאורגנת מלמעלה  >

הערים מחולקות לשני סוגים: 

 )RHC - Recent History of Conflict( ערים שחוו קונפליקט לאחרונה  >

<   ערים שלא חוו קונפליקט לאחרונה שהגיוון בהן נובע בעיקר מדפוסי הגירה.                                                         

)SMC - Simple Multicultural Cities(   

במאמר נבחנים ארבעה עשר מיזמים בערים שונות, לפי סוג עיר ולפי אזור. האזורים 
שנבחנו הם ארה"ב, קנדה, מערב אירופה, מזרח אירופה )הבלקנים(, המזרח התיכון, 

הודו ואוסטרליה. 

מאמר זה שם לו למטרה 
לסקור את הפרויקטים 
הקיימים ואת הקהילות 
שמתמודדות עם 
גיוון באופן שיאפשר 
לקבוצות קהילתיות 
אחרות ליישם את 
המשמעות של עיר 
משותפת בפרויקטים 
שלהן.

الدولية: التجربة 
متنوعة مجتمعات 

وُمدن مشتركة



ניתוח של ערים מגוונות 
לפי סוג ההיסטוריה של עיר <

לעברה של עיר יש השפעה על סוגי התוכניות שערים מגוונות מיישמות. בפרק זה ננתח 
תוכניות ותרבויות עירוניות לפי עברה של העיר. ערים שלא חוו קונפליקט בעבר הקרוב 
 ,)Simple Multicultural Cities- SMC( יכונו במאמר זה ערים רב-תרבותיות פשוטות
 .RHC Recent History of Conflict - ואילו ערים שחוו קונפליקט בעבר הקרוב יכונו בקיצור

< הערים מסוג SMC שנבחנו היו ניו יורק, לונדון, טורונטו, סן פרנסיסקו, בוסטון, 
אוקלנד וקנזס סיטי. 

< כערים מסוג RHC שנבחנו היו ירושלים וערים נוספות במזרח התיכון, בלפסט,   
ערים בבלקן )טולזה, אוסייק, נובי סד(, ברודה )שמוכרת גם כוואדודארה( בהודו, 

ומונטריאול. 

 SMC -אינו מוחלט. לא כל הערים שסווגו כ SMC או RHC סיווג הערים כערים מסוג
לא חוו קונפליקטים, וכמו כן, לא כל הערים שסווגו כ- RHC, דוגמת מונטריאול, התמודדו 
עם קונפליקט שהתפתח לדרגת מלחמה. כל אחת מהערים מונטריאול, ניו יורק, לונדון, 
בוסטון וקנזס סיטי חוו קונפליקטים בדרגות שונות, אך לא כולן חוו לאחרונה קונפליקטים 
שהיו קשורים במתחים אתניים עדכניים. בשנות ה- 60 וה- 70 חוותה מונטריאול תנועת 
עצמאות עם משבר בני ערובה בשנת 1970, אף כי לא בקנה מידה של רבות מן הערים 

האחרות שחוו קונפליקט בעבר הקרוב.3  

דוגמאות רבות לקונפליקטים היו גם בהיסטוריה של ערים שסווגו כ- SMCs, אך הם 
לא השפיעו על הקשרים בין הגזעים וגם לא התרחשו בעבר הקרוב. בוסטון היא ביתה 
של המהפכה האמריקנית, אף כי עד כה לא הייתה מקור קבוע למתחים.4 במאה 
ה- 17, כבשו הבריטים את העיר ניו יורק מידי ההולנדים. בשנות ה- 60 התרחשו בעיר 
התפרעויות על רקע גזעי אך כיום, עם כל הקשיים, היא נחשבת לדוגמה מוצלחת 
יחסית של עיר רב-תרבותית5. גם ערים רבות אחרות שחיים בהן כיום בהרמוניה יחסית, 
התמודדו בעברן עם קונפליקט כזה או אחר. כך למשל קנזס סיטי הייתה חזית של 
קונפליקטים דוגמת מלחמת האזרחים בשנות ה- 60 של המאה ה-619, וגם לונדון, 
אחת הערים הרב-תרבותיות של ימינו, חוותה את מנת חלקה בקונפליקטים - למשל 
בין תושבי העיר לפולשים ויקינגים או נורמנים, או בין תומכי הרפורמה האנגליקנית 

בכנסייה לבין הקתולים.7  

אף כי כל עיר עשויה להיכלל בספקטרום של הקונפליקט שעימו התמודדה, ככלל, 
ישנם מאפיינים מסוימים שתורמים להבחנה בין ערים שמסווגות כ- SMC ובין ערים 
שמסווגות כ- RHC. לערים מסוג RHC יש לא פעם נרטיב שמושרש במחלוקות על רקע 
אתני. על פי רוב אלו ערים דו-תרבותיות או דו-לאומיות, בהן חיות שתי קבוצות במצב 
מתח מתמיד, כשלעתים קרובות קבוצה אחת נהנית מפערי כוח גדולים מול הקבוצה 
האחרת. כאשר הפערים האתניים, דתיים או תרבותיים מתלכדים גם עם פערים כלכליים, 

כאשר הפערים האתניים, 
דתיים או תרבותיים 
מתלכדים גם עם פערים 
כלכליים, המתח - ועמו 
הסיכוי להתפרצות 
אלימה - גובר.



]97[

המתח - ועמו הסיכוי להתפרצות אלימה - גובר. כך למשל, בבארודה שבהודו פרצה 
אלימות כאשר הכלכלה הגיע לשפל שלא נודע כמותו 15 שנה בשוק העבודה. לצד 
אסונות טבע שהמיטו הרס על ענף החקלאות נרשמה תנועה של מוסלמים לעבר עבודות 
מסורתיות של ההינדים. כל אלה הביאו בסופו של דבר לפריצה של "מלחמות מקומיות".8  

אף כי לא כל הערים מסוג SMC רואות בהגירה ובגיוון מקור לעושר וסיבה לגאווה, 
תופעה זו נפוצה בקרב ערים מסוג זה הרבה יותר מאשר בערים בעלות היסטוריה עדכנית 
של קונפליקט אלים. למעט מונטריאול, אף אחת מן הערים שחוותה קונפליקטים בעבר 
הקרוב שלה אינה מציגה את הרב-תרבותיות כ'סיבה למסיבה' )celebration(. בהשוואה 
לערים מסוג SMC, גם המידה שבה אתר האינטרנט של עיריית מונטריאול מתמקד 
בקידום גיוון ושיוויון היא מינורית. מאידך, ערים אחדות שמסווגות כ- SMC תומכות 
באופן ברור ברב-תרבותיות.לדוגמה, תוכניתה ארוכת הטווח של העיר אוקלנד בניו-
זילנד לשנים 2006 - 2016 היא לקדם גיוון והתיישבות מהגרים.9 בסן פרנסיסקו ובניו 
יורק פועלות ועדות לזכויות אדם שמתמודדות עם סוגיות של גיוון, ובאתר האינטרנט 
הרשמי של המבקרים בסן פרנסיסקו יש עמוד אינטרנט נפרד שבו נידון נושא הגיוון 

בסן פרנסיסקו.10      

נראה כי השוני הזה בגישה אינו תלוי בגודל העיר או בהבדלי הגודל בין הצדדים 
המתעמתים, כפי שניתן לראות בטבלה 3. ייתכן אפילו פיצול בין קבוצות מתעמתות, 
כגון בין פרוטסטנטים )%48.6( ובין קתולים )%47.2( בבלפסט, או פיצול לא שווה, כמו 
בירושלים בין יהודים )%64( ובין ערבים )%34(. את הווריאציה הזו אפשר להסביר 
באחד ממגוון הסברים שונים. משמעותה יכולה להיות שאוכלוסיות מגוונות בערים שבהן 
אין רוב אתני מובילות לאוכלוסיה שרגילה לגיוון ומתמודדת עם אנשים מסוגים שונים 
באופן כזה, שהיא מיישמת את הכלל הכללי הזה בהיבטים אחרים של חייה. המשמעות 
יכולה להיות שאוכלוסיות חדשות אינן מהגרות לעיר מאחר שקיים קונפליקט שגורם 
אפילו למהגרים חדשים להתאחד עם אחד משני המחנות. זה יכול גם להיות רק מתאם 

שאין בבסיסו קשר סיבתי.  

 11.RHCs -טבלה 1 < אוכלוסייה והתפלגות גזעית ב

שם
העיר

אוכלוסיה 
בוגרת

מיעוט רוב אתני
אתני

בארודה/
וודודארה, הודו 12 

1.9 מיליון

98.6%0.4% 267,999בלפסט )לבנים מול מהגרים( 13

693,00067%33%ירושלים 14
1.678%22% מיליוןמונטריאול 15

299,29475.5%24.5%נובי סד, סרביה 16
607,57190%10%טוזלה, בוסניה הרצגובינה 17



114,61686.58%13.42%אוסייק, קרואטיה 18
266,30090%10%חיפה )יהודים מול ערבים( 19

SMCs -טבלה 2 < אוכלוסייה והתפלגות גזעית ב

שם
העיר

אוכלוסייה 
כוללת

רוב
אתני

מיעוט
אתני

44%*56%*404,658אוקלנד 20
875,75157%43%בוסטון 21

61%39%*441,545קנזס סיטי 22
71% )56% 7.1 מיליוןלונדון 23

בריטים לבנים(
 29%

)44%(
845%55% מיליוןניו יורק 24
2.557%43% מיליוןטורונטו 25

744,04157%43%סן פרנסיסקו 26

266,30090%10%חיפה

טבלה 3 < השוואה בין אוכלוסיות של קבוצות בעימות27 

שם
העיר

אוכלוסיית 
קבוצה א'

אוכלוסיית 
קבוצה ב'

קבוצה
מעורבת

מונטריאול )צרפתים לעומת 
אנגלים( 28

 2,328,400
)65%(

 425,635
)12%(

 26,855
)0.8%(

בלפסט )פרוטסטנטים לעומת 
קתולים( 29

48.6%47.2%

469,000 ירושלים )יהודים לעומת ערבים( 30
)64%(

 252,000
)34%(

90%10%חיפה )יהודים לעומת ערבים(
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התמודדות עם גיוון
בעריםרב-תרבותיות <

כאשר בוחנים את סוגי הפרויקטים של מאמצים רב-תרבותיים בשני סוגי הערים, אפשר 
לראות מגמה כללית בסוגי הגישות והעמדות כלפי רב-תרבותיות. בערים שחוו קונפליקט 
בעברן הקרוב ישנה נטייה רבה יותר להתמקד בסוגיות כיתתיות, ואילו בערים שלא חוו 
קונפליקט בעברן הקרוב, הנטייה היא למקד את תשומת הלב בפעילות חינוכית או 
בהצהרות בקרב כלל האוכלוסייה. לדוגמה, בירושלים התמקדו המאמצים בשיפור הקשרים 
בין ערבים ויהודים, ואילו בניו יורק, הושמעו הצהרות המתייחסות לכלל האוכלוסייה 
דוגמת חוק זכויות האדם של העיר ניו יורק: חוק זה אוסר על אפליה "בתעסוקה, בדיור 
ובדיור ציבורי על בסיס גזע, דת, גיל, מוצא לאומי, אזרחות או מעמד אזרחי, מין )ובכלל 
זה זהות מינית והטרדה מינית(, אוריינטציה מינית, נכות, מצב משפחתי, ומצב זוגי. 31  

יש הסברים אפשריים שונים להתמודדות עם שונות בקרב האוכלוסייה העירונית מנקודת 
מבט כוללנית, המתייחסת לכלל הקבוצות, לעומת נקודת מבט ספציפית לכל אחת מן 
הקבוצות הרלבנטיות. בערים שחוו קונפליקט בעבר הקרוב יכולים להיות מאמצים 
לשפר את היחסים בין קבוצות מתעמתות )בגישה ספציפית לקבוצה( ולא בהכרח 
מאמצים לטיפול במושגים הכוללים יותר של סובלנות וזכויות אדם )באמצעות גישה 
כוללנית(. זאת, מאחר שבטרם אפשר יהיה להבין את העיקרון הרחב יותר, יש תחילה 
 )sectarianism( לטפל במתח השורר בין הקבוצות. במקרה זה, ייתכן שהכיתתיות
אינה מותירה מקום רב שיאפשר את שגשוגם של מאמצים אחרים בנושא זכויות אדם. 

מאידך, בהחלט ייתכן שערים שבעברן הקרוב חוו קונפליקט נוקטות בגישה ספציפית 
לקבוצה מאחר שהקבוצות שבקונפליקט מתנסחות על פי נרטיב של "אנחנו" לעומת 
"הם" ולפיכך הפתרונות או המאמצים נובעים מהלך הרוח הזה. מבחינה זו, יכולים להיות 
חסרונות לגישה זו מאחר שהיא אינה כוללת עקרונות כלליים של כבוד וסובלנות כלפי 
קבוצות שאינן נכללות בקבוצת "אנחנו" או בקבוצת "הם". לדוגמה, צפון אירלנד בולטת 
בעיקר בזכות הקונפליקט שלה בין פרוטסטנטים ובין קתולים, אך לפי ממצאי מחקר 
משנת 2000 שערכו Connolly and Keenan מהסוכנות לסטטיסטיקה ומחקר של צפון 
אירלנד, היחס אל המיעוטים האתניים גרוע מיחסם של הפרוטסטנטים ושל הקתולים, 
אלה כלפי אלה. מועצת העיר בלפסט מסיקה ממחקר זה כי: נראה כי גזענות משמעותית 
יותר מכיתתיות בהשפעתה על עמדותיהם של אנשים לדוגמה, אנשי צפון אירלנד 
סולדים פי שניים מהתערבבות עם בני קהילות מיעוטים אתניים מאשר מהתערבבות 

עם קבוצות אתניות עיקריות אחרות )דהיינו קתולים או פרוטסטנטים(.32  

בהקשר זה, להגדרה של גיוון ומאמצי דו-קיום במונחים של צדדים מתעמתים ותו לא 
יכולות להיות תוצאות נרחבות יותר. 

הבדל נוסף שקיים בין ערים שחוו קונפליקט בעברן הקרוב ובין הערים האחרות קשור 
לטווח הגיאוגרפי של יוזמות השלום והגיוון שלהן. ליוזמות של ערים שחוו קונפליקט 
בעבר הקרוב יש בדרך כלל טווח אזורי רחב יותר - זאת, בין השאר בשל העובדה שגם 

בערים שחוו קונפליקט 
בעברן הקרוב ישנה 
נטייה רבה יותר 
להתמקד בסוגיות 
כיתתיות, ואילו בערים 
שלא חוו קונפליקט 
בעברן הקרוב, הנטייה 
היא למקד את תשומת 
הלב בפעילות חינוכית 
או בהצהרות בקרב כלל 
האוכלוסייה.



הקונפליקט התקיים בדרך כלל מעבר לגבולות העיר. באזורים אלו, שבהם מתקיימת 
 ,PHILIA עבודת פוסט-קונפליקט נרחבת, מוקמות לא פעם קואליציות בין-עירוניות, כגון
 Cities שהוא ארגון שמאחד ערים בבלקן במטרה לטפח קשרים טובים יותר, והאתר
and the Contested State, שהוא אתר אקדמי שמנתח את ירושלים ואת בלפסט 

- שתי ערים החוות קונפליקט. מאידך, בערים שלא חוו קונפליקט בעבר הקרוב ישנה 
נטייה למאמצים שבהם מעורבות רק הערים עצמן, אף כי ייתכן שהן זוכות לתמיכה 
ממשלתית רבה יותר. לדוגמה, בארה"ב פועלות ועדות זכויות אדם עירוניות בערים דוגמת 
סן פרנסיסקו וניו יורק, וועדות זכויות אדם של המדינה ושל משרד המשפטים, שהינו 
ארגון פדרלי, אך ערים בתוך ארה"ב אינן מתאחדות בברית אזורית עם ערים אחרות 
ברחבי ארה"ב או עם ערים אחרות בעולם. הדבר הקרוב ביותר לזה הוא תוכנית ערים 
אחיות, אך אלה הן רק חברויות רופפות שיש גם לערים שחוו קונפליקט בעבר הקרוב. 33

היבטים ייחודיים של ערים שחוו קונפליקט בעבר הקרוב יכולים להיות, למשל, שנעשים 
בהם מאמצים שהינם תוצאה של תהליך שלום ומאמצים קשורים להפחית את המתיחות 
בין הקבוצות המתעמתות. יש שהיוזמות נבעו מתהליך שלום פורמאלי, מאמצי שלום 
והתפייסות, וניירות מסגרת, כמו שניתן לראות ביוזמות הממשל בעיר בלפסט.34  מאמץ 
נוסף שמתפתח מתוך חברות למודות קונפליקטים הוא סוגיית תיקוני חקיקה, כפי שניתן 
 )United States Institute of Peace( למצוא בארצות הבלקן. מכון השלום האמריקני
תמך בתיקון לחוקה בבוסניה, וכן בתהליך שלום והתפייסות.35  מאידך, פתרונות אחרים 
ייחודיים לערים שלא חוו קונפליקט בעברן הקרוב הם שימוש יצירתי בדרכים לללמד 
את שלטון החוק ויוזמות בין-דתות. לדוגמה, באוקלנד בניו-זילנד ובקנזס סיטי בארה"ב 
פועלים ארגונים בין-דתיים משלהן. אמנם מאמצים אלה ייחודיים לערים המסווגות 

 .RHC -אך אפשר ליישם אותם גם בערים המסווגות כ ,SMC -כ

אף כי ייתכן שאין די במעורבות ממשלתית, ממשלות ממלאות תפקיד במתחים עירוניים 
ובקשרים הבין-תרבותיים. היקף פעילותן של סוכנויות ממשלתיות ונוכחותן משפיעים 
על טווח הדיון באי-שוויון בעיר ועל עוצמתו. לדוגמה, הועדה לזכויות האדם בבוסטון 
אינה מגינה במפורש על הזכות ללשיוויון הזדמנויות בתעסוקה, ואילו הועדה לזכויות 
אדם של העיר ניו יורק כן מגינה על הזכות במפורש, לצד ההגנה על זכויות רבות 
נוספות.36  לא פעם, עצם נוכחותה של ועדה לזכויות אדם היא פונקציה של גודל של 
העיר ושל סוג התרבות שלה. לדוגמה, קנזס סיטי אינה מצהירה על כך שיש לה ועדה 
לזכויות אדם ואילו ערים גדולות כמו ניו יורק וסן פרנסיסקו כן. יתרה מכך, המסגרת 
שבה נדונות הסוגיות חשובה לנוכחותם על סדר היום של העיר ולהחלטות. לא פעם 
ניתן למצוא מסגרת זו באתרי האינטרנט של הערים. לדוגמה, בסן פרנסיסקו סוגיות 
הנוגעות ללסביות, הומוסקסואלים, דו-מיניים וטרנסג'נדרים ממלאות תפקיד בולט באתר 
האינטרנט של העיר, שכן הן משקפות את התפקיד המוביל שסן פרנסיסקו ממלאה 
בחדשות בסוגיות אלה. לפיכך, גורמים רבים משפיעים על עמדתה של עיר בנושא גיוון, 

יותר מפקטור של קונפליקטים שחוו בעבר הקרוב שלהן. 

לפי ממצאי מחקר, 
היחס אל המיעוטים 
האתניים גרוע מיחסם 
של הפרוטסטנטים ושל 
הקתולים, אלה כלפי 
אלה.
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מן ההשוואה בין ערים שחוו קונפליקט בעבר הקרוב ובין ערים שלא חוו קונפליקט עלו 
מספר נקודות מפתח בשתי הערים:

    ,RHC -וכ SMC -אף כי יכולות להיות יוזמות ממשלתיות בערים שמסווגות כ  >
 הרי שאין בהן די כדי לבטל את המתח התרבותי, את האפליה ואת אי-השוויון. 

<   יתרה מכך, למרות קונפליקט נרחב יותר שרחש סביבן, ערים ושכונות הצליחו 
 להימנע מקונפליקט, הודות למעורבות עממית או מקומית. יש בכך להוכיח את 
 החשיבות הפוטנציאלית של קבוצות קהילתיות. במרבית הערים פועלות קבוצות 

 קהילתיות,  שהופכות את הפתח הזה לאופציה קלה לגישה. 

ניתוח הבדלים אזוריים
של ערים מגוונות <

גם לאזור השפעה רבה על התוכניות ועל העמדות כלפי שונות. מאמר זה בוחן שש 
מדינות או אזורים שונים: ארה"ב, קנדה, מערב אירופה, הודו, ניו זילנד והמזרח התיכון.37  
אזורים אלה נבחנים לגבי סוגי תוכניות, עמדות כלפי שונות, וחקרי מקרה מיוחדים 

שבהם קהילות מגוונות הצליחו לחיות בשלום. 

בארה"ב, נבחנו במישרין ארבע ערים מרכזיות )סן פרנסיסקו, ניו יורק, קנזס סיטי, בוסטון( 
ושמונה ערים נוספות )שיקגו, דנבר, יוסטון, ממפיס, מילווקי, אוקלנד, פילדלפיה, סיאטל(. 
בתוך ארה"ב יש חברה אזרחית חזקה ותוכניות התומכות בשונות ובזכויות אדם, אך לא 
בכל הערים פועלות ועדות לזכויות אדם, ולא פעם הדבר תלוי בגודל העיר. בארה"ב גם 
פועלות תוכניות חזקות של המדינה ושל הממשל הפדרלי וארגונים שונים, כמו למשל 
ועדות מדינה בנושא זכויות אדם, הוועדה לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, ומשרד המשפטים.  

עם זאת, אין די במעורבות ממשלתית. הקדמה של הרב-תרבותיות ועוצמתה תלויות 
בעיר או באזור. בסן פרנסיסקו ובניו יורק, רב-תרבותיות היא חלק מהתרבות היות 
שכולם באים מרקע שונה. אי לכך, רקע אתני אינו נחשב לגורם מבדיל עיקרי - הוא 
הנורמה, ולא היוצא מן הכלל. מאידך, בוסטון, שבה לוקליזם חזק, היא אחד מאזורי 
המטרופולין הלבנים בעלי קצב הצמיחה האיטי ביותר, ועדיין סובלת מבעיות של דיור 
מופרד המקשות על אזרחים אמידים ממוצא לטיני ועל שחורים למצוא דיור, ובבתי 

המשפט ממשיכים לשמוע מקרים נגד ביטול הפרדה גזעית.38 

Midwood, שהינה שכונה בניו יורק, היא דוגמה למקרה מעניין על האופן שבו מעורבות 
קהילתית והתארגנות עממית משפיעים על השכונה, מלמטה למעלה ולא ההיפך. מידווד 
היא שכונה שבה ערבים ויהודים חיים ביחד בדו-קיום בשלום, אך לא תמיד היה הדבר 
כך. לפי מאמר שהופיע בניו יורק טיימס בשנות ה-80, בתוך עשר שנים הפכה השכונה 
משכונה מתה לשכונה משגשגת. בראשית שנות ה-70, התמודדה השכונה עם אינספור 
חנויות שנסגרו, בניינים שהלכו והתדרדרו, ו"תושבים ותיקים שהזהירו משפחות חדשות 
לא להרגיש בנוח מידי." יתרה מכך, בסוף שנות ה-70 הפשע שהתרחש בפינה הדרום 

מזרחית של שדרות K ושדרות קוני איילנד, רק תרם לבעיה. 

למרות קונפליקט נרחב 
יותר שרחש סביבן, ערים 
ושכונות הצליחו להמנע 
מקונפליקט הודות 
למעורבות עממית או 
מקומית.  

בארה"ב גם פועלות 
תוכניות חזקות של 
המדינה ושל הממשל 
הפדרלי וארגונים 
שונים, כמו למשל ועדות 
מדינה בנושא זכויות 
אדם, הוועדה לשוויון 
הזדמנויות בתעסוקה, 
ומשרד המשפטים.  



החל מאמצע שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80, החליטו תושבי השכונה לצאת למאבק. הם 
הקימו את התאגיד לפיתוח מידווד, הקימו מחדש את מכללת ברוקלין, עסקו בשתדלנות 
בקרב אנשי הממשל המקומי כדי לשפר את השירותים )סיורי משטרה, סניטציה, שיקום 
דיור(, וחילקו עלונים כדי לעורר עניין בשיקום המבנים. התושבים גם לקחו לידיהם את 
תרבות השכונה. לשם כך ערכו סקרים בקרב התושבים בנושא אחריות, ארגנו ירידי רחוב, 
וקבעו סיורים שכונתיים. הפיתוח של השכונה 'מלמטה למעלה' הסתיים בהצלחה ניכרת. 

המחקר משנת 1997 "הופעתן של קהילות עירוניות מגוונות ויציבות: חקר מקרה של 
תשע ערים בארה"ב" מאת Nyden, Maly and Lukehart מאשר את חשיבותן של 
קבוצות קהילתיות בפיתוח הון חברתי בקהילות מגוונות. במחקר, זוהו קבוצות קהילתיות 
משני סוגים: קהילות מגוונות בעלות מודעות עצמית וקהילות מגוונות התומכות בגישת 
"laissez faire" )תנו לעשות(. הקהילות המגוונות בעלות המודעות העצמית הן קהילות 
המקדמות קשרים חברתיים חיוביים בקהילה ויוצרים זהות ייחודית. הקהילות הדוגלות 
בגישת "laissez-faire" הן קהילות חדשות שהינן תוצאה של נתונים דמוגרפיים משתנים 
בשכונות. עם הזמן, קהילות מגוונות הדוגלות בעמדת "laissez-faire" יכולות להפוך 

לקהילות מהסוג השני.   

מספר גורמים מעניינים מבדילים בין הקהילות המגוונות בעלות המודעות העצמית 
ובין הקהילות המגוונות הדוגלות ב"laissez-faire", והם מוצגים בטבלה 4. אף כי שתי 
הקהילות הקימו ארגונים קהילתיים במטרה לשפר את סוגיות איכות חיים שהטרידו 
אותן )לדוגמה, סיורים למניעת פשיעה, ניקוי גראפיטי, סקרי דיור, השקעה בשיפור 
תשתיות(, הרי שרק לקהילות מגוונות בעלות מודעות עצמית יש ארגונים קהילתיים 
פעילים. ארגונים אלו עובדים בגישה פרואקטיבית יותר ומטפלים במישרין בסוגיות של 
גזע שונות והכלה, ומקדמים בצורה פעילה את תדמיתה החיובית של הקהילה ויוצרים 
תוכניות כלכליות. ייתכן שדווקא מאמצים קהילתיים שכאלה, אותם ניתן למצוא בקהילות 
מגוונות עם מודעות עצמית ובקהילות מגוונות הדוגלות בעמדת "laissez-faire" אך לא 
בקהילות מגוונות לא יציבות, הם אלה המביאים להיווצרותן של ערים מגוונות יציבות,

המחקר ממליץ לקהילות על המאמצים הבאים:

<  רשתות של ארגונים קהילתיים מגוונים; 
<  מרכז הדרכה למנהיגות עבור התושבים; 

<  תוכניות פרטיות וציבוריות שתומכות באופציות של דיור מעורב; 
<  בתי ספר איכותיים; 

<  תוכניות בטיחות קהילתיות; 
<  לשכות מסחר מקומיות; 

<  בתי ספר לעסקים, או התאחדויות עסקיות אחרות; 
<  אחריות של כלי התקשורת שתתבטא בסיפור סיפורים חיוביים; 

<  ארגונים מקומיים וממשלים מקבלים ומסייעים לפיתוח הקהילה; 
<  תוכניות ליצירת משרות; 

<  דיון ציבורי על המידה שבה מחוזות בחירה פוליטיים שמבוססים על גזע מכשילים 
את מאמצי הגיוון. אחרות יכולות לשאוף להידמות להן. 

בניו יורק, רב-תרבותיות 
היא חלק מהתרבות היות 
שכולם באים מרקע 
שונה. אי לכך, רקע אתני 
אינו נחשב לגורם מבדיל 
עיקרי - הוא הנורמה, 
ולא היוצא מן הכלל. 
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גם בערים קנדיות ישנם סימנים לפרו-אקטיביות שנצפתה בארה"ב. במונטריאול וטורונטו 
פועלות קבוצות שהוקמו כדי לעסוק בסוגיות של שונות וגזע: במונטריאול פועלות 20 
ועדות ייעוץ בין-סקטוריאליות שכונתיות ומשרד קשרי האזרחים וההגירה של קוויבק, 
ואילו בטורונטו פועלים משרד לזכויות אדם, לשכת ייעוץ קהילתית וקבוצות עבודה, 
ועדשת שיוויון )שולחן עגול בנושא שוויון נגישות וזכויות אדם(. עם זאת, ההבדל בין הערים 
מראה שבטורונטו מידת הפרו-אקטיביות רבה יותר, והטיפול בשונות נעשה מנקודת 
מוצא אוניברסאלית יותר. בטורונטו עוסקות בסוגיות אלה קבוצות רבות יותר, ויותר 
פעילויות ותוכניות מתמקדות בשונות. במונטריאול, מאמצי הדו-קיום נראים מתמקדים 
במאבק נגד כיתתיות, ולאו דוקא למען שוויון כללי לכולם. כך לדוגמה, המשרד לקשרי 
אזרחים והגירה של קוויבק אינו מעודד מימון של קבוצות חד אתניות, וייצוג אזרחי של 
קבוצות אלה נבחן בחשד, לעיתים עם תוצאות שליליות39. יתרה מכך, נראה כי טורונטו 

פתוחה יותר ממונטריאול לאמץ שונות.   

גם במערב אירופה פועלים ארגונים רבים העוסקים בשונות ומנסים להשיג שיוויון. באופן 
אירוני, בבלפסט, שהינה עיר בעלת היסטוריה של קונפליקט בעבר הקרוב פועלים 
ארגונים רבים יותר מאשר בלונדון, שהינה עיר המסוגוות כ- SMC. הפעילות בבלפסט 
גם זוכה לתמיכה מקומית וארצית רבה, מן הסתם כחלק מן התמיכה בתהליך השלום 
בצפון אירלנד, אשר רבים מהארגונים האלה הוקמו בעקבותיו. לדוגמה, הארגון הבולט 
ביותר הוא Good Relations Unit )יחידת הקשרים הטובים(, ששם לו למטרה ליצור 
"חברה יציבה, סובלנית הוגנת ומכילה, שבה מכבדים אינדיבידואליות וחוגגים את 
השונות, בצורה משתפת."40  בעקבות תהליך השלום נוסחו גם מספר תוכניות פעולה, 
כגון תוכנית הפעולה לשלום והתפייסות, תוכנית הקשרים הטובים ואסטרטגית 
הקשרים הטובים. בלונדון פועלות מספר קבוצות ממשלתיות שעוסקות בשונות, 
 Institute of Race וקבוצות קהילתיות, כגון ,Diversity Works for London כגון

Relations, וכן מספר קבוצות תמיכה המתמחות בנושא גזע.41

באוקלנד ניו זילנד, חלק מן היוזמה לפעילות מגיעה מן הממשלה, המפעילה ועדה 
לזכויות אדם, שבמסגרתה פועלות קבוצות בין-דתיות. ברמה המקומית, הפרוייקט הדומה 
ביותר של מועצת העיר אוקלנד הוא מיזם Liveable Communities )קהילות שראוי 
לחיות בהן( המתכנן צמיחה בת קיימא של העיר.42  בבארודה שבהודו )או בשמה האחר, 
וודודארה(, העירייה אינה מפעילה תוכניות פורמליות שעוסקות בשונות, והמחקר גם 
אינו מציין תוכניות קהילתיות של יוזמה מלמטה העוסקות בשונות.43  בתחילת שנות 
האלפיים סבלה העיר מהתפרצויות אלימות, ולפי חקר מקרה על בארודה משנת 2003, 
ייתכן שהמתח נבע מבעיות כלכליות וכן מעלייה במודעות של תנועה חברתית. בעוד 
שבעבר ריבוד חברתי והפרדה היו מקובלים על המעמדות )גם אם לא הסכימו להם(, 
כיום המודעות לזכויות ולרצון בזהות הובילו לציפיות רבות יותר. כמאבק לשמר את 
עמדתם בחברה או להטות את המתח של אלה ששואפים לניידות בחברה, אותם אנשים 
שרצו לשמר את הסטטוס קוו, כגון הינדים מן המעמד הגבוה, שאפו ליצור קואליציה 
נגד קבוצות "חיצוניות", כגון מוסלמים. בשנת 2002, קשיים כלכליים סייעו להתגברותם 
של מתחים היסטוריים ולהופעתם מעל לפני השטח, כאשר אנשים לחמו כנגד קבוצות 
כדי להשיג נתח גדול יותר מהעוגה הקטנה מדי. הינדים זוכרים שמוסלמים שלטו 
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בהודו במשך שבע מאות שנה והתייחסו אליהם כאל אזרחים סוג ב', בעוד שמוסלמים 
זוכרים את עידן הזהב של "עליונות התפילה לאל נטול צורה אחד במקום לאלילים 

רבים בעלי צורה אנושית."44 

ואולם, ישנן שכונות מסוימות בערים מוכות עימותים שמצליחות להותיר את העימות 
הכללי מחוץ לגבולותיהן, כמו שכונת ראם-ראהימנגר שבעיר אחמדאבאד. בשכונה זו 
חיים יחד 20,000 בני אדם: הינדים ומוסלמים, והם מצליחים להימנע מאלימות בשכונתם 
למרות שרבים מהם נפגעו במהומות. הם מסוגלים לעשות זאת משום שדיירי השכונות 
מבינים שאלימות משמעה הפסד הכנסה, משום ש"חברים בוועד הדיירים אינם מניחים 
לשמועות או לאנשים מבחוץ להסית את התושבים ולהפר את שלוות המקום"; וכן 
משום שאנשי המקום יודעים שניסיונות בין-תרבותיים מייצרים ערך בחייהם שלהם.45 
למרות שלא עמדו לרשותם האמצעים שיש לפרויקטים רשמיים בנושאי שוויון וסובלנות 
שממשלות מובילות, כמו בארצות הברית ומערב אירופה, הייתה לתושבי שכונת ראם-
ראהימנגר ההבנה האינטואיטיבית לגבי ערכה של שונות וערכה של קהילה מעורבת 

דרך רשתות קהילתיות. 

נראה שגם למזרח התיכון יש תערובת ייחודית משלו של מאמצים ליצירת ערים משותפות 
וחברות משותפות, כגון דרך פרויקטים המתמקדים בשונות ובמרחב משותף. בשונה 
מארצות מערביות אחרות, מעורבותן של רשויות הממשלה בתכניות אלו כמעט ואיננה 
קיימת, וקשה למצוא הצהרות פומביות בשבחה של שונות או פרסומים המעלים על נס 
 ,)bottom-up( את המעורבות הממשלתית במיזמים. כן ניתן למצוא ארגונים עממיים
הנוצרים בידי חברי הקהילות המקומיות אשר מתמקדים בתחומי עניין מסוימים, או כאלה 
שהקהילה הבינלאומית יוצרת. מאמצים 'מופני-תחום' אלה מכסים מגוון תחומים, כגון 
מיזמי חינוך משותף, תכנון עירוני ואדריכלות, והם יכולים לכלול תחרות של חזון תכנון 
עירוני, ברית של ארגונים לא ממשלתיים, או ארגונים העוסקים במשותף בנושאי סביבה.

למרות שרבים בין המיזמים החדשניים שצמחו במזרח התיכון ייחודיים לו ואין למצוא 
כמותם במקום אחר, נדמה שבכמה מהם חסרים מיקוד ותמימות דעים - דוגמת אלה 
הקיימים במיזמים בשכונות ובאזורים שלווים יותר. גם תהליך השלום בין ישראל 
לפלסטינים, אשר במסגרתו פעלו בשנים מסויימות תכניות people to people, לא 
נגע בדרך כלל ברמה הקהילתית, באופן שבו נעשה הדבר בצפון אירלנד. כמו כן, ברמת 
הבסיס, לא היו לארגונים ולקהילות ערכים משותפים והסכמה רחבה כמו באזורים אחרים, 
בין אם מדובר בחברה שוויונית ולא-מרובדת כמו באוסטרליה, קהילה תוססת וסובלנית 
כמו זו של ראם-ראהימנגר בהודו או במידווד בניו יורק סיטי, או מאמצי ממשלה בארצות 
הברית, מערב אירופה וקנדה. ככלל, המזרח התיכון נראה כמו פסיפס של תכונות של 

אזורים שונים בעולם, בנוסף לאופיו המיוחד. 

למרות שלהבדלים בין ערים שונות ואזורים שונים יש השפעה על הגישה כלפי שונות, 
מתברר שהגורמים המשפיעים יותר ושביכולתם לנבא ביתר אמינות את הגישה הם 
ההבדלים בין ערים שחוו קונפליקט לאחרונה )RHC( וערים שלא חוו קונפליקט לאחרונה 
ושהגיוון בהן נובע בעיקר מדפוסי הגירה )SMC(. בין הערים שנבחנו, בערים בצפון 
אמריקה ובאירופה המערבית הייתה מעורבות ממשלתית גדולה יותר, בעוד שבערים 

גם למזרח התיכון יש 
תערובת ייחודית משלו 
של מאמצים ליצירת 
ערים משותפות וחברות 
משותפות, בשונה 
מארצות מערביות 
אחרות, מעורבותן 
של רשויות הממשלה 
בתכניות אלו כמעט 
ואיננה קיימת, וקשה 
למצוא הצהרות פומביות 
בשבחה של שונות

ישנן שכונות מסוימות 
בערים מוכות עימותים 
שמצליחות להותיר את 
העימות הכללי מחוץ 
לגבולותיהן
הם מסוגלים לעשות זאת 
משום שדיירי השכונות 
מבינים שאלימות 
משמעה הפסד הכנסה
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בארצות הבלקן, במזרח התיכון, הודו וניו זילנד הייתה מעורבות ממשלתית מעטה. בכולן 
היה מגוון של קבוצות בקהילה, וכמה מהן, הודות לקבוצות החזקות בקהילה השכילו 

להוביל שינוי משמעותי בשכונות או לשמור על יציבותן למרות האלימות הסובבת. 

סיכום והמלצות <

למיזמי שונות ולערים מגוונות ששורר בהן שלום ישנם מספר מגדירים ומאפיינים. 
מעורבות קהילתית חזקה היא חיונית. לעתים אפילו כאשר קיים קונפליקט רחב, בכוחה 
של קהילה חזקה להגן מפני ביטוי אלים של קונפליקט מדיני, לאומי או אזורי בחיי 
היומיום בעיר. בערים שבהן קהילות מגוונות יציבות יכולה להתקיים שונות, או לפחות 
הן יכולות לשאוף להיעדר של כיתתיות )sectarianism(. כמו כן במרחב המשותף 

נוצרות הזדמנויות למפגשים של חברות מפולגות.

קהילות וקבוצות המבקשות להתחיל בפיתוח עיר משותפת, יכולות להתבונן בפעילותם 
של אחרים, כמו תחרות תכנון הערים Just Jerusalem, ולראות איך הם פיתחו את 
הפרויקטים שלהם.46 תכנית זו למשל, הזמינה סידרה של דוברים בנושא פוליטיקה 
של חיים במרחב עירוני, פיתחה קורס ללימוד העיר מנקודת מבט של מדעי החברה 
ומרחב עירוני, וכנס לפיתוח חזון התחרות שלשמו התקבצו מדענים מרחבי העולם ועזרו 
בתכנונה. דרך פעולה מומלצת זו מתחילה באיסוף מידע ולימוד העובדות, ומבססת את 

ההחלטה על הפרויקט שיבנה על התוצאות שהתקבלו. 

אחרי שקהילות אלה חקרו ומצאו את המיקוד המתאים להן, יהיה נכון לזהות את 
הפרויקט או את המיקוד שיסתמך על ערכים משותפים. כאן ניתן לחשוב על דוגמאות 
כגון קורס בתקשורת בין-תרבותית או רגישות בין-דתית, הניתנים בהקשר מכיל ורחב 
ולא בהקשר כיתתי ובדלני. ערכים משותפים אלה אינם חייבים להיות מתחום הפוליטיקה 
או הדת. הם יכולים להיות ערכים משותפים בתחומים כמו אמנות, ספורט או ירידים. 
צורך זה בפרויקטים לא-כיתתיים הוא אולי נכון עוד יותר בערים שחוו קונפליקטים 
בעבר הקרוב, בתקווה שהם יעזרו לתושבים לאמץ גישה בונה יותר. אמצעים אחרים 
לשנות את גישתם של התושבים כוללים פרויקטים חינוכיים, פיתוח חזון לעבר עתיד 
שלו יותר, או חשיבה יצירתית על קווי הגבול הבין-קהילתיים. חשוב גם לפתח ראייה 
רחבה, אשר תחרוג מעבר לביטויי הבעיות ולסימפטומים ותבחן את בעיות היסוד, כגון 

זיהוי חולשה אזורית או זיהוי מוקדי מתיחות וצרכים הזקוקים  לחיזוק. 

למרות שפרויקטים יכולים לפעול לקראת מסגרת חיים חדשה, הם גם יכולים לעבוד 
על בעיות מסוימות ומוחשיות בקהילה. כך למשל, קרן או סוכנות לפיתוח כלכלי יכולה 
לעזור ולהזרים חיים חדשים לכלכלתה של קהילה, או עיתון יכול לעזור לזהות את 
ההתנהגויות והעמדות הבסיסיות הגורמות לקונפליקט. יתרה מזו, סמינרים בנושאי 
פתרון סכסוכים יכולים לעזור ולספק לחברי הקהילה כישורים לפתרון סכסוכים או 

להנחיל את כישורי התקשורת הנחוצים להשגת חיים בשלום. 

מעורבות הממשלה 
יכולה לשמש גורם 
מפתח להתקדמותו של 
פרויקט אך עלולה גם 
להזיק ולסבך עניינים 
הרבה יותר מפרויקט 
המבוסס בקהילה בלבד



התגובה השלילית כלפי מהגרים אינה תופעה חדשה, כדברי לאו לוקסן בשנת 2005. 
למרות שתגובה זו נתפסת כייחודית לכל מדינה ומדינה, לוקסן הראה, בעקבות מחקר 
של מהגרים אירים בבריטניה, פולנים בגרמניה, איטלקים בצרפת ]לפני 1940[, ומאז 
1950 קריבים בבריטניה, טורקים בגרמניה ואלג'ירים בצרפת, שאין זה כך וכי זו אינה 
תופעה חדשה.47  אם קבוצות קהילות מבקשות לייצר מצבי חיים בני קיימא ולעודד את 
שביעות הרצון הכללית של תושבי עיר, עליהן לחפש את הגורמים המייצרים הצלחה 
בארצות מסוימות שאזרחיהן מאושרים.48  מחקר גילה ששירותי בריאות, צמיחה כלכלית, 
דמוקרטיה, חינוך וסובלנות חברתית, קשורים כולם לאושר. שיקולים מיוחדים אלה 
עשויים לעזור ולעצב את מיקודם של הפרויקטים, ולו גם על ידי מניעת הקמת פרויקטים  

שאין בהם תועלת. 

מעורבות הממשלה יכולה לשמש גורם מפתח להתקדמותו של פרויקט אך עלולה גם 
להזיק ולסבך עניינים הרבה יותר מפרויקט המבוסס בקהילה בלבד. בערים מפולגות 
שיש בעברן הקרוב סכסוך, מעורבות הממשלה עשויה להעלות מתחים ולהיות הצעה 
בלתי-ישימה. היוצא מן הכלל של כלל זה היו בלפסט וערים בארצות הבלקן, כי שם 
כבר התקיים תהליך שלום רשמי שהוביל להסכמים  בין הצדדים לסכסוך שהסכימו על 
הקמת פרויקטים כאלה. יחד עם זאת, אם קבוצה קהילתית ללא מעורבות ממשלתית  
מתמקדת בבעיות שנציגי ממשלה מסוימים רואים בהן את תחום אחריותם, עלולים 
להיווצר עימותים או לפחות בעיות מול הרשויות.  לפיכך, בשאלה אם ובאיזה מידה יש 
לערב את הרשויות ולשתף איתן פעולה יש להכריע בהתבסס על מיפוי המעורבות של 

הממשלה בתחומים שהפרויקט מבקש להתמקד בהם. 

קבוצות עשויות להחליט על המידה שבה הן היו רוצות במעורבות של אנשים מחוץ 
לעיר, ומה התחום הגיאוגרפי שהפרויקט יכסה. אפשר לבחור במודל פנים-עירוני 
הפועל אך ורק בתוך תחומי העיר, במודל בין-עירוני הבונה בריתות וקושר קשרים 
בין ערים סמוכות או בין ערים ברחבי העולם או במודל בינלאומי המנקז אליו תרומות 
והשתתפות מאנשים מרחבי העולם כולו. מודל בינלאומי יביא אנשים מבחוץ שיציעו 
פרספקטיבה חדשה על העיר או שיחלקו את הפרספקטיבה שלהם עם אנשים מתוך 
העיר בה מתקיים הפרויקט. מודל זה הוא טוב בתור נקודת התחלה אך לא תמיד יענה 
על כל תחומי העניין בתוך הקהילה;  אם כל ההצעות באות מן הקהילה הבינלאומית, 
הקהילה המקומית עלולה לאבד את תחושת המעורבות והמושקעות; וכן עלולה להיווצר 
התנגדות מבפנים להתערבות מבחוץ. מודל בין-עירוני עשוי לדרוש מעורבות של דרגים 
ממשלתיים גבוהים יותר או לפחות של מתאמים מיומנים על מנת לייסד קשר יעיל עם 
פקידי ממשלה וכדי למנוע את הבעיות שתוארו לעיל. נראה שמודל  המתבסס בעיקר 
על הקהילה המקומית הוא הפשוט והכללי ביותר שרוב הערים יכולות לבחור, גם אם 
אולי לא יהיה להן מערך תמיכה חזק בצדו או גם אם לא יביא אתו תרומה בעלת משקל 

של רעיונות חדשים כמו שני המודלים האחרים.

גורם העשוי להשפיע על ההכרעה לגבי טווח הכיסוי הגיאוגרפי של הפרויקט הוא 
מידת השפעתו בעולם האמיתי. קבוצות יכולות לבחור בגישה אקדמית או תיאורטית, או 
להתמקד בגישה מבוססת קהילה. בקבוצה המורכבת מחברי קהילה שאינם )בהכרח( 

אם כל ההצעות באות מן 
הקהילה הבינלאומית, 
הקהילה המקומית 
עלולה לאבד את תחושת 
המעורבות והמושקעות
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אקדמאים, סביר להניח שהגישה מבוססת הקהילה תוכל להשתמש טוב יותר במיומנויות 
של אנשי הקבוצה ובכישרונותיהם, ובנוסף להשתמש טוב יותר בהזדמנויות ולהחיל 
שינויים ישירים בקהילה. גישה אקדמית תהיה שימושית לאקדמאים עצמם וניתנת 
ליישום בהזדמנות אחרת וכן תהיה אולי שימושית כפרויקט צדדי לקבוצות בקהילה, 
אך תוצאותיה בעולם האמיתי עשויות להיות מוגבלות. כמו כן גישה אקדמית עלולה 
ליצור פולמוס, משום שמעצם טבעה סביבה אקדמאית יוצרת דיון וויכוח, וזה עשוי 
להתפשט אל מעבר לגבולות העיר. ככלל, פרויקט ממוקד קהילה הוא הכללי ביותר 
ויתאים לצורכיהם של קבוצת אנשים שאינם בעלי מקצועות מתמחים או ידע ייחודי, 
והקמת ארגון המעצים את הקהילה ומעלה את רמת החיים של חבריה הוא הצורה 

הפשוטה ביותר להתקדם בפרויקט. 

הגורם הרביעי והמובן מאליו ביותר הוא נושא הפרויקט. שלושה מודלים מתבררים 
כפופולאריים ביותר: מודל בין-דתי, מודל חינוך משותף ומודל בין-תרבותי. הבין-דתי, 
על אף היותו פופולארי בערים רב-תרבויות פשוטות, פופולארי פחות באותן ערים שחוו 
קונפליקט בעברן הקרוב. מודל זה יכול לשמש דרך טובה לפתוח בדיאלוג בין קבוצות 
מסוכסכות, בעיקר כאשר הסכסוך ביניהן אינו סובב סביב שאלות דתיות, ולתרום לבניית 
קהילה חזקה יותר. מודל החינוך המשותף גם הוא שימושי כי הוא מכנס יחד ילדים על 
מנת ליצור קהילה לכידה יותר ולבנות מערכות יחסים לדורות הבאים. הבעיה במודל 
החינוך המשותף היא שקבוצות רבות כבר ניסו אותו. קבוצה חדשה המנסה לעבוד על 
נושא זה תיאלץ למצוא נישה משלה ולהסביר במה שונה הקבוצה שלהם או קבוצת 
החינוך שלהם מקודמותיה. אפשר גם לצרף את כל טיפוסי הפרויקטים האלה לאחד.

לסיכום, גורמים שונים תורמים למה שמרכיב עיר משותפת. מחקר עתידי יוכל לנסות 
ולברר איזה מכל המרכיבים הוא האפקטיבי ביותר ומה הן התוצאות לטווח הארוך ברמת 
הקהילה המארגנת. יהיה מעניין לראות אם ארגון קהילתי מביא שיפור בטווח הקצר 

בלבד ואז הקהילה חוזרת למצבה הקודם, או שמא השיפור נמשך גם בטווח הארוך.

גישה אקדמית תהיה 
שימושית לאקדמאים 
עצמם, אך תוצאותיה 
בעולם האמיתי עשויות 
להיות מוגבלות. 
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עם זאת, לאחר המלחמה, רבים מהנאמנים לבריטניה )או בשמם האחר - טורים( שהיו 
נאמנים לבריטניה במהלך המהפכה האמריקנית, המשיכו לסבול התנקלויות מצדם של 
הפטריוטים, שבמהלך המהפכה האמריקנית תמכו בעצמאות.  קיימת סתירה בין המקורות 
באשר לגורלם של מרבית הנאמנים לאחר המלחמה.  אחדים מהם שבו לאנגליה.  אחרים 
עברו לקנדה, לאיי הבהמאס, ולאיי הודו המערבית.  מי שנשארו באמריקה הוחרמו על ידי 
החברה, לא יכלו להתמודד על משרות ציבוריות מבלי שנשבעו תחילה אמונים, נאסרו בעוון 
בגידה, זכו ליחס חשדני ורכושם מלפני המלחמה הוחרם להם.  אחדים מהם הצליחו להישאר 
באמריקה, במיוחד בערים גדולות, שבהן יכלו להיטמע בתרבות.  רק במלחמת 1812 בוטלו 

חוקים נגד הטורים והשנאה כלפיהם החלה להתמתן.

  Claude Halstead Van Tyne.  )1902). The Loyalists in the American Revolution.
Macmillan. http://www.questia.com

Dutch Colonies.”  National Park Service. http://www.nps.gov/history/nr/”
travel/kingston/colonization.htm

 Kansas City: History.  2006. High Beam Encyclopedia.  Gale Group.  Accessed
 July 15, 2008 from http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3441801665.html

Early History of London.”  http://www.londonnet.co.uk/ln/guide/resources/”
history.html “The Battle of Hastings.”  London Online. http://www.londononline.

 co.uk/history/norman/  "Tudor and Restoration London.”  The Free Dictionary
by Farlex. http://encyclopedia.farlex.com/Tudor+and+Restoration+London

 Alaknanda Patel. 2003. "Cultural Diversity and Conflict in Multicultural 
 .Cities.”  University of Baroda, India.  pp. 17-18

Auckland City's Long-term Plan 2006–2016.” http://www.aucklandcity."
govt.nz/council/documents/focus/2006/vision.asp
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 Diverse San Francisco.”  Only in San Francisco: The Official Visitors Site for"
San Francisco.  Accessed July 17, 2008 from http://www.onlyinsanfrancisco.

  com/insiders_guide/diverse_sf.asp

San Francisco Human Rights Commission http://www.sfgov.org/site/
 sfhumanrights_index.asp

http://www.nyc.gov/html/cchr/ 

חיפה משמשת כמקור להשוואה בטבלאות 1, 2 ו- 3. 

 Thomas Brinkhoff.  "The Principal Agglomerations of the World." Accessed
   July 17, 2008 from http://www.citypopulation.de/World.html

  Whites make up the majority, and the largest nonwhite minority group is Chinese."
Belfast: A Profile of the City 2007/2008." Belfast City Council. http://www.
belfastcity.gov.uk/factsandfigures/demographics.asp?menuitem=demographics

 Population Size and Demographic Characteristics." Official Website"   14
of Jerusalem. http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=2

לבנים הם הרוב, ושחורים הם קבוצת המיעוט הלא לבן הגדולה ביותר."

  Community Highlights for Montreal: Visible Minority Population Statistics."
2008. Accessed July 17, 2008 from http://www12.statcan.ca/english/census06/
data/profiles/community/Details/Page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=2
466023&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=montreal&Searc
=hType=Begins&SearchPR=24&B1=Visible%20minority&Custom

 Demographics" .זהו המקור היחיד באנגלית שהצלחתי למצוא שמציג מידע דמוגרפי מלא
of Novi Sad, 2002 Census." Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Novi_
http://www. בכתובת   נמצא  העיר  של  הרשמי  האינטרנט  Sad#Demographicsאתר 

  gradnovisad.org.yu/cnt/index.php?id_node=340

האוכלוסייה האתנית השתנתה דרמטית ממפקד האוכלוסין של 1998 עד אומדן האוכלוסייה 
של 2002.  שינוי זה נובע ככל הנראה מגידול שנרשם באוכלוסיית הבוסנים בטוזלה בין 
השנים 1991 ו- 1998. על פי אומדנים, בשנת 1998 נחלקה אוכלוסיית העיר ל-  62.7% 
בוסנים ו- 37.3% אחרים, ואילו בשנת 1991, החלוקה הייתה 47.6% בוסנים ו- 52.4% אחרים. 

 Tuzla." http://www.enjoybosnia.com/page-al-Tuzla-pg-4.Data on population"

in 2002. "Tuzla Canton." Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Tuzla_Canton

Population by Ethnicity, By Towns/Municipalities, Census 2001. "http://www.
 dzs.hr/Eng/censuses/Census2001/Popis/E01_02_02/E01_02_02_zup14.html

http://www.osijek.hr/eng/index.asp

 Haifa Information Card 2005." Research and Statistical Information"
Department. Haifa Municipality. http://www.haifa.muni.il/Cultures/en-US/city/
/Statistics

 Auckland". Auckland Regional אוכלוסייתה של אוקלנד בשנת 2006 נלקחה מהמאמר
 Council. " http://www.arc.govt.nz/auckland/our-auckland/auckland-city.cfm
 Information about ethnic composition from "Quickstats About Auckland
Region." Statistics New Zealand. http://www.stats.govt.nz/census/census-
outputs/quickstats/snapshotplace2.htm?id=1000002&tab=CulturalDiversit

 =y&type=region&ParentID
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http://factfinder.census.gov/ .אומדנים משנת 2006 של הלשכה לסטטיסטיקה האמריקנית
servlet/DTTable?_bm=y&-geo_id=16000US2507000&-ds_name=ACS_2006_

   EST_G00_&-mt_name=ACS_2006_EST_G2000_B02001

 Kansas City City, Missouri Statistics and Demographics )US Census"
 2000)." Area Connect. http://kansascitymo.areaconnect.com/statistics.htm
באזור קנזס סיטי רבתי, הפערים האתניים בין הרוב הלבן גדולים עוד יותר - נכון לשנת 2003, 81% 

  Greater Kansas" מהאוכלוסייה הם לבנים ו- 19% הם בני מיעוטים אתניים. הנתונים לקוחים מתוך

.http://www.missourieconomy.org/regional/kcmetro/index

 London.” 2001”.קבוצת המיעוט הגדולה ביותר היא של הודים  stm#demographics
Census. National Statistics. http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/h.

 asp#ethnic

שני המיעוטים הגדולים ביותר היו שחורים/אפרו-אמריקנים )26.6%( ולטינים/היספאניים 
 State and County QuickFacts: New York )city), New York.” US”  .)27%(

Census Bureau.http://quickfacts.census.gov/qfd/states/36/3651000.html

שתי קבוצות המיעוטים הגדולות ביותר בטורונטו הם סינים )10.6%( ודרום-אסיאתים 
Toronto’s Racial Diversity. ”City of Toronto: Toronto Facts. http://” .)10.3%(

/www.toronto.ca/toronto_facts/diversity.htm

 State & County QuickFacts:” .)32.1%( המיעוט הגדול ביותר בסן פרנסיסקו הוא אסיאתי
San Francisco County, California.” US Census Bureau. http://quickfacts.

 census.gov/qfd/states/06/06075.html

אוכלוסיית קבוצה א' היא צד אחד בקונפליקט ואוכלוסיית קבוצה ב' היא הצד השני בקונפליקט.  
הצדדים בקונפליקט מוזכרים בעמודה 'שם העיר' ובסדר של העמודה.  לדוגמה, בשורה של 
מונטריאול, אוכלוסיית קבוצה א' היא צרפתית ואוכלוסיית קבוצה ב' היא אנגלית, וקבוצות 
מעורבות כוללות אנשים שהינם דוברי אנגלית וצרפתית ילידיים.  בבלפסט, אוכלוסיית קבוצה 
א' היא פרוטסטנטית ואוכלוסיית קבוצה ב' היא קתולית.  בירושלים ובחיפה, אוכלוסיית 

קבוצה א' היא יהודים ואוכלוסיית קבוצה ב' היא ערבים.       

 Population by Mother Tongue, by Census Metropolitan Area 2006"
  ".)Census

Belfast Demographics." Belfast City Council. http://www.belfastcity.gov.uk/"
factsandfigures/demographics.asp?menuitem=demographics

 Table 2.12 Localities and Population by Type of Locality and Population"
 Group." Statistical Abstract of Israel 2007 No. 58. Israel Central Bureau of
Statistics

/New York City Human Rights Commission. http://www.nyc.gov/html/cchr

 Minority Ethnic Groups in Belfast. Good Relations. Belfast City Council.
Accesed July 22, 2008 from http://www.belfastcity.gov.uk/goodrelations/
MinorityEthnicGroupsInBelfast.asp

Sister City International. http://www.sister-cities.org/sci/  למידע נוסף,  ראה
 aboutsci/mission

לפרטים נוספים על יוזמת היחסים הטובים בבלפסט )Belfast GoodRelations(, ראה 
 http://www.belfastcity.gov.uk/goodrelations/index.asp?menuitem=ourvision
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United States Institute of Peace Balkans Initiative. http://www.usip.org/
/balkans

באתר של העיר בוסטון נאמר כי "הוועדה לזכויות אדם של בוסטון פועלת כדי להבטיח 
נגישות מלאה ושווה לשירותים ציבוריים ולדיור ציבורי" ואילו באתר האינטרנט של ניו יורק 
נאמר "החוק אוסר על הפליה בתעסוקה, בדיור ובדיור ציבורי על בסיס גזע, צבע, אמונה, גיל, 
מוצא לאומי, אזרחות או מעמד אזרחי, מין )לרבות זהות מינית והטרדה מינית(, אוריינטציה 
מינית, נכות, מצב משפחתי, ומצב זוגי. זאת ועוד, החוק מעניק הגנה מפני הפליה בתעסוקה 
המבוססת רישום מעצרים או הרשעות וסטטוס של קורבן לאלימות במשפחה, הטרדה 
ועברות מין. בנושא הדיור, החוק מעניק הגנה נוספת על בסיס עיסוק חוקי, מצב משפחתי, 
וכל מקור הכנסה חוקי. חוק זכויות האדם של העיר אוסר גם על שימוש בנקמה ובהטרדה 

על בסיס דעה קדומה."  

 Boston Office of Civil Rights: Fair Housing, Human Rights, Disability
 http://www.cityofboston.gov/civilrights/rights.asp New York City Human Rights
 Commission. http://www.nyc.gov/html/cchr/home.html

לא היה די מידע על תוכניות באזור הבלקן כדי לעשות השוואה.   

 Gary Orfield and Nancy McArdle. August 2006.“The Vicious Cycle: Segregated
 Housing, Schools and Intergenerational Inequality.” Joint Center for
     Housing Studies: Harvard University

 Annick Germain. “The Social Sustainability of Multicultural Cities:
 a neighbourhood affair?” Institut national de la recherche scientifique -
Urbanisation, Culture et Société

Belfast Good Relations Unit. http://www.belfastcity.gov.uk/goodrelations

http://www.diversityworksforlondon. ראה ,Diversity Works for London למידע נוסף על

 /http://www.irr.org.uk ראה ,Institute for Race Relations למידע נוסף על /com

Auckland Plans, Policies, and Reports: Liveable Communities. http://
 www.aucklandcity.govt.nz/council/documents/liveable/projects.asp

Auckland Inter-faith Council. http://www.hrc.co.nz/home/hrc/introduction/ten
girathenzdiversityactionprogramme/participants2008/aucklandinter-faithcouncil.
/php

 Vadodara Municipal Corporation. http://www.vadodaracity.com/index.htm

 Alaknanda Patel. )2003). “Cultural Diversity and Conflict in Multicultural
Cities.” KNOW: Knowledge, Technology, and Human Capital

Vadodara Municipal Corporation. http://www.vadodaracity.com/index.htm

תחרות Just Jerusalem הייתה תחרות בינלאומית שעודדה את המשתתפים מכל רחבי העולם 

להשתמש בתכנון עירוני כדי להראות את חזונם לגבי ירושלים בעתיד. 

 Leo Lucassen. )2005). The Immigrant Threat: The Integration of Old   47
 .and New Migrants in Western Europe since 1850. University of Illinois Press

Denmark Happiest Place on Earth.” 28 July 2006 BBC News. http://news.”

bbc.co.uk/2/hi/5224306.stm “Denmark ‘Happiest’ Country in the World.” http://

/www.cnn.com/2008/HEALTH/07/02/nations.happiness
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> משותפות  ם  רי ית ע י בנ ב צורך  על ה

בשנת 1993 היו מדינות יוגוסלביה לשעבר שקועות במלחמת אזרחים עקובה מדם. 
בערים שבהן חיו בני קהילות שונות זו לצד זו קמו שכנים זה על זה, טיהורים אתניים 
הפכו מאות אלפים לפליטים, ועוד מאות אלפים אחרים איבדו את חייהם בשל המלחמה. 
באותה עת, החליט הקונגרס למועצות מקומיות ואזוריות מטעם מועצת אירופה,

(The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe( להקים 

סוכנויות של דמוקרטיה מקומית (Local Democracy Agencies( בערים אלו. הסוכנויות, 
שנקראו בתחילה "שגרירויות דמוקרטיה מקומיות", הוקמו במקור כדי לספק סיוע מוחשי 
לעיריות מוכות מלחמה ביוגוסלביה לשעבר, באמצעות שותפויות עם מקבילותיהן במערב 
אירופה. הן התבססו על ההנחה שגיבוש שלטון עצמי מקומי וביצוע פרויקטים ברמת 
הקהילה – פרויקטים המערבים את הקהילות עצמן – הם הדרך הטובה ביותר להשיב 

את האמון ולבנות מחדש אמון בתוך הקהילות השסועות כתוצאה מהמלחמה. 

סוכנויות אלו, שבמקור סיפקו סיוע לכפרים, לעיירות ולערים ביוגוסלביה אשר נהרסו 
במלחמה, גדלו עם השנים והפכו לרשת ייחודית המבקשת לחזק את הדמוקרטיה המקומית, 
לקדם חברה אזרחית פלורליסטית וסולידריות בין הקהילות המקומיות והאזוריות לבין 
השלטונות שלהן, וכן להגן על חברה פלורליסטית, רב-תרבותית ורב-דתית. בשנת 1999 
 Association of Local Democracy Agencies,  - הוקם ארגון הגג של סוכנויות אלו
ALDA או בעברית "איגוד סוכנויות הדמוקרטיה המקומית".  ALDA קמה כדי לתאם את 

המערך ההולך וגדל של ארגוני הדמוקרטיה המקומיים. כאשר המלחמה בבלקן הגיעה 
אל קצה, ההתמקדות של ALDA עברה מניהול משבר לחיזוק הדמוקרטיה המקומית, 
תוך שימת דגש על קידום יחסי סובלנות ואמון בין הקהילות. בהמשך, הוקמה סוכנות 
נוספת בעיר קואטאיסי בגיאוגרגיה, וכיום מתאמת ALDA רשת של 12 ארגוני דמוקרטיה 
מקומיים במערב הבלקן ובדרום קווקז, הכוללים 300 חברים ושותפים )עיירות, אזורים 
ועמותות( מ-30 מדינות מאירופה רבתי. ALDA פועלת גם לקידום אזרחות אירופית 

פעילה, וכן מסייעת לחברי הרשת במימוש פרויקטים של דמוקרטיה מקומית.

ה  ס : התפי ות בותי ר לרב-ת עבר  מ
> ת  ן-תרבותי הבי

ל- ALDA יש שורשים בהרי מרכז בוסניה, בסרייבו הנצורה, באזור הכבוש-לשעבר 
של קריינה, בקנין, בבנובינה, ביערות האפלים של מונטנגרו על הגבול עם סנדזאק, 
במישורי פאנוניה, במקדוניה מוכת הצרות )או ברפובליקת מקדוניה של יוגוסלביה 
לשעבר(, בסרביה שאי אפשר היה להגיע אליה במשך שנים של בידוד. ואכן, ארגוני 
הדמוקרטיה המקומיים נולדו מתוך אימי המלחמה בבלקן, מתוך צורך להשיב את 
 ALDA ,האמון ולבנות מחדש אמון בתוך הקהילות השסועות כתוצאה מהמלחמה. מאז

סוכנויות אלו, שבמקור 
סיפקו סיוע לכפרים, 
לעיירות ולערים 
ביוגוסלביה אשר נהרסו 
במלחמה, גדלו עם 
השנים והפכו לרשת 
ייחודית המבקשת
לקדם חברה אזרחית 
פלורליסטית



וארגוני הדמוקרטיה המקומיים מתאמצים לתת מענה לצורכי שמירת השלום והכבוד 
כלפי זכויות האדם וכבוד האדם, על ידי קידום ערכים של דמוקרטיה מקומית ומעורבות 

אזרחית בכל רחבי אירופה ואצל שכנותיה.

זאת ועוד, ALDA רואה בקהילה המקומית וברשויות המקומיות אבני יסוד למערכת של 
שלטון דמוקרטי. למעשה, במובנים רבים הגלובליזציה הפכה את עקרונות הממשל 
המקומי התקין לחשובים אף יותר: אפילו לאור הפרויקטים רחבי ההיקף המיושמים 
ברמה המקומית ועל פי הכללים של ערכאות הממשל הגבוהות יותר, מוטב להציע 
פתרונות גם ברמת השטח והקהילה. באופן בלתי נמנע, נוכחנו לדעת שאדם אינו יכול 

להיות "אזרח העולם" אם הוא אינו "אזרח ביישוב שלו עצמו."

ההקשרים הבין-תרבותיים, שבהם ALDA וארגוני הדמוקרטיה המקומיים פועלים בעיקר, 
כלומר בבלקן ובדרום קווקז, שבריריים במיוחד ועדיין זקוקים לשיפור ההידברות ושיתוף 
הפעולה בין הקהילות השונות החולקות את אותו המרחב ואת אותן הערים. על סמך 
הניסיון המצטבר מן הפרויקטים באזורים אלה, הבינו ראשי ALDA את החשיבות שבמעבר 
מהמושג המסורתי של רב-תרבותיות אל דיאלוג בין-תרבותי. אף כי המונחים "רב-תרבותיות" 
ו"בין-תרבותיות" משמשים לסירוגין לעתים קרובות, הם מייצגים גישות שונות מבחינה 

איכותית לגבי ניהול ופיתוח הפוטנציאל של השונות האתנית והתרבותית.

הגישה הבין-תרבותית מרחיקה מעבר להזדמנויות שוות וכבוד כלפי הבדלים תרבותיים 
קיימים; היא פותחת פרספקטיבה לשינוי דמוקרטי של המרחב הציבורי, היא מציגה את 
התרבות האזרחית ואת המוסדות האזרחיים. לפיכך, היא אינה מכירה בגבולות תרבותיים 
כקטגוריה קבועה, אלא כאלמנט שמשתנה כל הזמן. גישה בין-תרבותית שואפת לאפשר 
דיאלוג, אינטראקציה, חילופי דברים והבנה הדדית בין אנשים בעלי רקע תרבותי שונה.

תהליך זה מצריך שיפור שותפויות וסינרגיות ברמה המקומית, ודיאלוג יעיל יותר ושיתוף 
פעולה בין הרשויות המקומיות לבין ארגונים אזרחיים מקומיים. משום כך, ממשלים 
מקומיים בקהילות עירוניות צריכים לנקוט מדיניות מקומית שתתעדף אסטרטגיות 
פיתוח המבוססות על נקודות ההשקה בין תרבויות שונות, בניגוד לגבולות המסורתיים 
המוגדרים של קהילות אתניות ותרבותיות מוכרות. במילים אחרות, על פי החזון של 
ALDA, ממשלים מקומיים צריכים לקדם אינטראקציה ותקשורת בין הגבולות התרבותיים, 

ובכך לפתוח את המרחב לחדשנות תרבותית, חברתית וכלכלית. כך למשל, תהליכים 
של שותפות הציבור בתכנון הופכים למרחב ציבורי של ממשל בין-תרבותי תקין, הפועל 

לטובת כל האזרחים וקבוצות האזרחים השונות, מעבר להבדלים תרבותיים ואתניים.

הבנה בין-תרבותית ויחס של כבוד לזכויות שוות לכל הקהילות האתניות הם העקרונות 
והערכים הבסיסיים, שחשיבותם הלכה וגדלה בתהליך ביזור השלטון והרחבת היקף 
היכולות ברמה המקומית, כתוצאה ממנו. ההשתתפות הדמוקרטית בקהילות הרב-אתניות 

המקומיות מצריכה מנגנוני השתתפות יעילים ומוסדות מתאימים.

דמוקרטיה פירושה גם שאזרחים יכולים לחיות חיי שלווה ולראות במגוון התרבותי, 
החברתי והדתי שלהם מאפיין מעשיר, ושכדאי להם "להתאחד למען הטוב יותר", כפי 
שנאמר בהצהרת ברלין של הנשיאות הגרמנית של האיחוד האירופי בשנת 2007,  
בהתייחס לאזרחים האירופיים. יתר על כן, "אנו מתעשרים מפתיחת גבולות וממגוון של 
שפות, תרבויות ודתות. ישנם יעדים רבים שלא נוכל להשיג לבדנו אלא בכוחות משותפים."

הגישה הבין-תרבותית
אינה מכירה בגבולות 
תרבותיים כקטגוריה 
קבועה, אלא כאלמנט 
שמשתנה כל הזמן.

ממשלים מקומיים 
צריכים לקדם 
אינטראקציה ותקשורת 
בין הגבולות התרבותיים, 
ובכך לפתוח את המרחב 
לחדשנות תרבותית, 
חברתית וכלכלית.
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ALDA: דוגמאות לפרויקטים  בערים משותפות <

הדבר שהופך את הסוכנויות לדמוקרטיה מקומית לייחודיות כל כך היא המתודולוגיה של 
שיתוף פעולה רב-צדדי ביזורי, כלומר שותפויות בין הרשויות המקומיות והאזוריות לבין 
ארגונים לא-ממשלתיים מכל רחבי אירופה. סוכנויות הדמוקרטיה המקומית מתפקדות 
באופן דומה למערכת הערים התאומות, ומחברות יחד שותפים בינלאומיים וכן שותפים 
מקומיים ולאומיים בפרויקטים שלהם. הפרויקטים של ALDA מתוכננים לעתים קרובות 
כך שיתאפשר מרחב לחילופי שיטות עבודה מוכחות ושיתוף פעולה בין השחקנים 
השונים המעורבים כדי שהם יוכלו לפתח יחד פרויקטים, ובכל מקרה שני הצדדים 

יכולים לצאת נשכרים מהשותפות.

הפרויקטים הנוכחיים כוללים סמינרים לשיתוף פעולה חוצה גבולות, בניית יכולות 
לרשויות מקומיות וארגונים לא-ממשלתיים, העצמת נוער ונשים וכן פעולות מיקרו-
אשראי והכשרה באינטגרציה אירופית. ביניהם יש כמה פרויקטים העוסקים בסוגיות 
מרכזיות הנוגעות לערים בין-תרבותיות, כמו הערים במדינות יוגוסלביה לשעבר, בהן 

אנשים מרקע אתני שונה וקבוצות דתיות שונות חולקים את אותו המרחב.

כך למשל מפעילה רשת ALDA את "השותפות האזורית בין ערים בין-תרבותיות" המתקיימת 
בערים בשלוש מדינות במערב הבלקן: סובוטיקה בפרובינציה העצמאית של וויוודינה 
)סרביה(, מוסטאר בבוסניה והרצגובינה ואוסייק בקרואטיה. מטרת הפרויקט היא לתמוך 
בניהול המגוון בקהילות רב-אתניות מקומיות, וכן לקדם ולהעלות מודעות לגבי השפעת 

המדיניות המקומית וחשיבות המדיניות המתייחסת לשונות. 

היעדים המרכזיים הם:

< לתמוך בהקמת מבנים מוסדיים ומנגנונים מקומיים להידברות וסובלנות בין-       
תרבותית, פיתוח שירותים מוניציפליים חדשים, נהלים ודרכי עבודה שיתרמו לשיפור 
הממשל הבין-תרבותי ברמה המקומית תוך השתתפות יעילה של ארגוני חברה 

אזרחית וקהילות מיעוטים בתהליך קבלת החלטות.

< לעודד הידברות וחילופי דברים בין מעצבי המדיניות ומקבלי ההחלטות בקהילות 
הרב-תרבותיות המקומיות ושיח ציבורי שיקדם שונות ומורשת תרבותית של מיעוטים 

כמקור עושר;

< לעזור בהעלאת מודעות ציבורית להשתתפות מיעוטים בקהילה המקומית ולחילופי 
נהלים מקומיים בין האיחוד האירופי ומערב הבלקן;

< לתמוך ביצירת רשתות יעילות ושותפויות בין ארגוני חברה אזרחית בשיתוף עם 
רשויות מקומיות מהאיחוד האירופי וממערב הבלקן, על ידי חילופי נהלים מקומיים 
ומציאת גישות משותפות להערכת רב-תרבותיות בהקשר האירופי העכשווי, ולעזור 

בבניית מחויבות משותפת לפעולות המשך מעשיות.

מטרת הפרויקט היא 
לתמוך בניהול המגוון 
בקהילות רב-אתניות 
מקומיות, וכן לקדם 
ולהעלות מודעות לגבי 
השפעת המדיניות 
המקומית וחשיבות 
המדיניות המתייחסת 
לשונות. 



בפרוייקט אחר, תומכת רשת ALDA בהשתתפותה של העיר סובוטיקה בתכנית האירופית 
לערים בין-תרבותיות. בתכנית זו שותפות 14 ערים, ביניהן רג'יו אמיליה, ליון, לובלין, 
פטראס, טיבורג, ברלין-נויקלן, אוסלו, גריניץ'. הן מעורבות בהידברות אינטנסיבית של 
חילופי פרקטיקות בתחום ממשל מקומי תקין בקהילות רב-אתניות ורב-תרבותיות. מרכיבי 
התכנית כוללים שיח ציבורי, שימור מורשת תרבותית, מידע, תיווך וחינוך. באפריל 2009 
אורגן כנס ראשון לחילופי נציגים מהערים )נבחרי ציבור, עובדי השירות הציבורי, נציגי 
מהגרים( תוך שימוש בערים שונות לגישת 'חקר מקרה'. הוזמנו מומחים ומשתתפים 
שיספקו הערות והצעות לגבי המקרים שנבחנו, וכדי לסייע לערים להגדיר את הגישה 
שלהן ואת סדרי העדיפויות מבחינת שירותי ההכללה והרפורמה האדמיניסטרטיבית. 
מסמכי הכנס, הדיונים והסיורים הלימודיים יספקו תובנות מועילות לערי הפיילוט המצויות 
בתהליך הכנה של אסטרטגיות המדיניות הרב-תרבותית שלהן, ויתרמו להכנת קווים 
מנחים לבניית עיר רב-תרבותית – מסמך אסטרטגי לעיונן של 200,000 העיריות באירופה, 
אשר יופץ באמצעות הקונגרס לרשויות מקומיות ואזוריות של מועצת אירופה והאיגודים 

הלאומיים לשלטון מקומי.

האיחוד האירופי תמך גם בפרויקט "שותפויות מקומיות לסובלנות" אשר הופעל בסובוטיקה 
בין יוני 2007 ליוני 2008. מרכיב בניית היכולת בפרויקט זה נועד לחברים נבחרים 
ומתנדבים במרכזים קהילתיים שכונתיים וארגונים מקומיים של חברה אזרחית. תכנית 
הכשרה מקיפה, הכוללת הכשרה למעבירי השתלמויות וסדרה של הכשרות וסדנאות 
נושאיות, התקיימה בשישה מרכזים קהילתיים שכונתיים נבחרים בסובוטיקה. התחומים 
הנושאיים המרכזיים שנבחרו קשורים קשר הדוק לתפקיד הקהילות השכונתיות במערכת 
הממשל המקומי, כרובד הממשל הקרוב ביותר אל האזרחים מצד אחד, ומצד שני, 
המסגרת הנושאית נקבעה במידה רבה על ידי הממצאים העיקריים של מחקר שבוצע 

במהלך השלב הראשוני של יישום הפרויקט.

בחורף 2009-2010, הסוכנות לדמוקרטיה מקומית בסובוטיקה ערכה את הסבב השני 
של הפרויקט, תוך התמקדות על חיזוק הדיאלוג הבין-אתני והסובלנות על ידי שיפור 
ההשתתפות האזרחית ברמה המקומית. בחמישה מרכזים קהילתיים שכונתיים בעיריית 
סובוטיקה התקיים הסבב הראשון של הכשרת השתתפות אזרחית בקהילות השכונתיות. 
במחזור השני של סמינרים נושאיים בנושאי נוער השתתפו אנשי עירייה האחראים על 
נוער וספורט, נציגי מרכז קהילתי שכונתי ואנשי המרכז לעבודה עם נוער והקרן המקומית 
לתרבות נוער ויצירה 'פוקוס'. הסמינר הנושאי נועד לסייע לצעירים לשפר את הגישה 

לפעילויות ספורט במרכז העירוני, בלי קשר להשתייכותם האתנית.

סובלנות והבנה בין-תרבותית על ידי הגברת ההשתתפות האזרחית בקבלת החלטות 
שימשו כמסגרת כללית להגדרת הגישות המעשיות וההולמות ביותר לניהול קונפליקטים 
וכישורי פתרון אשר הוצעו למשתתפי הפרויקט. תכנית הכשרה בכישורי פתרון סכסוכים 
והבנה בין-תרבותית היוותה הזדמנות לקירוב הארגוניים המקומיים לחברה אזרחית 
אל המרכזים הקהילתיים השכונתיים כדי לסייע בגיבוש סינרגיה מקומית טובה יותר 
לפיתוח שותפויות. ואולם, הדבר מצריך תמיכה במושג האזרח הפעיל בקהילה המקומית 
והכללת קבוצות אזרחיות שונות בתהליך קבלת החלטות, כאחד מגורמי המפתח ברמת 
ההישג הדמוקרטי. הדבר כרוך גם בהסדרים מוסדיים הולמים ברמה המקומית ובתפקוד 

תקין שלהם, תוך התייחסות מיוחדת לקהילות רב-תרבותיות מקומיות.

סובלנות והבנה בין-
תרבותית על ידי הגברת 
ההשתתפות האזרחית 
בקבלת החלטות שימשו 
כמסגרת כללית להגדרת 
הגישות המעשיות 
וההולמות ביותר לניהול 
קונפליקטים 
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סיכום <

בשנות הניסיון שנצבר בעבודה בבלקן ובדרום קווקז, פעילי רשת ALDA נפגשו עם מגוון 
אנשים מאירופה המורחבת, והצליחו להבין כמה דברים על סכסוכי העבר. הם למדו כי 
כיום, האזרחים עדיין נאבקים, בקהילות המקומיות שלהם, על שלום ועל דמוקרטיה, וכן 
כי ישנו צורך חזק מאוד באיזון בין עניינים פרטיים לעניינים ציבוריים, בין כלכלת שוק 
למדינת רווחה, בין תכנית כלל-עולמית לבין השתתפות ומעורבות מקומית אפקטיבית. 
ואכן, האתגרים העולמיים צריכים להיפתר תוך התייחסות למישור המקומי, והשלום 
העולמי יכול להתאפשר אם המנגנונים לשמירתו יהיו יעילים ברמת הקהילה המקומית. 

 ALDA ,)'מכיוון שהשונות היא חלק מההיסטוריה ומהקיום שלנו )שפה, תרבות, דת וכד
מודע לכך שעניינים מקומיים דורשים בראש ובראשונה כבוד הדדי וסובלנות, ומצריכים 
גם חוש של אחריות ישירה, כאשר לקבלת ההחלטות יש אחריותיות ישירה ביחס 
לאזרחים. השתתפות ומעורבות פעילה פירושן אחריות, התעניינות, מחויבות, הקשבה 
פעילה וכבוד. אבל בסופו של דבר, ההשתתפות ותהליך קבלת ההחלטות מובילים 

לפתרון "טוב יותר" בטווח הארוך לקהילה כולה.

מכיוון שהאזרחים והחברה האזרחית הם שחקני מפתח בקהילות שלהם – ברמה המקומית 
וגם ברמה הבינלאומית – שלטון מקומי או ערים הם מרכזי הזהות והתרבות המפתחים 
כלים לחיים משותפים, לשיפור הכלכלה וההשתתפות. הם יכולים וצריכים להיות גורמי 

דמוקרטיה וגם אמצעים רבי עוצמה כנגד מערכות נוקשות ולא-דמוקרטיות.

בעקבות המודל של האיחוד האירופי, המהווה אחדות בתוך שונות, ALDA וגופי הדמוקרטיה 
המקומיים מתמודדים עם אחד הנושאים המכריעים ביותר במערכת הפוליטית של ימינו: 
כיצד ליצור דמוקרטיה יעילה שמכבדת זכויות אדם ושונות בעולם משתנה ומורכב. 
שיתוף הפעולה בין רשת ALDA לבין תכנית חיפה עיר משותפת, והשתתפות נציגי 
הרשת בכנס שנערך בחיפה ביוני 2010, הם תרומתה של ALDA לקידום העקרונות של 
עיר משותפת גם בעיר ים-תיכונית זו, שלה נקודות השקה משותפות עם ערים רבות 

אחרות השותפות לרשת.

.

האתגרים העולמיים 
צריכים להיפתר תוך 
התייחסות למישור 
המקומי, והשלום העולמי 
יכול להתאפשר אם 
המנגנונים לשמירתו יהיו 
יעילים ברמת הקהילה 
המקומית. 



קול חיפאי

אני נולדתי בשנת 1965 בפיליפינים, 
הגעתי לחיפה בדצמבר 98, היה לי מזל 

למצוא זוג של מעסיקים, 13 שנה אני 
כבר עובדת איתם ויש לי ויזה. הרבה 

שנים אני בחיפה, אז כל אחד מכיר 
אותי, יש לי הרבה חברים.

בפיליפינים אני מפמפנגה, זו עיר טובה, 
קצת דומה לחיפה. יש לי  שבעה אחים 
ואחיות, אני בין הגדולות.  האחיות שלי 

רצו ללכת לבית-ספר, אז כדי לעזור 
להן, כשהייתי בת 19, נסעתי לכוויית 

לשנתיים, עבדתי כמטפלת לילדים. 

לינדה קלמה 
ילידת 1965, עובדת כמטפלת, 

מתגוררת בהדר ובכרמל, סגנית 
הנשיאה של ארגון העובדות 

הפיליפיניות בחיפה

בגיל 21 חזרתי לפיליפינים, התחתנתי, 
ילדתי שתי בנות, אבל אז חשבתי מה 

אני יכולה לתת להן ולכן באתי לישראל, 
רציתי לדאוג לבנות שלי. הן היו אז 

בנות שנה ושלוש, מכרתי את הפרות 
וכל מה שהיה לי כי צריך לשלם כסף 
לבוא לפה, אז זה היה 4,500 $, היום 

כבר משלמים 6,000 $. הבת שלי בכתה, 
היא לא רצתה להיפרד מהפרות, אני 

הבטחתי לה: 'אל תדאגי מותק, עוד יהיו 
לך הרבה פרות'. ובאמת יש לה עכשיו. 

הזוג שאצלו אני עובדת הוא זוג מבוגר 
שגר בכרמל הצרפתי. לאשה היה 

אלצהיימר, היא נפטרה בינתיים אבל 
עשר שנים הייתי איתה. היא אהבה 

אותי, הייתי קוראת לה 'אמא' )בעברית(. 
אפילו לילדים שלה היא לא הגיבה, 

אם היא שמעה אותי היא עשתה מה 
שבקשתי. כולם אמרו לילדים שלה 

שהיא חיה בגללי. אבל זו עבודה מאוד 
קשה, ולכן בסופי שבוע כשכולם יוצאים 

כולם רוצים לבלות. 

יש לנו דירה ברחוב הרצל. זו דירה של 
שלושה חדרים עם מרפסות, אנחנו 

עשרה וכל אחד משלם 170 ₪. בשני 
חדרים יש מיטות ואנחנו ישנות שם, 

ארבע נשים בכל חדר. יש בחור אחד 
שישן במרפסת המטבח, יש עוד מיטות 

במרפסות, ויש גם חדר גדול שהוא סלון. 
יש לנו שם שולחן אוכל גדול, וכשאנחנו 
מגיעים אנחנו עושים ארוחה גדולה. זה 
כי הפיליפינים, כשהם יוצאים לחופש, 
חשוב להם לאכול את האוכל שלהם. 

המעסיקים פה אוכלים רק עוף, שניצל, 
קציצות, אנחנו לא יכולים לראות את 

זה יותר. 

יש לנו כאן שלוש חנויות של אוכל 
פיליפיני, אנחנו אוהבים את המוצרים 

שלנו, סרדינים, פסטה, סויה, שרימפס, 
בשר חזיר, דגים, אחר-כך יוצאים לבלות. 

יש לנו דירה ברחוב 
הרצל. זו דירה של 
שלושה חדרים עם 
מרפסות, אנחנו עשרה 
וכל אחד משלם 170 ₪. 
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יושבים כל הלילה, משחקים קלפים, 
צוחקים. ברחוב הרצל 40 יש דיסקו, 

יוצאים ורוקדים שם. יש כאלו שקשה 
להם, הם רוצים לקטר, אבל אני תמיד 
אומרת: אל תביאו את הבעיות שלכם 

לחופש שלכם. כשאתם יוצאים לחופש 
תיהנו.  יש כאלו שמגיעים עייפים, הם 

רק רוצים לשכב בשקט ושאף אחד לא 
יפריע להם.

כשאנשים רוצים להתפלל ביום ראשון, 
יש כנסייה ברחוב המגינים, ויש כנסייה 

קתולית בסטלה מאריס. 

בדרך כלל חיפה היא מקום טוב, אבל 
יש גם בעיות. למשל כשאנשים מקבלים 

משכורת הם מקבלים הכל במזומן, 
כי הם רוצים לשלוח לפיליפינים. 

הנרקומנים יודעים את זה, ואז הם 
גונבים. אפילו אם הם הולכים למשטרה, 

המשטרה לא עושה כלום. או לפעמים 
כשהם באים להחליף כסף, ואומרים 

להם: למה אתם מחכים בתור, אני אתן 
לך' ואז נותנים להם דולרים מזוייפים. 

זה קורה הרבה פעמים. לפיליפינים אין 
כסף לעורך דין, הם אומרים: ממילא 

אני לא אקבל את הכסף שלי, אז בשביל 
מה. הם מוותרים. גם משטרת ההגירה 

מתייחסת לאנשים לא טוב, אם לאנשים 
נגמרת הוויזה זורקים אותם במקום 

למצוא להם עבודה חדשה. זה גם בגלל 
הסוכנויות, הן כל הזמן רוצות להביא 
עובדים חדשים כי הן מרוויחות מזה 

כסף, וזה אפילו שיש פה אנשים שכבר 
יודעים עברית, מכירים, יש להם ניסיון. 

בגלל כל הדברים האלו, כדי שנוכל 
לעזור לאנשים שלנו, הקמנו את הארגון 

 PHOWWA . שלנו פה. קוראים לו
 Philipino Overseas  Workers

Welfare  Association  אני נבחרתי 
להיות סגנית הנשיאה. אנחנו עוזרים 

לאנשים, ויש גם ארגונים של ישראלים 

כמה מטפלות פיליפיניות 
יש בחיפה? קשה לנו 
לדעת. בארץ יש כמה 
עשרות אלפים, אנחנו 
מניחים שבחיפה יש 
כמה אלפים – אולי 5,000 
או 6,000.

 אם לאנשים נגמרת 
הוויזה זורקים אותם 
במקום למצוא להם 
עבודה חדשה. זה גם 
בגלל הסוכנויות, הן 
כל הזמן רוצות להביא 
עובדים חדשים כי הן 
מרוויחות מזה כסף

שמסייעים לאנשים שלנו. לפעמים יש 
מעבידים שלא משלמים כמו שצריך, 
ואז קו לעובד עוזרים לנו. יש אנשים 
שנולדים להם ילדים, זו בעיה כי לא 

אמרו לאנשים שאם הם יכנסו להריון 
יחזירו אותם לפיליפינים. זה קורה, ואז 

זו בעיה, יש כמה משפחות כאלו בחיפה. 
ארגון ילדים ישראלים מנסה לעזור 

להם. הם ארגנו גם מסיבה לילדים בחג 
המולד, וזה גם משהו שאנחנו עשינו - 
ארגנו מסיבה גדולה במלון דן פנורמה, 

היו בערך 200 איש, כל אחד שילם 200 
₪. כולן באו בשמלות נשף חגיגיות, היה 
אוכל טוב, היה לנו מנחה משלנו שסיפר 

בדיחות. היו הופעות, נהנו וצחקנו. 

כמה מטפלות פיליפיניות יש בחיפה? 
קשה לנו לדעת. בארץ יש כמה עשרות 

אלפים, אנחנו מניחים שבחיפה יש כמה 
אלפים – אולי 5,000 או 6,000. לא את 

כולם אנחנו מכירים.

אני כבר 13 שנה פה. אחרי עשר שנים, 
כשהמעסיקה שלי מתה, נסעתי לבקר 

את הבנות שלי בפיליפינים. היום הן 
בנות 16 ו-14. הן ילדות טובות, אני 
מדברת איתן כל יום בסקייפ כשהן 

חוזרות מבית-הספר. בכסף ששלחתי 
מפה הן בנו ביית גדול, זה היה החלום 

שלי, שיהיה להן ביית כזה. זה מה 
שטוב שאתה נוסע, אתה יכול לתת 

לילדים שלך דברים שלא היו לך. מצד 
שני זה גם קשה מאוד, כמובן. הרבה 
לילות שכבתי ובכיתי מגעגועים. כל 

הפיליפיניות כאן, שהשאירו את הילדים 
שלהן בביית, בוכות מגעגועים. 

בינתיים אני עוד פה, אבל כשאני אזדקן 
אני אחזור לארץ שלי. אני אוהבת את 
חיפה, יש לי פה חברים, אני מרגישה 
בביית אחרי כל-כך הרבה שנים. אבל 
אני לא חושבת שארצה להישאר פה. 

בסוף אני אחזור הביתה, לפמפנגה. 



תכנון  3
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"לחיפה יש פוטנציאל להיות עיר 
משותפת לכל תושביה, שאותו כדאי 
ואפשר לממש באמצעות מדיניות 
נכונה של תכנון עירוני" כך קובעות 
פרופסור ארזה צ'רצ'מן ופרופסור 
רחל קלוש במאמר הפותח פרק זה.

חיוניים  תכנוניים  עקרונות  אילו 
לתכנון עיר משותפת בכלל, ולחיפה 
בפרט? כיצד ניתן לממשם באופן 
קונקרטי? וכיצד משפיעה התארגנות 
של קבוצות תושבים על התכנון על 
האזרחות העירונית? בכך עוסקים 
מאמרי הפרק, הכוללים גם הצעות 
קונקרטיות לתכנון רב-תרבותי בעיר 

התחתית. 

יניב וייסה 
אל פאשה, חיפה 2008
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תכנון עירוני מהו <

תכנון עירוני הוא תחום פעילות הנשען על ידע מקצועי, הקובע את הפיתוח הפיזי, 
הסביבתי, החברתי והכלכלי של העיר, על אזוריה ושכונותיה. כאחד מתחומי הפעילות 
החשובים של השלטון המקומי, מטרתו לטפל בתשתיות העירוניות ובנכסים הבנויים 
והפתוחים ולהתוות את כיווני הפיתוח העתידיים של העיר. הנושאים בהם עוסק התכנון 
העירוני רלבנטיים לכל אחד ואחת, כיוון שהם משפיעים על אורח החיים ואיכות החיים 
של כל מי שגר ומשתמש בעיר. אלה המכינים ומאשרים תכניות עירוניות מרחביות 
קובעים מה ייבנה ואיפה; מה יהיה מיקומם, תפקידם, אופים וגודלם של האלמנטים 
בסביבה הפיזית; מי יהיו אלה שייהנו מהם ומי יהיו אלה שיפסידו מכך שיבנו או לא 
ומהאופן שבו זה יעשה. התכנון העירוני קובע גם אילו שטחים פתוחים יישמרו ויטופלו, 
מה יהיה אופיים ואילו שטחים ייהרסו לטובת שימושים אחרים, כמו בתים, כבישים, 
מבני ציבור, תעשיה או מסחר.  אך יש להכיר בכך שתכנון איננו יכול לקבוע את האופן 
שבו האנשים יגיבו למצע זה- האם הם ינצלו אותו כפי שהתכוונו מתכנניו? האם יבינו 

את האפשרויות הגלומות בו? 

המתח הבסיסי בתכנון נובע מכך שכמעט תמיד המשאבים הקיימים מוגבלים לעומת 
הצרכים, היעדים  והאינטרסים השונים המעוניינים במשאבים אלה. כמעט תמיד עולות 
דרישות סותרות של צדדים שונים.  היות שכמות המשאבים מוגבלת, על התכנון העירוני 
להתמודד עם מערכת מורכבת של לחצים וקונפליקטים. התכנון העירוני נתון במתח 
בין המוסדות הממשלתיים שלהם יעדים פנים וחוץ מדינתיים, גורמים כלכליים בעלי 
אינטרסים הקשורים בהון, והתושבים שלהם שאיפות משלהם. המשימה המוטלת על 
המעורבים בהכנת התכניות היא לווסת את הקונפליקטים המתגלעים בין הצדדים ולמצוא 
דרכים והסדרים לאזן ביניהם עד כמה שאפשר. אחד המתחים המרכזיים שתכנון העיר 
המודרנית נדרש להתמודד עמו הוא המתח בין פיתוח כלכלי לבין שימור הסביבה 

והמורשת עבור התושבים החיים בעיר ועבור הדורות הבאים .

מערכת התכנון בישראל פועלת על פי חוק התכנון והבניה ומחולקת לשלוש רמות, שבכל 
אחת מהן קיימים מוסדות תכנון מתאימים. ברמה הארצית המועצה הארצית לתכנון 
ולבניה והוועדה לתשתיות לאומיות, ברמה המחוזית ועדה מחוזית לכל אחד מששת 
המחוזות וברמה המקומית ועדת תכנון מקומית המורכבת מנציגי מועצת העיר. כלומר, 
בכל רמה קיימות ועדות תכנון היוזמות תכניות ומאשרות או דוחות תכניות שהוכנו על-
ידי אחרים. בכל רמה קיים משרד מקצועי אשר תפקידו לבדוק ולהעריך את התכניות 

ולתמוך בפעילות של הוועדות המקבילות על-ידי מתן יעוץ מקצועי.

בחיפה, כמו בערים אחרות בארץ, פועלת ועדה מקומית לתכנון ולבניה, המורכבת מחברי 
מועצת העיר הממנים ועדת משנה לתכנון ולבניה שבה חברים חלק מחברי מועצת העיר. 
לצד ועדה זו קיים מינהל ההנדסה העירוני, אשר בראשו עומד מהנדס העיר ומתחתיו 
מספר מחלקות המאוישות על-ידי אנשי מקצוע מתחומי תכנון שונים.1 הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה היא מהחשובות ורבות העוצמה שבין ועדות העירייה – כמעט כל פעילות 
הקשורה לבניה בתחומי העיר תלויה בהחלטותיה. היא יכולה לאשר או לדחות תכניות 

הנושאים בהם עוסק 
התכנון העירוני 
רלבנטיים לכל אחד 
ואחת, כיוון שהם 
משפיעים על אורח 
החיים ואיכות החיים 
של כל מי שגר 
ומשתמש בעיר.



פיתוח שמציעים יזמים וקבלנים, קטנים כגדולים. אך ועדה זו כפופה בהרבה מקרים 
להחלטות של הוועדה המחוזית, שהיא הקובעת הסופית, בדרך כלל1.

תכנון עירוני בעיר משותפת <

בכל מקום, אך במיוחד בערים הטרוגניות ורב-תרבותיות )ורוב הערים בעולם הן כאלו.( 
יש צורך לכוון את התכנון כדי להשיג התאמה לצרכים ולרצונות של הקבוצות השונות 
באוכלוסייה. קבוצות אלה שונות במאפיינים רבים, כדוגמת גודל וסוגי המשפחות ומשקי 
הבית; גילאים שונים; הבדלים מגדריים; יכולות פיזיות שונות; תושבים חדשים יחסית 

וותיקים; בני דתות שונות; תרבויות שונות ועוד. 

עקרונות תכנוניים אשר מתחייבים מכך הם: 

< ראיית השונות כערך שיש לכבדו ולאפשר את ביטויו

< התחשבות בשונות תוך הדגשת  הפוטנציאל הטמון בה ומתוך ניסיון למנוע 
נקודות חיכוך 

< קיום של מגוון הזדמנויות מסוגים שונים בעיר, כדי שיתאימו לקבוצות שונות 
ולהעדפות אישיות או קבוצתיות

< פיזור הוגן של שירותים, כדי שכל אחד ואחת יוכלו לקבל מענה לצרכיהם השונים

< תכנון וטיפוח הרחובות והשטחים הפתוחים באופן המאפשר ביטחון אישי ועל 
כן שימוש של כולם במרחבים הציבוריים הללו

< פיתוח תחבורה ציבורית ועידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, גם כחיזוק 
התנהגות בריאה וגם כדי להגביר את הנגישות

< מניעת סיכונים והפרעות סביבתיים

< מתן ביטוי לידע ולכוחות הקיימים בתוך האוכלוסייה ושמירה על מגוון משאבי 
העיר לטובת המשתמשים העכשוויים והדורות הבאים.  

כל פעולת תכנון מבוססת על עיבוד של מידע על המקום ועל האנשים שעבורם מתכננים. 
כדי שתהליך התכנון יהיה אפקטיבי ויתאים לצרכי התושבים, יש צורך בשיתוף והשתתפות 
הציבור בתהליך קבלת ההחלטות בנושאי תכנון. המגוון הקיים בעיר והצורך לקחת אותו 
בחשבון ולאפשר את ביטויו בהתוויית הסביבה העירונית בדרכים מתאימות, מחייבים 
התבססות על הידע המקומי ועל הידע של המקום האישי והקבוצתי, שהוא עשיר ומגוון 
כמו ההרכב האנושי בעיר. כיום הרבה מהמידע המשמש לתכנון נשען על נתונים כמותיים, 
שרובם מגיעים ממאגרי המידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מהמחלקה 
למחקר ומידע סטטיסטי בעירייה. מידע זה משקף 'מבט מלמעלה' על החברה וכולל 
נתונים סטטיסטיים המתארים מצב קיים באמצעות מספרים. אך בתכנון ערים בכלל 
ובעיר משותפת בפרט, כאשר יש חשיבות עליונה להכיר ולהתחשב באוכלוסיות השונות 
בעיר, יש צורך בידע הרבה יותר מפורט והרבה יותר קרוב לחיים של האנשים.  המבט 

כיום הרבה מהמידע 
המשמש לתכנון נשען 
על נתונים סטטיסטיים, 
אך בתכנון ערים בכלל 
ובעיר משותפת בפרט, 
יש צורך בידע הרבה 
יותר מפורט והרבה 
יותר קרוב לחיים של 
האנשים. 
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צריך להיות מעודן יותר, מבוסס על הידע של התושבים עצמם על חייהם, צרכיהם, 
רצונותיהם ושאיפותיהם. רק ידע כזה מסוגל לזהות את המגמות בשטח ולהצביע על 
תהליכים עירוניים ייחודיים. ידע זה יכול להגיע דרך המחלקות השונות בעירייה, כדוגמת 
מחלקת הרווחה או מחלקת החינוך, דרך הארגונים האזרחיים הפועלים בעיר ודרך עבודה 
עם צבורים שונים בשטח. ידע זה שונה מהידע המקצועי, שהוא נחלת המתכננים, או 
מהידע המוסדי והממסדי, שלעתים קרובות הוא כפוף לאינטרסים שונים של פוליטיקאים 
ובעלי הון. רק שיתוף פעולה בין השחקנים השונים האלה - תושבים, אנשי המקצוע, 
הפוליטיקאים, היזמים והממסד העירוני יספק את מכלול הידע הדרוש להשגת תכנון 
מיטבי. בנוסף, השתתפות המשתמשים בעיר בתהליכי קבלת החלטות תורמת לשיפור 
היחס שלהם לעיר, לתושביה ולממסד העירוני. לכל עיר משותפת יש אופי, תכונות 
והרכב של מאפיינים המיוחד לה. אבל התמודדות תכנונית עם המצב בעיר אחת יכולה 

להאיר דברים המשותפים לה עם ערים אחרות.

עקרונות לתכנון עירוני בחיפה כעיר משותפת <

לחיפה יש מספר מאפיינים ייחודיים, שלהם משמעות עבור האופן שבו מקבלים בה 
החלטות תכנוניות. הם משפיעים על התוכן שיוצקים לתוך התכניות, הידע הדרוש 
כדי לגבש את התכניות והמקורות שמהם אפשר להשיג ידע זה. בעיר חיות קבוצות 
בעלות שייכות תרבותית דתית, אתנית ולאומית שונה בהיקפים ניכרים ובסמיכות רבה 
זו לזו )ערבים מוסלמים, נוצרים ואחמדים; יהודים חילוניים, דתיים וחרדים; יהודים 
ותיקים ועולים חדשים מברה"מ לשעבר ומאתיופיה; בהאיים(. חברי הקהילות השונות 
גרים ברחבי העיר, חלקם בשכונות הומוגניות למדי )כגון ואדי ניסנאס הערבית, ויז'ניץ' 
החרדית( וחלקם בשכונות מעורבות )הדר, הכרמל הצרפתי, עין הים(. חיפה היא, אם כן, 
עיר הטרוגנית מאוד כאשר בהטרוגניות זו יתרון וייחוד שיש לבנות, להדגיש ולהמשיך 
לחזק גם באמצעות תכנון המכיר בחשיבות המגוון והשונות לחיי עיר בריאים ותוססים. 

בעיר הטרוגנית  כמו חיפה, המתחים בין התושבים  עלולים להיות רבים וחזקים יחסית, 
מפני שיתכן שההבדלים בין הקבוצות נוגעים בתחומים חשובים של חיי התושבים,  ועל 
כן יקשה עליהם יותר להתפשר. בנוסף, הקונפליקט הלאומי הרחב יותר בין יהודים 
וערבים משפיע גם הוא, ועלול לעיתים – בעיקר בזמנים של הסלמה – להעלות את 

המתח בין הקבוצות. 

לכן, על התכנון העירוני בחיפה להתבסס על ידע ביחס למספר שאלות חשובות, אשר 
יאפשר להתמודד עם מספר נושאים מרכזים

<  הפערים הקיימים בין האזורים והשכונות בעיר בהיקף, אופי ורמת השירותים 
מהסוגים השונים הקיימים בהם )שירותי מגורים, תעסוקה, חינוך, תרבות, דת, 
בריאות, שטחים פתוחים, שירותים עירוניים ועוד(. מידע זה חיוני כדי שניתן יהיה 
לפעול לצמצום הפערים ולהגיע לפיתוח מאוזן בכול השכונות בהתאם לצרכים 
של התושבים השונים. פערים בין השכונות בפיתוח העירוני ובשירותים המוצעים 

חיפה היא, אם כן, עיר 
הטרוגנית מאוד כאשר 
בהטרוגניות זו יתרון 
וייחוד שיש לבנות, 
להדגיש ולהמשיך 
לחזק גם באמצעות 
תכנון המכיר בחשיבות 
המגוון והשונות לחיי 
עיר בריאים ותוססים. 



לתושבים גורמים לתחושות של קיפוח ומרירות בקרב התושבים. כך למשל, בקבוצות 
המיקוד שנערכו בפרויקט חיפה עיר משותפת עלו תחושות קשות ביחס למידת 
טיפוח השכונה במקומות כמו נווה דוד, נווה יוסף או עין הים, כאשר התושבים 

חשים מקופחים כשהם משווים את מקום מגוריהם לשכונות כמו הכרמל, דניה או 
אחוזה. תושבים ערבים רבים מתלוננים על היעדרם של בתי-ספר ערבים בשכונות 
השונות – כמעט כל בתי-הספר הערבים מרוכזים באזור העיר התחתית ורחוב 

עבאס, וזאת למרות הפיזור של מגורי התושבים הערבים בעיר.  

<  תחבורה ציבורית: תחבורה ציבורית מאפשרת או אינה מאפשרת קשר בין שכונות 
שונות וקהילות שונות. כרגע אין מפה כללית המציגה את היצע קווי התחבורה 

הציבורית בעיר -  כלי מקובל בכל עיר גדולה בעולם המכבדת את עצמה. תושבים 
רבים מתלוננים על העדר קשר ישיר של תחבורה ציבורית בין העיר התחתית לכרמל, 
למשל, וכן על הקווים ה'שכונתיים' המחייבים תושבים להחליף אוטובוסים ולהמתין 

בתחנות, במקום הקווים הישירים שהביאו אותם קודם למרכז העיר. 

<  שטחים פתוחים: יש לבחון את הנגישות של השטחים הפתוחים בתוך העיר לכל 
הקבוצות, על פי עקרון הצדק החלוקתי, .הקובע כי הן המשאבים הציבוריים והן 
נטל השימושים האטרקטיביים פחות צריכים להתחלק במידה שווה, וכי מעטפת 
השטחים הפתוחים מסביב לעיר נועדה לשרת את כלל האוכלוסייה בעיר. בניגוד 
לשימושי קרקע אחרים בחיפה, שלעיתים יוצרים הדרה באמצעות סף כניסה כלכלי 
גבוה מידי )מגורים, פונקציות מסחריות, בילוי ותרבות וכו'(, שטחים פתוחים אלו 
אמורים לשמש לנופש ופנאי חינם לכלל האוכלוסייה. כך, חשוב לשמור על הנגישות 
לשטחים כדוגמת חוף הים ושמורת הכרמל, ולהתנגד ללחצים המאיימים למקם 
בהם' מגורי יוקרה שאינם ברי השגה לכלל האוכלוסייה ואף פוגעים בזכותו של 
כלל הציבור ליהנות מהם. שטחים פתוחים נגישים )ברכב, באופניים או בתחבורה 
ציבורית(  יכולים לשמש כמרחבי מפגש לאוכלוסיות השונות בעיר – כפי שקורה 

למשל באזור פארק הכט. 
בנוסף, יש לשמר את הטבע בוואדיות, המהווים יחד את הנוף הייחודי והמרשים כל 
כך של חיפה. הוואדיות הן שמורות הטבע של העיר, ה'ריאות הירוקות' החוצות את 
העיר משני עברי הר הכרמל, ומגדירות את שכונות המגורים סביבן וביניהן. אולם 
הם אינם יכולים להוות תחליף לגנים ופארקים, אשר צריכים אשר צריכים להיות 
נגישים וזמינים בשכונות המגורים עיקרון השמירה על השטחים הפתוחים מחייב 
גם התנגדות לחישמול הרכבת, שכן מהלך זה ימנע סופית את חיבור העיר לים, 
שגם הוא משאב ציבורי חשוב. התכניות האלטרנטיביות לחישמול מציעות יצירת 
שטחים שישרתו את הציבור, יהיו מקושרים היטב לשאר חלקי העיר ויהפכו את 

החוף לאתר לכולם.

<  דיור: מדיניות של אי-התערבות בשוק הדיור בחיפה הובילה בשנים האחרונות 
לבנייתן של שכונות חדשות לקבוצות מסוימות -  בעיקר יהודים בני המעמד הבינוני 
הגבוה. מאידך, היא הובילה להזנחה של מתחמי דיור גדולים בהדר ובעיר התחתית. 
כתוצאה מכך נחלשו שכונות אלו, למרות היותן משופעות בדירות מיוחדות ובעלות 
ערך היסטורי רב. בניגוד למגמה זו, מומלץ לפעול לקידום תמהיל אוכלוסיה ותמהיל 

מדיניות של אי-
התערבות בשוק הדיור 
בחיפה הובילה בשנים 
האחרונות לבנייתן של 
שכונות חדשות לקבוצות 
מסוימות -  בעיקר 
יהודים בני המעמד 
הבינוני הגבוה. מאידך, 
היא הובילה להזנחה 
של מתחמי דיור גדולים 
בהדר ובעיר התחתית. 
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דיור מגוונים בשכונות השונות בעיר, וכן לקדם מדיניות ממוקדת לקידום ההתחדשות 
העירונית בשכונות לב העיר, בעיקר בהדר ובעיר התחתית. בפרויקט ההתחדשות 
העירונית באזור זה )קמפוס הנמל( יש לקחת בחשבון גם את צרכיה של האוכלוסייה 
המתגוררת כבר באזור, ולא לפעול רק להבאתם של סטודנטים או יזמים מבחוץ.

<  עיבוי הבינוי: מומלץ לקדם בניה בצפיפויות גבוהות יחסית באזורים המוגדרים 
כמוטי פיתוח, אך לא בהכרח על-ידי בנייה גבוהה החורגת מגובה הבניינים מסביב. 

<  שמירה על ערכי מורשת תרבותית: לחיפה יש היסטוריה ארכיטקטונית ותרבותית 
עשירה, הכוללת מבנים מתקופות השלטון העותומאני והבריטי, וכן ארכיטקטורה 
פלסטינית ויהודית-ישראלית מגוונת. בשל מדיניות ארוכת שנים של הזנחה, ולעיתים 
גם מגמה מכוונת של הרס העיר העתיקה וסביבותיה, עומדים מבנים רבים – בהם 
בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי שלא יסולא בפז - כחורבות חסרות שימוש, פצע של 
הרס והזנחה בלב העיר. אימוץ מדיניות שתוביל לשמירת ערכי המורשת והתרבות 
של כלל הקהילות החיות בעיר תחזק את תחושת השייכות של בני קהילות אלו, 

ותתרום להבנה הדדית ביניהן.

<  מעורבות הציבור בתכנון: בחיפה יש מקרים רבים של התארגנויות עצמיות של 
התושבים, על בסיס נושאי או גיאוגרפי, המיועדות להתנגד לתכניות המקודמות 
בעיר או הפועלות לקדם תכניות אחרות2. ארגונים, עמותות וועדים שונים פועלים 
מזה שנים רבות בנושאי תכנון, כשלצדם פועלות קבוצות חדשות יותר. חלק מן 
הקבוצות הן זמניות ומתגבשות סביב נושאים מוגדרים, חלקן עובדות בשיתוף פעולה 
עם ארגונים ארציים וחלקן ייחודיות לעיר. פעילות זו מבטאת את ההבנה לגבי 

החשיבות של מעורבות התושבים בהחלטות התכנוניות המתקבלות ואת הנכונות 
שלהם לפעול בעצמם כדי לשפר את איכות הסביבה בעיר ואת איכות החיים שלהם. 
פעילויות אלו מתרחשות במקביל לתכנון הממסדי ונדרשת יתר תשומת לב למה 
שהן מבטאות. חלק מהפעילויות קורות עוד לפני התכנון הממסדי כשמטרתן להציף 
בעיות, להציב בפני העירייה יעדים חדשים ולדרוש ממנה לפעול ביתר שיתוף ומתוך 
הקשבה לתושבים. מומלץ לרשויות לקיים שיתוף פעולה הדוק עם קבוצות אלו, 

במטרה לקדם את מעורבות התושבים בתכנון העיר המשותפת. 

לסיכום, לחיפה יש פוטנציאל להיות עיר משותפת לכל תושביה, שאותו כדאי ואפשר 
לממש באמצעות מדיניות נכונה של תכנון עירוני. תכנון שלא יעשה זאת, שיעמיק את 
הפערים בין השכונות ולא יתחשב בצרכי הקבוצות השונות עשוי לעורר תחושות מרירות 
וקיפוח, ולסכן את המרקם העדין של החיים המשותפים.  לעומת זאת תכנון שוויוני, 
המתייחס בכבוד לשוני אך גם ליצירה של מרחבים משותפים ומאפשרי דיאלוג יכול 

לתרום תרומה משמעותית לחיים העירוניים של כלל תושבי העיר. 

1  לפרטים על מבנה ותפקידי מינהל ההנדסה ראו האתר שלו באתר העיר חיפה.

2  ראה מאמר נפרד בנושא

בפרויקט ההתחדשות 
העירונית בעיר 
התחתית יש לקחת 
בחשבון גם את צרכיה 
של האוכלוסייה 
המתגוררת כבר 
באזור, ולא לפעול 
רק להבאתם של 
סטודנטים או יזמים 
מבחוץ.

לחיפה יש פוטנציאל 
להיות עיר משותפת 
לכל תושביה, שאותו 
כדאי ואפשר לממש 
באמצעות מדיניות 
נכונה של תכנון עירוני.
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אפריל 2012. באולם הקטן של תיאטרון אל-מידאן מתמלאות השורות במהירות, למעלה 
ממאה איש מתקבצים באולם, לכנס "בוסתן כיאט – ואדי שיח, הגן הנעלם".  את הדיון 
מנחה פרופסור יוסי בן-ארצי מאוניברסיטת חיפה, ואחד אחד עולים לבמה בת המשפחה 
שעל שמה נקרא הבוסתן, ניקול כיאט, ד"ר ג'וני מנצור היסטוריון עברה הפלסטיני 
של העיר, וגם האומן מיכה אולמן שצייר ותכנן את שיפוץ הבוסתן עוד בשנות ה-80, 
ואדריכלית השימור של הבוסתן, רותי ליברטי-שלו. ביחד, הם מציירים תמונה אפשרית 
לשיפוץ אתר הטבע העירוני הייחודי הזה, חלק מההיסטוריה של העיר, ומוקד פעולה 

משותפת, יהודית-ערבית, במשך מספר השנים האחרונות. 

כמה שבועות קודם לכן, בבית פרטי בעין הים, מתכנסת קבוצה אחרת למפגש של 
פעילים נגד חשמול הרכבת עם ועד השכונה.  חברי הועד, יהודים וערבים, מקשיבים 
לאלטרנטיבות המוצעות, בוחנים דרכים לגייס את תושבי עין הים למאבק. במשרדי 
החברה להגנת הטבע מתכנסים פעילים הפועלים לקידום התחדשות עירונית – בבת-
גלים, בקריית אליעזר, בקריית אליהו. נציגיה הערבים של העמותה לקדמה חברתית 

יושבים שם לצד תושבים יוצאי ברית-המועצות. 

במקומות שונים בעיר – בהדר, בעין הים, בחליסה, בקרית אליעזר  ובבת גלים, מתארגנות 
לאחרונה קבוצות תושבים בניסיון להשפיע על התכנון העירוני – חלקן כהמשך למחאה 
של קיץ 2011, וחלקן שקמו עוד לפניה. "חרף הצגתם כגורמים טכנוקרטיים או ניטראליים, 
התכנון, מדיניות הקרקע ומדיניות הפיתוח, הם כלים מרכזיים, שבאמצעותן פועלות 
קבוצות אתניות וחברתיות מרכזיות כדי לשמר את עליונותן בעיר" כותב חיים יעקובי 
במאמר על העיר לוד.  בתהליך כזה, לדבריו, נוצרות הירארכיות של אזרחות עירונית, 
והתכנון הופך להיות זירת מאבק נוספת בין קבוצות חברתיות ואתניות במרחב העירוני. 
למרות ההצהרות על ערים כמרחב דמוקרטי של כל אזרחיהן, כותב יעקובי, מציאות 
החיים בערים מעורבות בישראל )בלוד, אך גם בחיפה( יוצרת אזרחות שאינה באמת 
שוות זכויות. אם התכנון הוא שדה של קונפליקטים בכל מרחב עירוני, בערים מעורבות 
בהן חיים ערבים ויהודים בסמיכות זה לזה נוספת לנושאים המקומיים השפעתו של 
הסכסוך הלאומי הרחב יותר בין הצדדים. אלא שדווקא מציאות זו מעוררת תגובה 
"בצורה של יוזמות, של התגייסות הציבור הרחב ושל פעילות בלתי-מורשית" הוא כותב. 
פעולות אלו מבזרות את התכנון והופכות אותו מפעולה השייכת רק לאליטות לפעולה 
של כלל אזרחי העיר. כך, המאבקים המרכזיים מתקיימים בין קבוצות אזרחים מוחלשות 
כלכלית, מעמדית או בשל זהות אתנית, לבין גורמי התכנון או העירייה. אם אזרחות 
פעילה משמעה יכולת להשפיע על קבלת החלטות, נראה כי ההתארגנויות מסייעות 

לתושבים לנהל מאבק על אזרחות עירונית שווה.

התארגנויות מסוג זה, כותב גם Peter Zabielsky במאמר אחר מייצרות סוג של זהות 
 place( ופעולה חברתית המתוארת על-ידי המעורבים בדבר כלוקאלית, ממוקמת במקום
based(, אורבאנית ורב-אתנית . כוחו של המקום, כותב Zabielsky באותו מאמר, הוא 
כלי חדש, בעל יכולת להעלות מודעות אזרחית, לעודד מעורבות פוליטית עממית, להתגבר 
על מורשת קולוניאלית של קווי שסע אתניים, ולשפר את החיים של כולם בעיר. המקום, 

בתפיסה זו, הוא "מרחב ההופך בעל משמעות באמצעות חשיבה ופעילות אנושית". 

יוזמות, של התגייסות 
הציבור הרחב מבזרות 
את התכנון והופכות 
אותו מפעולה השייכת 
רק לאליטות לפעולה 
של כלל אזרחי העיר. 



לעיתים קרובות, כותב Zabielsky, תודעת המקום המשותף נוצרת במקביל להיבנותה של 
חברה אזרחית משותפת, אשר במסגרתה אנשים שהתרגלו לראות את עצמם כשייכים 
לקבוצות נפרדות, תופסים את עצמם כבעלי אינטרסים משותפים. כך, מעבר להישגים 
הקונקרטיים, ההישג המרכזי הוא ביצירת תודעה מקומית וחברה אזרחית שהן מעבר 
למעמד ואתניות )beyond class and ethnicity( ואשר מעצבות פוליטיקה מבוססת 
אינטרסים המתפתחת במוקדים עירוניים. בעוד החשיבה בקטגוריות אתניות המציעה 
פעולה רק למען חברי הקבוצה 'שלנו' ויוצרת מרחב מפורר )fragmented( על-ידי 
זהויות תרבותיות שונות, חשיבה מקומית, היוצאת מצרכים קונקרטיים של אנשים החיים 
במקום מסוים, בונה מרחב משותף. פעילותה של הקבוצה, המודרכת גם על-ידי מעמד 
בינוני עולה העסוק בשאלות של איכות חיים, מאתגרת את ההנחה שקטגוריות אתניות 
הן החשובות ביותר, והמרחב העירוני הופך להיות נקודה קריטית ביצור זהות חדשה, 

נוספת, המבוססת על הניסיון המשותף והצרכים המקומיים. 

Zabielsky מבסס את תפיסתו על מעקב אחרי קבוצת פעילים רב-אתנית בעיר במלזיה. 
מטרתו של המאמר הנוכחי היא לבחון התארגנויות דומות בחיפה. ולבדוק האם המעורבות 
בנושא התכנון אכן מצליחה ליצור אזרחות עירונית אחרת, תודעה של מקום משותף 

וזהות רב-אתנית.  

כוחה של פנטזיה <   

אחת ההתארגנויות שבה פעלו בעת האחרונה תושבים יהודים וערבים במשותף בנושא 
התכנון קמה  בעת סלילתו של כביש אבן גבירול בוואדי סאליב. בין מובילות ההתארגנות 
היתה סמח אבו-חאמד, עובדת קהילתית תושבת השכונה. זה התחיל בסתם בוקר חיפאי, 
היא מספרת, כאשר תושבי הרחוב הקטן וחסר המוצא התעוררו לרעשם של בולדוזרים, 

והבינו כי הוא עומד להפוך לנתיב תחבורה מרכזי בעיר. 

אבו-חאמד מתגוררת עם הוריה ואחיה כבר 30 שנה בבניין ששאר דירותיו נטושות. 
בשכונה חסרת שם, היא אומרת "קוראים לזה וואדי סאליב, או הדר תחתון, או שכונת 
השומר בגלל רחוב השומר, או סתם 'על-יד השוק'”. חלק מבנייני השכונה הם הבניינים 
הישנים של הוואדי, בחלקם שוכנו משפחות ערביות על-ידי עמידר, אחרים נטושים 
זה שנים, וסמוך אליהם נבנו בשנות החמישים והששים בנייני שיכונים בהם מתגוררים 
כיום בעיקר יוצאי ברית המועצות או אתיופיה. עד בניית הכביש, היא אומרת, לא היו 
בין הקהילות השונות קשרים או היכרויות, אך המציאות המתגלגלת כבולדוזרים בפתח 
ביתם חייבה את התושבים להתארגן: הם פנו לחברת יפה נוף, ונעזרו בסטודנטים מן 
הטכניון, שהצטרפו אליהם כחלק מהכשרתם בקורס 'תכנון עם הקהילה'. היכולת לקרוא 
את התכניות, או לדמיין את השינוי, לטוב ולרע, התגלתה ככלי מעצים הדוחף לפעולה 
אזרחית, וכך גם החיבורים עם ארגונים או פעילים פוליטיים. מדיירים פאסיביים הפכו 
תושבי השכונה לאזרחים עירוניים מעורבים, שפעלו יחד מול הרשויות. סלילת הכביש 
באבן-גבירול אומנם לא נעצרה, אך הקמת מעבר תת-קרקעי שעורר את חששות התושבים 

תודעת המקום 
המשותף נוצרת 
במקביל להיבנותה 
של חברה אזרחית 
משותפת, אשר 
במסגרתה אנשים 
שהתרגלו לראות 
את עצמם כשייכים 
לקבוצות נפרדות, 
תופסים את עצמם 
כבעלי אינטרסים 
משותפים.  
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מהפיכתו למסתור לפשע נעצרה, הוקם מעקה במקום בו נדרש על-ידם, וגם גן ציבורי 
שהם היו שותפים בתכנונו נבנה במקום, בשיתוף פעיל של התושבים. 

ההתארגנות המשותפת הזו )שאליה עוד נחזור( היתה אחת מבין כמה: בקריית אליעזר 
החלו תושבי השיכונים לחשוב על תכניות להתחדשות עירונית, וחברו גם הם לאדריכלים 
ואנשי מקצוע במטרה לקדם את התכנית. בהדר הקימה קבוצת אנשי מקצוע את ארגון 
מ.ק.ס – מתכננים, קהילה, סביבה, והם פועלים לקידום ההתחדשות העירונית בשכונה, 
בשיתוף עם מתנ"ס טבריה 15 ותושבים מעורבים. במסגרת אירועי תרבות-תחתית 
שנערכו בעיר באוקטובר 2011 הציגו הסטודנטים שסיימו את לימודיהם בפקולטה 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בשנה האחרונה את עבודותיהם בגלריה ברחוב הנמל, וערכו 
סדרת הרצאות בנושא תכנון אליהן הגיעו תושבים רבים. את הקואליציה למען בוסתן 
כיאט יזם האמן אייל פרידלנדר, וחברו אליה ארגונים כגון החברה להגנת הטבע, שתי"ל 
חיפה, העמותה לקדמה חברתית ועוד. בארגון מוסאוא חברה קבוצה של בני-נוער פעילים 

לסטודנטיות מהטכניון כדי לחשוב על צרכי התושבים   בשכונה.

ההצעה לבחון את השכונה בעיניים של מתכננים, אומר ג'ול אליאס, אחד מן הפעילים 
בקבוצת הנוער של מוסאוא שהשתתפו בפרויקט, פתחה את עיניהם לעולם של אפשרויות: 
"באו סטודנטיות מהטכניון ואמרו לנו ללכת ברחובות ולהסתכל מה הבעיות - אם יש 
מבנים או כבישים מסוכנים, פארקים עזובים, איך אפשר להתאים את הסביבה לצרכים 
של התושבים" הוא מספר. "סיירנו בכל-מיני רחובות, צילמנו אותם, ואז יצאנו לטכניון ושם 
לימדו אותנו פוטושופ והראינו מה אנחנו רוצים שיהיה שם. למשל מאחורי בית-הספר 
האיטלקי, שהוא ברחוב אלנבי, יש מגרש שמשמש היום חניון, אנחנו הצענו שיהיה שם 

מגרש משחקים, או מסעדה לתלמידי בית-הספר."

מדבריו של אליאס עולה כוחן של התמונות: בעצם הוא מספר כיצד תרגיל פשוט הניתן 
לקבוצת בני נוער יכול להצית את הדמיון, לאפשר חשיבה על אלטרנטיבות, ואז, מתוכן, 
לגייס לפעולה. אך נראה כי בכך לא מסתיימת עוצמתו של התרגיל: למעשה, הוא הופך 
את המדמיינים מסתם הולכי רגל, תלמידים החולפים ברחוב מדי יום כאורחים, לסוג 
של בעלי בית, המרגישים בעלות על המקום, מסוגלים לדמיין אותו אחרת, ואף לפעול 
לקידום השינוי. בכך נראה כי מה שהחל כתרגיל של סטודנטיות לתכנון בטכניון הפך 
לאקט של לקיחת חלק בעיצוב המרחב או ניכוסו, שבו החלו התלמידים לשאול את עצמם 
שאלות, לשאוף לשינוי, ואף להתארגן למימושו. האם חיפה אחרת אפשרית? בעקבות 
התרגיל יזמו בני הנוער וארגון מוסאוא מפגש של כל הארגונים הפעילים במרחב אותו 
הם בחנו – ביניהם בית-הגפן, הקונסרבטוריון, המועדון הארמני, ארגון הבהאים ואחרים. 
הם הכינו מצגת שבה החלו לשאול את עצמם שאלות על הקשר בין הארגונים הפועלים 
בשכונה לבין התושבים החיים בה. מן הדיון הזה עלו רעיונות שונים, כגון השכרת אולמות 
במרכז מוסאוא לצרכי אירועים של התושבים באזור, שימוש בגינות של משרדי הארגונים 
לפעילויות ציבוריות, הקרנת סרטים וערבי שירה, או קיום יום פתוח שבו יוזמנו התושבים 
להכיר את הארגונים הפועלים במתחם. במסגרת פסטיבל הסיפור החיפאי באוקטובר 

2011 הם גם ערכו סיור למתעניינים, והציגו בו את רעיונותיהם לקידום השכונה. 

התרגיל הופך את 
המדמיינים מסתם 
הולכי רגל, תלמידים 
החולפים ברחוב מדי 
יום כאורחים, לסוג של 
בעלי בית, המרגישים 
בעלות על המקום, 
מסוגלים לדמיין אותו 
אחרת, ואף לפעול 
לקידום השינוי. 



גם אם הדברים טרם הגיעו לשלב המימוש, אומר אליאס, שלב החלום הוא קריטי 
ליוזמות מעין אלו. כך קורה גם בקרית אליעזר, שבאתר של פעיליה ניתן, בלחיצת 
כפתור, לדמיין את בנייני השיכון הישנים נעלמים, ואת הבניינים החדשים הצומחים 
במקומם על השטחים הפתוחים השייכים לבעלי הדירות בשיכונים הוותיקים. וכך קרה 
גם ברחוב אבן גבירול. בהדר הפכו פעילי מ.ק.ס את המנהרה שמתחת לרחוב בלפור 
מאזור מוזנח לגלריה פעילה לאומנות, ארגנו ארוחות בוקר דו-חודשיות במתחם שוק 
תלפיות הנטוש, וגם תכננו כיכר קטנה בשיתוף עם תושבי השכונה, כשהם מעודדים 

אותם לפנטז את 'גן חלומותיהם'. 

מאבק ואזרחות <

מעבר לתכניות ולהישגים הקונקרטיים, כך נראה, מבטאת עצם הפעילות הזו תחושה של 
אזרחות עירונית, שאותה מתארות גם החוקרות אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן במאמרן 
"זרים במדינה יהודית" . בעוד במדינת הלאום היהודית קשורה האזרחות ביהדות, הן 
כותבות, מהוות הערים מוקד לבניית אזרחות אחרת, מקומית, המפקיעה מן המדינה 
את סמכותה הבלעדית על הגדרת האזרחות, ויוצרת אלטרנטיבה שונה וחדשנית. בעוד 
מדינת הלאום מנסה להפוך יותר מדירה, ולמנוע זכויות מזרים, העיר מנסה להיות יותר 
מכילה, להעניק זכויות לכל תושביה. תפיסה אחרת של אזרחות מביאה גם האנתרופולוגית 
האמריקאית Aiwa Ong, הרואה באזרחות לא סתם בעלות או העדר בעלות על מסמך 
כגון דרכון או תעודת זהות של מדינה מסויימת, אלא סוג של תהליך דינאמי, מהלך שבו 

דורשים סובייקטים מקופחים שיוויון למרות הבדלים תרבותיים . 

בראייה זו, נראה כי המשאים והמתנים אותם מנהלים הפעילים, על נושאים כגון התחדשות 
עירונית, חשמול הרכבת, שיקום בוסתן כיאט או החזרת ההדר להדר, לא נוגעים רק 
בעיצוב המרחב העירוני, אלא הם משמשים גם ביטוי לסוג כזה  של אזרחות עירונית 
מקומית פעילה, החורגת מן התפיסה המקובלת של אזרחות במדינת הלאום, ובמובן 
מסוים מטשטשת את גבולות הלאום במרחב העירוני. זו אזרחות שאינה מקבלת את 
סמכותה של המדינה או העיר להכריע ולעצב את המרחב, אלא היא דורשת שותפות 
והתחשבות בצרכיהם של אלה החיים במקום. היא אינה מתנסחת במונחים לאומיים, כי 
אם פרטניים ומקומיים, שכונתיים ועירוניים. המאבק על שימורו של בוסתן כיאט גייס 
פעילים יהודים, הרואים בבוסתן חלק מן ההיסטוריה העירונית שלהם, כתושבי העיר, 
לא משהו השייך ל'אחר'. המקומי, אם כן, מעצב כאן סוג של זהות משותפת, וזה קורה 

גם כאשר הפעילות עצמה איננה תמיד כזו. 

זהות משותפת? <

האזרחים הפעילים באתרים השונים הם, כאמור, בעלי זהויות אתניות ולאומיות שונות - 
ערבים באבן גבירול וארגון מוסאוא, יהודים ותיקים או צאצאיהם ויוצאי ברית המועצות 
בקרית אליעזר, אנשי מקצוע יהודים בהדר, גם יוצאי אתיופיה באבן גבירול, חיפאים יהודים 

בעוד במדינת הלאום 
היהודית קשורה 
האזרחות ביהדות, הן 
כותבות, מהוות הערים 
מוקד לבניית אזרחות 
אחרת, מקומית, 
המפקיעה מן המדינה 
את סמכותה הבלעדית 
על הגדרת האזרחות, 
ויוצרת אלטרנטיבה 
שונה וחדשנית. 
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בעיקר בפעילות לשימור בוסתן כיאט. במצבים מסוימים, מתרגמים הצרכים המשותפים 
הנובעים מן החיים במרחב המשותף גם לפעילות משותפת – כך קורה, למשל, בחלק 
מן הפעילויות לשיקום הבוסתן, או בהתארגנות סביב סלילת הכביש באבן-גבירול. כמו 
במלזיה, אם כן, יצרו המקום המשותף והאינטרסים המשותפים קבוצת פעילות משותפת. 
אלא שהבריתות האלו, כך נראה, הן, לפחות בינתיים, קצרות טווח, ממוקדות עניין, וספק 
אם הן מצליחות ליצור זהות משותפת העשויה לתפקד לצד הזהויות האתניות הנפרדות. 
בהמשך, אומרת אבו-חאמד, פסקה התעניינותם של הדיירים יוצאי אתיופיה בפעילות, 
ומעורבותם בתכנון הגן, למשל, היתה פחותה. במקום זאת, הם ריכזו את מאמציהם 
במאבק על קבלת פיצוי על הירידה באיכות חייהם, מאבק ששאר התושבים לא היו 
שותפים לו. בחלק אחר של ההתארגנויות – בעיקר אלו המובלות על-ידי אנשי מקצוע, 
כמו מ.ק.ס ובוסתן כיאט-  הניסיון לחרוג מגבולות הזהות האתנית )היהודית במקרה 
זה( נותר מוגבל. "אני לא בדיוק יודעת להגיד למה זה ככה, אבל אין ערבים במ.ק.ס", 
אומרת האדריכלית יעל סיוון-גייסט, הפעילה בארגון. "אולי כי הכל נעשה בהתנדבות, 

וזה עניין חברתי כזה, והם לא היו ברשתות שלנו". 

בבוסתן כיאט, העוסק, על פניו, בשיחזור בוסתן שהיה שייך למשפחה פלסטינית, כן 
מתקיימת שותפות יהודית-ערבית:  העמותה לקדמה חברתית היתה שותפה להקמת 
הקואליציה כבר בשנת 2006, אומרת רותי ליברטי-שלו, אדריכלית שימור ממובילות 
המאבק לשימור הבוסתן, ופרידלנדר, יוזם המאבק, מציין כי העמותה הקדישה לכך 
תקציבים, והיא מעלה את הבוסתן על סדר יומה של האוכלוסייה הערבית בחיפה, שבאה 
ומבקרת בו: "גם האירועים שאנחנו מארגנים מדי פעם בבוסתן כוללים תכנים ערבים 
ועבריים וחלק משמעותי מהקהל היה ערבי." הוא אומר. עם זאת, ההצלחה בגיוס פעילים 
ערבים לפעילות המתמשכת לא תמיד זוכה להצלחה. "אני לא יודעת אם הם לא אוהבים 
להיות חלק מזה כי אנחנו מובילים, או מפני שזה היה בוסתן של משפחה עשירה, או 

שזה סתם לא בראש סדר העדיפויות שלהם" אומרת ליברטי-שלו.  

הפעילות, אם כן, נשארת ברובה, גם אם לא בכולה, מונו-אתנית, וכך קורה גם סביב 
נושאי ההתחדשות העירונית או חשמול הרכבת – יש פעילים ערבים השותפים למהלכים, 
אך ככלל הפעילות אינה נתפסת כעניין יהודי-ערבי, ולעיתים גם השימוש הכמו מובן 
באליו בסמלים לאומיים מקשה על ההצטרפות. כך קרה, למשל, בפוסטר שעוצב כחלק 
מן המאבק נגד חשמול הרכבת, ובו שורטתה מדינת ישראל, על דגלה וצבעי הכחול 
לבן, 'קורעת' את חיפה מן המפה – תמונה שפעילים ערבים התקשו להזדהות עמה. 
שבריריותה של הפעילות המשותפת משקפת אולי את החיים בעיר "אני ועוד אחד רוסי 
באותה עיר, לא יודעים אחד על השני כלום. אין מקומות בילוי משותפים, וזה משפיע 
באופן שלילי על ההתייחסות" אומר אליאס. ממוסאוא. ועם זאת, התודעה, בכל אחת מן 
ההתארגנויות, היא של מרחב משותף: "כשמסתכלים על חיפה אז 25% מהתושבים הם 
דוברי רוסית, אנחנו רוצים לשבור את הגטאות, ללמוד את השפה שלהם." אומר מובראק 
זהראן ממוסאוא. יחזקאל ורשאי, תושב שכונת בת-גלים ופעיל בתנועה להתחדשות 
עירונית במישור צפון חיפה אומר כי ההיכרות עם מוניר סלום, ראש ועד קריית אליהו,  
אשר החלה במאהל המחאה בקריית אליעזר, פתחה מבחינתו פתח לקשר מסוג אחר: 
"הקשר החל, אמנם, על רקע המחאה החברתית, אך הוא חי וממשיך על בסיס אישי, 

חברתי ואנושי, מעבר לאינטרסים שלנו כתושבי השכונות." הוא אומר. 

במצבים מסוימים, 
מתרגמים הצרכים 
המשותפים הנובעים 
מן החיים במרחב 
המשותף גם לפעילות 
משותפת, אלא 
שהבריתות האלו, הן, 
לפחות בינתיים, קצרות 
טווח, ממוקדות עניין, 
וספק אם הן מצליחות 
ליצור זהות משותפת 
העשויה לתפקד לצד 
הזהויות האתניות 
הנפרדות. 



בין תגובה ליוזמה: העירייה <

התושבים, אם כן, מכוננים תפיסה של אזרחות שבה יש להם זכות להיות שותפים 
בעיצוב המרחב העירוני בו הם חיים. העירייה מצידה, כך נראה, מגיבה בדרכים שונות: 
לעיתים )כמו במקרה ההצעה לבינוי-פינוי בקרית אליעזר( היא מזמינה את הפעילים 
לפגישות עם ראש העיר או סגניו, ואלו מביעים עניין מנומס ומדברים על העדר תקציבים 
או על הטווח הארוך של תחום התכנון. במקרים אחרים היא שולחת את הדיירים לנהל 
משא ומתן עם רשויות נמוכות יותר, כשדווקא שם, לא פעם, ניתן לאתר התקדמויות 
קונקרטיות: כך קרה במקרה הגלריה ברחוב בלפור שיזמו פעילי מ.ק.ס, וכך קרה גם 
ברחוב אבן גבירול, שם נשלחה אדריכלית גנים מטעם חברת יפה נוף לתכנן את הגן 

הציבורי בצד הכביש יחד עם תושבי השכונה. 

במקרים אחרים, אומרת חייריה עלו, ראש המחלקה לעבודה קהילתית בעירייה, העירייה 
עצמה היא היוזמת של פרויקטים משותפים מעין אלו להתחדשות עירונית. כך קרה 
למשל בנוה פז, שכונה במזרח חיפה בה מתגוררים יוצאי אתיופיה, יוצאי ברה"מ ותושבים 
ותיקים בעיקר ברחוב מרכזי אחד, רחוב חטיבת כרמלי. "כל הזמן מסתובבים שם ילדים, 
בעיקר האוכלוסייה האתיופית. כששאלנו את התושבים מה הם רוצים הם אמרו שהם 
רוצים להפוך את הרחוב לבטוח לילדים, כי הם ממילא שם. שיהיו מקומות של פנאי, 

כי אין שם מגרשי משחקים."  היא אומרת. 

בתגובה לבקשה הביאה העובדת הקהילתית במקום שתי אדריכליות שעבדו עם 
התושבים ובית-הספר קרוב לשנה, ובנו תכנית מסודרת. קבוצת הפעילים, בשיתוף 
מנהל התפעול של העירייה, יזמה יום ניקיון קהילתי, במהלכו נדון גם תכנון המרחב 
הציבורי המשותף, והשאיפות שהוא מעורר. בסופו של דבר הציעו התושבים להצר את 
הרחוב הרחב, ולהקדיש חלקים ממנו לפינות ישיבה, פינות צמחייה, או מגרשי משחקים 
לילדים. התושבים הזמינו את ראש העיר לסיור, מספרת עלו, "הוא הגיע אליהם והוא 
אישר להם את התכנית, שעלותה שלושה וחצי מיליון ₪." הכספים אומנם יוקצו לעניין 

בהדרגה אך את השינוי ניתן כבר לראות בשטח.

גם באבן גבירול היתה לעירייה מעורבות, אומרת עלו, ותהליך דומה קרה גם בשכונת 
חליסה, שם תרם טיפוח הכניסה לשכונה על-ידי מחלקות העירייה השונות בשיתוף 
עם התושבים תרומה משמעותית  להחייאה של המרכז מסחרי שהיה במצב מדורדר 
ועזוב. את שיתוף הפעולה  בין אגפי העירייה השונים – תפעול, הנדסה, רווחה ופניות 
הציבור, היא רואה כמופת ליכולת לשלב בין המימדים הפיזיים של הניהול העירוני לבין 
המימדים החברתיים-כלכליים שלו. "זה מערך מורכב, אבל רק תפיסה כוללנית יכולה 

להביא לתוצאות משמעותיות" היא אומרת.  

מעבר לנושאים הקונקרטיים, של התחדשות עירונית, חשמול הרכבת או שיקום בוסתן 
כיאט, נראה כי תחום התכנון העירוני הוא תחום בו נזרעים זרעים זהירים של סוג 
חדש של אזרחות עירונית, נכונות להיאבק על הזכות להיות שותפים, ומוכנות, הן מצד 
העירייה והן מצד התושבים, לנהל משא ומתן. וגם לפתח מרחבים משותפים לקהילות 

במקרים אחרים, 
העירייה עצמה היא 
היוזמת של פרויקטים 
משותפים מעין אלו 
להתחדשות עירונית. 
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השונות. אלו לא יהיו נקיים מקונפליקטים – כך למשל, בסקר צרכים שאותו ערכו פעילי 
מ.ק.ס ביחס למדרגות כורש בהדר נתגלעו פערים קשים לגישור בין שאיפותיהם של 
הדיירים הערבים להפוך את המרחב הציבורי למרחב חי ותוסס בו מתקיימים חלק מן 
החיים השכונתיים, לבין סלידתם של יוצאי ברית-המועצות בדיוק מסוג כזה של פעילות 
ברחוב, אשר אמורה, לדעתם, להתקיים אך ורק במרחבים הפרטיים. פתרונות קלים 

אינם בנמצא, אך בעצם המעורבות האזרחית יש חשיבות בפני עצמה.  

בכל מעשה תכנוני, למשל זה של עיצוב סביבת מגורים, כותבים רחל קלוש ויוברט לו-
יון במאמרם 'הבית הלאומי והבית האישי" , יש גם הבנייה פוליטית חברתית ותרבותית. 
כך למשל, השיכון הציבורי של שנות החמישים סיפק דיור לנזקקים, אך השפיע גם 
על דימויים העצמי של הדיירים, וכן שימש כלי להשתלטות על המרחב הטריטוריאלי, 
הכל כחלק מתהליך בינוי האומה של אותם ימים. את תהליכי ה'תכנון מלמטה' של 
השנים האחרונות, בחיפה אך גם במקומות אחרים, ניתן לראות כסוג של תגובה: תהליכי 
ההתארגנות של תושבי העיר בניסיון להשפיע על סביבת מגוריהם משפיעים גם הם 
על דימויים העצמי, מבנים להם – גם אם הדבר אינו נאמר במפורש – זהות מקומית 
משותפת, אזרחות עירונית פעילה, ותחושת בעלות על המרחב בו הם חיים. מעבר לכל 
אלו, כאשר הם מצליחים להשפיע על התכניות וביצוען, הם גם מבנים לעצמם סביבת 

מגורים המתאימה יותר לצרכיהם.

בסקר צרכים שאותו 
ערכו פעילי מ.ק.ס 
ביחס למדרגות 
כורש בהדר נתגלעו 
פערים קשים לגישור 
בין שאיפותיהם של 
הדיירים הערבים 
להפוך את המרחב 
הציבורי למרחב חי 
ותוסס בו מתקיימים 
חלק מן החיים 
השכונתיים, לבין 
סלידתם של יוצאי 
ברית-המועצות בדיוק 
מסוג כזה של פעילות 
ברחוב

יעקובי, חיים: )אי(תכנון והזכות לעיר: לוד. בתוך: רכס אלי, עורך: יחד אך לחוד, ערים 
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המרחב העירוני הציבורי הפתוח הופך בשנים האחרונות למוצר תיירותי ולמחולל לשינוי 
בעיר. הפרויקט 'שני בתי קברות ומוזיאון אחד' המוצג כאן נערך במסגרת הקורס 'סטודיו 
לתכנון ועצוב נוף עירוני בדגש תיירותי' שהתקיים בטכניון באביב 2011 בהנחייתה של 
דר' זיוה קולודני. הקורס התמקד בחקירה, תכנון ועצוב נוף עירוני בדגש על תיירות 
ומיתוג עירוני, כמנוף להתערבות באזורים מתנוונים לצורך יצירת תהליכי התחדשות 
ויצירת עירוניות. בנוסף על התנסות בתהליכי תכנון, בעבודת צוות, ובהכרת נושאים 
חדשים, מטרת הקורס הייתה לפתח חשיבה ביקורתית על מקומה של העיר והמרחב 
הציבורי הפתוח כמוצר תכנוני, תוך הפעלת שיקולים עיצוביים, חברתיים, תרבותיים, 

כלכליים ופוליטיים.

הקורס התמקד בתכנון ציר דרך יפו הממוקם בלב מרכז העיר ההיסטורי בחיפה, בין אזור 
שוק הפשפשים במזרח למתחם המושבה הגרמנית במערב. האזור שהיה שוקק חיים 
בתקופת חיפה המנדטורית ) 1918-1948 ( ננטש על ידי תושביו הערבים שהתגוררו 
בבניינים לאורך ציר יפו עד 1948. בהמשך, התיישבו בו עולים חדשים, רובם עזבו במהלך 
שנות השישים, ואת מקומם תפשו בעיקר משרדים ומלאכה קלה. כיום, מהווה האזור 
מוקד עירוני להתחדשות, פיתוח ושינוי במטרה להחזיר למקום מגורים, מלונאות ופעילות 
מסחרית בקומות הקרקע. ראשית עבודת הסטודיו כללה את ניתוח האזור תוך הגדרת 
אילוצים ופוטנציאלים ותיעוד תקדימים בנושאי תיירות, מיתוג ושיווק עירוני. המשכו 
היה בהכנת דימוי רעיוני ותכנית אב בצוותי חשיבה ואחר כך פיתוח התכנית לעבודת 
תכנון ועצוב של כל סטודנט באופן אישי בקנה מידה משתנה של חלל עירוני בקטע, 
מתחם או ציר ופיתוח פרט. במקביל הכינו הסטודנטים תכנית למיתוג רעיון התכנית 

שפיתחו כמוצר שיווקי עירוני.

הפרויקט 'שני בתי קברות ומוזיאון אחד' מתמקד באזור בתי הקברות הנוצריים לאורך 
רחוב יפו מערבית לרחוב כיאט. הוא עוסק באפשרות לשלב את שני בתי הקברות 
הנוצריים ההיסטוריים, המהווים למעשה פוטנציאל לשטח ציבורי פתוח כמעט יחיד 
באזור, כחלק אינטגראלי מן המרקם העירוני הצפוף. בתי הקברות, אחד קתולי ואחד 
אורתודוקסי, מנותקים, מסוגרים, ומופרדים כיום ע"י מגרש חניה ובנין משרדים מודרניסטי 
בן 6 קומות שנבנה בשלהי התקופה הבריטית. בעבר הרחוק היה האזור שטח פתוח 

ששימש כבית קברות אחד ללא הפרדה.

בעזרת הפיכת ייעודו של מבנה המשרדים למוזיאון ושינוי חזיתו האטומה לשקופה, הסרה 
הדרגתית של המחסומים, והפניית עיניים צופות ממרפסות בנייני המגורים הסמוכים אל 
החלל, הוא הופך שוב לאחד, מורכב משלושה חלקים משלימים, ומוקף בחזיתות של 
שכבות מתקופות שונות. אלו, ביחד עם הסיפורים האישיים שמונצחים על המצבות, חוברים 
לתמונה היסטורית שלמה, המהווה גם פוטנציאל תיירותי לתושבים ולמבקרים. השינוי 
התפקודי המוצע להפיכת בניין משרדים קיים בין שני בתי הקברות למוזיאון לאמנות 
עכשווית, תוך שימוש בבתי הקברות כשטח פתוח לציבור, מציע הקשרים אורבניים, 
חברתיים ותרבותיים חדשים בלב רחוב יפו ההיסטורי. הוא תורם להתחדשות העירונית 
בכך שהוא מעודד שימוש מחדש ושיקום של מבנים ושטחים פתוחים הנמצאים כיום 
במצב מדורדר בתחום הפרויקט ומציע את החזרת המגורים בסביבתו. הקישור הפיסי 

בעזרת הפיכת ייעודו 
של מבנה המשרדים 
למוזיאון ושינוי חזיתו 
האטומה לשקופה, 
הסרה הדרגתית 
של המחסומים, 
והפניית עיניים צופות 
ממרפסות בנייני 
המגורים הסמוכים 
אל החלל, הוא הופך 
שוב לאחד, מורכב 
משלושה חלקים 
משלימים, ומוקף 
בחזיתות של שכבות 
מתקופות שונות.  



והוויזואלי המתוכנן דרך המוזיאון בין רחובות העצמאות ויפו והייחודיות העיצובית של 
הרחבה שבחזיתו יחד עם בתי הקברות צפויים למשוך את העוברים והשבים לשימוש 
בשטחים פתוחים החסרים כיום במרכז העיר ולעודד תיירות. הצעת התכנון הינה עדינה 
בהיבטי התערבות אורבנית. הישגה הוא גם בשילוב הממשק שבין עיצוב ותכנון הנוף 

לבין ההתערבות המוצעת בבינוי מבחינת פיסית ופרוגרמאתית.

תכנית האב< 

החזון לציר יפו, שהיווה את הבסיס הרעיוני לתהליך התכנון של תכנית האב ובהמשך 
לפרויקט 'שני בתי קברות ומוזיאון שנגזר ממנה. הינו תוצר של עבודה בזוגות אליהם 
התחלקנו בסטודיו. בשיתוף עם פאלומה לוי יצרנו תכנית אב שבבסיסה היה חשוב לנו 
לשמר את ייחודיות הציר - להדגיש את הניגודים הקיימים בו, לאפשר השתנות, ליצור 
שכבה חדשה שמשתלבת ונותנת נוכחות גם לשכבות ההיסטוריות שקדמו לה, ובאופייה 
מעט זריזה יותר, מתאימה לקצב החיים של היום, היוצרת סיטואציות של בינוי ושטחים 
פתוחים שלובים זה בזה. כיחידה אחת. בניגוד למציאות הקיימת כיום בחיפה ההררית, 
הבנויה נקודות נקודות של עניין, כאשר לכל אחת מגיעים באופן מיוחד, מציעה התכנית 
מתחמים, המאפשרים לתייר המגיע )בין אם מקומי או זר( לטייל בו, להיאבד בו, ללמוד 

אותו, לחזור אליו, ולמצוא אותו בכל פעם קצת אחרת.

בתכנית האב קבענו יעוד מחדש לבניינים על פי החלוקה למתחמים השונים. כאשר כל 
מתחם מתפקד כיחידה שלמה אחת. פתוחה לציבור. יצרנו ציר משולב במוקדים, אשר 
בהם תתרחש הפעילות המתחלפת. חלקם נמצאים על הרחוב, אחרים בחצרות פנימיות. 
נקודות הקצה של הציר מלוות במסחר, ממזרח – שוק הפשפשים, וממערב - מוזיאון 
העיר חיפה, ומלון שעתיד לקום לצידו. נקודת עוגן נוספת נמצאת בלב השכונתי, מוקפת 
בנייה מסוגים שונים – מבניינים ישנים בני שתי קומות, מסגד עתיק ועד למגדלים חדישים. 
לצידו גם הוספנו מרכז תרבות הכולל ספריה עירונית ברוח עכשווית, מקום מפגש ובילוי 
לסטודנטים הלומדים באזור ואחרים. שימושי הקרקע, בהם מסחר, בילוי, תרבות, משרדים 
ומגורים שלובים זה בזה. כאשר ישנה תוספת ניכרת של מגורים ומלונאות מתוך מחשבה 
שאנשים וחיי קהילה הם חלק אינטגרלי וחשוב בהפחת רוח חיה בשכונה, ומהווים חוליה 

מקשרת בין ההיסטוריה העשירה של אז למה שקורה פה ועכשיו.

 > ת  רו ב ק בתי ה חת  הנכ

בהמשך לחזון התכנוני ולעקרונות תכנית האב פיתחתי את הפרויקט 'שני בתי קברות 
ומוזיאון אחד'.  המתחם בו בחרתי להתמקד כולל שני בתי קברות יווניים, אחד אורתודוקסי 
ואחד קתולי, מגרש חניה, ובנין משרדים מודרניסטי בן שש קומות. בתי הקברות, שהוקמו 
לאורך ציר יפו, ככל הנראה, בשנות ה-40 של המאה ה-19, מתועדים במפות כבר משנת 
1894.  בראשית דרכם מיקומם עוד היה מחוץ לחומות העיר העתיקה של חיפה, כאשר 

התכנית מציעה  
מתחמים, המאפשרים 
לתייר – המקומי או 
הזר - לטייל בהם, 
ללכת לאיבוד, ללמוד 
אותם, לחזור אליהם, 
ולמצוא אותם בכל 
פעם קצת אחרת. 



]143[

במרוצת השנים הוקפו מבנים, והפכו בהדרגה לחלק מלב העיר. המקום המשמש היום 
כרחבת חניה, מסומן גם הוא, במפות ישנות )Bedeker, 1912( כחלק מבית הקברות.

הקבורה בבתי הקברות הופסקה בשנות ה -50 של המאה ה -20 , והועברה אל בית 
הקברות החדש שנמצא בסמוך לחוף הכרמל. כיום בתי הקברות מופרדים על- ידי מגרש 
החניה, ובנין המשרדים, שנבנו על מקום שהיה גם הוא חלק מבית הקברות בעבר. הם 
מוסתרים בקירות גבוהים, ונעולים, מסוגרים מכל מסביבתם. רבים מהקברים הרוסים.
השמות והכיתובים, בערבית, עוד קריאים. קרובי משפחה, חיפאים ואחרים, מגיעים 
לעתים רחוקות לביקורים, בתיאום מראש עם הכנסייה. שמות האנשים החרוטים על 
המצבות והמספרים המתעדים את תקופת חייהם מספרים סיפור אישי וקהילתי של 

חיפה, הם עדות להיסטוריה המשתנה של העיר.

האזור שנבחר לפרויקט המפורט - שני  בתי קברות נוצריים אך מנותקים, בתוך רצף 
של בתי קברות היסטוריים. התמונות )מימין לשמאל(: בתי הקברות המוסלמיים 
הישנים. בית הקברות היווני האורתודוקסי ; בית הקברות היווני הקתולי ; בית 
הקברות היהודי הישן  )בהמשך ציר יפו לכיוון מערב( ; בית הקברות הטמפלרי  

)בהמשך ציר יפו לכיוון מערב(; מתחם בתי הקברות בכניסה הדרומית לחיפה.

במהלך השנים נבנו בשטח בתי הקברות וסביבתם בניינים הסובבים אותם ומפנים 
אליהם את הגב, המרפסות אינן בשימוש, הדלתות והפתחים חלקם אטומים, וחלקם 
שבורים. בתי הקברות סגורים ומנותקים מהרחוב על-ידי חומות ומבני מחסן נמוכים, 
אך מבט מלמעלה )מתצלום אויר או מחלונות המבנים( חושף תמונה ירוקה ויפה של 

מרחב בתי הקברות, הנראה כחצר העטופה בבניינים.

התכנית למתחם משלבת את בתי הקברות כחלק אינטגרלי מהמרקם העירוני הצפוף. 
משנה את ייעודו של בנין המשרדים למוזיאון לאמנות עכשווית, ופותחת את חזיתו אל 
רחבת כניסה חדשה, המשותפת לו ולשני בתי הקברות. החלל מתפקד כאחד, אופקית 
ואנכית, נוצר קשר חשוב בין המרחב הפתוח והבניינים שצופים עליו. גם הכניסות אליהם, 
מתאפשרות מתוכו, על ידי יצירת שני צירים מצפון לדרום וממזרח למערב. התכנון מדגיש 
את האוריינטציה בה מונחים הקברים ממזרח למערב, כפי שמקובל בקבורה הנוצרית.



עקרונות התכנון שאובים מתכנית האב <

שכבות היסטוריות - הכנסת החזיתות למתחם, כל אחת בטיפול שנבחר לה, בין 
אם שימור, או חידוש, הוספת מרפסות או כניסות. המצבות עצמן, גם הן שלב חשוב 
בהיסטוריה, לסיפור שלהן יש שמות אמיתיים, דמויות, משפחות, שושלות, זיכרונות. 
מבחינה פרוגרמטית מתוכנן שילוב מגוון שימושים היוצרים עושר פעילויות, ומשיכת 

מגוון אוכלוסיות.

ניגודים - מוזיאון לאמנות עכשווית, בבניין מודרניסטי מחודש, ורחבת כניסה מעוצבת, 
הזולגים לתוך אחד המרקמים העתיקים ביותר של חיפה, פוגשים ומשתלבים בחלקות 
קבר שהיו כאן ממזמן, ובהמשך גם במבני אבן יפהפיים שנבנו לאורך השנים. הסטטיות 
האינסופית של הקברים אל מול הדינמיות של הכיכר, והאפשרות להשתמש בה 
בצורה שונה ביום או בלילה, בחורף או באביב, היא תומכת במוזיאון, ומאפשרת 

הכלה של פעילויות משתנות, תערוכות, אירועים, והופעות.

השתנות חומרים – אבני הבזלת, שיוצרות רחבה בכניסה, הולכות ונמוגות אל 
כיוון בתי הקברות, ומשתלבות בצמחי בר שתולים, שגדלים שם באופן טבעי גם 
היום, השתנות עונתית בצבעים, בפריחות, בסוגי הצמחים הצצים כל פעם וגדלים. 
צאלונים נשירים, שנמצאים כבר היום בבית הקברות האורתודוקסי קופצים גם 

לרחבה, ולבית הקברות הקתולי, מסמנים גם הם השתנות עונתית.

תאורה - מנגישה את המקום כולו גם בלילה, הופכת אותו לבטוח )ביחד עם 
העיניים הצופות(, ופתוח.

קהילה - מהווה חלק משמעותי, היא מפיחה במקום חיים, שילוב מגורים ומלונאות, 
חיי היומיום הופכים אותו לפעיל, שומרים עליו, יוצרים קשר בין האוכלוסיה שגרה 

פה עכשיו, לזו שגרה פה לפני הרבה מאד שנים.

מוזיאון לאמנות 
עכשווית, בבניין 
מודרניסטי מחודש, 
ורחבת כניסה מעוצבת, 
הזולגים לתוך אחד 
המרקמים העתיקים 
ביותר של חיפה, פוגשים 
ומשתלבים בחלקות 
קבר שהיו כאן ממזמן, 
ובהמשך גם במבני אבן 
יפהפיים שנבנו לאורך 
השנים. 

מבט כללי ממערב - אל 
רחוב יפו, בתי הקברות, 
ביניהם, רחבת המוזיאון
ומבנה המוזיאון החדש 
)מבנה המשרדים כיום( 
ומאחוריו רחוב העצמאות.
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לסיכום, מובאים קטעים מתוך ספרה של הדרה לזר 'מקומיים' אשר היווה עבורי מגדלור 
להבנת המקום ומשמעותו. 'מקומיים' מספר את סיפורה של העיר התחתית של חיפה, 

וגם את סיפורם של בתי הקברות:

"... הפתח שדרכו היו נכנסים לבית הקברות האורתודוקסי נחסם כעת בקיר בטון גבוה 
מקומת אדם. כל מעבר ברחובות הסמוכים הוביל אל קיר דומה, כמו ביקשו להחביא 

את המקום מהעולם...."

"... זה היה ביולי, בשבוע השני של יולי. האוויר היה כבד. לחות כבר נקוותה ברחובות שליד 
הנמל. כמו ענן נמוך, אמרה דינה לעצמה כשירדה ברחוב הבנקים, שבקצהו עמד בית 
המשרדים שלא היתה בו שנים. דלתות הכניסה הגבוהות, עשויות ברזל מסורג ושבורות 
זכוכית, היו פתוחות למחצה, ונראו המדרגות שעולות ברחבות. מנעול של מחסנים היה 

תלוי על כנף דלת. בדלי סיגריות נמעכו על המדרגות הגדולות.

מבעד לחלון התגלה בית הקברות היווני - אורתודוקסי שדינה הייתה מתגנבת אליו בילדות 
ונשארת שם שעות. הוא נראה עזוב כעת, מקום שלא באים אליו, חלקות רבות ריקות 
מקברים. העצים שגבהו כל כך עם השנים הסתירו את המצבה הגדולה. אולי גם היא 
כבר לא שם, המצבה עם תבליט הנערה. סיבוב המדרגות. המישורת. בדלי הסיגריות גם 
עליה. אין שטיח בכניסה למשרד. דינה לא זכרה את המקום מוזנח ככה, ועם זאת נראה 
שמשהו קיים כאן כמו תמיד. קיים כמו לוח הנחושת הגדול שעדיין במרכז דלת המשרד. 
‘אבינועם גליקסון - עבודות בנייה'. אילו לפחות היו מסלקים אותו, חשבה דינה, נותנים 
לאבא את הכבוד לא להיות שם מעל הלוח הקטן, הצהוב: ‘שאול גליקסון - סוכנות ליבוא 
תרופות’, והלוח של שוכרי המשנה, שני עורכי דין ורואה חשבון אחד, כולם ערבים...." 

העבודה, בהנחיית ד"ר זיוה קולודני, 
זכתה בפרס ראשון בתחרות סוף השנה בין עבודות הסטודנטים לאדריכלות נוף 2011

מבט מרחוב העצמאות 
אל מבנה המוזיאון החדש 
וחנות המוזיאון הפתוחה 
לרחוב, ואל שטח בתי 
הקברות המתוכנן



Orwa Switat, Basel Abu Ria,
Alex Schwarzer,

Gabriella Rubin, Yuval Shachar

עבודות מהאולפן: 
התחדשות בעיר
התחתית בחיפה

המסלול לתכנון ערים ואזורים, הפקולטה 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

שתי העבודות מהוות מדגם של עבודות 
תכנון שנערכו במסגרת אולפן - קורס 

במתכונת סדנה - שנערך בשנת הלימודים 
תשע"א. האולפן התקיים בהנחיית פרופסור 
רחל קלוש, אדריכל ניקי דוידוב ואדריכלית 

חוה ארליך.

3.4

 ,Орва Свитат, Бассаль Абу Рейя
,Алекс Шварцер, Габриэла Рубин

Юваль Шахар

أبو ريا عروة سويطات وباسل 
وغبريئيال إليكس شفارتسر 

روبين ويوبال شاحر

From the Studio:
Urban Renewal
in Down town Haifa 
 

 Студийные работы:
 Обновление
 Нижнего города
 Хайфы

أعمال من الستوديو:
البلدة التجدد في 
التحتا في حيفا

ኦርዋ ስቪታት ባሰል አቡ
,ሬያ,አሌክስ ሽቫርጸር

ጋብሪኤላ ሩቢን, ዩባል ሻሐር

የስቴድዮ ስራ- 
የሐይፋ ታች ከ
ተማ መታደስ
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כבכל שנה האולפן שנושאו התחדשות עירונית, עוסק בחלקים בעייתים בעיר חיפה, 
מתוך ראייה של מחוייבות האקדמיה לעיר בה היא שוכנת. בשנת הלימודים תשע"א  
התרכזה עבודת האולפן בעיר התחתית סביב ציר רחוב יפו על אזוריו השונים, בחיפוש 
אחר הפתרונות המיטביים לכל מתחם, בהתאמה לנתונים הגיאוגרפיים, התנאים הפיזיים, 
המצב המרחבי והנסיבות הקהילתיות, אשר יביאו להחייאתו של האזור כולו והחזרתו 

למארג העירוני הפעיל של העיר חיפה.

העיר התחתית של חיפה מוגדרת גיאוגרפית בין הים לבין מדרונות כתף הכרמל  - עד 
לשכונת הדר המשתפלת  בין ואדי ניסנאס בקצה הצפון מערבי שלה וואדי סאליב 
בקצה הדרום מזרחי שלה. הציר ההיסטורי לאורכו התפתחה העיר התחתית הוא דרך 
יפו. לאורכו הושתל גריד מודרניסטי, בין העיר המזרחית )תרתי משמע – במזרח ובעלת 
אופי מזרחי( לבין הטראסות החקלאיות של המושבה הגרמנית בחלק המערבי של 
מדרון הכרמל. העיר התחתית המשיכה להתפתח בין שלושה קטבים אלה – העיר 
העתיקה, המושבה הגרמנית והדר הכרמל - במגוון אופני התחדשות ופיתוח עירוני:  
בנייה חדשה, עיבוי, מילואות ופינוי בינוי. תהליך צמיחה זה יצר מגוון מתחמי בינוי 
ומאפיינים ארכיטקטוניים, הנותנים ביטוי לאופי האוכלוסייה ולתפקודים השונים, כגון: 

מרכז מימשל, מרכז מסחרי ואזורי מגורים.

בתקופת המנדט הבריטי יובשה חזית הים לצורך יצירת הנמל. כמו מימושו של כל מהלך 
תכנוני, בצד הרווח והתרומה לשגשוג הכלכלי של העיר חסם הנמל את החזית הימית 
ויצר נתק בין העיר לבין הים. עד להקמת הנמל התרכזה העיר התחתית דרומית מזרחית 
לציר אלנבי בעיר העתיקה ואילו האזור הצפוני מערבי היה בעל אופי חקלאי כפרי 
)המושבה הגרמנית(. לאחר הייבוש ופיתוח הנמל הפך רחוב העצמאות לציר הפעילות 
והתחבורה המטרופוליני והארצי הראשי ואילו רחוב יפו התמסד כציר הפעילות המקומי.

מלחמת 1948, עזיבת חלק ניכר של האוכלוסייה הפלסטינית והריסת העיר העתיקה, 
לצד פעילויות הנמל, השימושים הנלווים המאפיינים אותו ותהליכים חיצוניים אחרים, 
הביאו לנטישת המגורים והתדרדרות האזור. בעשור האחרון ננקטו מספר מהלכים 
משמעותיים להחזרת תיפקודה המרכזי של העיר התחתית. החשובים בהם: )1( הקמת 
קרית הממשלה בקצה הדרום מזרחי, )2( שיקום המושבה הגרמנית על ציר בן-גוריון 
בקצה המערבי ו-)3( פרויקט התחדשות קמפוס הנמל. תוכניות אלו, הנמצאות בשלבים 
שונים של מימוש, עוסקות בעיקר בתיפקודים מרכז עירוניים של ממשל, חינוך ופנאי. 
אולם הכנסת חיים למירקם עירוני דורשת מאסת פעילות מקומית שוטפת, הנוצרת ע"י 
אנשים החיים במקום. מהלך משמעותי נוסף שהתרחש בתקופה האחרונה, הוא פתיחתן 
של מינהרות הכרמל, והשלמת כביש 6 כעוקף חיפה. מהלכים אלה עתידים לצמצם את 
מטרדי התחבורה בעיר התחתית ולגרום לכך שרק מי שנזקק לפעילות הקיימות בה יגיע 
אליה. האתגר בעקבות מהלכים אלה הוא לפתח מוקדי משיכה חיוביים ואטרקטיביים. 

במהלך הסמסטר בחנו הסטודנטים את העיר התחתית ואת הפוטנציאלים הקיימים 
בה לנוכח התכניות החדשות. הבחינה נעשתה מהטווח המיידי ועד לעתיד הרחוק, שבו 
ימומשו התוכניות במלואן )כולל שיחרור חזית הנמל(. המטרה היתה להבין את המצב 
שנוצר כהזדמנות לפיתוח ולקידום, לא רק של העיר התחתית, אלא של חיפה כולה, 

שפיתוח העיר התחתית יהווה מנוף לקידומה ולמיצובה.

הכנסת חיים למירקם 
עירוני דורשת מאסת 
פעילות מקומית 
שוטפת, הנוצרת ע"י 
אנשים החיים במקום. 



עבודות הסטודנטים מתמקדות בזיהוי מחוללי השינוי בעיר התחתית, תוך מיתוג על פי 
נושאים ואיתור "אזורי מטרה" לפיתוח. המחוללים משתלבים בתכניות אסטרטגיות רב 
רובדיות לכלל האזור, הכוללות תכנון פיזי וחברתי לפיתוח שלבי ואמצעים למימוש, 

דרך התארגנות קהילתית, התערבות ציבורית ומעורבות יזמית. 

מרבית התוכניות של הסטודנטים מתמקדות בפרויקטים שאותם ניתן להתחיל לממש מיד, 
כדי לחזק את השכונה עוד בטרם ימומשו התכניות הגדולות. מהלכי המימוש המוצעים 
מאפשרים גישור על פערים פיזיים, חברתיים וכלכליים, העלולים להיווצר בין הקיים 

לחדש. דגש מיוחד ניתן בתוכניות להשתלבות במקום ולהיזון הדדי בין החדש לישן. 

חלק מתוכניות הסטודנטים מתמקדות בנקודות החלשות והבעייתיות של העיר התחתית, 
הנתפסות היום כחסמים למימוש הפוטנציאלים במקום, תוך שהן מושכות שימושים 
חדשים המכוונים למגזרי אוכלוסייה שונים, כגון מלונאות עירונית המתמקדת בהזדמנויות 
הקיימות בסביבה הקרובה )בניגוד למלונות הקיימים על הכרמל ומכוונים ליעדי בילוי 
לאוו דווקא מקומיים(, מגורים לתקופת ביניים לצעירים במגזרים יצרניים )היי-טק וכיוב'( 
על בסיס של שכירויות ארוכות טווח, ופעילויות מסחריות מגוונות על ציר הפעילות 
ההיסטורי של רחוב יפו. תכניות אלו מבססות את שינוי המיתוג השלילי הקיים בעיר 
התחתית על השקעה מיידית בציר שד' העצמאות )בהמשך לפתיחת מנהרות הכרמל( 
וברח' יפו, בדגש של מיתון תנועה ויצירת מרחבים פתוחים להולכי רגל. תוכניות אחרות 
מתמקדות באוכלוסייה הערבית הגרה בשכונה, ומציעות דיור באיכות גבוהה ופיתוח 
שירותים קהילתיים כבסיס להתחדשות, או מציעות דגם חדש של קהילות משותפות 
יהודיות ערביות, תוך שיתוף פעולה עם אירגוני החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים. 
כיוון שלישי מנצל את הפוטנציאלים הקיימים ליצירת מוקדים המציעים מיתוג חדש 
לעיר כולה. הצעה אחת היא מיצוב העיר התחתית כמרכז היסטורי תיירותי, המתבסס 
על מקורותיה הרב תרבותיים של חיפה ומדגיש לא רק את הגנים הבאהיים, אלא גם את 
העבר העותומאני, המנדטורי, הטמפלרי של העיר ואת הדתות השונות שהפכו אותה 
לביתן. הצעה אחרת מציעה את העיר התחתית כרובע תרבות, בדגש של פיתוח מוקדי 
מוזיקה לגווניה השונים, כשהשלמה למוקדי האומניות האחרים הקיימים והמתפתחים 

באזור זה, למשל מרכזי האמנות העיצובית במכללת ויצ"ו ובמכללת תלתן. 

ההצעות השונות משלימות זו את זו ויוצרות פסיפס מגוון המסמן אפשרויות שונות 
לפיתוח העיר התחתית, אשר ניתן להתחיל לקדמן כבר מחר. שתיים מן התוכניות, 

המהוות דוגמה לתכנון עירוני בעיר משותפת, מוצגות בעמודים הבאים. 

תוכניות אחרות 
מתמקדות באוכלוסייה 
הערבית הגרה 
בשכונה, או מציעות 
דגם חדש של קהילות 
משותפות יהודיות 
ערביות
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הרובע הבין תרבותי של חיפה -
תוכנית להתחדשות עירונית של העיר התחתית <

מגישים: גבריאלה רובין, יובל שחר

חזון העיר התחתית כרובע בין-תרבותי ערבי-יהודי, ייחודי ותוסס, המהווה מודל  לחיים 
משותפים;  

מטרה  העיר התחתית תהיה נושאת הדגל של עירונית רב-תרבותית משגשגת, מרחב 
מקשר פיסית בין שכונות ומתחמים )המושבה הגרמנית, קמפוס הנמל, קרית הממשלה 
וואדי ניסנאס(, ומרחב מקשר רעיונית בין קבוצות מרקעים שונים המעוניינות בהעצמת 

השותפות, העירוב והשילוב. 

שטח ומיקום התוכנית מתחם ההתערבות העיקרי בתכנית הינו שטח של כ-40 דונם, 
המשתרע בין הרחובות הבנקים, המגינים, סלזיאן ויפו, והמשך רחוב עין דור עד לפינת 

אלנבי.

מה קיים שם היום? הקהילה במקום מונה כיום כ-450 תושבים בלבד. החלק המזרחי 
של אזור התוכנית- המרכז המסחרי החדש, בנוי ברובו בצפיפות גבוהה, בניינים בני 3-6 
קומות, חלק ניכר מן המבנים משמשים למסחר ומלאכה, בנוסף לכ 600 יחידות דיור, 
שחלקן הגדול נטוש. האזור מתאפיין בתשתיות ירודות ובחזות ומוזנחת. החלק המערבי 

מתאפיין בבנייה נמוכה ולא צפופה, וכולל מגורים, מוסכים ובתי מלאכה.

למה רובע מגורים משותף? מינוף  הפוטנציאל של היחסים המיוחדים הקיימים בין 
יהודים וערבים וקבוצות אחרות המתגוררות זו לצד זו בחיפה, ופיתוח יוזמות קיימות 

למגורים, חינוך, בילוי וחיים שיוויוניים ומשותפים.

למה העיר התחתית? החזרת "עטרה ליושנה" לעיר התחתית על הארכיטקטורה והמבנים 
הייחודיים שבה, שימוש במיקום האסטרטגי ובטופוגרפיה הייחודית שלה, וקירבתה 

למוקדי תעסוקה, מסחר, תיירות, ותחבורה ראשיים.

פוטנציאל התוכנית: הרובע המתחדש על תושביו ישמשו מרחב שיקשר פיזית בין 
שכונות ומתחמים, ורעיונית בין קבוצות מרקעים שונים, המעוניינים בהעצמת השותפות, 
העירוב והשילוב. התכנית תהפוך מתחם מוזנח ונטוש למחצה, לרובע עירוני עם קהילה 
מעורבת וייחודית, אשר תוביל שינוי תודעתי וחברתי בשכונות הסובבות, ועימם שיבה 

של אוכלוסיה לאזור וחידוש המרחב הפיזי.

התכנית מוצעת על רקע ביקוש גובר של מגורים על ידי אנשים השואפים לגדל את 
ילדיהם בסביבהרב-תרבותית משותפת, הכוללת בית ספר דו-לשוני, ערבי-עברי ואפשרויות 
לפעילויות רחבות יותר ברמה הקהילתית המקומית, תוך יצירת מודל לחיים עירוניים 
משותפים. התכנית מבוססת על מנגנוני שיתוף פעולה בין ארגוני החברה האזרחית, 
מוסדות מחקר ואקדמיה. היא צפויה לסחוף אחריה גל של שינוי, כתוצאה מעוצמת המסר 

התכנית מוצעת על 
רקע ביקוש גובר של 
אנשים השואפים לגדל 
את ילדיהם בסביבה 
רב-תרבותית משותפת, 
הכוללת בית ספר דו-
לשוני, ערבי-עברי



שהיא מעבירה, השאיפה לחיים משותפים שהיא מבטאת, והמענה שהיא נותנת לצורך 
הקיים בקרב קבוצות ופרטים באוכלוסיות הערבית והיהודית החיה בחיפה ומחוצה לה. 

ייחודיות זו היא הבסיס להצלחת התכנית.

מהות התוכנית: את התגבשות הרובע הבין-תרבותי, יובילו מספר מהלכים מרכזיים: 

 )NGOs( יצירת ארגון גג לפיתוח וניהול הרובע, באמצעות  ארגונים לא ממשלתיים  >
העוסקים בנושאי רב-תרבותיות, דו-קיום וחיים משותפים. מוקד פעילותם יהיה 
מתוך קמפוס ארגונים שיקום במרכז השכונה ויהווה מרכז קהילתי ואקטיביסטי.

< הקמת בי"ס עירוני דו-לשוני, אשר יהווה גורם המשיכה המרכזי למשפחות 
המעוניינות לחנך את ילדיהן בסביבה רב-תרבותית. סביב מוקדים אלו יתגבשו 

קבוצות מאורגנות ויחידים אשר ירכשו דירות ויניעו את מהלך ההתחדשות. 

< הקמת מרכזי תיירות חברתית לפעילים מן הארץ והעולם אשר יבואו ללמוד, 
לחוות, ולהתנסות בתחומים של חיים משותפים מזויות שונות. 

< מתחם סלזיאן/מאי - תהליך פינוי-בינוי )תוכנית מאושרת( אשר בסופו יוקמו 
חמישה בנייני מגורים בגובה כ 6-5 קומות )סה"כ כ 180 יחידות חדשות(. יחידות אלו 
יהוו המשך ישיר למתחם המתחדש בשלבים המאוחרים של התכנית. כחלק מתנאי 
ההקמה של המיזם יושקעו משאבים בשיקום חזיתות המתחם, במיתון תנועה ברח' 
יפו, מניעת כניסת כלי רכב לסמטאות במתחם, וייעודן למעבר נוח ונעים להולכי 
רגל בלבד, תוך מתן פתרונות חנייה תת קרקעיים הולמים בקרבה מיידית, כל זאת 

בהתאם לתנאי ההסכם, במשותף עם העירייה והארגונים המעורבים.

< חידוש רחוב עין-דור והפיכתו לשדרה מרכזית מוקפת בבתי מסחר וגלריות 
לאמנות, שמעליהן בנייני מגורים. השדרה תהיה נוחה ונעימה למעבר הולכי רגל. 
תנועת רכבים תוגבל בה רק לחצייה רוחבית ברחובות המגינים ואלנבי. השדרה 
תשמש כעמוד השדרה המקשר בין מוקדי העיר התחתית וסביבתה. היא תוביל את 
הולכי הרגל משכונת ואדי ניסנס, דרך הרחבה המרכזית של המתחם הבין-תרבותי, 

אל עבר שדרות העצמאות, מתחמי האקדמיה ותחנת הרכבת.
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הקהילה כמנוף לצמיחה               
בעיר התחתית בחיפה <

מכיני התוכנית: עורווה סויטאת, באסל אבו ריא, אלכס שוורצר

חזון התוכנית: העיר התחתית כמרכז המטרופולין הצפוני, בעלת עושר תרבותי והיסטורי, 
שבה מועצמים הקשרים ומרחבי האמון בין הקהילות במרחב המשותף.

רקע: העיר התחתית: מרחב החברה הערבית

לאחרונה יש עדות לניצני התחדשות אורבאנית בעיר התחתית בשני מוקדים עיקריים. 
המוקד הראשון הוא ציר שדרות בן גוריון במושבה הגרמנית, שכיום הפך לציר התיירותי 
הראשי של העיר, הכולל בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ומוסדות ציבור וחינוך, והמוקד 
השני הוא קמפוס הנמל, בו נעשה תהליך שיקום אורבני באמצעות הכנסת מוסדות 
השכלה גבוהה. בכדי לעודד מכללות ובתי עסק להגיע למקום נעשה שדרוג מאסיבי 

של תשתיות שכלל שיפוץ רחוב  הנמל ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פים(.

אנו מוצאים שאזור רח' יפו – עין דור – ואדי ניסנאס בעיר התחתית הוא "חור שחור", אשר 
אינו מתוכנן ונותר מוזנח, כאשר כ- 29.6% מהחברה הערבית בחיפה גרים באזור זה 
הנחשב ללב הפועם של החברה הערבית בעיר. מפגש הרחובות  יפו - עין דור - אלנבי 
בעיר התחתית מהווה מפגש בין מרחב כלל עירוני לבין מרחב החברה הערבית, והוא 

אחד המניעים המרכזי להתמקדותנו באזור זה. 

מטרות התוכנית: 

1. חיזוק הקהילה: 
< עצירת העזיבה של בני המקום.

< חיזוק ופיתוח שירותים עירוניים.

< הקמת מוסדות תרבות וקהילה חדשים.

 < יצירת מנגנון להשתתפות הקהילה בתהליכי התכנון.

< יצירת היצע מגוון סוגי דיור עם עדיפות לבני השכונה.

< שיקום תשתיות.

2. חיבור בין קהילות במרחב:
< יצירת מפגשים ואינטראקציה חיובית בין המרחב הכלל עירוני לבין מרחב החברה 

הערבית.

< העצמה קהילתית וצמצום פערים חברתיים.

< העצמת תחושת שייכות, זהות  וגיבוש קהילתי. 

מפגש הרחובות  יפו - 
עין דור - אלנבי בעיר 
התחתית מהווה מפגש 
בין מרחב כלל עירוני לבין 
מרחב החברה הערבית, 
וזה אחד המניעים המרכזי 
להתמקדותנו באזור זה. 
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3. עיר אטרקטיבית בצפון: 

< הרחבת מרחב התיירות מהמושבה הגרמנית בכיוון ואדי ניסנאס ורח' יפו לכיוון 
ואדי סאליב

< יצירת מתחמי תרבות ובילוי 

< שימור מבנים ואתרים היסטוריים

< חיזוק העושר התרבותי של העיר 

< משיכת צעירים וסטודנטים מהגליל והצפון לגור ולבנות עתיד בעיר התחתית

אתגרים ופוטנציאלים

באזור ואדי נסנאס – רח' יפו – המושבה הגרמנית, קיימים מספר גורמי כוח ופוטנציאלים: 

< אזור בעל טופוגרפיה מישורית.

< אזור מגורים הכולל עסקים, מסחר, בילוי ותיירות היסטורית. 

< חברה אזרחית פעילה, תחושה גאווה מקומית, תחושת שייכות וזהות של קהילה 
מגובשת. 

< מרכז תרבותי הכולל ריכוז של בתי ספר, מוסדות אקדמים ומוסדות דת. 

< נגישות טובה לתחבורה ציבורית

לעומת זאת מהווה אזור הרחובות יפו ועין דור בממשק עם ואדי נסנאס "חור שחור" 
בלתי מפותח. עובדה זאת מהווה את אחד המניעים המרכזיים להתמקדותנו באזור 

כמנוף לקידום האזור כולו. 

ממצאי החקירה המקדימה שלנו מצביעים על הצרכים המרכזיים באזור כדלהלן:

< מיצוי מלאי הדיור הקיים ומחסור בהיצע של מגורים חדשים, עזיבת הדור הצעיר, 
הזדקנות השכונה, קיטוב מעמדי גובר, לצד מחסור בשירותים קהילתיים.

< חוסר כלכליות במימוש תכניות קיימות, היתקעות תכניות והגדלת התחרות האזורית 
בתחומי המסחר עם הדר, מרכז הכרמל, הגרנד קניון, מת"ם והצ'יקפוסט המוביל 
לדעיכה עסקית ומסחרית, לירידה בביקוש למגורים ולעסקים ולירידה בערכי נכסים. 

כל אלה מביאים להיעדר תהליך פיתוח ושינוי חיובי, הידרדרות השכונה ותחושת חוסר 
אונים, שעמם מתמודדת התכנית המוצעת. 

ייחוד התכנית: התכנית רואה בקהילה מנוף לצמיחת העיר התחתית. היא שואפת 
להעצים את הקהילה הקיימת ובמקביל למשוך קהלי יעד נוספים, כגון סטודנטים וקהילה 

יצרנית מהגליל והצפון שתתמסד בעיר התחתית ותבנה בה את עתידה.

התכנית מזהה מספר תנאים ההכרחיים לעצירת העזיבה של צעירים בני המקום מוואדי 
ניסנאס מחד, ולמשיכת אוכלוסייה יצרנית מהגליל והצפון מאידך.

התכנית רואה בקהילה 
מנוף לצמיחת העיר 
התחתית. היא שואפת 
להעצים את הקהילה 
הקיימת ובמקביל למשוך 
קהלי יעד נוספים



 תנאים אלה הם: 

<  יצירת מוקדים תרבותיים קהילתיים שישרתו את התושבים

<  יצירת מרחבי אמון, ביטחון ומפגשים בין קהילות

<  דיור איכותי במחיר בר השגה 

<  איכות חיים עירונית היוצרת אינטראקציה פורה בין המרחב הכלל עירוני והמרחב 
של החברה הערבית. 

רציונל  התכנית: נקודת המוצא לתכנית היא ההבנה שללא פיתוח קהילתי וללא דגש 
על השתתפות הקהילה ומתן מענה לצרכיה, לא תיתכן התחדשות עירונית וצמיחה 

בעיר התחתית  ותיפגע איכות הפיתוח האורבני.  

זיהינו שהמרחב הכלל עירוני הנמשך לאורך ציר העצמאות מקריית הממשלה עד 
המושבה הגרמנית פוגש ומתחבר עם מרחב הקהילה הערבית הנמשך מוואדי נסנאס 
והמושבה הגרמנית דרך  רח' יפו ושיבת ציון ואזור הכנסיות והמסגדים בקריית הממשלה. 

שני המרחבים נפגשים סביב כיכר עין דור – מגינים ולאורך צירי התנועה מגינים ויפו.

התכנית מתמקדת בחיבור בין המרחב הכלל עירוני, מקריית הממשלה עד המושבה 
הגרמנית, למרחב החברה הערבית, מואדי ניסנאס עד יפו. החיבור בין שני המרחבים 

יינתן דרך יצירת שני מוקדים:  

<  אזור התכנון המרכזי הנמצא סביב רחוב עין-דור, שיהווה את לבה הפועם של 
העיר התחתית ומוקד מפגש של תרבות וקהילה והוספת מגורים, 

<  אזור צומת כיאט – שיבת ציון – המגינים, שיהיה מוקד מגורים, עסקים ומסחר. 
שטח התוכנית בשני המוקדים כ- 40 דונם.

התחדשות העיר התחתית לפי חזוננו מחזקת את הקהילה הערבית ויוצרת מפגש בין 
מרחבי אמון, יוצרת דיור חדש ואיכותי במחירים ניתנים להשגה עם עדיפות לתושבי 
המקום, הקמת מוסדות תרבות וקהילה, שימור ערכים היסטוריים ועידוד תיירות, בילוי, 
מוסדות לימוד, מסחר ושירותים. התחדשות כזאת תחזק את הקהילה המקומית, תמשוך 

סטודנטים וצעירים יצרנים מהגליל והצפון. 

עוגני פיתוח בעיר התחתית

שני עוגנים מתוכננים ע"י העירייה: 

< פינת בן גוריון – רח' יפו – רחוב העצמאות: מוקד תיירותי היסטורי שעל-פי תכניות 
העירייה אמור להיות אזור מלונאות ומוקד תיירות עירונית. 

< כיכר פריז: מוקד שעל-פי תכניות העירייה אמור להיות אזור עסקים, בילוי ופנאי, 
אשר תפקידו לחזק את המתחם שבין רח' נתנזון לשד' העצמאות וקריית הממשלה. 

התחדשות העיר התחתית 
לפי חזוננו מחזקת את 
הקהילה הערבית ויוצרת 
מפגש בין מרחבי אמון, 
יוצרת דיור חדש ואיכותי 
במחירים ניתנים להשגה 
עם עדיפות לתושבי 
המקום, הקמת מוסדות 
תרבות וקהילה
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עוגנים נוספים המוצעים ע"י התכנית: 

<  צומת רח' כיאט ושד' המגינים: מוצע כי במקום יקום  מוקד מגורים, עסקים, מסחר 
ושירותים:, שישמש כהמשך לוואדי נסנאס.

< הכיכרות בצמתים של רחוב עין דור עם שדרות המגינים ורחוב אלנבי: מוצע כי 
במקום זה יקום מוקד תרבות וקהילה אשר ישמש כנקודת מפגש של תוך הוספת 

מגורים. מוקד זה יהיה הלב הפועם של העשייה היומית בעיר התחתית. 

אזור המטרה המרכזי הוא הלב הפועם של העשייה היומית בעיר התחתית, ואנו מעוניינים 
לראות את האזור כאזור קהילתי – תיירותי שמחזק את הקהילה המקומית ומעצים 
מרקם תיירותי היסטורי ואותנטי של העיר, עם קשרים חיוביים בין המרחב הכלל עירוני 

למרחב הקהילה הערבית.

התכנית מציעה פינוי המוסכים בעין דור, ובניית מרכז תרבות וקהילה ערבי אשר ישרת 
את התושבים באזור. מרכז התרבות יכלול מתנ"ס, בית לארגוני החברה האזרחית, מועדון 

נוער, תנועות נוער, תיאטרון וקולנוע.

התכנית משלשת את כמות המגורים באזור עין דור – יפו – סליזיאן, על-ידי תוספת של 
מגורים איכותיים, כמענה לצרכים של תושבי המקום, ובמטרה לאפשר להם להתמסד 
ולבנות את עתידם באזור. תוספת המגורים היא בעיקר מעל מבנים קיימים תוך שמירה 

על המרקם הקיים.  

התוכנית מציעה להרוס חלק מהמבנים ברח' הנאמנים )המחבר בין רחובות עין דור 
והבנקים( כדי ליצור שטח ציבורי פתוח עם מסחר ובתי קפה בקומות הראשונות, משרדים 

ומגורים בקומות העליונות. 

השטח הציבורי הפתוח ומוקד התרבות והקהילה, יהוו מוקד משיכה לחברה הערבית 
ומפגש בין המרחב הקהילתי שלה והמרחב הכלל עירוני המתפתח בעיר התחתית. 

התכנית מציעה לפתח מערכת צירי תנועה ירוקים ומעברים מגוננים בין שני המוקדים 
"עין דור – יפו - אלנבי" – "כיאט – שיבת ציון - המגינים". כך, למשל, יהפוך רח' מאיר 
למדרחוב, וחלק מציר יפו מרח' הבנקים עד כיכר פריז, יהפוך לדרך משולבת לתנועת 

רכב ותנועה רגלית.   

רוב הנכסים הקיימים באזור התכנון הם בניהול האפוטרופוס לנכסי נפקדים ע"י חברת 
"עמידר" ורוב התושבים הגרים ברח' יפו וברח' שיבת ציון הם דיירים מוגנים. על כן יש 
לפתח מנגנון שייתן הלוואות בתנאים נוחים לדיירים המוגנים כדי שיוכלו לקנות את 
הנכס מעמידר. הבעלות על הנכס תוביל להעצמה קהילתית ותאפשר לפתוח עסקים 

קטנים, כגון מלונאות בוטיק ומסעדות לאורך ציר יפו.  

לדעתנו, פיתוח מוקד תרבות וקהילה כנקודת מפגש בין המרחב הכלל עירוני למרחב 
הקהילה הערבית יהווה מפתח לצמיחה וההתחדשות בעיר התחתית ובחיפה בכלל. 
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המלצות לפרק תכנון 
עירוני בעיר משותפת <

כדי להשתמש בתכנון העירוני ככלי 
לקידום עיר משותפת, מומלץ ליישם 

מספר המלצות:

להתייחס לשונות כערך: לתכנן, למתג 
ולהשקיע בשונות.

חברתי:  כתהליך  התכנון  את  לראות 
מומלץ להבטיח שיתוף ציבור בתכנון תוך 
ייצוג הולם לקהילות השונות, ולגבש נוהל 
אשר יגדיר את התכניות לגביהן תדרוש  
את  יבחן  אשר  חברתי,  נספח  העירייה 
ההשפעות החברתיות של תכנון באתרים 

רגישים במיוחד. 

לבסס את התכנון על ידע מקומי: מומלץ 
כי מערכת התכנון תהיה מורכבת מצוותים 
רב תחומיים כגון  רווחה, תרבות וסביבה.   
כבסיס ידע לתכנון ישמשו גם מחקרים 
אנתרופולוגיים מקומיים תוך התייחסות 

למצב הקיים.

לקדם שיח ציבורי סביב נושאי התכנון:  
מוצע לפתוח ישיבות לציבור ולדאוג להפצת 

מידע באופן נגיש ובשפות שונות.

עירונית:  התחדשות  תהליכי  לקדם 
מדיניות אי ההתערבות הובילה לבנייה 
של  והזנחה  מסוימות  לקבוצות  חדשה 
מתחמי דיור גדולים בהדר ובעיר התחתית, 
ממנה נפגעו בעיקר קבוצות מוחלשות יותר. 

מומלץ לקדם תהליכים של התחדשות 
עירונית, תוך שמירה על תמהיל אוכלוסין 
ותמהיל דיור מגוונים בשכונות השונות 
בעיר, וכן שמירה על יכולתם של תושבי 
השכונות הנוכחיים להמשיך להתגורר בהן 

גם אחרי תהליכי ההתחדשות.  

על  ושמירה  חלוקתי  צדק  להבטיח 
השטחים הפתוחים:  השטחים הפתוחים, 
כגון שמורת הכרמל וחוף הים, מהווים אתר 
לבילוי ופנאי, וכן משמשים מרחב למפגשים 
בין-תרבותיים. חשוב כי יישארו נגישים לכל 
וימשיכו לשמש כשטחים  תושבי העיר, 

ציבוריים לטובת כל תושבי העיר.

תרבותית:   מורשת  ערכי  על  לשמור 
לחיפה היסטוריה תרבותית וארכיטקטונית 
עשירה, אך בשל מדיניות ההזנחה, מבנים 
רבים בעלי ערך עומדים מוזנחים ונטושים 
בליבה של העיר. חשוב לשמר את המורשת 
התרבותית המגוונת ולהנגיש אותה לכלל 

תושבי העיר ולמבקרים מן החוץ. 
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קול חיפאי

עברתי לגור בעיר 
התחתית עוד במהלך 
השירות הצבאי. לי נהדר 
לגור כאן כי הכל נגיש, 
נוח והאוכלוסייה מאוד 
סימפטית.

להורים שלי הייתה חנות בגדים 
בעיר התחתית, סילס הלבשה. החנות 

נפתחה על-ידי סבא שלי לפני קום 
המדינה. בשלב מסוים שכנעתי את 

ההורים שלי לפתוח עסק נוסף - בית 
הארחה - בבניין לא גדול שבו פעלה 

החנות. בהתחלה הם לא האמינו שבית 
הארחה בעיר התחתית יכול לעבוד, אבל 

איכשהו הם זרמו איתי. בסוף החנות 
נסגרה ובית ההארחה קיים עד היום, 

כעשר שנים. להתעשר מזה אי-אפשר, 

זאב סילס
יליד 1973,  חבר מועצת העיר 
מטעם הירוקים, נציג הסוחרים 

בעיר התחתית, גר ברחוב יפו. 

לחיות מזה קשה, מי שמגיע זה בעיקר 
תיירים כי ישראלים נמנעים מלישון 
בעיר התחתית בגלל שהסטיגמה על 

האזור חזקה מאוד. 

עברתי לגור בעיר התחתית עוד 
במהלך השירות הצבאי. לי נהדר לגור 

כאן כי הכל נגיש, נוח והאוכלוסייה 
מאוד סימפטית. היא מורכבת בעיקר 

מסטודנטים מחוץ לעיר שלומדים 
במכללה האקדמית ויצ"ו, סטודנטים 

בודדים מקמפוס הנמל, וחבר'ה צעירים 
בתוכניות שונות של הסוכנות היהודית, 

שחלקם אף עשו עלייה. בנוסף, ישנה 
אוכלוסייה ערבית ואנשים עם תקציב 
מוגבל, שמחפשים מקום זול לגור בו. 

יש באזור הרבה בנייני משרדים 
שלא מצליחים להשכיר אותם. בונים 
במשרדים שירותים ומקלחת ומסבים 

אותם לדירת מגורים. כך חוסכים 
בארנונה, כי הארנונה למגורים נמוכה 

מהארנונה לעסקים, ומשכירים את 
הדירות במחיר מינימאלי.

לדעתי, קמפוס הנמל במתכונתו 
הנוכחית לא יפתור את הבעיות של 

האזור כי הוא לא באמת קמפוס 
שבו סטודנטים גרים, קונים ומבלים. 

הסטודנטים מגיעים ברכבת מחוץ 
לעיר, לומדים ונוסעים הביתה. הכל 

תדמית. למשל, ה"קלבת שבת" – מה היא 
תורמת לעיר? האנשים שמגיעים ביום 

שישי רואים מגרשי חניה ריקים, אין 
סטודנטים וחנויות ריקות. לא משתלם 
לפתוח היום עסק בעיר התחתית. בימי 
שישי אולי מגיעים הרבה אנשים, אבל 

במשך שאר השבוע האזור מת. 

בנוסף, אין חיבור טוב בין העיר התחתית 
לשאר חלקי העיר. מוניות שירות לא 

פועלות כאן, קווי אוטובוסים שהיו 
מחברים עד לפני מספר שנים בין העיר 

התחתית לשכונות שונות בעיר כמו 

הט
 ב

ית
עמ

ם 
לו

צי
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הכרמל הצרפתי, בוטלו כאשר הפעילו 
את קווי ה"שכונתית". גם כאשר תופעל 

המטרונית, נהיה מחוברים לטירת 
הכרמל ולקריות, אבל לא לכרמל. 
למזלנו, את מסלול ה"כרמלית" אי 

אפשר לשנות, אבל גם אותה רוצים 
לסגור. הטענה היא שלא משתמשים 

בה, אבל הסיבה לכך, לדעתי, היא שעות 
הפעילות המוגבלות שלה. זה יוצר מצב 
שבו העיר התחתית היא מעין מובלעת 

שלא קשורה לשאר חלקי העיר.

כדי באמת להחיות את האיזור היה 
צריך להביא לכאן תוכן. להביא ירידים. 
בזמנו עשינו יריד, פלטפורמה לאומנים 

צעירים בסגנון נחלת בנימין. אומנים 
יכלו להציג את עבודותיהם במחיר של 

60 ₪ לדוכן. הוא כלל דוכנים, אמני 
רחוב ואטרקציות נוספות, והתקיים 

במשך שמונה ימי שישי רצופים. האירוע 
היה מאוד מוצלח, הוא הופסק במלחמת 

לבנון השנייה. אחרי המלחמה היריד 
לא חודש, מכיוון שמבחינה לוגיסטית, 
פשוט יותר מבחינת העירייה להזמין 

אמן מפורסם באופן חד-פעמי ולשלם 
לו ישירות, מאשר להתנהל מול עשרות 

אומנים מקומיים שבוע אחר שבוע 
לאורך תקופה ארוכה ולפתח את 

התרבות המקומית.

כדי שהמקום יהיה אטרקטיבי, צריך 
גם להוסיף מקומות חניה ברחבי העיר 
התחתית, ולאפשר מקומות המיועדים 

לפריקה וטעינה של סחורות עבור 
העסקים השונים, כי היום משאיות 

הפורקות סחורה נאלצות לחסום את 
הכביש. אפשר גם להציע חניה חינם על 
מנת לעודד קונים להגיע לעיר התחתית 
ביום שישי כאשר כל המשרדים סגורים. 
זה יאפשר לפתח כלכלית את העסקים 

הקטנים שפועלים באזור ויגביר את 
התחרות עם הקניונים. צריך גם להוריד 

אני כן מאמין שבסוף 
יגלו את המקום הזה. 
אין עוד מקום כמו 
המקום הזה, ואנשים לא 
מחפשים עוד קניונים, 
את זה יש להם בכל 
מקום. הם מחפשים 
מקומות ייחודיים, ואת 
זה יש רק פה.

קמפוס הנמל במתכונתו 
הנוכחית לא יפתור את 
הבעיות של האזור כי 
הוא לא באמת קמפוס 
שבו סטודנטים גרים, 
קונים ומבלים. 

את הארנונה לעסקים, כיום בעיר 
התחתית הארנונה לעסקים גבוהה 

מהארנונה לעסקים בקניונים השונים, 
וזאת למרות שהאזור סובל גם כך 

מחוסר קונים. 

מבחינת היחסים בין השכנים היהודים 
והערבים, באופן כללי המצב טוב מאוד. 

יש קצת בעיה עם וונדליזם שעושים 
ילדים בשכונות, אבל מעבר לזה, אין 
שום בעיות. התרומה של התושבים 
הערבים לאזור היא חשובה מאוד, 
מאחר והם מהווים את כח הקנייה 

המשמעותי ביותר. 

בסך הכל, אני חושב שיש כאן אתגרים 
אבל יש גם הרבה מה לעשות, בשורה 

התחתונה אני כן מאמין שבסוף יגלו 
את המקום הזה. אין עוד מקום כמוהו. 

אנשים לא מחפשים עוד קניונים, יש 
אותם בכל מקום. הם מחפשים מקומות 

ייחודיים ואת זה יש רק פה.



יחסים בין קהילתיים  4
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כי  "הגישה הבין-תרבותית מניחה 
הכיבוד  בין  איזון  להשיג  מנת  על 
וההכרה בגיוון לבין חיזוק היסודות 
המשותפים המבטיחים את הלכידות, 
לב  תשומת  להקדיש  הכרח  יש 
ליחסים הנוצרים בין האזרחים." כך 
כותבת קרולינה אסטודיו בילאס, 
המתאמת הבין-תרבותית של עיריית 
ברצלונה, במאמר המתאר את מאמצי 
העירייה שם להתמודד עם השונות 

הגוברת בין תושבי העיר.

בחיפה  מתקיימים  יחסים  מן  אלו 
מה  השונות?  הקהילות  חברי  בין 
קורה בהדר ואיך זה לגדול בוואדי 
ניסנאס, אלו יחסים מתקיימים בין 
ראשי הקהילות הדתיות, מה אמרו 
התושבים במחקר קבוצות המיקוד 
ננקטים בעיר למנוע  ואלו צעדים 
אלו  כל  על  התפרצויות אלימות? 

ועוד בפרק היחסים.   

יחסים בין קהילתיים

אתי חן-ברייר
פרויקט צילום תיעודי לקראת

"החג של החגים", הוצג לראשונה 
בבית הועד המקומי בוואדי ניסנאס 

ובבית הגפן, 2008
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חדר קטן במרכז קלור בשכונת עין הים. מעגל של כסאות במרכז החדר, על החלון 
וילונות. כשמזיזים אותם, אפשר לראות את השכונה – תערובת של בתי אבן ערבים 
ישנים, בנייני שיכון ארוכים, דודי שמש, ומרחוק הים. נוף חיפאי מוכר: ים, הר ושיכונים. 

האנשים נכנסים אחד אחד, חלקם מתחבקים זה עם זה. בהמשך הערב יסביר לנו 
אחד המשתתפים כי "החיים פה – זה לא היהודים במקום אחד והערבים במקום אחר, 
זה מעורב." בשיחה שתתפתח יביאו המשתתפים, פעילים שכונתיים מעין הים, שלל 
אנקדוטות, שיציירו תמונה מורכבת של היחסים הבין-קהילתיים בשכונה. אחד מהם, 
שכמו מכיל את תמצית הסיפור כולו, מובא לחדר על ידי אחת המשתתפות הערביות. 
בבלוק שבו היא גרה, היא מספרת, יש לה שכנים יהודים  "בגדול אנחנו  כמו משפחה, 

אבל כשיש איזה פיגוע או מלחמה או משהו – מצביעים 'הנה ערביה'."

"כעבור כמה ימים" היא אומרת "הם לא יכולים לא לבוא אלי, אנחנו משפחה אחת. אבל 
כשיש פיגוע – כאילו אני עשיתי אותו". "זה כואב שככה מתייחסים אלי אחרי כל השנים 
שמכירים אותי." היא אומרת עוד – אבל מיד מוסיפה גם ש"זה  לא אומר – כשהייתי 

צריכה את עזרתם היו כולם עומדים דום." 

תנועות המטוטלת העוצמתיות האלו – בין יחסים בינאישיים קרובים, מעבר ותוך טשטוש 
הזהות הלאומית, לנתק מוחלט על רקע הסכסוך הלאומי וחוזר חלילה, ושוב, בלי הרף, 
הן תמונה תמציתית אחת של מערכות היחסים הבין-קהילתיים המתקיימות בעיר. בקצה 
השני של הרצף נמצאת הפרדה אדישה "אני גר ברמת אשכול, ערבים אני רואה לפעמים 
בוואדי ניסנאס, אני הולך לשם לאכול, אבל אין לי קשר." אומר אחד ממשתתפי הקבוצות 
האחרות. הזכות לחיות בעיר כאילו אין בה אחרים שמורה בעיקר לבני קבוצת הרוב, 
בעוד חברי קבוצת המיעוט מודעים, כמובן, לנוכחותו הדומיננטית של הרוב בעיר: "העיר 
הזו, רוב האוכלוסייה היא יהודית, ורוב התושבים השתלבו לתוך מה שנקרא החברה 
הישראלית, משהו כזה." מסביר – ואז גם מסייג את עצמו )'משהו כזה'( אחד המשתתפים 
הערבים. את התנועות האלו, בין הקרבה לעוינות ולאדישות, אני מבקשת לחקור בהמשך: 

הצצה לחייה של עיר.

א. על המחקר < 

2009 ב-22  165 איש ואישה, חיפאים וחיפאיות מכל רחבי העיר, השתתפו בקייץ 
קבוצות מיקוד אותן ערכנו במסגרת תכנית 'חיפה עיר משותפת', כדי ללמוד על מצב 
היחסים הבין-קהילתיים בעיר. למרות שהמחקר אינו מתיימר להציג 'מדגם מייצג' של 
תושבי העיר, כן נעשה ניסיון להגיע למגוון רחב ככל האפשר של משתתפים: רשימת 
הקבוצות כללה תושבים יוצאי אתיופיה בקריית חיים, יוצאי ברית-המועצות מבוגרים 
החיים בהדר, דיירי בית-אבות בנוה שאנן ומועדון קשישים בוואדי ניסנאס, סטודנטים מן 
הטכניון והאוניברסיטה, פעילים במתנ"סים בנוה דויד ונווה יוסף, חברי מועדון רוטארי מן 
הכרמל, נשים חרדיות מויז'ניץ' ודתיים לאומיים מנוה שאנן, מהגרות עבודה פיליפיניות 
בהדר, הורים לילדים בגן דו-לשוני בכבאביר, ועוד. חלק מן הקבוצות היו הומוגניות, והן 

בגדול אנחנו  כמו 
משפחה, אבל כשיש 
איזה פיגוע או 
מלחמה או משהו 
– מצביעים 'הנה 
ערביה'.

165 איש ואישה, מכל 
רחבי העיר, השתתפו 
ב-22 קבוצות מיקוד 
אותן ערכנו במסגרת 
תכנית 'חיפה עיר 
משותפת', כדי ללמוד 
על מצב היחסים 
הבין-קהילתיים 
בעיר.



נערכו במגוון שפות – אמהרית עם יוצאי אתיופיה, רוסית עם העולים בהדר, ערבית עם 
הקשישים בוואדי ניסנאס, אנגלית עם מהגרות העבודה הפיליפיניות. חלקן היו הטרוגניות, 
וכללו נציגים ממספר קהילות, כמו למשל יוצאי אתיופיה, יוצאי ברה"מ לשעבר ותושבים 
ותיקים בנוה דויד, או תושבים יהודים וערבים בעין הים. המחקר נערך בהדרכתה של 
דר. אריאלה ורנסקי מן המרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובניין 
ערים בטכניון, ושל דר. עמליה סער, מן המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, 

ולשתיהן שלוחה תודה על הסיוע וההדרכה. 

השאלות עליהן התבקשו המשתתפים לענות היו בדרך כלל זהות – הם נתבקשו לדבר 
על "המשמעות של חיפה עבורי" ועל אופן ראייתם את חיפה כעיר הטרוגנית בעלת ריבוי 
קהילות, קבוצות מוצא ותרבויות. בנוסף, ביקשנו מהם להגדיר את האתגרים הניצבים 
לדעתם בפני העיר בדרכה להיות עיר משותפת. השיחות שהתפתחו כמענה לשאלות אלו 
היו כמובן חופשיות, ונגעו במגוון רחב של נושאים - חלקם שכונתיים, חלקם קהילתיים, 
כשהרכב הקבוצה והמכנה המשותף שלה כמובן משפיעים. המנחים היו חברי צוות 
שתי"ל, מתנדבים מועדת ההיגוי של התכנית, ובעיקר חברות צוות התכנית )שהירה שלבי, 
המתנדבת ענת בן-נון, והח"מ(. החומר שנאסף הוא עשיר מאוד ונותן תמונה מגוונת על 
החיים בחיפה, מטבע הדברים רק חלק ממנו יבוא לידי ביטוי במאמר הנוכחי. מאחר 
שיחסי יהודים ערבים הם ה'דרמטיים' ביותר בעיר, יעסוק המאמר בעיקר בתנועה על 

קו גבול זה – אך הוא כן יאפשר הצצה גם למספר נושאים נוספים.

 > ד  ק מו כ ום  ומי הי  . ב

סוג מחקר זה, המתמקד בחיי היומיום, משתייך לתפיסת מחקר של האנתרופולוגיה 
האורבאנית: זוהי תפיסה המתייחסת אל העיר כאתר של חיים המספק תובנות 
לספר  בהקדמה  היומיומי.  הניסיון  עם  מקרו   תהליכי  של  לחיבור  חשובות 
 ,Theor iz ing the City,  the New Urban Anthropology Reader
כותבת  Setha Low על מחקרים המתייחסים אל העיר כאתר של חיי יומיום המספק 
תובנות חשובות לחיבור של תהליכי מקרו, כגון גלובליזציה, דה-תעוש או תהליכים 
לאומיים שונים, עם הניסיון האנושי היומיומי.1 במאמר אחר, המשמש מבוא לסדרת 
מחקרים שביקשו לחקור את קליטת המהגרים הלא-אירופאים בארצות-הברית בסוף שנות 
ה-90, כותבת Luis Lamphere  כי יחסים בין בני מוצא אתני שונה אינם מושפעים רק 
מהמוצא האתני, אלא גם מארגון היחסים בעבודה, בבית-הספר או בשיכון. האינטראקציות 
בין הותיקים לחדשים מתקיימות בתוך מסגרות מבניות ויש לכך השפעה גדולה על 
היחסים. 2 מחקרים בערים שונות בעולם זיהו כי באתרים כאלו נוצרת צורה ייחודית 
 ,)place based( של זהות ופעולה חברתית, אשר היא לוקאלית,  ממוקמת במקום
אורבאנית, ורב-אתנית.  בניגוד לתמונה המצטיירת בתקשורת, המבליטה קונפליקטים 
אלימים ומתעלמת מכל השאר, ניתן למצוא בערים מעורבות – גם כאלו השרויות 
בקונפליקט עמוק - יומיום נרחב מאוד ועשיר, שבו דווקא מתקיימים חיי שיתוף. מכאן 
עולה המסקנה כי ניתן ללמוד איך לבנות מערכות שיסייעו לניהול חיי היומיום בתוך 

חלק מן הקבוצות 
היו הומוגניות, 
והן נערכו במגוון 
שפות – אמהרית 
עם יוצאי אתיופיה, 
רוסית עם העולים 
בהדר, ערבית עם 
הקשישים בוואדי 
ניסנאס, אנגלית עם 
מהגרות העבודה 
הפיליפיניות.

 בניגוד לתמונה 
המצטיירת בתקשורת, 
המבליטה קונפליקטים 
אלימים ומתעלמת מכל 
השאר, ניתן למצוא 
בערים מעורבות – 
גם כאלו השרויות 
בקונפליקט עמוק 
- יומיום נרחב מאוד 
ועשיר, שבו דווקא 
מתקיימים חיי שיתוף. 
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מצב של קונפליקט, וכמובן גם להיפך – אפשר ללמוד ממה ניתן להימנע. בכל מקרה, 
"הצורך ללמוד להתמודד עם ריבוי התרבויות במרחבים משותפים כבר אינו עניין של 
בחירה, אלא הוא חיוני" כותבים גם חברי Club de Madrid, מועדון של ראשי ממשלות 
י  נ י י בענ ת  המלצו ם  אי צי המו ומנדלה(   , ן נטו ונשיאים לשעבר )ביניהם קלי
)www.clumadrid.org( בישראל, ארץ הגירה המתמודדת  . ת באלי לו ג ת  ו י נ מדי
גם עם מצב כיבוש וקונפליקט עם האוכלוסייה הילידית, שאלה זו אקטואלית במיוחד. 

לי במלחמת  ר  עז זה  ו בים  "גדלתי עם ער . ג
> ית  נ רו ריה העי סטו ת ההי ס ל תפי ר" ע חרו ש ה

מהתייחסות התושבים להיסטוריה של המקום בו הם חיים ניתן ללמוד רבות על יחסם 
אליו. לחיפה יש היסטוריה עשירה ומגוונת בתחום היחסים הבין-קהילתיים – כפי שניתן, 
למשל, לקרוא בספרם של אלי נחמיאס ודפנה שרפמן, 'תה על מרפסת הקזינו' . מעיירת 
דייגים קטנה בשלהי התקופה הטורקית, היא הפכה בתקופת המנדט  לעיר הנמל של 
המדינה, בעלת מרכז מסחרי תוסס שמשך אליו אוכלוסייה מגוונת – הן יהודית והן 
ערבית.3 בימים ההם, טוענים שרפמן ונחמיאס, נהנתה חיפה מאווירה קוסמופוליטית, 
ויחסית לערים אחרות השכילו מנהיגיה – הן היהודים והן הערבים – לנסות ולהותיר 
את הקונפליקט הלאומי מחוץ למשחק. כך למשל נבחרה ספינה לשמש כסמל העיר – 

אלמנט ניטראלי יחסית, שלא הציג אותה כעיר יהודית ו/או פלסטינית באופן בלעדי. 

עד 1948 היה בעיר מרקם יחסים עשיר, אך באופן מעניין, תודעת קיומו של עבר כזה 
כמעט ואיננה נוכחת בקרב תושבי העיר כיום, או לפחות לא בקרב משתתפי קבוצות 
המיקוד. הנושאים המרכזיים שעלו מניתוח החומרים עסקו בנוף או בים, בזיהום האוויר, 
הלכלוך או הניקיון ברחובות, הוונדליזם של הצעירים או העדר מקומות בילוי. סביר 
להניח שבירושלים, למשל, היה מחקר דומה מעלה התייחסויות היסטוריות כלשהן. 
בחיפה ההתייחסויות מצומצמות מאוד: אולי גם כי מדובר בעיר מהגרים – רוב רובם 
של המשתתפים,  פלסטינים, יהודים ותיקים, וכמובן יוצאי ברה"מ, אתיופיה או מהגרות 
העבודה – הם דור ראשון, או מקסימום שני של חיפאים. רק במקרה אחד, מתוך עשרות 
עמודי הסיכום של הקבוצות, דיבר מישהו על 'סבא שלי', ולא במקרה זה היה בכבאביר 
– כפר אחמדי ש'חובר לו יחדיו' עם חיפה, ושתושביו חיים במקום כבר דורות. "האדמות 
היו שלנו, למשל כל רחוב מרגלית ושמבור. ב-48 היו גרים שם, אז הם ברחו לעיר למטה, 
ואז עברו לפה, למשפחת עודה." אומר תושב השכונה. אך מודעות משמעותית למה 

שהיה לפני 48 כמעט ולא קיימת, בודאי לא בקרב הצעירים.

השרטוט האלים כל-כך של גבולות הלאום על פני המרחב העירוני, שארע 61 שנה לפני 
מועד עריכת המחקר, כמו הודחק לחלוטין מן התודעה העירונית. משתתפי הקבוצות 
הערבים מתלוננים על אפליה בתחומים שונים – בתעסוקה, בקבלה ללימודים, בחוגים 
לילדים, במה לא. היהודים מדברים על ההיסטוריה האישית בעיר, לפעמים על ההיסטוריה 
השכונתית. אבל נקודת המפנה ההיסטורית הזו, כמעט ואיננה עולה בשיחות. הדחקה? 

אי-ידיעה? השכחה? זהירות? או אולי כל התשובות נכונות?

רק במקרה אחד, מתוך 
עשרות עמודי הסיכום 
של הקבוצות, דיבר 
מישהו על 'סבא שלי', 
ולא במקרה זה היה 
בכבאביר 



מי שכן מתייחסים יותר לעבר, הם, באופן טבעי, קשישי העיר – ובמדגם הנוכחי, חברי 
מועדון הקשישים בואדי ניסנאס מחד, ודיירי בית האבות פסגת חן מאידך. התמונה 
המצטיירת מזיכרונותיהם, כמו תמונת ההווה, היא תמונה מורכבת של תנועה בין יחסי 
יומיום תקינים לסוג של מלחמה וחוזר חלילה – כמו בעין הים היום, גבולות הלאום 
שורטטו וטושטשו שוב ושוב.  "בשכונה בהדר שבה גרתי היה קשר עם ערבים כל הזמן. 
היו ערבים שבאו למכור אוכל בבתים והיתה מישהי שבאה לראות את המזל שלך. 
גדלתי עם ילדים ערבים" אומר אחד מדיירי בית האבות - ואז, כשנדמה שהוא עומד 
לספר על חבריו מאותם ימים, חל המהפך: "וזה עזר לי אחר כך בירושלים במלחמת 
השחרור" הוא מסכם. כלאמר, גם יחסי הקרבה נתפסים בדיעבד כזמניים, רק סוג של 

הכנה למלחמה שתבוא אחר-כך.

ד. "הוא ערבי אבל אין לו מבטא": זהויות <

לאורך כל הניתוח עד כאן, נראה כי מדובר תמיד במפגשים בין שני צדדים בעלי זהויות 
ברורות - חילוניים או חרדים, יהודים או ערבים. אלא שבפועל, כפי שנראה עוד מעט, לא 
רק הגבולות מטשטשים על-פי הנסיבות, אלא גם הזהויות עצמן. על-פי האנתרופולוג 
השוודי Ulf Hannerz, תופעה זו אינה צריכה להפתיע, והיא מתקיימת בעיקר באזורי 
גבול, שהם סוג של אזור ביניים בין שני מקומות 'יציבים', המאפשר חופש, התנסויות 
חדשות ויצירת חוקים  חדשים.Hannerz( 4( במאמר אחר גורסת הגיאוגראפית אורנה 
בלומן 5 כי אופיו של הגבול תלוי בתפיסתם של האנשים המוכללים בקטגוריה ובהקשרים 
סוציו-היסטוריים, ולכן הוא יכול להיות מכליל או מדיר. האנשים החיים על הגבול, 
גורס Hannerz, הם אנשים ייחודיים – אם בעבר הם נתפסו על-ידי האנתרופולוגיה 
כסוג של אנשי שוליים טראגיים, היום הם נתפסים כמקור ליצירתיות, כשהמשוואה 
היא תרבות+תרבות ולא תרבות נגד תרבות. עם זאת, טוען Hannerz, אסור להתעלם 
ממימדים של יחסי כוח וחוסר שיויון במפגש;  כדי להעמיק את ההבנה של המתרחש 
באזורים אלו הוא מציע אתנוגרפיה של אזורי גבול אשר לא תהיה מוגבלת רק לאזורי 
גבול פורמאליים בין מדינות, אלא תתקיים גם במקומות בהם פרטים, קבוצות או ארגונים 

פועלים מעבר לגבולות בצורה זו או אחרת.

מעניין לחקור את האסטרטגיות שלהם, הוא אומר, כדי להבין איך  חוסר-רצף תרבותי 
מתפקד, איך תרבויות משחקות זו עם זו על הגבול )interplay(. והוא מציע סוג זה של 
מחקר כדרך חדשנית של חשיבה: לא עוד מחקר עומק של קבוצה שגבולותיה ברורים, 
כביכול )מחקר שהוא up or down( אלא מחקר המסתכל הצידה )Sideways( ובוחן 
את הגבולות ואת החוצים אותם. למגמה זו מצטרפת גם בלומן: בפועל, היא טוענת, מה 
שמוגדר כקטגוריות אחידות מסתיר בדרך  כלל שונות גדולה. עם זאת, לעיתים קרובות 

החלוקה היא מושא למשא ומתן חברתי, ונתונה לשינוי.

דוגמאות למשאים ומתנים כאלו, מול זהויות עמומות, ניתן למצוא למכביר בחומרי 
הקבוצות. לפעמים מדובר באנשים אשר אינם עונים לשום קריטריון ברור, כמו למשל 
אשה המוזכרת בשיחה בכבאביר, ומותירה את שאר המשתתפים פעורי פה: "את יודעת 

מי שכן מתייחסים 
יותר לעבר, הם, באופן 
טבעי, קשישי העיר, 
התמונה המצטיירת 
מזיכרונותיהם, כמו 
תמונת ההווה, היא 
תמונה מורכבת של 
תנועה בין יחסי יומיום 
תקינים לסוג של מלחמה 
וחוזר חלילה

בפועל, היא טוענת, מה 
שמוגדר כקטגוריות 
אחידות מסתיר בדרך  
כלל שונות גדולה.

האנשים החיים על 
הגבול, הם אנשים 
ייחודיים, היום הם 
נתפסים כמקור 
ליצירתיות, כשהמשוואה 
היא תרבות+תרבות ולא 
תרבות נגד תרבות. 
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שמ' - אמא שלו יהודיה?' שואלת אחת המשתתפות את חברתה, וזו, נדהמת, עונה: 
"מה?? אז הוא יהודי". "אבל היא התאסלמה" מוסיפה חברתה לבלבול, והשנייה, בניסיון 
נואש לשמור על הקטגוריות הברורות, חורצת כי "אם ככה, אז הוא מוסלמי." "הוא חוגג 
את החגים של המוסלמים, אבל היא חוגגת את החגים של היהודים עם האחיות שלה." 
מגבירה שוב הראשונה את הבלבול. שאלת הזהות, אם כן, נשארת בלתי פתורה, למרות 
הניסיון לשייך את מושאי הדיון לקטגוריה ברורה באמצעות הפרקטיקות שלהם )למי 

נולדו, אלו חגים הם חוגגים(. 

מקרה זה נראה קיצוני במיוחד, אך הוא אינו יחיד. בין השורות של סיפוריהם של משתתפי 
קבוצות המיקוד ניתן לא פעם למצוא סיפורים על חציית גבולות וניסיון להבנות זהויות 
חדשות. כך למשל מדווחים מדריכים של ארגון עלם על בני נוער ערבים אשר מנשקים 
מזוזות, או עומדים בטקס יום הזיכרון. "הם יכולים לא לבוא בכלל באותו היום והם בוחרים 
לבוא" אומרת אחת המדריכות, וחברתה מספרת כי "יש כאלו שמנסים לטשטש לגמרי 
את הזהות הערבית שלהם. יש לנו כאן את דני ויוסי וסטיב. האם זה מצליח? זה תלוי 

אין הם נראים ומה המבטא וגם כשזה לא הגיוני הם נלחמים עם זה." 

במבט ראשון נראה כי ניסיונות כאלו לשינויי זהות הם פאתטיים וחסרי סיכוי להצלחה, 
אך קריאה מעמיקה יותר של חלק מן החומרים מראה סוג של פתיחות כלפי הניסיון 
לנוע בין האפשרויות המדירות בדרך כלל. במאמר שצוטט קודם טוענת בלומן כי 
לעיתים, השילוב בין מאפיינים הגמוניים ו'אחרים' )למשל: מנהל מחלקה בבית-חולים 
שהוא ערבי( יוצר מרחבים שבהם המציאות אינה ליבה ואינה פריפריה, אלא הכלאה 
של שניהם: זהו 'המרחב השלישי', שיחודו אינו רק בערבוביה המתקיימת בו, אלא בעיקר 
בהיותו מקום שיכול להצמיח משהו שונה וחדש, כזה שההגמוניה מתקשה לביית מפני 
שלא ניתן לתארו על-ידי בינאריות )או ערבי, או מנהל מחלקה(. 5 היא מצטטת את 
Homi K. Bhaba, אשר גרס כי ייחודו של המרחב השלישי הוא בכך שהוא מעקר 
את יחסי הכוח בין ההגמוני ל'אחר' המאפיינים את המרחב הבינארי: המרחב השלישי 
מאופיין בכפל משמעות ובסתירות ערכיות ורגשיות, הניזונים מחיוניותו של ה'אחר' במגעיו 
המתמשכים עם ההגמוני, ואלו מולידים זהות חדשה המתקוממת נגד הבינאריות, כיוון 

שהיא מכחישה את עצם קיומה. 

ואכן, נראה כי אימוץ סוג מסויים של מאפיינים על-ידי בני הקהילות הדחויות יותר, 
מאפשר להם, לעיתים, לחרוג מן המרחב המוגדר עבורם, גם בעיני בעלי הכוח. כך למשל, 
בשיחה בין סטודנטים בטכניון, אומרת אחת המשתתפות ש"אצלנו אין ממש ערבוב 
בין אוכלוסיות שונות ולא יצא לי להיות ממש בקשר עם ערבים, אתיופים או רוסים." 
כשחברתה הנדהמת מזכירה לה שהחבר שלה - בן זוגה - הוא "רוסי",  היא נעצרת, 
מתפלאה גם היא, אבל אז מסבירה ש"זה מצחיק אבל בגלל שהוא כל כך התערה בחברה 
הישראלית אני לא רואה אותו כרוסי." באותה שיחה מוזכר גם חבר נוסף  - ערבי - אשר 
גם זהותו מטשטשת בעיני חבריו "הוא ערבי אבל ממש אי אפשר לדעת את זה כי אין 

לו מבטא והוא נוצרי אז אולי זה שונה." אומרת אחת המשתתפות.

העדר מבטא, אם כן, 'ממתן' זהויות כגון 'רוסים' או 'ערבים' וגם נוצריות תורמת ליצירת 
אותו מרחב שלישי של Bhabha, המאתגר את הקטגוריות הבינאריות )או יהודי או 

"את יודעת שמ' - אמא 
שלו יהודיה?' שואלת 
אחת המשתתפות את 
חברתה, וזו, נדהמת, 
עונה: "מה?? אז הוא 
יהודי". "אבל היא 
התאסלמה" מוסיפה 
חברתה לבלבול

אימוץ סוג מסויים של 
מאפיינים על-ידי בני 
הקהילות הדחויות יותר, 
מאפשר להם, לעיתים, 
לחרוג מן המרחב 
המוגדר עבורם, גם בעיני 
בעלי הכוח



ערבי(. 'שמאלנות', לעומת זאת - לפחות כזו הבאה לידי ביטוי בהשתתפות בהפגנות נגד 
מעצרו של אמיר מח'ול, מבצע עופרת יצוקה או המתקפה על המשט לעזה - מבטלת, 
במובנים מסויימים, יהודיות: 'כולכם ערבים מסריחים' אמר אחד המשתתפים בהפגנת 
הימין, מודע לחלוטין לעובדה שעל-פי רישומי משרד הפנים, לפחות, המצב בקרב 
מפגיני הצד השני מורכב יותר. אך גם כאן, מתברר כי הזהות הלאומית נתפסת כתלוית 
הקשר, וכי יש מצבים )כגון השתתפות בהפגנה כזו( המבטלים - לפחות בעיני חלק מן 

המתבוננים - את הרישום הפורמאלי.

מימד נוסף המאפשר טשטוש גבולות וכניסה למקומות שאחרת אולי היו סגורים הוא כסף 
"למשל יש דירה על-יד איפה שאני גר" אומר תושב אחוזה שהשתתף באחת הקבוצות. 
"מוכרים את זה במיליון דולר. אז אם יבוא לשם ערבי – שיבוא, שיהיה בריא.  הוא יהיה 
שכן יותר טוב מהיהודים." גם מקצועיות - בעיקר ברפואה - היא סוג של כרטיס כניסה 
שובר בינאריות ומטשטש גבולות מעין זה: "אתה הולך היום לבתי-חולים, הרופאים 
הכי טובים הם ערבים. הם התאקלמו בעיר." אומר אותו אחוזאי. ותושבת כרמל אחרת, 
שקודם הביעה את התנגדותה למגורים משותפים עם ערבים, מביעה גם היא נכונות 
לקבל אותם כרופאים )אם לא כשכנים(: "גם בתי-החולים מוצפים ערבים, ואין לי בעיה 
לסמוך על רופא ערבי שמטפל בי. בזמנו ד"ר סודרי ניתח את בעלי ולא היתה לי בעיה 

עם זה." היא אומרת.

ה. מרקם היחסים: ארבעה מודלים <

את מרקם היחסים בין הקהילות היום, כפי שהוא מצטייר מן הדיונים בקבוצות, אני 
מבקשת לאפיין בעזרת ארבעה אתרים חיפאיים, המייצגים, כל אחד בתורו, סוג של 'מודל 
אידיאלי' של היחסים, מעין פרוטוטיפ המתקיים גם בחיי היומיום. למעשה, הם מהווים 
דוגמה לדרכים השונות והמגוונות שבהן משורטטים ושוב מטושטשים קווי הגבול של 

הלאום על-פני המרחב העירוני.

האתרים הם:

<  טקסי ההפגנות מול בית הגפן בעת מתח לאומי בקונפליקט היהודי-ערבי )למשל 
 בעקבות מבצע 'עופרת יצוקה' בינואר 2009, או אירועי המרמרה בקייץ 2010( 

<  טקס פתיחת חג החגים שנערך בוואדי ניסנאס בדצמבר 2009 

<  מסיבת הרחוב שהתקיימה ברחוב מסדה במסגרת פרוייקט 'זהירות אומנות' 
  בדצמבר 2009

<  ההתנהלות במרחב הציבורי בגן המשחקים בפארק הכט, שאליו מגיעים הורים 
  וילדים מכל שכונות העיר. 

הפגנות המחאה הקשורות לסכסוך מתקיימות בדרך כלל באתר הטעון לכשעצמו, הנקרא 
'שדרות הציונות'. רחוב זה, המטפס מן העיר התחתית עד מרומי הר הכרמל, נקרא בימי 

 הזהות הלאומית נתפסת 
כתלוית הקשר, יש 
מצבים המבטלים את 
הרישום הפורמאלי.

 "יש דירה על-יד איפה 
שאני גר" אומר תושב 
אחוזה. "מוכרים את זה 
במיליון דולר. אז אם 
יבוא לשם ערבי – שיבוא, 
שיהיה בריא".
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המנדט 'שרעה אל ג'בל' )כלאמר, רחוב ההר( ואחרי 1948 הוסב שמו ל'שדרות או"ם', 
כאות הוקרה על החלטת האו"ם להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. בשנת 1974, כאשר 
האו"ם החליט לגנות את הציונות כגזענות, הוסב שם הרחוב בשנית, הפעם ל'שדרות 
הציונות'. כמו החלפת שמותיהם של רחובות רבים אחרים אחרי 48, גם זו היתה דרך 
לשרטט את גבולות הלאום על פני המרחב העירוני, ואולי לא במקרה משמש האתר גם 
כיום כאתר מרכזי שבו, בו-זמנית, משורטטים הגבולות וגם מטושטשים, כל פעם מחדש.

במקום מסוים ברחוב זה, בין העיר התחתית למעלה ההר, מתכנסות מדי פעם הפגנות 
מחאה בנושא הסכסוך. בעת תקופת המחקר הן התקיימו כדי למחות על אירועים כגון 
המלחמה בעזה בינואר 2009, התקרית על ספינת המרמרה שהביאה אספקה לעזה 
או מעצרו של הפעיל הפלסטיני המקומי אמיר מח'ול באביב 2010, ועוד. בדרך כלל 
מתקיימות ההפגנות על מגרש מול הירידה לוואדי ניסנאס, ובמהלכן מפגיני המחאה 
עומדים בצדו האחד של הרחוב, מנופפים בשלטים, בדגלי פלסטין או בסמלי המפלגות 
חד"ש או בל"ד, ואילו מצידו השני עומדים – לפחות בחלק מהמקרים -  צעירים המנופפים 
בדגלי ישראל או בשלטים משלהם. היחסים הם יחסים של עוינות, חשדנות עמוקה, 
תחרות, ואלימות כבושה, אשר לעיתים מתפרצת. זוהי גם התמונה ה'חביבה' על התקשורת, 
ועיתון ידיעות חיפה, למשל, בחר אותה לעמוד השער שלו בשבוע המשט, כשהכותרת 

זועקת: "הציבור הערבי הפגין נגד צה"ל".

אלא שבאופן אירוני, גם אתר זה, שכאילו משרטט קווי גבול חדים וברורים בין הצדדים, 
הוא למעשה אתר של טשטוש גבולות: שכן בפועל, בין המפגינים יש גם יהודים, בעוד 
ערבים רבים, ביניהם לא מעט סוחרים מן הואדי, צופים מן הצד בדאגה וחוששים לפגיעה 
אפשרית בעסקיהם. כלאמר, תמונת ה'יהודים מול ערבים' קורסת במבט קרוב יותר, 
שכן כל אחד מן המחנות כולל בעצם גם יהודים וגם ערבים, אשר בוחרים שלא לתרגם 
את זהותם לעמדה פוליטית מתבקשת, כביכול )יהודים של תמיכה בממשלה, ערבים 
של הבעת מחאה(. בכך הם יוצרים – כל אחד בצידו – סוג של 'מרחב שלישי' השובר 
את הקטגוריזציה הבינארית, אך מאחר שאי-אפשר להכניס אותם לדרכי החשיבה 

המקובלות, האזורים האפורים האלו נעלמים מן העיין. 

מודל 'חג החגים', כפי שהוא בא לידי ביטוי בטקס הפתיחה שלו, הוא מעין תמונת ראי 
הפוכה של מודל ההפגנה: גם באירוע זה המחנות, כביכול, ברורים ומוגדרים )לפחות על 
הבמה(. הערבים מיוצגים על-ידי להקות ריקוד מסורתיות, הגברים מגודלי שפמים, מכים 
על דרבוקות  ורוקדים דבקות, היהודים לובשים בגדים מסורתיים משלהם )בוכארים, 
לצורך העניין(. היחסים, לעומת זאת, הם יחסים של דו-קיום והערכה הדדית: במודל 
הזה השכנים מברכים זה את זה לרגל חגיהם השונים, הם שומרים על זהותם הייחודית 
אך מוצאים גם את המשותף. אם בהפגנות מודגש הסכסוך הלאומי כמצייר שני מחנות 
נפרדים בלא אפשרות של קשר, חג החגים מצייר תמונה הפוכה, המכחישה את הסכסוך 
הלאומי ומתייחסת רק לזהויות הדתיות השונות. גם כאן, הזיהוי של שני מחנות נפרדים 
כביכול הוא פיקציה – בעוד הרקדנים על הבמה מסומנים על-ידי תלבושות מסורתיות, 
בפועל, בקהל ברחוב, קשה לעיתים קרובות להבחין בין ערבים ויהודים. גם חג החגים 
וגם אתר ההפגנות, אם כן, הם אתרים של שרטוט גבולות וטשטושם בו-זמנית, אך הם 

תמונת ה'יהודים מול 
ערבים' קורסת במבט 
קרוב יותר, שכן כל אחד 
מן המחנות כולל בעצם 
גם יהודים וגם ערבים, 

אם בהפגנות מודגש 
הסכסוך הלאומי כמצייר 
שני מחנות נפרדים בלא 
אפשרות של קשר, חג 
החגים מצייר תמונה 
הפוכה, 



משרטטים ומטשטשים סוגים שונים של גבול: בעוד ההפגנות מתיימרות לשרטט גבול 
של עוינות על רקע עמדות ביחס לסכסוך, ומטשטשות אותו משום שלא כל היהודים 
ולא כל הערבים מתייצבים במקום ה'מיועד  להם', חג החגים מתיימר לשרטט גבולות 
של הפרדה דתית, והוא מטשטש אותם על רקע פרקטיקות משותפות או זהות של 
תלבושת מערבית סטנדרטית, או צריכה זהה של מוצרים זולים תוצרת סין. מסיבות 

הרחוב ברחוב מסדה, משרטטות ומטשטשות את הגבול באופן שונה.

במסיבות אלו מסתובבים צעירים רבים, נשענים על המכוניות, שותים בירות, מעשנים. 
בניגוד לטקסים הקודמים, שבהם היה ברור - כביכול - מי הוא מי, מי עומד איפה ומי 
בעד או נגד מי או מה, כאן, נדמה, התבלבלו היוצרות: בהעדר מאפיינים סימבוליים של 
תלבושות מסורתיות, דגלים, שלטים, קוי תיחום או עמדות ברורות, הופך הרחוב לסתם  
מקום מפגש מעורב. שפת הדיבור בין בני אותה קהילה היא בעצם מסמן השוני היחיד, 
המשרטט את הגבול – אך מאחר שעל רקע המוזיקה לא מתקיימות הרבה שיחות, גם 
כלי האבחנה הזה אובד ברעש הגדול, והתחושה בכללותה היא של טשטוש קווי האבחנה. 
המיצגים, המוזיקה וחנויות הספרים ברחוב  מנכיחים את השפות השונות, אך אלו אינן 
יוצרות מחנות או מאבקים. במובן מסוים, בגלל מכנה משותף אחר - )צעיר, מתעניין 
בסוג מסויים של תרבות( עוברות הזהויות השונות מקדמת הבמה אל מאחורי הקלעים, 
יוצרות מרחב רב-תרבותי אבל היברידי יותר, מעורבב, מאפשר מגע וקשר שהזהות 
הלאומית – ולו בזמן התרחשותה של המסיבה – נדחקת במהלכו אל מאחורי הקלעים.

המודל הרביעי והאחרון, פחות טקסי מן האחרים אך גם הוא התרחשות פומבית במרחב 
ציבורי, הוא המודל המסתמן בפארק הכט.  בניגוד לרחוב מסדה, ששם הזהויות מטשטשות, 
בפארק הכט ניתן לזהות לפחות חלק מן הורים והילדים המשחקים במתקנים – יש שם 
נשים מוסלמיות ו/או חרדיות עם כיסויי ראש, ילדים יוצאי אתיופיה, או ילדות חרדיות 
בשמלות ארוכות שרוולים. במקום זה הגבולות משורטטים באמצעות השפה, צבע העור 
או פרטי לבוש ייחודיים, והם מטושטשים באמצעות הפרקטיקות המשותפות של שימוש 
במתקני המשחק לילדים. התוצאה היא מגע זהיר ומרוחק: השוני מסומן ומוביל למיעוט 
אינטראקציה – זו המינימאלית הנדרשת לארגון התור בנדנדה או לגלישה באומגה. מעבר 
לכך, למרות שהם חולקים מרחב משותף, כל קבוצת ילדים והורים עסוקה בשלה, תוך 

גילוי סוג של אדישות לקיומם של האחרים. 

על כל אחד מן האירועים  האלו ניתן כאמור לאמר עוד הרבה – מה הם מתיימרים 
להציג, מה הם מציגים בפועל, על איזו מציאות הם מכסים, מי משתתף בהם ומי לא 
ולמה. לצורך העניין כרגע אני מבקשת להשתמש בהם רק כמודלים למערכות יחסים 
אפשריות, ולראות כיצד מודלים אלו באים לידי ביטוי בחיים בעיר, כפי שעלו מן השיחות 

בקבוצות המיקוד. 

גם חג החגים וגם אתר 
ההפגנות, אם כן, הם 
אתרים של שרטוט 
גבולות וטשטושם בו-
זמנית, אך הם משרטטים 
ומטשטשים סוגים שונים 
של גבול

בפארק הכט ניתן לזהות 
לפחות חלק מן הורים 
והילדים המשחקים 
במתקנים – יש שם נשים 
מוסלמיות ו/או חרדיות 
עם כיסויי ראש, ילדים 
יוצאי אתיופיה, או ילדות 
חרדיות בשמלות ארוכות 
שרוולים.
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ו.מעברים < 

נראה שהמודל הדומיננטי ביותר המאפיין את היחסים בין הקהילות השונות בעיר בחיי 
היומיום  הוא סוג של 'מודל פארק הכט' – חיים זה לצד זה, מתוך מודעות לשוני, ללא 
עוינות גדולה אבל גם בלא עניין גדול במפגש או בקשר. "אני לא חושב שיש באמת שיתוף, 
אנשים חיים אחד לצד השני." אומר סטודנט באוניברסיטה. תושבת הכרמל מסכמת 
ש"אני לא יושבת בבית קפה כל יום עם חברי הטוב אחמד, אבל מצד שאני הוא גם לא 

זורק עלי אבן ברחוב. הדו קיום הוא פיקציה אבל אין עוינות." 

התמונה הזו, שאולי איננה מפתיעה, גם איננה טריביאלית: בניגוד לתמונה המצטיירת 
בתקשורת, ובאה כאמור לידי ביטוי בדוגמת השער של ידיעות חיפה בשבוע המשט, 
דפוס היחסים הדומיננטי בעיר איננו דפוס של עוינות קשה, התנגשות או תחרות, אבל 
גם לא של יחסי קרבה ודו-קיום אותם מבקש טקס חג החגים לצייר. היומיום, כמו תמיד, 
הוא אי-שם באמצע, ובא לידי ביטוי במן רב-קיום אדיש. במקום זה הגבולות משורטטים 
ומטושטשים בו-זמנית, באופן המאפשר סוג של תפקוד במרחב המשותף בלא יצירת 

קרבה משמעותית, העשויה, אולי, להיות מאיימת. 

למרות שנושא היחסים הבין-קהילתיים הוכרז כ'כותרת' של קבוצות המיקוד, הוא לא 
עלה ברובן כבעייה, כקושי, או כמשהו הגורם לחרדה. בניגוד לערים אחרות החיות 
בתוך קונפליקט אלים, אין בחיפה  "no go areas" - שכונות הנתפסות כשייכות לצד 
ה'אחר', ואשר אליהן עדיף שלא להיקלע אם אינך שייך לקהילה השולטת באזור. רבים 
מן המשתתפים דוקא ראו בהטרוגניות של העיר יתרון, כלאמר, אימצו את מודל 'חג 

החגים' הרואה את העושר במגוון ובשונות.  

"הייתי רוצה שהמרקם החברתי המיוחד והשונה יבוא לידי ביטוי בחיי היום יום. אני רוצה 
אינטראקציה בין השכונות השונות." אומרת אחת העובדות הסוציאליות בעירייה. אפילו 
אחד החרדים בנוה שאנן – קבוצה הידועה בשאיפותיה לחיים בקהילות של 'דומים', 
רואה בכך סוג של יתרון או אתגר.  "בירושלים כולם עושים אותו דבר, אתה חי רק בין 
חרדים. פה אתה לא יכול להוריד את הילד לרחוב בלי לדעת שהוא ישחק עם חילונים. 

זה אתגר לא במובן השלילי" הוא אומר. 

סקירה של אוסף האמירות הללו מעלה תובנה מעניינת – דובריהם אינם מדברים על 
יחסים של קרבה או חברות עם ה'אחר', אלא יותר על סוג של חווייה אנתרופולוגית, 
כמעט תיירותית, שהחיים בעיר המגוונת מעניקים להם. יחסים של קרבה, כך עולה 
מניתוח חומרי הקבוצות, מתפתחים כנראה לעיתים נדירות, וכאשר הם קורים, מדובר 
בעיקר ביחסי שכנות בשכונות מסוימות, או בקשרים הנקשרים במקום העבודה. האשה 
משכונת עין הים שדבריה צוטטו בתחילת ההרצאה מביאה דוגמה לסוג כזה של יחסי 
קרבה, אשר גם הוא, כפי שכבר נאמר, מתפרק מדי פעם, ועובר ממודל מסדה )יחסי 
קרבה בין בני-אדם, נטולי סמלים בגדול "אנחנו כמו משפחה"( ישר למודל ההפגנה 
)יחסי עוינות וחשדנות בין מחנות מסומנים "כשיש איזה פיגוע או מלחמה או משהו – ישר 
מצביעים 'הנה ערביה'."(. באמצע, ביומיום, מתקיים לעיתים קרובות גם מודל חג החגים 

דפוס היחסים הדומיננטי 
בעיר איננו דפוס של 
עוינות קשה, התנגשות 
או תחרות, אבל גם לא 
של יחסי קרבה ודו-קיום 
אותם מבקש טקס חג 
החגים לצייר.

יחסים של קרבה, כך 
עולה מניתוח חומרי 
הקבוצות, מתפתחים 
כנראה לעיתים נדירות



- זה המייצג הכרה בשונות, ובניית יחסים מעבר לה. "לגבי החברים היהודים, יש כמה 
גישות: יש כאלה שמתלהבים שיש להם חבר ערבי, ומבקשים ממני ללמד אותם ערבית, 
ויש כאלה שבשבילם אני בן אדם, אין הבדל, אני כמוהם והם כמוני." אומר נער ערבי 
הלומד בבית-ספר יהודי. בכך הוא מתאר בעצם מעבר ממודל חג החגים, הכולל מודעות 
לשוני ורצון לראות את החיובי בשונות )מתלהבים שיש להם חבר ערבי, רוצים ללמוד 
את השפה( למודל מסדה, שבו "בשבילם אני בן-אדם, אין הבדל, אני כמוהם והם כמוני". 

'מודל מסדה' השיוויוני הזה מתאפשר, ככל הנראה, בעיקר במפגשים במקומות עבודה 
"יש מגזרים שבהם לא מרגישים הבדל. אני רואה את זה בבתי חולים ואצלנו בתחנה 
שם הפסיכולוגיות מהמגזר הערבי הן בדיוק כמונו." אומרת תושבת נוה שאנן. נראה כי 
משהו במסגרת המקצועית, המבוססת על קריטריונים שוויוניים בדרך כלל, מאפשר סוג 
של קשר שאינו מתאפשר בהקשרים אחרים  - מעין 'מודל מסדה' שבו הזהות האתנית 
מטשטשת לטובת זהות מקצועית. גם מי שאינם רוצים לגור בשכנות לאחר  מוכנים לעיתים 
לקבל אותם כעמיתים בעבודה "אני לא הייתי רוצה שכנים ערבים, אבל בעבודה אין לי 
בעייה עם זה. עובדים אצלנו הרבה אנשים, הם נוצרים, גם דרוזים, הם אנשים טובים" 
אומרת תושבת הכרמל. ועם זאת, לפחות על-פי הדיווחים של רוב המשתתפים בקבוצות 
המיקוד, סוג של זה קשר לעיתים חורג מעבר לשעות העבודה "במסגרת העבודה שלי 
אני עובדת עם ערבים, בגלל שלי יש חברים ערבים גם לילדים שלי יש חברים ערבים, 
בשביל הילדים שלי השוני לא משנה." מספרת אחת ממנהלות הארגונים החברתיים 
בעיר, ומתארת - בעצם - כיצד היא 'מביאה את 'מודל מסדה' , השיויוני אך מתעלם מן 
השוני, הביתה ממקום העבודה. אצל אחרים נשאר הקשר הזה במשרד: "אני אחרי 25 

שנה בעבודה אין לי חברים של ממש משם" אומרת תושבת עין הים.  

ז. קונפליקטים <

יחסי השכנות המנותקים הללו כן מתגלעים, במצבים כאלו ואחרים, לקונפליקטים, 
שהמימד האתני מוסיף להם כמובן נופך ייחודי ואולי אף מסוכן. עם זאת, רוב הקונפליקטים 
שעליהם דיווחו משתתפי הקבוצות, נוגעים בעיקר בחיי היומיום, ונגועים פחות במוטיבים 
לאומיים. גם החשדות, החששות, וחוסר הרצון לגור לצד שכן אחר מתוארים בדרך כלל 
במונחים של ריח, לכלוך וכו', ולאו דוקא בנימוקים של אידיאולוגיה לאומית. "אני אישית 
לא הייתי רוצה לגור עם שכן ערבי, כי יש הבדלים בתרבות. אם היא רוצה לשמוע את אום 
כולתום במקסימום ווליום ברדיו, זה לא מתאים, גם הריח של האוכל." אומרת תושבת 
הכרמל. אמירה זו מעוררת ויכוח בקבוצה בה היא משתתפת, וחברתה מספרת ש"לנו 
יש שכנה ערבייה שהיא אחות בפלימן. אני לא שומעת אותם בכלל, וגם אין בעייה עם 
ריח". עם זאת, הריח - וגם הרעש והלכלוך - חוזרים שוב ושוב כמוטיבים המובילים 
לקונפליקטים, או לפחות מסמנים הבדל:  "יש בעייה עם משפחות מסוימות של ערבים, 
חוסר חינוך, ילדים מופרעים, זורקים את הזבל מהחלון למעלה." אומר תושב העיר 
התחתית. תושבת הכרמל, העובדת בעיר, מתלוננת על הרעש של המואזין "גם אנחנו 

היהודים עובדים את האלוהים שלנו, אבל  בשקט." 

נראה כי משהו במסגרת 
המקצועית, המבוססת 
על קריטריונים שוויוניים 
בדרך כלל, מאפשר 
סוג של קשר שאינו 
מתאפשר בהקשרים 
אחרים

"אני לא הייתי רוצה 
שכנים ערבים, אבל 
בעבודה אין לי בעייה 
עם זה.

רוב הקונפליקטים 
שעליהם דיווחו משתתפי 
הקבוצות, נוגעים 
בעיקר בחיי היומיום, 
ונגועים פחות במוטיבים 
לאומיים.



]181[

במצבים אחרים, ניתן לראות כיצד תושבים הנמצאים בקונפליקט נאבקים להשאיר אותו 
בתחום חיי היומיום, וחרדים מאוד מהכנסתו של המימד הלאומי לסכסוך.  כך למשל, 
מהווה הישיבה בעין-הים מקרה מבחן מעניין, אך גם מאיים. במקום זה הפך בית-כנסת 
שקט ששימש רק מספר קטן של מתפללים בשבת לישיבה סואנת, שתלמידיה לומדים 
בה עד השעות המאוחרות של הלילה, רוקדים, שרים, ומפריעים את מנוחת השכנים. 
אל סכסוך השכנים היומיומי הזה )סביב ענייני רעש ושקט( נוסף מימד לאומי, אשר בא 
לידי ביטוי, בין השאר, בטקס הכנסת ספר תורה שנערך בשכונה על-ידי תלמידי הישיבה 
מספר ימים לפני פגישתנו עם הפעילים במקום, ובו הם הכריזו בקול רם כי "פעם קראו 
לשכונה הזו ואדי ג'מאל, היום קוראים לה עין הים, ובקרוב בעזרת השם היא תקרא חפץ 
חיים". הכנסת המימד הזה, של תחרות לאומית על 'כיבוש' השכונה, הבהילה מאוד את 
שאר התושבים, והן יהודים והן ערבים ראו בה איום על מרקם החיים השברירי שלהם. 
בשיחה ניכרה זהירות רבה, וניסיון להחזיר את הסכסוך לממדיו השכונתיים, ולהישמר 
ממאבק לאומי במקום. "אני מתייחסת לאנשים כבני אדם. לכל אחד יש את האמונה 
שלו, זה בלב, לא צריך להפריע." אומרת אחת השכנות, במעין ניסיון נואש לשחזר את 
מודל מסדה, או מודל חג החגים של הקיום המשותף - ולהימנע מן המודל המאיים של 

ההפגנה והעוינות הלאומית. 

היחסים בין יהודים וערבים, כאמור, מושפעים מאוד מן הסכסוך הישראלי-פלסטיני הרחב, 
ועליית המתח בשל אירועים שונים הקשורים אליו מפרקים - כל פעם מחדש - מערכות 
יחסים שנבנו, משרטטים את הגבול הלאומי על פני המרחב האורבאני, ומחזירים את 
מודל ההפגנה העויינת אל מרכז הבמה. "הערבי תמיד במבחן, אם יש פיגוע הם מאשימים 
אותך, אפילו החברים הכי טובים שלך מסתכלים עליך בעיין עקומה. אני שונא לפגוש 
את החברים היהודים שלי בימים קשים." אומר תושב עין הים. ועם זאת, גם בתקופות 
של מתח גדול כגון אלו, משכילים רוב תושבי העיר לשמור על העוינות ברמה נמוכה, 
ואפילו למצוא לעיתים מכנה משותף: "בזמן מלחמת לבנון לא היו מתחים. להיפך, 
יהודים מרחוב קדימה אמרו 'אנחנו מרגישים יותר בטוחים פה בגלל המסגדים." אומר 
תושב כבאביר. כלאמר, באופן אירוני, לעיתים דוקא הקרבה ל'אוייב' היא שמעניקה את 

הביטחון מפני פגיעות. או אולי רק את אשליית הביטחון?

ח. סיכום <  

מה אם כן למדנו מכל זה? ולאילו מסקנות יכול כל המחקר הנ"ל להביא אותנו?

נראה כי בהקשר הקונפליקטואלי הרחב בו מתקיימת העיר חיפה, הגשמת הפנטזיה 
על 'עיר משותפת' שבה יחיו כולם באושר ועושר עד עצם היום הזה נדונה להדחות - 
לפחות בינתיים. סביר יותר להניח, כי ארבעת המודלים - של העוינות, ההכרה בשונות, 
השיויון המוחק הבדלים, והרב-קיום האדיש, ימשיכו להתקיים זה בצד זה, ומערכות 
היחסים, גם בין אותם אנשים, ימשיכו לעבור במהירות בין המודלים, בהתאם לנסיבות. כל 
שנותר הוא לנסות לצמצם במידת האפשר את מרחבי ההתנגשות והחיכוך, ולהרחיב את 
מרחבי ההכרה והשוויון. אסטרטגיות הפעולה יכולות לגעת בשלושה תחומים מרכזיים: 

בטקס הכנסת ספר תורה 
שנערך בשכונה על-ידי 
תלמידי הישיבה, הם 
הכריזו בקול רם כי "פעם 
קראו לשכונה הזו ואדי 
ג'מאל, היום קוראים לה 
עין הים, ובקרוב בעזרת 
השם היא תקרא חפץ 
חיים".



<  מבנים חברתיים 

<  יחסים בין-קהילתיים  

<  עמדות וזהויות  

מבנים חברתיים כוללים היבטים כגון מדיניות, תקציבים וחלוקת משאבים אחרים: הבטחת 
שוויון משאבים בין הקבוצות השונות יכולה להפחית תחושות מרירות ומוקדי חיכוך.  

את היחסים בין-קהילתיים יש לבנות ולטפח, וערים רבות אחרות בעולם כבר הכירו 
בצורך להקים מחלקות עירוניות שיטפלו בנושאים אלו באופן מובנה. הן מזהות מראש 
אתרים בהן עלולות להתרחש התפרצויות אלימות ומתערבות מראש על מנת למנוע 
אותן, בין השאר באמצעות בניית רשת של מנהיגים משתי הקהילות, המסכימים ביניהם 
על כללי התנהגות מקובלים בזמנים רגישים כדי למנוע חיכוכים נקודתיים: בחיפה אפשר 
לחשוב על יום כיפור, יום הנכבה, יום העצמאות או התפרצויות של אלימות בקונפליקט 
הישראלי-פלסטיני הרחב יותר כעל זמנים עליהם כדאי לחשוב מראש. עבודה המתבצעת 
בהקשר זה בקהילות בצפון אירלנד, למשל, יכולה לשמש כמודל לסוג כזה של עבודה. 

הרמה השלישית של התערבות היא רמת הזהויות משותפות. כפי שניתן היה לראות 
מתוכן הדברים, הנטייה שצוינה למעלה לנתח כל סיטואציה בהתאם לקווי הזהות 
הלאומית או האתנית, גוברת ככל שהמתחים בין שתי הקהילות גוברים. יחד עם זאת, 
בזמנים של פחות אלימות, אנשים יכולים להיות מודעים גם לחלקים אחרים של הזהויות 
שלהם, ולמציאת המכנה המשותף. קמפיינים המדגישים את הזהות העירונית המשותפת 
והרואות בשונות נכס ולא איום יכולים לסייע. "חברות משותפות אינן קורות מעצמן, צריך 
לבנות אותן" אמר נשיא מועדון מדריד. גם בחיפה, הגיע הזמן להשקיע יותר בבנייה הזו. 

היחסים בין-קהילתיים 
יש לבנות ולטפח, וערים 
רבות אחרות בעולם כבר 
הכירו בצורך להקים 
מחלקות עירוניות 
שיטפלו בנושאים אלו 
באופן מובנה. 
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הקדמה <

במהלך שנת 2009 החליטה עיריית ברצלונה לקדם את תוכנית "ברצלונה בין-תרבותית". 
על מנת להבין את הגורמים המביאים שלטון לקדם אסטרטגיה פוליטית מסוימת, יש 

לפרט את ההיבטים של ההקשר החברתי שמצדיקים החלטה כזו.

ברצלונה הנוכחית היא, במידה רבה, תוצאה של הגירות העבר. חשוב לפנות אל ההיסטוריה 
כדי לפרש היטב את ההווה, ובאופן זה להבין את ההקשר שבו התרחשה תקופת ההגירה 
האחרונה שחווינו בעיר. תקופה זו, המתחילה בשנים האחרונות של המאה העשרים, 
מתאפיינת בהגעתם של אלפי אנשים מכל רחבי העולם לעיר. הגלובליזציה של נתיבי 
ההגירה, ומכאן המגוון הרב במוצאם ובפרופיל החברתי של התושבים החדשים, הם 
המאפיינים העיקריים של תקופה זו ביחס לקודמותיה. בינואר 2000 היוו האזרחים 
הזרים שהתגוררו בברצלונה 3.5% מכלל האוכלוסייה, בעוד שבתחילת 2010 חלקם 

מהווה כ-17% )כמעט 300,000 איש(.

מוצאם של רוב תושבי ברצלונה החדשים במדינות אמריקה הלטינית, אך ישנה גם נוכחות 
משמעותית של אזרחים ממוצא אסיאתי, ממדינות כגון פקיסטן וסין, וכן ממוצא צפון 
אפריקאי, כמרוקו. כמו כן, ראויה לציון העלייה במספר התושבים שמוצאם במדינות 
אירופה כאיטליה וצרפת, וכן מספר מדינות מזרח אירופאיות. ניתן, אם כן, לראות בעשור 
הראשון של המאה העשרים ואחת תקופת קליטה, המאופיינת בהגעתם של אלפי אנשים 
מארצות מוצא שונות. גורמים רבים, ובראשם המשבר הכלכלי, הביאו באחרונה להאטה 

ניכרת בזרם ההגירה הזה.

במהלך השנים האלה, הוכיחה ברצלונה פעם נוספת את יכולות הקליטה שלה וההסתגלות 
לתמורות החברתיות שנוצרו בתוך זמן קצר מאוד. אולם מציאות זו העצימה באופן 
משמעותי את הגיוון החברתי-תרבותי בעיר, שהייתה מורכבת ורבת פנים מלכתחילה. 
השונות בארצות המוצא, בלשונות, במנהגים, בערכים, באמונות ובכלל בתפיסות העולם, 
מציב קשיים ויוצר מורכבויות חדשות לדו קיום וללכידות החברתית, אך גם הזדמנויות 

חדשות שיש לקחת בחשבון.

> דית  יחו י ות  י נ די מ ר  די ג לה צורך  ה

הדרך שבה ברצלונה מפרשת ומתמודדת עם האתגרים שמציבה השונות הגדולה של 
תושבי העיר החדשים נקבעה על ידי מאפייניה הייחודיים ההיסטוריים, החברתיים, 
התרבותיים והכלכליים. כדי להבין את התהליך לעומק,  יש צורך לנתח את ההתנסויות 

הללו ולזהות הן את ההיבטים החיוביים שבהן והן את השגיאות שנעשו. 

המשותף למדינות שבחרו ליישם במשך שנים את גרסתן לדגם הרב-תרבותי – בעיקר 
מדינות אנגלו-סקסיות – הוא הדגש הרב בכיבוד והכרה בהבדלים, ומנגד ההשקעה 
המועטה בחיזוק היסודות המשותפים המאחדים את התושבים. הימנעות מחיזוק הקשרים 

הללו הביאה למגמות של בידול ופירוק חברתי.

בינואר 2000 היוו 
האזרחים הזרים 
שהתגוררו בברצלונה 
3.5% מכלל 
האוכלוסייה, בעוד 
שבתחילת 2010 
חלקם מהווה כ- 17%  
- כמעט 300,000 
איש.

הגיוון בארצות 
המוצא, בלשונות, 
במנהגים, בערכים, 
באמונות ובכלל 
בתפיסות העולם, 
מציב קשיים ויוצר 
מורכבויות חדשות 
לדו קיום וללכידות 
החברתית, אך גם 
הזדמנויות חדשות 
שיש לקחת בחשבון.



מצד שני, דגם ההתבוללות, המזוהה בעיקר עם ההתנסות הצרפתית,  הדגיש כה רבות 
את עיקרון השוויון דרך האימוץ ההכרחי של הערכים, הזהות והתרבות של החברה 
הקולטת, עד כי נטה להטביע את ההבדלים, ובכך גרם לחוסר הזדהות שאף הוא לא 

תרם ללכידות.

מעבר לאתגרים הגדולים שמהווים הלכידות והדו קיום, אין ספק כי הערים הדינאמיות 
ביותר ואלה היוצרות הזדמנויות תהיינה הערים המסוגלות לתרגם את הפוטנציאל 
שבגיוון לגורם של חיוניות חברתית, כלכלית ותרבותית. על מנת להתקדם בבטחה לעבר 

מטרה כפולה זו, יש הכרח לקבוע אסטרטגיה ייחודית וכוללת לעיר.

ברור שרוב הפוליטיקה הקשורה בתנועות ובניהול זרמי המהגרים בין מדינות, שייכת לרמה 
הלאומית ובמידת מה גם לשלטון של קטלוניה. אולם המקום שבו חיים ומתנסים בגיוון 
באופן ממשי ויום יומי הוא ללא ספק הערים עצמן, וחשיבות השלטונות המקומיים הולכת 
וגדלה בהשפעתם על מציאות חברתית מורכבת ופלורליסטית יותר. תחומים כגון התכנון 
העירוני, המגורים והמרחב הציבורי, הגישה לשוק העבודה ולהכשרה מקצועית, מדיניות 
התרבות, מדיניות השיטור ושמירת הסדר, שירותי הרווחה והמרכזים הקהילתיים, קידום 
כלכלי ומנגנונים למעורבות חברתית – כולם תחומים יסודיים שלשלטונות המקומיים, 

ובמיוחד לעיר בעלת מאפיינים כשל ברצלונה, יש הרבה מה לומר לגביהם.

הגישה הבין-תרבותית <

נקודת המבט הבין-תרבותית שונה משני הדגמים הקודמים, שהוצגו - הדגם הרב-תרבותי 
האנגלוסקסי, ודגם ההתבוללות הצרפתי. בניגוד להם, הגישה הבין-תרבותית מניחה 
כי על מנת להשיג איזון בין הכיבוד וההכרה בגיוון לבין חיזוק היסודות המשותפים, 
המבטיחים את הלכידות, יש הכרח להקדיש תשומת לב ליחסים הנוצרים בין האזרחים. 
בכך יש צורך לעודד אינטראקציה חיובית, יצירת קשר ודו שיח וכן הכרות הדדית, כדי 
להתמודד באופן טוב יותר עם מורכבויות הגיוון. בדומה לדגם הרב-תרבותי, גם הגישה 
הבין-תרבותית מכבדת את הזכות לייחודיות ושוני, אך היא שונה ממנו בערך שהיא 
נותנת לפרט כבסיס לביטויים, ולא רק לקהילה או לקבוצת המוצא התרבותי. ניתן לזהות 

שלושה עקרונות, באופן מפורש, העומדים בבסיס הגישה הבין-תרבותית:

1. עיקרון השוויון: עיקרון זה  מסתמך על ההנחה, שעל מנת להתקדם בבין-תרבותיות 
חייבת להתקיים מראש מסגרת של כיבוד ערכים בסיסיים ודמוקרטיים, של קידום שוויון 
אמיתי בזכויות ובחובות וכן בהזדמנויות החברתיות של כל התושבים. על כן, ההתקדמות 
לעבר בין-תרבותיות אמיתית מצריכה, בראש ובראשונה, קיום של מדיניות השואפת 
לצדק חברתי ומתנגדת להדרה ולאפליה, במיוחד כאלו הקשורות למוצא ולהבדלים 

התרבותיים של התושבים.

2. עיקרון ההכרה בגיוון: העיקרון השני מתייחס לצורך להכיר, להעריך ולכבד את הגיוון 
במובנו הרחב. אולם עקרון זה הוא מעבר להתבוננות ולסובלנות הפסיבית, ומדגיש את 

המשותף למדינות 
שבחרו ליישם במשך 
שנים את גרסתן לדגם 
הרב-תרבותי הוא 
הדגש הרב בכיבוד 
והכרה בהבדלים, ומנגד 
ההשקעה המועטה 
בחיזוק היסודות 
המשותפים המאחדים 
את התושבים. הימנעות 
מחיזוק הקשרים הללו 
הביאה למגמות של 
בידול ופירוק חברתי.

הגישה הבין-תרבותית 
מניחה כי על מנת להשיג 
איזון בין הכיבוד וההכרה 
בגיוון לבין חיזוק 
היסודות המשותפים, 
המבטיחים את הלכידות, 
יש הכרח להקדיש 
תשומת לב ליחסים 
הנוצרים בין האזרחים.
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הצורך להתאמץ ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות מהגיוון החברתי-תרבותי – הזדמנויות 
הקשורות להעשרה תרבותית, אך גם לתחום הכלכלי והחברתי.

הגישה  את  המייחד  הוא  העיקרון השלישי  3. עיקרון האינטראקציה החיובית: 
הבין-תרבותית, ומבדיל בינה לבין גישות אחרות כגון הרב-תרבותיות. מדובר בעיקרון 
האינטראקציה החיובית או האיחוד בגיוון. מתוך ההכרה בהבדלים, יש לרכז את העניין 
בתחומים המשותפים שמאחדים את כולנו, התושבים. הדו קיום נבנה בחיי היום יום, ולכן 
חשוב שבמקביל למדיניות החברתית ולקידום השוויון בזכויות ובחובות, נעודד את יצירת 
הקשר, ההכרות ההדדית והדו-שיח ככלים לחיזוקן של המסגרת המשותפת ותחושת 
השייכות, שהיא הבסיס ללכידות. הדו קיום הבין-תרבותי חייב להוות חלק נורמאלי 

מחייהם של כל התושבים ובכל המסגרות החברתיות והעירוניות. 

חשוב להדגיש כי הגישה הבין-תרבותית אינה מונעת עימותים, שהרי באופן בלתי נמנע, 
עידוד הקשר ומרחבי האינטראקציה יוצר עימותים בחיי היום יום. אולם יש לקבל את 
העימותים ולחפש דרכים מתאימות וחדשניות להתמודדות עמם. מצד שני, יש לציין 
שדווקא הגישה הבין-תרבותית שואפת למנוע סיכונים אחרים וגדולים יותר ללכידות, 
כגון תהליכי בידול ופירוק חברתי, קיבועם של דעות קדומות וסטריאוטיפים שעלולים 
להביא לגישות גזעניות, אפליה והתבטאויות פופוליסטיות שמעוררות פחדים וחוסר 
אמון, תוך זיהויים של הזרים והמהגרים כאשמים בבעיות החברתיות. בה בעת, בהדגשת 
הצורך לכבד מספר ערכים יסודיים ודמוקרטיים המשותפים לכלל, הגישה הבין-תרבותית 
מונעת את הסכנה ליפול ליחסיות תרבותית, שתצדיק פעולות או גישות מסוימות, אשר 

עלולות להיות בבירור מנוגדות לאותם ערכים.

לבסוף, הבחירה בגישה הבין-תרבותית נובעת גם מהאמונה כי יש עניין מקומי בעידוד 
האינטראקציה בין הביטויים הרבים של הגיוון, יותר מאשר עניין קטלוני או לאומי. 
הבין-תרבותיות דורשת את קיומה של אסטרטגיה פוליטית, שכן הגיוון בעצמו אינו גורר 
בין-תרבותיות. ניתן להקל על האינטראקציה, אך יותר מכל ניתן להסיר את המחסומים 
שמקשים על האנשים, כיחידים, ליצור קשרי גומלין בתנאים שוויוניים ובמסגרת של גיוון רב.

נרקמה התוכנית צד  כי
> ת  בותי ר ן-ת בי נה  צלו בר

התוכנית החלה בשלב ראשוני, שבו הוגדרו מטרות העבודה: נחקרו וזוהו הנושאים 
וההיבטים האסטרטגיים שאיתם צריך היה להתמודד בעניין הבין-תרבותיות בברצלונה; 
זוהו השחקנים הרלבנטיים שישתתפו בתהליך, הן בתוך העירייה והן בעיר עצמה, 

וההשתתפות נקבעה כאחד העקרונות המנחים.

אחד המאפיינים החשובים ביותר בגיבוש התוכנית ברצלונה בין-תרבותית היה הרצון 
לערב מספר רב של אנשים ושחקנים מייצגים של החברה בברצלונה: אנשים הבאים 
ממגזרים רבים )עסקים, תרבות, דת, אקדמיה ועוד( ומחוגים רבים, וכן תושבים באופן 

כללי )אנשי מקצוע, תלמידים, מובטלים, גמלאים ועוד(.

חשוב להדגיש 
כי הגישה הבין-
תרבותית אינה 
מונעת עימותים, 
שהרי באופן 
בלתי נמנע, עידוד 
הקשר ומרחבי 
האינטראקציה 
יוצר עימותים בחיי 
היום יום. אולם יש 
לקבל את העימותים 
ולחפש דרכים 
מתאימות וחדשניות 
להתמודדות עמם.



הרוחביות היוותה אחד מעקרונות המפתח במתודולוגיית העבודה שיושמה בגיבוש התוכנית 
ברצלונה בין-תרבותית. בתוך עיריית ברצלונה, כל המחלקות היו מעורבות ללא יוצא מן 
הכלל. כל מחלקה בעירייה ערכה אבחון ספציפי בתחומה, במטרה לבדוק את המדיניות 
העירונית הקיימת בנוגע לדו קיום ולגיוון החברתי, וכמו כן לחפש הצעות מתאימות 
לשיפור המדיניות, התוכניות והשירותים. האבחון נערך באמצעות חמש שאלות מפתח:

< כיצד אתה מעריך את הריבוי בגיוון החברתי-תרבותי בשנים האחרונות בעיר?

< אלו גורמים מקשים על יחסי הדו קיום בין תושבי ברצלונה שהם בני מוצא שונה? 

< אלו גורמים מקלים על יחסי הדו קיום בין תושבי ברצלונה שהם בני מוצא שונה? 

< מהם, לדעתך, היסודות המשותפים שעל אנשים ממוצא תרבותי שונה לחלוק 
 כדי לחיות בדו קיום בשכונה ובעיר?

< האם תוכל לתאר מרחב של בין-תרבותיות או דו קיום בין-תרבותי בברצלונה?

במשך כל התהליך תואמו והתקיימו מפגשים השתתפותיים בכל העיר, באמצעות המועצות 
והגופים העירוניים השונים. המפגשים תוכננו על מנת לעודד את הדיון ולאפשר העלאת 
רעיונות במסגרת חמש השאלות של התוכנית. התוכנית ברצלונה בין-תרבותית כללה 
גם מקורות מידע אחרים, כגון ראיונות יעוץ מעמיקים עם מומחים בתחום. התוצאות 
של התהליכים ההשתתפותיים נותחו ושימשו כבסיס לבניית עמוד התווך של התוכנית 
ושל התוכן הספציפי שלה, הן מהפן של אבחון המציאות הקיימת והן מההצעות לעתיד. 

האינטראקציה כציר מרכזי באסטרטגיה <

החידוש בתוכנית ברצלונה בין-תרבותית הוא בהתאמת אסטרטגיה כוללת לעיר, המעודדת 
אינטראקציה כדרך הטובה ביותר להבטיח תהליך חיברות )סוציאליזציה( מנורמל של 
הגיוון בכל המרחבים וההיבטים העירוניים. ההנחה היא כי בלי אינטראקציה לא ייתכן 
תהליך חיברות, ובלי חיברות לא ייתכנו ההכרה, החילוף, הזיהוי והחיזוק של היסודות 
המשותפים, ומכאן רגש השייכות, ואף לא העשרה תרבותית וביסוס הערכים האזרחיים 

שחולק הכלל. 

ואכן, בבואנו לנתח את אוסף המשתנים שעלו במשך התהליך, אנו מסיקים כי כולם 
משפיעים בדרך זו או אחרת על אופן האינטראקציה ועל טבעה. זאת, משום שהאינטראקציה 
תלויה בגורמים רבים, לא רק תרבותיים, אלא גם חברתיים, כלכליים, משפטיים ועירוניים. 
האינטראקציה מותנית, בין השאר, במידת קיומו של שוויון אמיתי בזכויות ובחובות, 
במידת הניעות החברתית, בקיומה או היעדרה של שפת דיבור משותפת, במידה שבה 
המרחבים הציבוריים מעודדים מפגש או דווקא מדירים, ובמידת האפליה מול הערכת 
הגיוון והימנעות מתהליכי בידול. האינטראקציה נוצרת בעיר, ומנקודת המבט של העיר 

והדו קיום היום יומי יש מקום להציב אותה בלב האסטרטגיה הבין-תרבותית.

 כל מחלקה בעירייה 
ערכה אבחון ספציפי 
בתחומה, במטרה לבדוק 
את המדיניות העירונית 
הקיימת בנוגע לדו קיום 
ולגיוון החברתי, וכמו כן 
לחפש הצעות מתאימות 
לשיפור המדיניות, 
התוכניות והשירותים.
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מטרת התוכנית ברצלונה בין-תרבותית היא להגדיר אסטרטגיה המבטיחה סצנה עירונית 
שבה אנשים ממוצאים שונים יוכלו לקיים אינטראקציה, ועל כן לחוות תהליך חיברות 
באופן חיובי וחופשי. כדי להתקדם לעבר מטרה זו, חיוני להבטיח כי הבחירה האסטרטגית 
בעד האינטראקציה תהווה חלק מכל תחומי המדיניות העירוניות, החל מאורבניזם ועד 
לחינוך ולקידום הכלכלי, דרך הבטיחות ושירותי הרווחה. עם הרצון הזה נרקמה התוכנית 
ברצלונה בין-תרבותיות, תוך גיבוש ההיבטים האסטרטגיים הדרושים על מנת להקל 
על יצירת האינטראקציה בין התושבים בתוך אותה מסגרת של ריבוי הגיוון התרבותי.

מתוך בחירה זו, בעד האינטראקציה, איפיינו את עשרת הצירים האסטרטגיים בתוכנית 
ברצלונה בין-תרבותית, שמתמצתים, להבנתנו, את האסטרטגיה של ברצלונה למען דו 
קיום בגיוון. מתוך כל ציר נובעים שלושה תחומים אסטרטגיים, ומכל אחד מהם נובעים 
שלושה צעדים. את הצירים הללו כינינו "עשרת הדברות של ברצלונה הבין-תרבותית":

1. עיר ודמוקרטיה: מהשכונה לאזרחות

2. הזדמנויות: מההזדמנויות לניעות החברתית

3. חינוך: מהכיתה המגוונת לעיר המחנכת

4. שפה: מהבידוד לתקשורת

5. גיוון תרבותי: מהגיוון התרבותי להעשרה התרבותית

6. סביבה עירונית: מבנייה עירונית לחיי השכונה

7. דו קיום: מהאדישות לדו קיום

8. שמועות וסטריאוטיפים: מהסטריאוטיפ להיכרות

9. חיוניות חברתית: מהאינטרסים המשותפים למרחבים המשותפים

10. פיתוח: מהשונות למצוינות

כל אחד מהצירים הללו מורכב משלוש מטרות אסטרטגיות ותשעה צעדים מוחשיים 
לביצוע, כלומר בסך הכול 30 מטרות אסטרטגיות ו-90 צעדים ליישום בשנים הקרובות.

מטרת התוכנית 
ברצלונה בין-
תרבותית היא 
להגדיר אסטרטגיה 
המבטיחה סצנה 
עירונית שבה 
אנשים ממוצאים 
שונים יוכלו לקיים 
אינטראקציה, ועל 
כן לחוות תהליך 
חיברות באופן חיובי 
וחופשי.



התחייבות העירייה:
יישום התוכנית ומיזמים ספציפיים <

עם אישור התוכנית, עיריית ברצלונה התחייבה ליישמה, וכיום מינהלת ההגירה והדיאלוג 
הבין-תרבותי אחראית על המעקב הכולל אחר יישום התוכנית ומפתחת מיזמים ספציפיים 

של דו קיום, ביחס למספר צעדים בעדיפות עליונה.

לשם הדגמה, נציין ארבעה מהמיזמים האלה:

< מיזם "דיונים עירוניים: כיצד אנו חיים ביחד בתוך הגיוון?"

< מיזם מודעות בין-תרבותית צעירה EmMou )"מזיז לי"(

< רשת ברצלונה נגד שמועות

< תוכנית הכשרה והעלאת המודעות בקרב עובדי המחלקות העירוניות השונות, 
העוסקים בגיוון ובמדיניות הבין-תרבותית

1. מיזם דיונים עירוניים: כיצד אנו חיים ביחד בתוך הגיוון?

הדיון העירוני מיועד להוות מסגרת לחשיבה, דיון והתבטאות בענייני ההגירה והדו קיום 
הבין-תרבותי, על מנת לספק מידע ולאפשר היכרות הדדית מעמיקה יותר בין ילידי 

המקום ואנשים ממוצא תרבותי מגוון.

המטרות הן:

< לאפשר העלאת המתווים שנוצרו והעמדות שאומצו למען ההגירה והדו קיום 
הבין-תרבותי

< להקנות מידע אמיתי ביחס להגירה, על מנת להזים שמועות ולהיאבק בסטריאוטיפים

< לעורר חשיבה ודיון באמצעות עדויות ויסודות בעלי ערך, שיתרמו למבט רב פנים 
על הנושאים הנידונים

< להפוך את הדיון עצמו למסגרת של אינטראקציה בין המשתתפים, תוך מפגש 
ושיח בין אנשים מתחומים שונים

בין אוקטובר לדצמבר 2010 נערכו עשרה דיונים עירוניים ניסיוניים ובשנת 2011 תוכננו  
יותר מ-50 דיונים בכל העיר, בשיתוף הרשת האגודות העירונית.

2. מיזם מודעות בין-תרבותית צעירה EmMou )"מזיז לי"(

המטרה הכללית היא העלאת המודעות לערכי הדו קיום הבין-תרבותי בקרב צעירים 
בני 14 עד 18, באמצעות פעילויות וסדנאות עם כלים אור-קוליים ויצירתיים.

הפעילויות מתקיימות בבתי הספר העל יסודיים ומרכזי השכונות. הפעולות מפורסמות 
מאוחר יותר באתר www.bcn.cat/emmou ונעשה שימוש באינטרנט כדי לקדם 
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את הפעילויות ברשתות החברתיות של הצעירים המשתתפים )פייסבוק, טוויטר וכו'(.

הערכים עליהם עובדים בסדנאות הם:

< עקרונות הבין-תרבותיות: שוויון, כיבוד הגיוון ואינטראקציה חיובית

< ניעות חברתית ותוכניות לעתיד

< גיוון ודו קיום במרחב הציבורי

< ערכי זהות נוספת: תרבות המוצא והתרבות הקולטת

< שמועות וסטריאוטיפים

< מאבק באפליה

המיזם EmMou כולל גם תחרות המעודדת יוצרים צעירים לשלוח את עבודותיהם 
בנושאים בין-תרבותיים.

3. רשת ברצלונה נגד שמועות

העירייה מתאמת את "רשת ברצלונה נגד שמועות", המורכבת מיותר מ-60 גופים עירוניים 
הפועלים להזמת שמועות, ידיעות לא מבוססות וסטריאוטיפים שקיימים בברצלונה בנוגע 
למהגרים ולגיוון התרבותי. הוחל בתוכנית פעולה המתרכזת בשני תחומים: תקשורת 
ופעולות להפצת המסרים העיקריים נגד השמועות, אשר ביניהן ניתן למצוא אמירות 
בנוסח: "הם מקבלים יותר סיוע ומנצלים את מערכת הבריאות" "הם מקבלים סיוע 
בפתיחת בתי עסק, לא מפקחים עליהם והם לא משלמים מיסים" "אין להם הכשרה 
מקצועית והם גונבים מאיתנו את מקומות העבודה" "אין להם תרבות אזרחית והם אינם 

מקיימים את הנורמות בדו קיום".

הפעילויות העיקריות של הרשת יהיו:

< לקדם את אתר האינטרנט של הרשת )www.bcnantirumors.cat(, כדי שהתושבים 
יעלו בו את ספקותיהם וכדי לספק להם מענה המבוסס על מידע אמיתי. כמו כן, 

האתר יקדם מאגר משאבים לתמיכה בהפצת המידע.

< הפצת המסרים נגד השמועות באמצעות עלוני מידע וסרטוני וידיאו.

< יצירת שיתוף פעולה עם אמצעי התקשורת הכלליים.

< קיום פעילויות להעלאת המודעות במרחבים ציבוריים: כיכרות, שווקים וכו'.

4. תוכנית חינוך והעלאת המודעות בקרב עובדי המגזרים העירוניים השונים, לניהול 
הגיוון והמדיניות הבין-תרבותית

זהו תהליך חינוכי לטווח בינוני וארוך, במטרה להעלות את המודעות ולהקנות ידע 
וחינוך לחלק גדול מעובדי העירייה, על מנת לקדם שירות וניהול ציבורי, שמוטמעים 

בו עקרונות הבין-תרבותיות.

העירייה מתאמת את 
"רשת ברצלונה נגד 
שמועות", המורכבת 
מיותר מ-60 גופים 
עירוניים הפועלים 
להזמת שמועות, 
ידיעות לא מבוססות 
וסטריאוטיפים 
שקיימים בברצלונה 
בנוגע למהגרים 
ולגיוון התרבותי.



אחרית דבר <

ישנן נקודות דמיון רבות בין חיפה וברצלונה, ולפיכך אלו ערים שיכולות ללמוד זו מזו  
ולחלוק אתגרים והתנסויות מתוך הדו קיום הבין-תרבותי. מאפייניהן המשותפים, כגון 
השימוש במרחב הציבורי, ריבוי השפות, היחסים הבין-דתיים והאופי של ערים ים-

תיכוניות, הופכות אותן לערים שחייבים לנצל את הפוטנציאל הגלום בהן. 

עידוד רגשי השייכות לעיר ויצירת יסודות משותפים לתושבים הם עמודי תווך, שעליהם 
יש לבנות בסיס משותף, שהוא עקרון יסודי עבור דו קיום בין-תרבותי ממשי. רגש 
השייכות הוא המשאב העיקרי של הערים מול הזהות הלאומית, ועל כן הוא מהווה 
את אחד היסודות הראשיים בלכידות החברתית. גם הכבוד לשכונה עצמה, הגאווה 
בהשתייכות למחוז מסוים, המאבק המשותף להטיב את תנאי המחייה, הם הבסיס 

לתושבות שתאפשר לקבוע מטרות משותפות בחברה מגוונת עמוקות.

מול חיפה וברצלונה ניצבים, אם כך, הן אתגר גדול והן ההזדמנות לבנות עתיד של 
לכידות ודו קיום בין-תרבותי.

למידע נוסף, ניתן להוריד את התוכנית

ברצלונה בין-תרבותית באתר האינטרנט

www.interculturalitat.cat

רגש השייכות לעיר 
הוא המשאב העיקרי 
של הערים מול הזהות 
הלאומית, ועל כן הוא 
מהווה את אחד היסודות 
הראשיים בלכידות 
החברתית.



אתי חן-ברייר
פרויקט צילום תיעודי לקראת

"החג של החגים", הוצג לראשונה 
בבית הועד המקומי בוואדי ניסנאס 

ובבית הגפן, 2008



שאהין חליל נסאר

Shahin Halil Nasser

 Шахин Халиль Насер

نّصار شاهين خليل 

כולם רוצים
להיות חיפאים... 
גם אני!!

Everybody
Wants to Be

from Haifa …
Me Too!

Все хотят жить
… в Хайфе
!!Я тоже

يريدون الجميع 
يكونوا حيفاويين  أن 
... وأنا أيضا

4.3

ሸሒን ሃሊል ናሳር ሁሉም የሐይፋ 
ከተማ ነዋሪ መሆን 
ይፈልጋሉ….እኔም
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נאמר על חיפה שהיא עיר הסובלנות והשלום, העיר שרק בה יכול להתקיים שלום אמיתי 
בין כל הדתות, העיר הסובלנית כלפי כל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע, ומין. 

ראשי העיר חיפה לדורותיהם טיפחו וקידמו את תפיסת העולם הזו, שזו העיר הכי 
סובלנית במזרח התיכון, שזו העיר הכי יפה במזרח התיכון, שזו העיר הכי מחבקת 
במזרח התיכון. עיר שבה הכל ורוד, שבה הכל שיוויוני, שמתקיימת בה האחווה האמיתי 

בין ערבים ויהודים... 

פרויקט הדגל של ראשי העיר, שהם מתגאים בו הכי הרבה, ושהוא לטענתם המראה 
ל- "דו קיום, חיי הסובלנות והשלום בחיפה", הוא אירועי "חג החגים" בשכונת מולדתי, 

וואדי ניסנאס בחיפה.

האמנם?!

נולדתי בשכונת וואדי ניסנאס, השכונה הערבית שהייתה לפני 48 בפלסטין שהייתה תחת 
צל הקולניאליזם הבריטי, והייתה למרכז החיים והתרבות בחיפה הערבית הפלסטינית. 
אחרי 48 היא הפכה לגטו של המיעוט הפלסטיני שנשאר בחיפה, שכן רוב 2300 הערבים 

שנשארו בחיפה אחרי הנכבה ב-48 רוכזו בשכונה זו. 

מאז הפכה השכונה הזו למרכז החיים התרבותי של ערביי חיפה. עיתון אל איתיחאד 
ששכן בה המשיך את פעולתו, השכונה הפכה למוצא של התרבות הערבית הפלסטינית 
בישראל, אנשי רוח רבים גרו בה, התהלכו ברחובותיה וסמטאותיה, כתבו עליה, התאהבו 
בחיפה, ונפלו שבי בקסמי הכרמל. עמם נמנו בין השאר מחמוד דרוויש, סמיח אלקאסם, 
אמיל חביבי, אמיל תומא, עיסאם אלעבאסי, ואחרים. גם מנהיגים כמו תאוופיק טובי, אמיל 

חביבי ואמיל תומא. כולם נולדו בשכונה זו וינקו ממנה את אהבת המולדת.

בוואדי ניסנאס לא תראו את העשירים, לא את בעלי ההון, לא פרארי, לא למבורגיני, 
לא BMW ועוד רכבי יוקרה כאלה ואחרים. כל שתראו בוואדי ניסנאס הוא את השכונה 
האותנטית שנשתמרה בזכות תושביה כפי שהייתה לפני כמאה וחמישים שנה. הלבוש 
של האנשים השתנה הרבה עם הזמן, החמורים והסוסים עם העגלות הוחלפו ברכבים 
חדישים וישנים כאחד, האוכלוסייה שהייתה בעברה כולה הומוגנית ומורכבת מהפלסטינים 
הנוצרים התערבבה יותר והפכה לכזו שמחבקת את כל הבא בדלתותיה, ערבים פלסטינים, 
תושבי ישראל, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, ואפילו יהודים אשר חיו פה בעבר, גם אם אינם 

חיים בשכונה היום. מכל הקהילות מגיעים לפה פשוטי העם, בפשטות!

מה זה וואדי ניסנאס??? <

וואדי ניסנאס הוא מרכז החיים התרבותיים לערבים החיפאים, אם לסכם במספר דל 
של מילים. כך היה וכך זה נמשך וככל הנראה כך הוואדי ישאר.... ואם תשאלו אותי 
כיצד אני מגדיר את החיים התרבותיים של הוואדי, אזי המענה שלי יהיה כי כאן תמצאו 
הכל: חיים פשוטים, עסקים רגילים, קצבים, ירקנים, נגרים ודייגים לצד בתי קפה רבים, 
מסעדות, ועוד... אך לא כאן נגמר היופי של הוואדי, כי כאן תמצאו גם שני תיאטראות 

פרויקט הדגל 
של ראשי העיר, 
שהם מתגאים בו 
הכי הרבה, ושהוא 
לטענתם המראה 
ל- "דו קיום, חיי 
הסובלנות והשלום 
בחיפה", הוא אירועי 
"חג החגים" בשכונת 
מולדתי, וואדי 
ניסנאס בחיפה.



ערבים: תיאטרון בית הגפן,  המתמחה בעיקר בתיאטרון לצעירים, ותיאטרון אל-מידאן, 
המתמחה ביצירות למבוגרים. אומנות ישנה כאן בשפע, בנוסף למוזיאונים כגון מוזיאון 
העיר חיפה, מוזיאון ההיסטוריה של חיפה, ובית האמן, ישנן גם עבודות האומנות שהאמן 
החיפאי בן השכונה, עבד עאבדי, עמל בשנים האחרונות לאסוף כדי להציג על גגות 
הבתים, בחצרות, בצידי הרחובות, ובכל פינה אשר הייתה מוכנה לחבק עבודת אומנות, 

דבר שהעשיר את המראה התרבותי של ערביי חיפה. 

מערכת עיתון אלאיתיחאד, שהייתה לבית לתרבות הפלסטינית בחברה הערבית בישראל, 
אשר הוציאה משוררים כגון מחמוד דרוויש, חנא אבו חנא, סמיח אלקאסם, וסופרים כגון 
אמיל תומא, בולוס פרח, וכמובן אמיל חביבי, עודנה העיתון היומי היחיד היוצא בערבית 
בארץ, ומושבה הוא עדיין בוואדי ניסנאס. לפני מספר שנים, בזמן המלחמה השניה על 
לבנון, אותו בית חם נהרס אך הוא נבנה מחדש, כדי שגם העיתון הזה, יחזור לקדמותו, 

לתקופת הזהב שלו, ויחזק את מעמדו.

כאשר אני מתעורר בבוקר, אני שמח על כל דקה שבה אני גר בוואדי, כי בוואדי יש 
הכל. הוואדי יוצר הכל ומעניק את המתנה הגדולה הזו ששמה תרבות לכל הפלסטינים 

בישראל, ולעולם כולו.

כאשר אני כותב שורות אלה, אני נמצא בקוסטה בראווא שבקטלוניה )ספרד(, ליד 
ברצלונה עיר הבירה הקטלאנית, וכל שאני חושב עליו, זה החזרה הביתה, לבניה הצפופה 
והקרובה מאוד, לסמטאות, לרחובות הצרים של השכונה שבה גדלתי, ולאהבה הגדולה 

שמעניקה לי השכונה הזו.

האמת שאני גם מתגעגע לבית הספר כרמל, בו למדתי 12 שנים והתחנכתי מגיל 6, 
למגרשים בהם רבתי בצעירותי עם ילדי השכנים, למשחקים השונים, שנהגנו לשחק ביחד: 
כדורגל, כדורסל, קלפים שונים, גרעיני מישמש שנהגנו לשלוח לכל בור קטן שראינו 
באדמה, לזוויות הקטנות בהם נהגנו להתחבא בין סמטאות השכונה בזמן מחבואים, 
ואפילו להתאהבות מרחוק בבת השכנים היפה. אותו סיפור אהבה שמתחיל בין כותלי 
בית הספר, ואחריו גם בגנים בשכונות השונות של חיפה, הרחק מהשכונה בה אנו גרים, 

כדי שלא יראו אותנו..

אהבת נעורי ששכנה מספר בתים בהמשך הרחוב, נהגה ללכת לבית הספר ובדרכה 
עברה ליד ביתנו.  הייתי מצטרף אליה בדרכנו לבית הספר, ומשם חזרה באותו מסלול, 
דרך רחוב המגינים, לעין דור, לחורי, ואז לוואדי, שם נפרדו בדרך כלל דרכינו – אך רק  
כדי לפנות מקום להמשיך את השיחה למחרת בבוקר באותו מקום שבו הפסקנו בדיוק. 

גם פיזית היינו ממשיכים מאותה נקודה... 

כאשר אתה מאוהב בבת השכנים היפה שלך, החיים בשכונה מקבלים פרשנות אחרת. 
שנים שאתה רוצה לספר לה על אהבתך, ולהכריז על כך לכל העולם, אך השכונה שואבת 
אותך לחיים על-פי הכללים שלה,  האוסרים על קשר פומבי בגיל הזה, כי אתה עוד 
צעיר. כך  הקשר האפלטוני הזה מקבל מעמד של 'לא חוקי', כי הוא אינו מכוון לחתונה 
בעתיד הקרוב. בחברה הזו, קשר זוגי צריך לעבור דרך בית המדרש של ההורים, לקבל 

את ברכת הדרך לחופה, או במקרה הזה הכנסייה או המסגד. 

כאן תמצאו הכל: 
חיים פשוטים, 
עסקים רגילים, 
קצבים, ירקנים, נגרים 
ודייגים לצד בתי קפה 
רבים, מסעדות, שני 
תיאטראות ערבים 
בנוסף למוזיאונים
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את הנשיקה הראשונה שלי לא חוויתי בוואדי ניסנאס אלא בקרבת מקום, ועם בת הוואדי 
היפה שלי, שהתאהבתי בה עד עמקי נשמתי. אני עדיין זוכר את הדרך בה נהגתי לעבור 
ליד ביתה בתקווה לראות אותה יושבת יושבת על המרפסת ולומדת, רק כדי לנופף 
לה לשלום ולהמשיך בדרכי. רק כדי לראות את הפנים המחייכות שלה מרעיפות עליי 
אהבה באותו חיוך אלוהי שהרגיש כמו גן עדן שיימשך לעד, שנותן לוואדי ניסנאס את 
הייחודיות שלו, אותו חיוך שגורם לך לחייך בעצמך כאילו אין מחר, כאילו כל הבעיות 

בעולם נעלמו, כאילו אתה על גג העולם!!

אדם אשר יחפוץ לגור במקום אחר יעשה זאת, אך משהו בשכונה הזו שלא ניתן להסבירו 
יחזיר אותו אליה. יכול להיות שזה אהבת הנעורים, או אהבת האנשים, או אפילו אהבת 
השכונה עצמה. הריחות שלה, האופי הייחודי שלה, חיים של כפר קטן בתוך העיר הגדולה,  

אתה תרצה שהילדים שלך בעתיד יחוו את אותן החוויות שאתה חווית בצעירותך.

הורי גדלו בשכונה זו, התאהבו בין רחובותיה, התחתנו כאן, ילדו אותי ואת אחי ואחיותי, 
ואני לא חושב שאוכל אי פעם לחיות במקום טוב יותר, בשכונה יפה יותר, בעיר יפה יותר, 
מוואדי ניסנאס החיפאי. אך לצערי ולצער רבים אחרים כמוני, השכונה הזו, היום הפכה 
ללא יותר מאטרקציה תיירותית, שבה מתגאים ראשי העיר, על הדו קיום השורר בעיר 
חיפה. את הדו קיום האמיתי לא תראו בצלחת חומוס או בפיתת פלאפל או שווארמה, 
גם לא בבשר הקצבים, פירות וירקות הירקנים, גם לא באמנות שממלאת כל חלל ריק 
בשכונה, לא במוזיאונים, לא בבתי קפה, לא בתיאטראות, וגם לא ברחובות העיר או 
השכונה שלנו, לא במגרשי הכדורגל, וגם לא במרכזי הבילוי השונים, אלא בלבבות 

האנשים החיים זה לצד זה, בשיתוף פעולה בין אנשי העיר.

איך עושים זאת? פשוט מאוד מפסיקים לדבר וחוזרים לעבודה, בהמשך הקשרים בין 
האנשים הטובים בעיר הזו, ובשיתוף התושבים הפלסטינים הערבים בתהליך קבלת 

ההחלטות הקשורות לעירנו המשגשגת. 

זה קורה בלשבור מוסכמות, זה תהליך של בניה משותפת, של הכרת האחר, ההיסטוריה 
שלו, ההוויה שלו, האהבות שלו, והשנאות שלו, על מנת לבנות לכולנו עתיד טוב יותר.

הוואדי, אינו עוד שכונה בחיפה, הוא בית חם לכולם...

את הנשיקה 
הראשונה שלי לא 
חוויתי בוואדי ניסנאס 
אלא בקרבת מקום, 
ועם בת הוואדי היפה 
שלי, שהתאהבתי בה 
עד עמקי נשמתי.

את הדו קיום האמיתי 
לא תראו בצלחת חומוס 
או בפיתת פלאפל או 
שווארמה, גם לא בבשר 
הקצבים, פירות וירקות 
הירקנים, וגם לא במרכזי 
הבילוי השונים, אלא 
בלבבות האנשים החיים 
זה לצד זה, בשיתוף 
פעולה בין אנשי העיר.



הרב ד"ר גולן בן-חורין
הפורום החיפאי

לשיתוף פעולה בין דתי

מחברים ערבים
ויהודים להקמת
הפורום החיפאי
לשיתוף פעולה

בין-דתי

4.4

 Rabbi Dr. Golan Ben-Chorin,
 the Haifa Forum for Interfaith

Cooperation

-Раввин доктор Голан Бен
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הפורום החיפאי לשיתוף פעולה בין דתי  )הפורום( הינו גוף הדוגל בהעמקת שיתוף 
פעולה ודיאלוג אמיתי בין הדתות השונות בחיפה. הפורום מאגד מנהיגים דתיים ופעילים 
חברתיים: יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובאהיים. הקשר בין אנשי הפורום התחיל עוד 
טרם הקמתו והוא צמח מתוך קשרים אנושיים חוצי גבולות, חברויות בין בני אדם אשר 
מאמינים כי ההבדלים הדתיים והתרבותיים מעשירים את מכלול הקשרים בין המשפחות.

בעקבות קריאה מקוממת ומזעזעת של מספר רבנים, חלקם נושאי משרות ציבוריות, 
להימנע מהשכרה או מכירת דירות לאזרחים ערבים, החברים החליטו לייסד פורום 
הנותן קול ציבורי לגישה שעד אז נשארה כענין פרטי. בדצמבר 2010, הרב ד"ר גולן 
בן- חורין; מר גרשון נווה, מתנדב ומנהיג עירוני בתחומים חברתיים;  האמיר מוחמד 
שריף, ראש העדה האחמדית; מר מועאד עודה, מזכ"ל העדה האחמדית והרב דב חיון, 
רב קהילת מוריה, הקימו את הפורום החיפאי לשיתוף פעולה בין דתי. בין הפעילים 
המרכזיים המובילים את המהלך מתחילת הדרך ניתן למצוא גם את מר נאיף חורי, דובר 
הכנסייה האורתודוכסית; מר אסף רון, מנהל בית הגפן; אולפת חיידר, רכזת פעילות 

בבית הגפן; ומתנדבים רבים.

ההצהרה הראשונה של הפורום היתה פניה ציבורית שאמרה באופן מובהק שלא רק 
שמותר להשכיר או למכור דירות, בתים ושטחים לבן דת אחרת אלא עלינו לעשות 
צעד בונה נוסף - חייבים להעמיק את הקשר בין העמים כי "אחים אנחנו בני אותו אב". 
מטרת הפורום הינה יצירה ועידוד של מיזמים חברתיים, חינוכיים והסברתיים אשר 

יסייעו להגברת הפתיחות, ההבנה והקבלה הבין-דתית.  

כנס היסוד של הפורום נערך באוניברסיטת חיפה בהשתתפותם של מעל חמישים 
מנהיגים דתיים וחברתיים מחיפה והצפון, בהם: קאדים, אימאמים, ראשי כנסיות, רבנים, 
נציגי העדות הדרוזיות והצ'רקסיות וכן ראשי ארגונים ומוסדות חברתיים. הכנס היווה 
יריית פתיחה לפעילות הפורום ובו נקראה ונחתמה הקריאה הבאה ע"י כל המשתתפים: 

"אנו אנשי רוח ומנהיגות דתית סבורים כי החיים בצוותא של בני המסורות הדתיות השונות 
מעשירים את זהותנו האישית וזהותנו הקבוצתית. אנו סבורים שהמפגש הבין דתי הוא 
בעל ערך, יוצר שיח מפרה ומחזק את החברה ואינו מטשטש את הזהות הייחודית של 
כל אדם וקבוצה. אנו סבורים כי כל אזרחי מדינת ישראל שווים באופן מוחלט, זכאים 
לקיים את אורחות חייהם, ולנהוג כבוד איש ברעהו. אנו רואים בחומרה רבה כל פגיעה 

במעמדם השווה ובכבודם של אזרחי המדינה. 

מתוך מחויבות עמוקה לאופייה הייחודי של מדינת ישראל לא נוכל לעמוד מנגד בזמן 
שקריאות גזעניות ומסיתות נעשות על ידי מנהיגים דתיים ובעלי משרות מטעם המדינה. 
לנוכח החומרה והסכנה של דברי הסתה אלו החלטנו לתת קול הקורא לחזק את 
השיח הציבורי הבין דתי ברוח השוויון, השיתוף והכבוד הדדי. אנו מצהירים כי מתוך 
עמדותינו הערכיות, הרוחניות, והדתיות נעמול על קיום חברה רבת מסורות השומרת 

על שוויון כל אזרחיה".

נציגות של הפורום מתכנסת מאז על בסיס חודשי לתכנון ויזום פעילויות שונות המקדמות 
את מטרות הפורום. בין הפעילויות שיזם הפורום מאז הקמתו:

ההצהרה הראשונה 
של הפורום היתה פניה 
ציבורית שאמרה באופן 
מובהק שלא רק שמותר 
להשכיר או למכור 
דירות, בתים ושטחים 
לבן דת אחרת אלא עלינו 
לעשות צעד בונה נוסף 
- חייבים להעמיק את 
הקשר בין העמים

"אנו אנשי רוח ומנהיגות 
דתית סבורים כי 
החיים בצוותא של 
בני המסורות הדתיות 
השונות מעשירים את 
זהותנו האישית וזהותנו 
הקבוצתית. אנו סבורים 
שהמפגש הבין דתי 
הוא בעל ערך, יוצר 
שיח מפרה ומחזק את 
החברה ואינו מטשטש 
את הזהות הייחודית של 
כל אדם וקבוצה.



<  נטיעת חורשה בשטח שהוקצה ע"י עיריית חיפה בפאתיה הדרומיים של העיר. בט"ו 
בשבט 2011 למעלה ממאה איש בני עדות ודתות שונות, ביניהם תלמידים יהודים 
וערבים מבתי ספר ותנועות נוער מרחבי העיר, נטעו את חורשת השכנות. לאחר 
טקס הנטיעה המרגש השתתפו התלמידים בפעילות חינוכית משותפת. החורשה 
תשמש כמוקד לפעילויות שונות של הפורום ובקרוב יחל פיתוח מיזם טכנולוגי-

חינוכי שישמש מרכז  לפעילות של שלום וקירוב לבבות. המיזם מיועד למשוך את 
תשומת לב הקהל הרחב באמצעות חוויה אינטראקטיבית המבוססת על טכנולוגיה 
שתשולב באופן אקולוגי בחורשה. החוויה תחשוף את המשתתף לאופיה המיוחד 
של חיפה כעיר משותפת ותעודד למידה נוספת אשר תוצע על ידי הפורום. כמו 
כן החורשה תפותח כנקודת מפגש בה החשיפה לטבע יזכיר לנוכחים את אחדות 

האדם והסביבה כאמצעי להעצמת השיח הבין דתי ותרבותי. 

<  הקמת חוג לימוד משותף יהודי-ערבי, המתכנס אחת לשבועיים במסגד הקהילה 
האחמדית ובבית הכנסת של הקהילה המסורתית מוריה. החוג עוסק בסוגיות 

משותפות לאיסלם וליהדות תוך עיון במקורות של שתי הדתות.

<  ייזום והנחיית שיח בין רב לאימאם על סוגיות אמונה במסגרת "תיקון ליל שבועות" 
שנערך מדי שנה במרכז הכרמל בהשתתפות כ – 1,500 איש. 

<  קריאה, עידוד והדרכת ארגונים חברתיים שונים בחיפה לכלול בפעילותם השוטפת 
התייחסות לסוגית הדו-קיום יהודי-ערבי. פעילות זו מתבצעת באמצעות המועצה 
להתנדבות, ארגון הגג של הארגונים החברתיים בחיפה וממומנת באמצעות תרומה 
שגיוסה על ידי הפורום  לשם כך. עד כה נוטלים חלק בפעילות זו כ – 20 ארגונים 
שונים אשר משתתפים בסדנאות "מעגלי הקשבה" המודרכות על ידי צוות מעורב 

של ערבים ויהודים. 

<  ייזום אירוע פתיחה במסגרת "החג של החגים" בו הפורום הציג את עמדותיו 
וכ- 20 ארגוני מתנדבים יהודים וערבים מרחבי העיר חיפה קיבלו הכשרה בתקשורת 
בין אישית במטרה לתת כלים ולהעמיק את התקשורות הבין אישית והבין דתית.

 

חברי הפורום משקיעים מזמנם ומרצם למען פעילות זו וכך גם אומר, ראש ועד הכנסייה 
האורתודוכסית, נאיף חורי: "כולנו יודעים שחיפה מהווה חיים משותפים לדוגמא, ואני 
שותף בפורום זה כי הוא עונה על עמדתי, דעתי, ומחשבתי ואני מנסה להקדיש לפעילות 

של הפורום את הזמן, הרצון, העשייה שעונה על המטרות." 

את חשיבות הפורום למרקם החיים התקין והטוב בחיפה ובכלל ניתן להבין מדברי מנכ"ל 
העדה האחמדית מר מועאד עודה: "אנחנו כפורום ואני כמייצג את העדה האסלאמית 
האחמדית רואים בשיתוף פעולה בין דתי דבר הכרחי וחיוני לדור הצעיר ולדורות ההמשך. 
חשוב  שיטמיעו את הרעיון שרק דרך ההידברות הכנה וההיכרות עם האחר נוכל ליצור 
שינוי בחברה שלנו. לכן העדה האיסלאמית האחמדית דוגלת בהקמת תוכניות בין דתיות 
בשיתוף פעולה עם ארגונים ובתי כנסת וכנסיות בחיפה. הקמנו תוכנית לימודית משותפת 
בין בית הכנסת הקונסרבטיבי מוריה בחיפה בראשות כבוד הרב דבי חיון ובין העדה 
האיסלאמית האחמדית בכבביר בראשות כבוד ראש העדה מר מומחד שריף עודה, אשר 

"אנחנו כפורום ואני 
כמייצג את העדה 
האסלאמית האחמדית 
רואים בשיתוף פעולה 
בין דתי דבר הכרחי 
וחיוני לדור הצעיר 
ולדורות ההמשך.
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במסגרתה דנים המשתתפים בסוגיות שונות ביהדות ובאיסלאם ודנים בהם מול קהל 
משתי הדתות. זוהי דרכנו לעודד את הדיאלוג הבין דתי שהינו דבר חיוני בימינו אלו."

לדברי מר עודה, "אנחנו כעדה מוסלמית דוגלים בערכי אהבה וקשר בין הדתות והעמים 
והמוטו שלנו הינו: אהבה לכולם ואין שנאה לאיש" מסר זה מיישם את הפסוק הקוראני 
שאלהים אומר בו: "הוי בני אדם בראתי אותכם מזכר ונקבה ועשיתי אותכם לעמים 

ולשבטים כי תכירו אחד את השני"

הרב דב חיון מצפה לפעילויות העתידית שבכוונת הפורום ליזום "אני רואה חשיבות 
רבה בהרחבת הפעילויות בבתי ספר ובתנועות הנוער. חובתינו להפגיש משפחות תוך 
פתיחת הבתים להיכרות הדדית וקירוב לבבות. כמו כן עלינו לפעול במרחב הציבורי 
ולערוך לשם כך כנס עיוני-אקדמי-חברתי לליבון סוגיות רלוונטיות שונות" מנהיגות 
הפורום שוקד בימים אלה על פיתוח אתר עירוני למפגש בין דתי ב"חורשת השכנות".

האתגר הגדול העומד בפני הפורום הוא בהפצת המסר כי  השוני הדתי יכול להעשיר 
ולפתח במקום להפריד וליצור חייץ. חברי הפורום מבקשים להבהיר כי יש  להאבק 
בפחד הגורם לריחוק ולהחליף את הדמוניזציה של הבלתי נודע בסקרנות אנושית בריאה. 
מסר חיובי זה חשוב דווקא בימים אלו, אך למרבית הצער הוא אינו זוכה לכותרות ולכן 
גם לחשיפה. כפי שאמרו לא פעם האמיר מוחמד שריף וחברו הטוב הרב גולן בן-חורין 
"לו רק היינו זורקים אבנים אחד על השני לרגע אחד מיד היינו מוצאים עצמנו בכותרות 
העיתונות, ואילו עבודה מתמשכת לאורך שנים במהלכן אנו עובדים להפיץ ולהטמיע 

את אחוות האחים שלנו אינה זוכה לכיסוי תקשורתי כלשהו."

חברי הפורום מבקשים 
להבהיר כי יש  
להאבק בפחד הגורם 
לריחוק ולהחליף את 
הדמוניזציה של הבלתי 
נודע בסקרנות אנושית 
בריאה.

 הקמנו תוכנית לימודית 
משותפת בין בית הכנסת 
הקונסרבטיבי מוריה 
בחיפה ובין העדה 
האיסלאמית האחמדית 
בכבביר, זוהי דרכנו 
לעודד את הדיאלוג הבין 
דתי שהינו דבר חיוני 
בימינו אלו.
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נולדתי בקייב והיגרתי לעפולה בגיל שבע. עפולה היא כמו כל כפר )היא הייתה כזו אז 
אפילו יותר משהיא היום( חמה, אוהבת, חונקת. עיני תמיד היו נשואות לחיפה. היא נראתה 
לי תמיד הרבה יותר עיר מאשר כפר, למרות שזה שנוי במחלוקת. ידעתי ש"כשאהיה 
גדולה" אחיה בחיפה, העיר שבה מדברים בכל השפות. מצד שני, בתור ילדה ההכרות 

שלי עם חיפה הייתה מוגבלת לרחוב הרצל.

בהדר התאהבתי מיד, כי היא ההפך הגמור מהשכונה בה גדלתי והיא גם בדיוק אותו 
דבר. מצד אחד, יש בה בליל של שפות, זהויות ועמדות פוליטיות ומצד שני, כל אחת מן 
הקהילות האלה סגורה ומבוצרת. יחד עם זאת, יש משהו בשכונה הזאת שהוא כל כך 

יקר לכולנו, עד כי אנחנו מוכנים להתגמש כדי להמשיך לחיות ביחד.

הדר מלאה במהגרים, אבל לא רק מחוץ למדינה, בעיקר מהגרים פנימיים, שהיגרו 
לשכונה כדי לברוח מערים וכפרים קטנים שלא הצליחו להכיל אותם/תנו. אקטיביסטיות, 
אמנים, טרנסים, נשים, לסביות, פמיניסטיות, תימהוניים, דיכאוניות, שחקנים, סטודנטיות 

נצחיות ופילוסופיות.

כל הזהויות השונות והאינדיבידואליות מתארגנות בשכונה על פי קבוצות סגורות; השמאל 
הרדיקלי, הפמיניסטיות, השמאל הציוני, האמנים, החרדים, הרוסים, הפעילים הכלל-

שכונתיים וישנן גם קבוצות דינמיות.

תמיד חלמתי לחיות בקהילה, אבל גם תמיד פחדתי מזה – מהסגירות שזו עלולה לייצר 
ולהחזיר אותי חזרה אל "הכפר" ממנו הגעתי. בליל הקהילות בהדר, שנושקות זו לזו 
בנקודות מסוימות ומתנגשות באחרות – הוא אלטרנטיבה מצוינת בשבילי. אני יכולה 

להתחייב לרעיונות מבלי להתחייב לקבוצה.

ובכל זאת יש לכולן מן המשותף, כל הקבוצות והאנשים מרכיבים יחד שכונה שבמהותה 
חותרת תחת אחידות בכל רבדיה: בחוסר הקבלה של העברית כשפה השלטת, בחוסר 
הקבלה את הסגרגציה, ואפילו בחוסר הקבלה של גבולות גיאוגרפיים ברורים: אין תמימות 
דעים בקרב תושבי השכונה אודות גבולותיה. המרחב הפיזי של השכונה הינו בליל דינמי 
של ישן-חדש-מחודש: שען, בית-קפה, רפד, חנות בגדי מעצבים, מכולת, חנות בגדים 
יד שנייה, חנות פיצ'פקעס יוקרתית, מתווכת, חנות ספרים יד שנייה, פיצרייה, מכבסה 
וסושיה. הכל מאורגן מסביב למדרגות חשוכות ומעייפות, בין בתים שהיו פעם יוקרתיים.  

מדהים מה יכול היה לקרות בשכונה הזאת לו העירייה הייתה תופשת את תושביה 
כשווים לאלו שחיים בכרמל.

הדר מלאה במהגרים, 
אבל לא רק מחוץ 
למדינה, בעיקר 
מהגרים פנימיים, 
שהיגרו לשכונה 
כדי לברוח מערים 
וכפרים קטנים שלא 
הצליחו להכיל אותם. 
אקטיביסטיות, אמנים, 
טרנסים, נשים, 
לסביות, פמיניסטיות, 
תימהוניים, דיכאוניות, 
שחקנים, סטודנטיות 
נצחיות ופילוסופיות.

قصة
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הולך לי בדרכי הביתה. שתיתי משהו, רקדתי, נהניתי.  מה שבא לי עכשיו זה להיזרק 
במיטה הנוחה שלי בביתי . 4 בבוקר בליל אביב חיפאי. בהדר שומם עד מאד. יוצא מקו 
הלילה אשר עולה מהעיר התחתית ומשאיר אותי ברחוב בלפור ליד הטכנו-דע. פוסע 
לאיטי ברחוב מסדה אשר גם הוא נראה שקט שלא כהרגלו. קפה מסדה סגור, ובאליקה 
עדיין מקפלים את הכיסאות. זהו זמן ביניים בין הסגירה לפתיחה של יום סוף שבוע טיפוסי. 

בכניסה לרחוב פוגש בחור אשר מברך אותי לשלום, לוקח לי כמה שניות ואז שמחה קלה 
עולה על לבי. אני אוהב את המפגשים האקראיים הללו אשר עם הזמן הפכו לתכופים 
יותר. לעתים הזיהוי הוא הדדי ולעתים הוא רק שלי: בסתר ליבי אני נזכר באנשים הללו 
אשר את חלקם פגשתי בעבודתי כחובש. אז הם היו סגורים וכעת אני רואה אותם 
פוסעים חופשי ברחבי הדר. חלקם לקחו ממני תרופות, אשר אמורות לשכך כאבים 
פיזיים ונפשיים, סמים אשר עוזרים להעביר את הזמן. יהודים וערבים, מהגרים, מהגרי 
עבודה, ילדים ונשים, בעלי מקצועות שונים. שלל הקטגוריות הסוציולוגיות האפשריות, 
אשר למדתי עליהן באוניברסיטה וכעת מקבלות חיות אנושית במרחב מצומצם, כל כך 
קרוב אלי פיזית ורגשית ולו לרגעים ברי חלוף. הם כל כך מזכירים לי את עצמי, אשר כל 
ילדותי עברה עליי בהדרה רגשית ופיזית מעולם הילדים. זה קרה כשהייתי נער מהגר 

מברית המועצות, מתוסבך פיזית ונפשית לגבי גופו.  

בחוץ שקט, אך  הדבר אינו גורם לי חרדה אלא להפך נותן לפסיעה שלי שלווה ועליצות 
ומעורר את מחשבותיי. יורד לרחוב השלום, בקצה הפינה שלו עם בן-יהודה. לא הרחק 
משם יושבת חבורת הרחוב אשר מורכבת  מחברה ערבים. כן ערבים, סתם ערבים? 
אז זהו שלא. בהדר הערבים הם לא סתם ערבים, חלקם לפחות הם  בני משפחות 
המשתפ"ים של השב"כ מהגדה,  בני משפחות צד"ל מדרום לבנון, משפחות שבאו מהכפרים 
הסמוכים ועוד. אני כבר נוכחתי לדעת שבינם לבין הערבים המקומיים יש מתח רב על 

רקע אידיאולוגי ותרבותי. 

פונה לרחוב חברון, מבחין בניידת משטרה בקצה השני של הרחוב. שם ממוקם הבלוק 
בו אני שוכר דירת שותפים עם חברי ג'אד, דרוזי מרמת הגולן. אני לא נרתע מהניידת 
וכן מבחין במספר אנשים סביבה. אני מתקרב והשוטרים נכנסים לניידת מבלי לומר לי 
מילה. לידי שלושה חברה צעירים דוברי ערבית  שותים בירה. אני מברך אותם לשלום 
בערבית ואז מתנהל בינינו דו-שיח. במהלכו אני מסביר לחבורה שאני גר בבית ליד, שאני 
לא דרוזי ולא ערבי, אלה רוסי שיודע קצת ערבית, ושאני לא חושב שהמשטרה צריכה 
לעשות עלי חיפוש. ובקיצור ששיחת חולין זה נחמד, אבל תאכלס בא לי לישון. החברה 
עושים רושם של נחמדים למרות השעה והקונטקסט. אולי זה הבקבוק שמדבר מגרוני 
כמו בשיר. אבל הרגשה היא טובה. אני מרגיש נטול זהות מהותנית, הערבית הקלוקלת 
שגורה, מנסה לשחק בשפה ובאמצעותה ברגשות של הזדהות. קצת חצוף למי שלמד 

במוסד החינוכי הפורמאלי וממשטר בין כל המוסדות.

 בינתיים הניידת עוזבת את הרחוב. ואז חיש מהר השיח של החברים הופך להיות אלים. 
אני  הם מספרים לי על כך שאני נעדר כבוד.  וכי אני עושה דאווינים מול המשטרה. 
אומר טוב ביי.  ואז מקבל אגרוף בחצי סיבוב. מתחיל לדמם. רץ לברוח כאשר שלושת 
הבדוקאים1 של לפני חמש דקות, חברים לרגע של לפני דקה, קמים עלי להורגני. בכניסה 

בכניסה לרחוב פוגש 
בחור אשר מברך אותי 
לשלום, לוקח לי כמה 
שניות ואז שמחה 
קלה עולה על לבי. אני 
אוהב את המפגשים 
האקראיים הללו 



אני פשוט כואב על 
מות תפיסת המציאות 
הישנה שלי בה 
האמנתי כי בחיפה ניתן 
לנהל חיים אחרים. 

בדוקאי - מונח משטרתי לציון אדם אשר זהותו נבדקה באופן אקראי או יזום ופרטיו נרשמו 
במערכת המשטרתית.

   1

לבניין אני מרגיש את ניפוץ בקבוק הבירה הריק על ראשי. בדיעבד אני מבין כי כובע 
הקסקט מנע חוסר אסתטיקה רבה יותר. אני רץ  חיש מהר  הביתה בחושך, במעלה 
חדר המדרגות, חרדה גדולה בליבי. עולה לבית ומציץ במראה, כאשר כל בגדי מגואלים 
בדם. מתקשר למשטרה, אשר לא ממהרת להגיע ולמעשה לא מגיעה למקום האירוע. 
אותה משטרה אשר הייתה שם לפני רגעים מספר ואשר הייתה לה יד בהתחוללות 
של המקרה אינה באה לסייע. ניידת מד"א מגיעה אחרי מספר דקות ולוקחת אותי 
לבית-חולים. רק שם, אחרי יותר מחצי שעה, נלקחת ממני עדות לצורך זיהוי החשודים. 

בהמשך היום מקבל מספר שיחות טלפון בלשון דומה. "נו אתה רואה זה סימן מאלוהים. 
כל חייך היית כזה אוהב ערבים. שמאלן. הגיע הזמן להבין מי הם באמת. תעבור משם". 
בהמשך החודש, בצער רב אני נאלץ לעזוב את הדירה והאזור, כי מסתבר כשהתוקפים 
גרים בניין לידי, ואני מגלה כי כל השכונה יודעת על המקרה. אני חש חרדה וכאב 
בתוך ביתי. המקום שהיה הכי בטוח בשבילי. מגורים  באזור זה, בשילוב עבודתי הפכו 

לבלתי אפשריים.

בהדרגה אני מבין, כי זהו  אזור אשר חי בכמה מודלים של דו-קיום יחד. מודל אחד 
מתקיים ברחוב מסדה ושייך בעיקר לתרבות אלטרנטיבית צעירה, המקשרת בין אומנים, 
פעילים חברתיים, סטודנטים ובעלי עסקים יהודים וערבים. כאן יש תרבות פוליטית 
ותרבותית חתרנית, אשר אינה מסתדרת עם ההגמוניה היהודית, הישראלית, הציונית. 

המשטרה משמשת כגורם מטרפד, אך גם המלכד את יושבי בתי הקפה.  

ברחובות הסמוכים גרים להם, באותם בניינים ממש, יהודים  - בעיקר מהגרים מברית 
המועצות לשעבר - יחד עם ערבים, מקומיים ולא מקומיים. כאן מתקיים דו-קיום של שיגרה, 
של "שלום שלום". בלא קשר לסטריאוטיפים הפנימיים כלפי האחר. כאן המשטרה  לא 
מלכדת ולא מטרפדת. נראה כי האנשים החיים במרחב זה צופפו אליו באקט של הדרה. 
דו-קיום כזה,  כל עוד אינו מופר, הוא נוח מבחינה כלכלית גם למדירים וגם למודרים. 

והנה אתה מקבל בקבוק בראש והכל מתנפץ. אומרים לי: "זה יכול היה לקרות בכל 
מקום." אבל כעת נראה לי כי כמו באופן ממסדי, כלל האלימות הגלויה מנותבת לאזור 
בו יש לה גם הצדקה - האזור שבו גרים ה"אחרים". למרחב כולו, מלבד הרחובות מסדה 
והלל אין פוטנציאל טוב – אולי כי אין בהם מרחב דיאלוגי כמו זה המתקיים במסדה. 
אלא שהמרחב של מסדה אינו יכול להכיל את כל מי שאינו שייך לתרבות האלטרנטיבית 
הצעירה. חיים כאן פרטים או קבוצות קטנות המרגישות מאוימות בכל הקטגוריות 
הסוציולוגיות אשר באמצעותן מגדירים אותם אחר כך בפקולטה לקרימינולוגיה או 
בתחנת המשטרה.  לא בטוח כי המצאות מרחב לדיאלוג כזה  הוא הדבר בו הם חפצים. 
אין אני בא להסביר אותם או לגנות אותם. אני פשוט כואב על מות תפיסת המציאות 

הישנה שלי בה האמנתי כי בחיפה ניתן לנהל חיים אחרים. 

מתחיל לדמם. רץ 
לברוח כאשר שלושת 
הבדוקאים  של לפני 
חמש דקות, חברים 
לרגע של לפני דקה, 
קמים עלי להורגני. 
בכניסה לבניין אני 
מרגיש את ניפוץ 
בקבוק הבירה הריק על 
ראשי. 

כמו באופן ממסדי, 
כלל האלימות הגלויה 
מנותבת לאזור בו יש 
לה גם הצדקה - האזור 
שבו גרים ה"אחרים". 
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אורנה בן שטרית - רז
פתיחת תערוכה בקפה מסדה 

במסגרת אירוע "זהירות!אמנות." 
דצמבר 2009
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אוגוסט 2011, חדר במתנ"ס בנוה יוסף. על כסאות המקיפים את החדר יושבת קבוצת 
פעילות מן השכונה ומשכונת חליסה הסמוכה – נשים יוצאות אתיופיה שראשן מוקף 
צמות קטנות, נשים ערביות בכיסוי הראש המסורתי, נשים יהודיות ותיקות בסתם שמלות 
קייץ פרחוניות.  בהמשך השורה יושבים  פעילים צעירים שהגיעה ממיטרוביצה, עיר 

מחולקת על גבול קוסובו וסרביה ביוגוסלביה לשעבר. 

שנה קודם לכן ארחה מיטרוביצה  משלחת חיפאית במסגרת  כנס של הפרויקט  הבינלאומי  
Cities in Transition, שבו לומדים נציגים מערים שונות הסובלות מקונפליקטים בין-
קהילתיים זו מניסיונה של זו. הפעם הגיעו הפעילים הקוסובארים והסרבים לחיפה, 
כאורחי העירייה, משרד החוץ ותכנית חיפה עיר משותפת של ארגון שתי"ל, כדי ללמוד 
על הפעילות המתקיימת בעיר בתחום זה. עדנה זרצקי, חברת המועצה שיזמה את 
ביקור הגומלין, וחייריה עלו, מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית בעירייה, שתיהן חברות 
המשלחת החיפאית לפרויקט, מארחות היום את הפעילים במרכזי הפעילות השונים 

של העובדים והעובדות הקהילתיות בשכונות חיפה השונות.   

א. טיהור אתני אל מעבר לנהר <

עד 1912 חיו תושבי מיטרוביצה, כמו תושבי חיפה דאז, תחת שלטון האימפריה העות'מאנית. 
באותה שנה, במהלך מלחמת הבלקן הראשונה, השתלטה ממלכת סרביה על חבל קוסובו 
האלבני, וכך גם על העיר, השוכנת על שפת נהר הIber, המסמן כיום את הגבול בין שתי 
הקהילות האתניות – הסרבית והאלבנית.  הסרבים שלטו על החבל עד 1945, ואז, עם 
הפיכתה של יוגוסלביה למדינה קומוניסטית פדרטיבית, ניתן לקוסובו מעמד של מחוז 
אוטונומי בתוך הרפובליקה של סרביה. במהלך השנים חוזקה משמעותית האוטונומיה 
של החבל, וב-1981, שנה לאחר מותו של טיטו, דרשו תושביו האלבנים מעמד רשמי 

של רפובליקה עצמאית בתוך יוגוסלביה. 

גל המחאות דוכא ביד קשה על ידי הצבא והמשטרה היוגוסלביים, אשר המשיכו להתערב 
במידה רבה בניהולו של החבל במהלך שנות השמונים, תוך הפעלת צעדי דיכוי נגד 
בדלנים. ב-1989 נשא נשיא סרביה סלובודן מילושביץ' נאום לרגל יום השנה ה-600 
ל"קרב בקוסובו" -  קרב שבו הפסידו הסרבים לצבא האימפריה העות'מאנית. מילושביץ 
נשבע כי 'שנית קוסובו לא תיפול', ובשנים הבאות צמצם מאוד את האוטונומיה של 
המחוז, והשליט עליה את השלטון הסרבי. כמו בשאר ערי החבל, מספר קנאן בקירי, אחד 
מחברי המשלחת, גם במיטרוביצה התקבלה הוראה על איסור שימוש בשפה האלבנית 
בבתי-הספר ומוסדות פורמאליים אחרים בעיר. זה היה צעד נוסף במערך של צעדי 
דיכוי, אך הוא סימן גם נקודת מפנה:  עובדי ממשלה אלבנים נדרשו לחתום על הצהרת 
נאמנות לסרביה, ומשסרבו לחתום עליה פוטרו כולם מעבודתם. "הייתי ילד, אבל אני זוכר 

את התהליך הזה – מאז הכל השתנה ושום דבר לא חזר להיות כשהיה" הוא משחזר.

בלשונה של Amy Mills, שרטטה ההחלטה ההיא את גבולות האומה על פני המרחב 
האורבאני של מיטרוביצה הקטנה, שמיקומה על הגבול הפך אותה, בשנים הבאות, לאתר 

 ב-1989 נשא נשיא 
סרביה סלובודן 
מילושביץ' נאום לרגל 
יום השנה ה-600 ל"קרב 
בקוסובו" -  קרב שבו 
הפסידו הסרבים לצבא 
האימפריה העות'מאנית. 
מילושביץ נשבע כי 'שנית 
קוסובו לא תיפול'



קרבות אלימים יותר או פחות.1 בשלב ראשון הגיבו האלבנים במאבק לא-אלים, שכלל 
את החרמת המוסדות הסרביים הרשמיים, הקמת בתי ספר אלבניים משלהם, ומוסדות 
פוליטיים עצמאיים. ב-1995 החל הצבא לשחרור קוסובו )KLA( במאבק חמוש נגד 
השלטונות היוגוסלביים ונגד המיעוטים הלא-אלבנים בחבל. המאבק הסלים ב-1998, 
כשסרביה הגיבה בצעדי דיכוי נרחבים נגד האוכלוסייה האלבנית,  וב-1999 התערבה 
נאט"ו במצב ודרשה מסרביה להפסיק את הפגיעה בזכויות המיעוט. בתגובה, החלו 
הסרבים בגירושם הכפוי של אלבנים מהחבל וגם מן העיר, אך כעבור כעשרה שבועות 
של הפצצות מטוסי נאט"ו נכנעה סרביה, וחבל קוסובו – ועימו מיטרוביצה – עברו לשלטון 

 .)KFOR( כוח צבאי בינלאומי בשם כוח קוסובו

בשנת 1999, לפני פרוץ השלב הסופי של המלחמה, חיו בעיר כ-120,000 איש, 81% 
מהם אלבנים, 10% סרבים, והשאר בעיקר צוענים או בני לאומים אחרים. בשל המתיחות 
שנמשכה שנים חיו רובם בשכונות נפרדות, אך השנה ההיא היתה שנתו האחרונה של 
ה'דו-קיום' – שברירי ככל שיהיה – בעיר הרחוקה ההיא שעל גדת נהר האיבר. בשלב 
ראשון הניסו הסרבים את האלבנים מן העיר, בשלב שני שבו הבורחים בחסות כוחות 
נאט"ו, והניסו, בתורם, את שכניהם לשעבר מבתיהם. תום המלחמה מצא את רוב תושביה 
הסרבים של העיר על גדתו הצפונית של הנהר, כשהאלבנים מרוכזים בדרום, ושלושת 
הגשרים המחברים בין חלקי העיר משמשים מוקד למאבקי כוחות חוזרים ונשנים בין 
המיליציות השונות. מובלעות של שכונות קטנות ובהן תושבים סרבים או אלבנים שנקלעו 

ל'צד הלא נכון' של הנהר, הוקפו חיילים של הכוחות הבינלאומיים. 

תוך התמודדות עם זיכרונות קשים שלהם ושל בני-משפחותיהם, ובהם חוויות טראומטיות 
של  אלימות, ביזה, הרס ושריפת בתים, מנסה היום קבוצת הפעילים המעורבת הזו, 
רובם עובדים בארגונים בינלאומיים שונים, לאחות את השברים, לבנות איזה סוג של 
דו-קיום זהיר בין שתי גדות הנהר. כך למשל, הם ארגנו באחד הפרויקטים שלהם מבצע 
לניקוי שתי גדותיו, ועשו זאת לעיתים במשותף. הביקור בחיפה אמור להוות עבורם 
דוגמה לחיים של דו-קיום תוך מצב של קונפליקט אזורי מתמשך. מה יכולים הפעילים 
ממיטרוביצה ללמוד מניהול היחסים הבין-קהילתיים בחיפה? ויותר מכך – מה יכולה 
חיפה ללמוד ממיטרוביצה?  האם מה שקרה שם יכול לקרות – שוב - גם פה? אפשרות 
היעלמותה של קבוצה שלמה מן המרחב העירוני אינה זרה לחיפה, גם 63 שנה אחרי 
ממשיך האירוע להטיל את צילו על העיר. אך האם הוא יכול לחזור על עצמו? סמויה 
רוב היום וגלויה לעיתים, השאלה הזו מלווה את משתתפי הסיור,  בין הפגישות עם 

הפעילים, העובדים הקהילתיים והשכונות. 

ב. "אנחנו עובדים עם בני נוער וילדים,
לא עם אתיופים, ערבים או אשכנזים" <  

המציג הראשון במפגש הוא חמודי, עובד קהילתי מחליסה. צעיר ונמרץ, הוא פותח את 
דבריו בברכת 'רמדאן כרים', המיועדת, במקרה הנוכחי, גם לנשים מחליסה הפעילות 

בשלב ראשון הניסו 
הסרבים את האלבנים 
מן העיר, בשלב שני שבו 
הבורחים בחסות כוחות 
נאט"ו, והניסו, בתורם, 
את שכניהם לשעבר 
מבתיהם.

הביקור בחיפה אמור 
להוות עבורם דוגמה 
לחיים של דו-קיום תוך 
מצב של קונפליקט 
אזורי מתמשך. אך מה 
יכולה חיפה ללמוד 
ממיטרוביצה?
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לצידו, וגם לנציגים הקוסובארים -אלבנים, מוסלמים בדתם, שחלקם שומרים אף הם על 
הצום. נשות חליסה אף מציעות להזמין את האורחים הצמים לאיפתר שכונתי – בקשה 

הנדחית, למרבית הצער, בשל מגבלות זמן הביקור.

בחליסה, מספר בינתיים חמודי, יש 4,000 תושבים, 70% מהם מוסלמים, השאר יהודים, 
בעיקר יוצאי ברה"מ ואתיופיה.  אחד משלושת המסגדים הפעילים בחיפה פועל בשכונה, 
שכמעט כל תושביה, הוא מספר, סובלים מעוני וממגוון קשיים:  רק 7% מהם  סיימו י"ב 
כיתות, מה שכמובן מגביל את יכולתם למצוא עבודה, ומוביל לכ-43% אבטלה – אחוז 
גבוה בהרבה מן הממוצע הארצי. רבים מהם מתלוננים על אלימותם של סוחרי הסמים 
המנהלים ביניהם קטטות ברחובות, ואחרים חשים אי-ביטחון וחשדנות ביחס לשכניהם, 
החברים בקהילות מוצא, שפה, דת, לאום או תרבות שונות משלהם. כמו שכונות אחרות 
בחיפה, )ולהבדיל משכונות מעורבות לשעבר במיטרוביצה, כפי שנלמד בהמשך( חליסה 
עצמה אינה מייצרת סכסוכים בין-קהילתיים: אין שם מאבקים מובהקים על הטריטוריה 
השכונתית, אך הסכסוך היהודי-ערבי הרחב יותר כן משפיע, וצובע גם סכסוכי יומיום 
בין התושבים. גם מצבם של הבניינים, שרבים מהם שייכים לדיור הציבורי וסובלים 

מהזנחה ארוכת שנים, אינה משפרת את הדימוי השכונתי. 

בתוך המצב הזה מנסה חמודי להפעיל פרויקט רב-תרבותי: הוא מנסה לקדם דיאלוג 
והבנה בין האנשים השונים החיים בשכונה, הוא אומר, להנחיל ערכים של כבוד הדדי 
ושכנות טובה. הוא רוצה לקדם אינטראקציה ולשבור את הניכור. "שאנשים לא יכנסו 
לבניין וירגישו שאין להם עם מי לדבר, שלא יפחדו לדפוק על הדלת של השכן לבקש 
כוס סוכר רק כי הוא שייך למגזר אחר". כך, הוא הגדיר לעצמו מטרה: לארגן פעילויות 
כדי ליצור קשרים, לאפשר למשפחות המשתתפות לעבור תהליך, לדבר על החרדות 

שלהם, ולהעלות אותן במהלך האירוע המשותף. 

כחלק מן המגמה הזו הוא פעל, למשל, לקידום גינה קהילתית משותפת. ברוב השכונות 
העניות, הוא אומר, הסביבה מוזנחת, והאנשים לא מסוגלים לשלם על פיתוח סביבתי. 
גם בחליסה הפך המרחב הציבורי בהדרגה לסוג של מזבלה, ערמות אשפה וגרוטאות 
מילאו את החצרות. כשהתחיל הפרויקט, עברו עובדות שכונתיות בין הבתים והציעו 
לדיירים להצטרף לפעולה קהילתית של ניקיון השכונה. ימי העבודה המשותפים נראים 
בשקופיות שהוא מציג – נשים ערביות בכיסוי ראש מוסלמי עובדות לצד ילדים בהירי 
שיער. התוצאה: מרחבים מוזנחים הפכו לגנים, עמודי כניסה נצבעו מחדש, גינה קהילתית 
מטופחת צמחה במקום ערמות האשפה. "אנחנו לא יכולים לפתור את כל הקונפליקט, 
אבל יכולים לשפר את איכות החיים של האנשים" הוא מאמין. האם השיפור הזה באיכות 
החיים, המרחב המשותף שהופך להיות בסיס להגדרת אינטרסים משותפים וליצירת 
קשרים בין-קהילתיים, יכול לעמוד בפני גל לאומני קשה, כמו זה ששטף את מיטרוביצה 
בשנות התשעים? השאלה הזו נשארת פתוחה, והיא מלווה גם את המצגת של הנציג 

הבא, רכז פרויקט הנקרא 'בית מטרות'.

הבית אותו הוא מנהל הוא מרכז הפתוח לבני נוער, הוא מספר,  שמטרתו להעניק לצעירי 
השכונה כישורי חיים. לצד חליסה, שבה רוב ערבי, חיים בנווה יוסף יוצאי אתיופיה, יוצאי 
ברית-המועצות ותושבי שכונה ותיקים. הקבוצות במרכז, מספר הרכז, "מחולקות על-פי 

כמו שכונות אחרות 
בחיפה, חליסה עצמה 
אינה מייצרת סכסוכים 
בין-קהילתיים: אין שם 
מאבקים מובהקים על 
הטריטוריה השכונתית

ימי העבודה המשותפים 
נראים בשקופיות שהוא 
מציג – נשים ערביות 
בכיסוי ראש מוסלמי 
עובדות לצד ילדים 
בהירי שיער

האם השיפור הזה 
באיכות החיים, יכול 
לעמוד בפני גל לאומני 
קשה, כמו זה ששטף 
את מיטרוביצה בשנות 
התשעים?



גילאים, לא על-פי מוצא, כולם יחד." יש קורס בישול, הנערים והנערות גם עובדים בבית-
קפה במתנ"ס. "אנחנו עובדים עם בני נוער וילדים,  לא עם אתיופים ערבים או אשכנזים, 
אלא עם כולם." הוא אומר. האם גם בני הנוער מודעים לתפיסה האוניברסאלית הזו? 
האם הם מסוגלים לחשוב על עצמם סתם כ'בני נוער', ולא 'אתיופים' 'ערבים' 'רוסים' 
או 'ותיקים?' היומרה נשמעת מעניינת ומאתגרת, השאלה נשארת פתוחה גם בהמשך. 

הפרויקטים הללו, מסבירה חייריה עלו, מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית, הם חלק 
מתפיסה כוללת: "כשאנחנו מזהים קושי וסיכוי לקונפליקט אנחנו מגיעים לשם." בשכונות 
בהן רוב המגורים הם בבנייני שיכון ישנים, השותפים הפעילים הם בעיקר חברי ועדי 
הבתים: "זה המקום לבחון את החיים המשותפים, איך הם מתנהלים בחדר המדרגות, בגן 
הציבורי, במריבות בין הילדים והשכנים". אומרת עלו. אלו שכונות של מצוקה ועוני, אנשים 
עסוקים מאוד בהישרדות היומיומית שלהם, יש שם יותר סימנים של גזענות. לעיתים 
מופיעות שם אומנם אמירות בנוסח "זה רק הפוליטיקאים למעלה, אנחנו מסתדרים", 
אך בעיתות משבר הן מתחלפות מהר מאוד במתח והאשמות הדדיות.  "אלו הן השכונות 
ההטרוגניות האמיתיות" היא אומרת "זה גם עניין מעמדי, האוכלוסייה החזקה יותר 
היא פחות הטרוגנית." גם כאשר נכנסת אוכלוסייה ערבית מהמעמד הבינוני לשכונה 
יהודית מבוססת - כמו בכרמל הצרפתי למשל - זה נתפס כפחות בעיתי, בשל המכנה 
המשותף המעמדי המגדיר גם נורמות התנהגות מקובלות. "אבל האחוזים הגדולים של 
האוכלוסיות של העולים והאוכלוסייה הערבית לא גרים  בכרמל." היא אומרת. בדרך 

כלל, שכונות מעורבות הן שכונות מוחלשות.

ג. ערים מחולקות, מדינות במחלוקת < 

בניגוד למיטרוביצה, אם כן, שבה, מאז 1999, מפריד הנהר או כוחות האו"ם בין הניצים, 
חיפה של 2011 היא עיר שבה מתקיימים חיי היומיום בשכונות – חלקן מעורבות, אחרות 
נפרדות, אך אין גבול חד-משמעי המפריד בין הקהילות. העיר גם נמצאת כולה בתוך 
הגבול המוכר של מדינת ישראל, וכך, במונחיו של הגיאוגרף James Anderson, נחסך 
ממנה גורלן של ערים אחרות, אשר המאבק על גבול מדינת הלאום עובר בתוך המרחב 
העירוני שלהן.2  זהו המצב במיטרוביצה, וזהו גם המצב בירושלים 'המאוחדת', שהגבול 
הבלתי-מוסכם בין ישראל לישות הפלסטינית הבלתי-קיימת מתפתל בין רחובותיה, או 
ב- Nicosia המחולקת בקפריסין, השוכנת בשני צדדיו של הגבול המפריד בין קפריסין 
היוונית לקפריסין הטורקית. במאמר Divided Cities, Contested States מנסה 
Anderson לאפיין את הערים המחולקות האלו . חיפה, נכון להיום, אינה נמנית עליהן, 

למרות שהיא כן משמשת זירה לניהולו הממותן של הקונפליקט הלאומי.  

כדי לאפיין סוג זה של ערים מציע Frederick Boal, חוקר אירי נוסף של ערים מחולקות, 
שלושה מודלים של הפרדות בין אוכלוסיות עירוניות במצבי קונפליקט: 3 

 "זה המקום לבחון את 
החיים המשותפים, איך 
הם מתנהלים בחדר 
המדרגות, בגן הציבורי, 
במריבות בין הילדים 
והשכנים". 
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<  ערים נפרדות: שתי האוכלוסיות חיות בסמוך, אך בישויות עירוניות נפרדות לחלוטין

<  הפרדה עירונית: שתי קבוצות החיות בעיר אחת אך תוך הפרדה מלאה ביניהן 
 בכל המימדים )מגורים, עבודה, בילוי קניות וכו'(

<  הפרדה חלקית: שתי קבוצות החיות בעיר, יש ביניהן עירוב רב, למשל בעבודה, 
 אך עדיין קיימת מידה רבה של הפרדה בין האוכלוסיות – למשל בתחום החינוך

<  העדר הפרדה: מעורבות מלאה של שתי הקבוצות, המקיימות ביניהן קשר ממשי 
 בכל תחומי החיים.

ברוב הערים, כותב Boal, אין התאמה מלאה לאף אחד מן המודלים, והתנועה בין 
הקטגוריות היא החשובה . כך, רוב חיי היומיום בחיפה מתנהלים בין מצבים של הפרדה 
- למשל בחינוך -  למימדים של שיתוף - למשל במקומות עבודה, בשירותי בריאות, או 
בהשכלה גבוהה. Boal מבקש להטיל ספק בהנחה הגורסת כי זהו מצב שלילי אותו יש 
לשפר: להפרדה – גם אם חלק ית - יכולים להיות גם יתרונות, הוא כותב. היא עשויה 
להגביר את תחושת הנוחות, לספק הגנה בזמן קונפליקט אלים, וגם לקדם התארגנות 
למאבק משותף על הזכויות, או לאפשר שימור של תרבות ייחודית. היא עשויה לאפשר 
פיתוח יזמות אתנית העונה לצרכי הקהילה, ואף לצמצם את הסיכוי להתבוללות. ועם זאת, 
יש לה, כמובן, גם חסרונות: היא דורשת מכל אדם להגדיר את עצמו באופן חד-משמעי, 
ואין בה סובלנות להגדרות גמישות וזהויות היברידיות, הנופלות מחוץ לתחום המקובל. 
היא גם מצמצמת חופש בחירה בתחומים כגון מגורים, השכלה ותעסוקה, והיא מאפשרת 
שליטה ופיקוח לראשי הקהילה. Mary Fitzduff, חוקרת אירית נוספת העוסקת בערים 
מחולקות, מוסיפה לחסרונות את העובדה כי אופציית ההפרדה הטוטאלית מייקרת 

מאוד את ניהול העיר, בשל הצורך בכפילות של שירותים.4 

חיסרון נוסף הוא החשש מאלימות בשל הקרבה בין הקבוצות, וזה, כך נראה, הוא אחד 
המניעים לעבודתם של העובדים הקהילתיים: כדי להרחיב את תחומי השיתוף הם פועלים 
במגמה לבנות קהילה המתבססת על שייכות ובעלות על מרחב משותף, מעבר להבדלים. 
זהו מאמץ ראוי לציון, אך במהלך היום מתעורר החשש כי לנוכח התפיסה המהותנית 
של הזהויות האחרות, האתניות או הלאומיות, הזהות המשותפת שברירית להחריד. מה 
יכולה חיפה ללמוד ממיטרוביצה או מערים אחרות בעולם על רגעי התפרצות כאלו? 

מה היא יכולה ללמוד מעברה שלה?

ד. על שאלת האלימות במרחב העירוני <  

במונחיה של Mills, התפרצויות אלימות מעין אלו, המובילות להפרדה בין הקבוצות 
השונות, הן אחת הדרכים הבוטות ביותר באמצעותן משורטטים גבולות הלאום על-
פני המרחב העירוני. 5 בחיפה של 48  התרחש התהליך בימיו האחרונים של השלטון 
הבריטי הנסוג, תוך כדי מאבק בין שתי הישויות הלאומיות על הקמת מדינת לאום 
בטריטוריה השנויה במחלוקת. במיטרוביצה היה זה שילוב בין התחזקותם של כוחות 

רוב חיי היומיום בחיפה 
מתנהלים בין מצבים של 
הפרדה - למשל בחינוך 
-  למימדים של שיתוף - 
למשל במקומות עבודה, 
בשירותי בריאות, או 
בהשכלה גבוהה

ההפרדה דורשת מכל 
אדם להגדיר את עצמו 
באופן חד-משמעי, ואין 
בה סובלנות להגדרות 
גמישות וזהויות 
היברידיות, הנופלות 
מחוץ לתחום המקובל. 



לאומיים בצד הסרבי והאלבני כאחד, לבין היחלשותו של השלטון המרכזי והתערבות 
של כוחות בינלאומיים, אשר אפשר את החלוקה החד-משמעית.  בקיץ 2011 קשה 
לדמיין מהלך קרוב של הפרדה בוטה כל-כך בחיפה, אך התפרצויות אלימות מקומיות, 
כגון אלו שאירעו בעכו ביום כיפור 2008, אינן נתפסות כבלתי-אפשריות. התפרצויות 
אלו, כותבת עמליה סער, הן אינן  תולדה של אילוף שכשל או של ילידים שהתעקשו 
לומר שהמלך הוא עירום - האלימות היא שם מלכתחילה.6 "מופעיה משתנים בין 
לבן ושחור, יבש ורטוב, ורוב הזמן היא בעצם לא דרמטית אלא דווקא בנאלית – כזו 
שמחוברת לחוויית היומיום של אינדיבידואלים, כגון  תקיפות, שוד, ואונס". אלימות זו  
נחווית כפרטית לחלוטין אך בעצם מונעת מאותם צירים של הדרה ושליטה שמולידים 

את האלימות הגרנדיוזית – מגדר, מעמד, אתניות, לאומיות. 

שאלת האלימות במרחב העירוני בו חיות קבוצות אתניות שונות מעסיקה גם 
את Ash Amin, גיאוגרף וחוקר מאוניבסיטת Durham שבאנגליה. בדו"ח אותו כתב 
ל-Economic and Social Research Council בעקבות מהומות בין-גזעיות אשר פרצו 
בערים שונות באנגליה בשנת 2001 )כמו גם בקייץ 2011(, ניסה Amin לרדת לשורשי 
 ,Ethnicity and the Multicultural City – Living with Diversity ,הבעיה.7 בדו"ח
מבהיר Amin כי הוא מנסה לבחון שאלות אלו תוך התמקדות ביומיום האורבאני ובמשא 
ומתן היומיומי על זהויות, ולא ברמה הלאומית של גזע וגזענות בממלכה המאוחדת. 
הוא מדגיש את הפוליטיקה של הלוקאלי, תפקיד של מגעים חברתיים, והאופי בו הם 
מובנים כאתר מרכזי לפיוס והתגברות על הבדלים אתניים. המחקר גם ממקם את 
 mobile and( עצמו בפרספקטיבה המתייחסת לאתניות כתהליך דינאמי ולא מושלם

 .)incomplete

הנחת היסוד ממנה הוא יוצא היא כי יש הרבה שכונות שעצם היותן רב-אתניות לא 
בהכרח הובילה לפירוק חברתי. מכאן הוא מסיק כי עצם העירוב איננו הסבר מספק 
להתפרצויות אלימות. העובדה שההתפרצויות מתרחשות בדרך כלל בשכונות לבנות עניות 
מורה, לדבריו, כי יש קשר בין מצבה הסוציו-אקונומי של השכונה לבין התפרצויות אלו.

ה. קונפליקט אתני-אורבאני:
שכונות וכלכלה <    

כשמנסים להבין את הגורמים למהומות הפורצות חדשות לבקרים באזורים שונים 
בבריטניה, כותב Amin, התופעה הבולטת היא העובדה כי בשכונות סמוכות למוקדי 
האלימות יש הימנעות מהתפרצויות כאלו, מה שמחזק את הטענה כי המוקד איננו עירוני 
אלא שכונתי. כך, מחקר אתנוגראפי על אזורים של מתיחות בין-גזעית מסמן שהאלימות 
מתרחשת בעיקר בשכונות ישנות של לבנים, שבהם גלים של מתיישבים לא-לבנים 
נכנסו לאזורים של מצוקה ויצרו איים של לבנים המתאבלים על עברם המפואר, כביכול. 
בשכונות כאלו, הלבנים הוותיקים והתושבים החדשים נאבקים זה בזה על הזכות למקום, 
והדינאמיקה התרבותית בהן שונה מאוד מהדינאמיקה בשכונות מעורבות אחרות, שבהן 

בקיץ 2011 קשה לדמיין 
מהלך קרוב של הפרדה 
בוטה כל-כך בחיפה, 
אך התפרצויות אלימות 
מקומיות, כגון אלו 
שאירעו בעכו ביום כיפור 
2008, אינן נתפסות 
כבלתי-אפשריות. 

יש הרבה שכונות שעצם 
היותן רב-אתניות לא 
בהכרח הובילה לפירוק 
חברתי. מכאן הוא 
מסיק כי עצם העירוב 
איננו הסבר מספק 
להתפרצויות אלימות
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יש יותר מוביליות, מורשת של פשרה, ותשתית ממסדית התומכת בסוג של דו-קיום. 
האם כניסתם של יוצאי אתיופיה ומדינות חבר העמים לנווה יוסף יוצרת אתר 'סכנה' 
מעין זה? האם פעולתה של מחלקת העבודה הקהילתית בחיפה מספקת את התשתית 

הממסדית שתמנע את ההתפרצות? 

עצם ההתמקדות בשכונות מעורבות שהן גם שכונות מצוקה, אומרת חייריה עלו, מנהלת 
המחלקה, כמובן שאיננה מקרית. בכך היא כמו מקבלת את טענתו של Amin, כי החיבור 
בין שכונות מעורבות ומצוקה כלכלית מעלה את הסיכויים להתפרצויות אלימות. חליסה, 
עין הים, העיר התחתית, אולי הדר או נווה דויד מסתמנות כאתרים בהם יש לטפל, 
ועובדי המחלקה עושים זאת בדרכם. האם האסטרטגיות בהן הם משתמשים – יצירת 
בעלות משותפת על המרחב, היכרות, גישור, בניית אינטרסים משותפים – יכולה לגשר 

על הפערים?

בבריטניה של 2001, כותב Amin, ליבו את המהומות מצב של קיפוח כלכלי-חברתי, 
היסטוריה של הפרדה, ופוליטיקה ביחס לצעירים. שלושתם רלבנטיים ביחס לשתי 
הקבוצות, ואולי חשובים יותר מהגורמים התרבותיים אתניים כהסבר להתפרצות. מצב 
מתמשך של עשרות שנות אבטלה בשכונות אלו, הובילו לבעיות קשות בתחומי החינוך 
הבריאות והרווחה, לשימוש בסמים והתפוררות חברתית. מקום העבודה שהיה אתר 
אינטגרציה נעלם, והמצוקה הגבירה תחושת קיפוח ושנאה לאחר. לדעת Amin, זה 
נושא שהתעלמו ממנו: ההסברים למהומות היו תרבותיים בלבד, תוך התעלמות מן 
המימד הכלכלי. ההתמוטטות הכלכלית של ערי תעשייה שלמות בבריטניה אומנם 
אינה מאפיינת )בשלב זה?( את חיפה, אך האם האבטלה הגבוהה בחליסה מסמנת 
אותה כאתר סכנה? אם כך, נראה כי טיפול ביחסים אינו מספיק, ויש לטפל גם בשורש 
הדברים. פעולה של העירייה בתחום התעסוקה )אשר מתבצעת בדרכים שונות( נראית 
רלבנטית לעתידה של חליסה לא פחות משיפוץ החצרות והמרחב הציבורי המשותף.

גורם נוסף שנתפס כגורם למהומות, כותב Amin, היא ההפרדה הבין-קהילתית. נראה 
כי שתי הקהילות נוטות להסתגר באזורי מגורים נפרדים ובתי-ספר נפרדים והן מקיימות 
מעט מאוד מגע בין-קהילתי. דימוי עצמי נמוך של האזור ושל שתי הקהילות, רמה נמוכה 
של שירותים ציבוריים, ובתי-ספר נפרדים המעצימים סטריאוטיפים ולא יוצרים גשרים 
בין הקהילות נמנים גם הם על גורמי הסיכון. חלק מן ההמלצות בעקבות המהומות כוונו 
לאיזורי מגורים משולבים, אך על-פי Amin, הפיתרון הוא לא רק בשינוי דפוסי הדיור, 
אלא בהסתכלות הרבה יותר רחבה על ההקשר. הסתכלות כזו תגלה כי הדפוסים 
התרבותיים אינם כה שונים כפי שנדמה במבט ראשון:  האסיאתים הולכים לבתי-ספר 
אנגלים, הם חשופים לתקשורת האנגלית ולערכיה, אך אלו אינם המימדים המשותפים 
היחידים. בנוסף לכך, בשני הצדדים שהשתתפו במהומות מדובר בתרבות של צעירים, 
של כנופיות, תוקפנות וגבריות של כבוד. שניהם זועמים ומתוסכלים מהעדר סיכוי 
לעתיד טוב יותר. המאבק הוא בין קבוצות אתניות, אבל התרבות של שתיהן אינה כה 
שונה, ודווקא נסיבות החיים המשותפות – אבטלה, חוסר סיכוי לעתיד טוב יותר – הן 

הדוחפות אותן לאלימות הבין-קהילתית.

מקום העבודה שהיה 
אתר אינטגרציה נעלם, 
והמצוקה הגבירה 
תחושת קיפוח ושנאה 
לאחר. ההסברים 
למהומות היו תרבותיים 
בלבד, תוך התעלמות מן 
המימד הכלכלי. 

רמה נמוכה של שירותים 
ציבוריים, ובתי-ספר 
נפרדים המעצימים 
סטריאוטיפים ולא 
יוצרים גשרים בין 
הקהילות נמנים גם הם 
על גורמי הסיכון. 



ו. סיפורי הצלחה < 

בבחינה של שכונות שבהן אסיאתים ולבנים חיים יחד ויוצרים תחושה של 'השכונה שלנו', 
ניתן לראות כי בשכונות אלו נוצרות זהויות של 'אתניות חדשה', אנטי-גזענית ושוויונית, 
והמשמעות של גזע ושייכות מוגדרים מחדש, כותב Amin. במשא ומתן היומיומי בין 
הקהילות, הזהות הבריטית קיבלה משמעות חדשה תוך הוספת אספקטים שחורים, 
נוצרו צורות מוזיקאליות ולשוניות היברידיות, באופן המורה כי התנועה של הזהויות 

משני הצדדים של קו ההפרדה האתני הוא למיזוג והתקרבות.

בהקשר זה, Amin מבקש לבחון את מושג הבין-תרבותיות: בעוד הרב-תרבותיות מדגישה 
הבדלים ואינה מתייחסת לצורך בדיאלוג ותקשורת בין הקהילות, התפיסה הבין-תרבותית 
מסתכלת על נקודות המפגש. עם זאת, היא שונה גם מתפיסות קוסמופוליטיות, המניחות 
התפוררות של הבדלים תרבותיים לטובת היברידיות מתפתחת, וכן מכירה בקיומה של 
תודעה קהילתית שונה, גם אם ההבדלים התרבותיים בפועל קטנים מכפי שנדמה בדרך 
כלל. בנוסף, הוא מציע לקיים את הדיון ברמת חיי היומיום והמשא ומתן היומיומי על 
זהויות. זאת, בניגוד לדיון המקובל בשאלות אלו, המתקיים בדרך כלל ברמה הלאומית. 
השאלה הקריטית בהקשר זה היא אופיים של מרחבים מקומיים שבהם יש אינטראקציה 
בין-תרבותית, והבנה של אספקטים של שייכות ואזרחות לאומית המאפשרים אורבניזם 

דמוקרטי של חיי היומיום.

על-פי Amin, היברידיות לכשעצמה אינה מבטיחה הבנה בין-תרבותית: כדי להגיע לכך, 
יש צורך בהסרת מחסומים ופחדים הקשורים בשוני, וקבלת העובדה שפלורליזם הוא 
ביטוי לחיים בחברה פורחת. האם זה מה שקורה בבית המטרות בשכונת נווה יוסף? 
האם הפעילות המשותפת מסירה את המחסומים, או אולי – כפי שקורה לעיתים – היא 

רק גורמת להגבהת החומות? Amin מציע שני מוקדים לקידום מגעים: 

 .)to mingle( המרחבים הפתוחים של העיר, על החירות להפגש ולהתערבב בהם  >
מפגשים כאלו קורים, למשל, בבתי-קפה, פארקים, רחובות, קניונים וכיכרות קשורים 
להתפתחות של תרבות אזרחית אורבאנית ולמודעות לקיומם של מרחבים משותפים. 
 )diversity is negotiated( במקומות אלו אמור להתקיים המשא ומתן על השונות
 ,transit המציאות העצובה היא שאתרים אלו הם מרחבים של ,Amin אבל על-פי
עם מעט מאוד מגע בין זרים – עם כל חשיבותם, למרחבים משותפים יש מעט 

הצלחה בשינוי מערכות יחסים בין גזעים או קבוצות אתניות. בחיפה אפשר לחשוב 
על הקניונים, חוף הים, מגרשי משחקים או אירועים כעיר הנוער כסוג זה של אתרים. 
הם מאפשרים התבוננות בזר )בנוסח 'יו, אמא, יש פה ערבים/רוסים/אתיופים'( 

אבל הם אינם מייצרים מגע משמעותי.

<  מגורים משותפים, האמורים ליצור קהילה עם אינטרסים משותפים, מוצעים גם 
הם כמוקד ליצור קהילה לכידה, אבל על-פי Amin, גם הם לא תמיד שוברים את 
הפרדה. לדבריו, הרבה שיכונים מעורבים נמצאים במצבי הזנחה ועמוסים בגזענות 

ומתחים בין-גזעיים, והניסיון מלמד כי כפייה של מגורים משותפים רק גורמת 

בעוד הרב-תרבותיות 
מדגישה הבדלים 
ואינה מתייחסת לצורך 
בדיאלוג ותקשורת בין 
הקהילות, התפיסה הבין-
תרבותית מסתכלת על 
נקודות המפגש. 

היברידיות לכשעצמה 
אינה מבטיחה הבנה 
בין-תרבותית: כדי להגיע 
לכך, יש צורך בהסרת 
מחסומים ופחדים 
הקשורים בשוני, וקבלת 
העובדה שפלורליזם 
הוא ביטוי לחיים בחברה 
פורחת.
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למרירות, אלימות ובריחה של לבנים.  נווה יוסף, נווה דויד ושכונות אחרות יכולות 
להוות דוגמה חיפאית לאתרים מסוג זה. 

בסופו של דבר נראה כי מרחבים ציבוריים של שיכונים או מרחב אורבאניים פתוחים  
לא בהכרח מפתחים הבנה בין-קהילתית, מפני שהם אינם מרחבים של תלות הדדית 
ומעורבות של הרגל. יתכן כי אתרים שכן הולמים זאת יותר הם אתרים כגון מקומות 
עבודה, בתי"ס, מועדוני ספורט וכו', שבהם דיאלוג ומשא ומתן פרוזאי על הזהויות הם 
חובה. במקומות כאלו המגע המחייב הוא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, לפיתוח הבנה 
בין קהילתית. אם המקומות האלו מופרדים מראש אין סיכוי למגע, אבל גם קיום מגע 

בלבד אינו מבטיח דבר.

עם זאת, מגע יומיומי כן יכול ליצר אתרים של טראנסגרסיה בנאלית, בהם מתרחש 
מעבר למרחב אחר. אתרים מסוג זה יכולים לייצר הזמנות לחוסר יציבות תרבותית 
cultural displacement and destabilization: הם ממקמים אנשים במרחבים 
חדשים, שבהם הם מנהלים אינטראקציות עם זרים באופן המפר את דימוי האויב 
ומאפשר חיבורים חדשים. האם הפעולות לשיקום חצרות המרכז המסחרי המוזנח 
של חליסה או בניית הרחוב המשולב בנווה יוסף יוצרים סוג כזה של הזדמנות? האם 
מסעדות החומוס בוואדי ניסנאס משחקות תפקיד דומה? או אולי דווקא המגע הקרוב 
בבתי-החולים הרבים בעיר, בהם שוכבים זה לצד זה חולים יהודים, ערבים, דוברי רוסית 

או אמהרית, וגם הצוות הוא מעורב מאוד?

מגע יומיומי בפני עצמו אינו מבטיח יחסים תקינים, כותב Amin.  כדי לעודד מפגש ויצירת 
יחסים יש צורך בפעולה אקטיבית. פעולתם של העובדים הקהילתיים בשכונות מכוונת 
ליצור סוג כזה של מפגש, אך השאלה בדבר מידת הצלחתה דורשת מחקר מעמיק יותר.

ז. הפוליטיקה של הקהילה <

באנגליה, הדו"חות בעקבות המהומות הגיעו למסקנה שכדי להתגבר על הפערים הבין-
תרבותיים יש צורך בהסכמה אזרחית, בחזון משותף ובערכים משותפים. בין השאר, 
הציעו הכותבים לקדם קוד התנהגות מוסכם, רמה גבוהה של אינטראקציה בין הקהילות, 
חיבור למקום ומקום כיוצר זהות, סדר חברתי מתפקד, סולידאריות והעדר פערים 
גדולים בחלוקת משאבים. עם זאת, Amin מציע לשמור גם על רמה של ריאליות: 
בשכונות הסובלות מעשרות שנות הזנחה ומצוקה הסיכויים להגשמת החזון נמוכים, 
"אין טעם לפנטז על קהילות לכידות במקום שבו הן לא יהיו" הוא כותב. כל מה שכן 
אפשר לצפות לו הוא הזכות לנוכחות, גישור על הבדלים, והיכולת 'להסתדר' זה עם זה 
 ,)friendly enemies( מצב של חוסר הסכמה בין יריבים ידידותיים .)getting along(
הוא אולי המרב שלו ניתן לצפות. הדגש צריך להיות על ניהול קונפליקטים, אזרחות 
משותפת, זכויות ושייכות, וכן על זהויות נזילות ומשא ומתן יומיומי, הנדרש תמיד בחיים 
עם אחרים. לבריטניה הוא מציע חשיבה פוסט-לאומית, שבה נכון יהיה לדמיין את 
האומה לא במונחים של מרחב טריטוריה וגזע, אלא כמרחב רב-תרבותי של שוני. 

מגע יומיומי בפני עצמו 
אינו מבטיח יחסים 
תקינים, כדי לעודד 
מפגש ויצירת יחסים יש 
צורך בפעולה אקטיבית. 

בשכונות הסובלות 
מעשרות שנות הזנחה 
ומצוקה, אין טעם לפנטז 
על קהילות לכידות 
במקום שבו הן לא יהיו

הדגש צריך להיות על 
ניהול קונפליקטים, 
אזרחות משותפת, זכויות 
ושייכות, וכן על זהויות 
נזילות ומשא ומתן 
יומיומי, הנדרש תמיד 
בחיים עם אחרים. 



תפיסת מדינת הלאום היהודית, המאפיינת את מדינת ישראל, בוודאי שאיננה מסוגלת 
בשלב זה לעמוד בדרישות המוצעות על-ידי Amin. אך חלק מן אחר של ההמלצות, 
כגון פעולה להגברת השוויון ומניעת אפליה, אולי כן אפשרי ליישום: מעבר לפעולות 
הגישור והתיווך החשובות, הננקטות על-ידי המחלקה לעבודה קהילתית, יש לפעול 
לשילוב קהילות מוחלשות בתעסוקה, ליצירת עוד מרחבים של מפגשים, למערכות 

חינוך בעלות חומות הפרדה פחות נוקשות.   

ח. מעבר לנהר < 

הסיור בין מוקדי העבודה הקהילתית מתקיים ביומם האחרון של האורחים המיטרוביצאים, 
סיכום לשבוע של למידה מהניסיון החיפאי. בערב, על הדשא של מרכז מש"ב של משרד 
החוץ במרכז הכרמל, בלב שדרת ברושים מטופחת, הרחק מנווה יוסף, חליסה ושאר 
מוקדי המתיחות, הם יושבים במעגל עם המארחים, מנסים לסכם את חוויות היום. אחת 
המשתתפות, אלבנית שהתגוררה בצפון העיר, מספרת איך בינואר 2000, כבר אחרי 
שהכוחות הבינלאומיים נכנסו למיטרוביצה, התנפלו עליהם שכניהם הסרבים שחשו 
מובסים. החיילים הצרפתים של נאט"ו, היא אומרת, הגיעו למקום, אך רק כדי להודיע כי 
לא יוכלו להגן עליהם, וכי הדרך היחידה שלהם להגן על חייהם היא לסייע להם לעזוב 
את הבית. הם יצאו כשהם מותירים את כל רכושם מאחור, וגם היום, עשר שנים אחרי, 
הם לא שבו - למרות שהיא מגיעה מדי פעם לצפון העיר במסגרת העבודה שלה היא 
אף פעם לא חזרה לבית משפחתה, היא מספרת. היא כן יודעת כי בדירה גרים אנשים, 
אך היא שמעה כי הם אינם מתחזקים אותה כראוי, וכי מצבה מתדרדר. אנשים אחרים, 

היא אומרת, מכרו את הדירות שלהם לסרבים במחיר מצחיק. 

עשר שנים אחרי המלחמה, מיטרוביצה ממשיכה להיות מחולקת, והגבולות הלאומיים 
משורטטים על פני המרחב העירוני באופן ברוטאלי, החוצה את העיר, מוציא אנשים 
מביתם ומוליך אותם, חסרי כל, אל עברו השני של הנהר. בחיפה התרחש אירוע מעין זה 
לפני 63 שנה, וצלקותיו, משורטטות על פני המרחב העירוני עד היום. האם התפרצות 
של הסכסוך הרחב יותר בין ישראל לפלסטין יכול להוביל שוב להתרחשות דומה? האם 

אירועי עכו 2008 יכולים להתרחש גם בעיר?

גם בשנים של לפני ההתפרצות הגדולה, אומר בקירי, היו במיטרוביצה מעט מאוד 
פעילויות מהסוג אותו פגשו היום בחיפה. עצם קיומם של המרחבים המשותפים במתנ"סים, 
הפעילות המעודדת מפגשים הרשימה אותם מאוד, והוא חושב שאם הם יצליחו לפתח 
תכניות דומות, הן יתרמו רבות ליחסים בעיר החצויה גם כיום.  האם, לו היו מרחבים 
כאלו במיטרוביצה לפני עשר שנים, ניתן היה למנוע למתן את הברוטאליות של שרטוט 
גבולות הלאום במרחב העירוני? והאם פעולות אלו ימתנו התפרצות אלימה כזו בחיפה, 
אם וכאשר הקונפליקט הגדול יסלים? גם השאלה הזו נשארת פתוחה, לא בלי לעורר 

חששות כבדים באשר לתשובה אפשרית שתינתן לה.

הם יצאו כשהם מותירים 
את כל רכושם מאחור, 
וגם היום, עשר שנים 
אחרי, הם לא שבו
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קווים מנחים לקידום 
יחסים בין-קהילתיים 

בעיר משותפת <

שוני אינו סיבה למתח: עצם קיומן של 
קהילות בעלות מסד תרבותי שונה הפועלות 
במרחב משותף אינו מחייב מתח ויריבות. 
אבטלה  מתמשכת,  חברתית  הזנחה 
ותחרות על משאבים מצומצמים גורמים 
להתפרצויות אלימות הרבה יותר מאשר 

עצם קיומה של שונות תרבותית.

שוני כנכס: ראייה של השוני כנכס, ושאיפה 
לנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממנו, ואשר 
קשורות להעשרה תרבותית, אך גם לתחום 
הכלכלי והחברתי, תתרום לבניית חברה 

מגוונת אך לכידה.

שוויון ומניעת אפליה: קהילות לכידות 
יכולות להתקיים רק במסגרת הפועלת 
לקידום שוויון אמיתי בזכויות, בהזדמנויות 
ובחובות של כל התושבים, ואשר מתנגדת 

להדרה ולאפליה. 

איזון בין הפרדה לשיתוף: לא כל תחומי 
החיים צריכים להיות משותפים, להפרדה 
בתחומי חיים מסוימים יכולים להיות גם 
יתרונות: היא עשויה להגביר את תחושת 
הנוחות, לספק הגנה בזמן קונפליקט אלים, 
משותף  למאבק  התארגנות  לקדם  וגם 
על הזכויות, ולאפשר שימור של תרבות 
ייחודית. יש למצוא את האיזון ההולם בין 
תחומי הפרדה רצויים לבין מחיר ההפרדה, 
הכולל בין השאר את הצורך של כל אדם 
חד-משמעי,  באופן  עצמו  את  להגדיר 
חוסר סובלנות להגדרות גמישות וזהויות 

היברידיות, וצמצום חופש בחירה בתחומים 
כגון מגורים, השכלה ותעסוקה. 

ואסטרטגיה  המקומי  השלטון  אחריות 
כוללת: ניהול חיי היומיום בתוך מצב המגוון 
התרבותי הוא משימה של השלטון המקומי 
והעיריות. היחסים מעוצבים על ידי מדיניות 
מקומית המתייחסת לתכנון העירוני, הגישה 
לשוק העבודה ולהכשרה מקצועית, מדיניות 
התרבות, מדיניות השיטור ושמירת הסדר, 
שירותי הרווחה והמרכזים הקהילתיים, 
למעורבות  ומנגנונים  הכלכלי  הקידום 
כוללת  יש לפתח אסטרטגיה  חברתית. 
לעיר אשר תעודד אינטראקציה חיובית, 
וחיוני להבטיח כי היא תהווה חלק מכל 

תחומי המדיניות העירונית. 

חיזוק היסודות המשותפים: לצד ההכרה 
יש  והכבוד לצרכים השונים,  בהבדלים 
להשקיע גם בחיזוק היסודות המשותפים 
המאחדים את התושבים. המשמעות איננה 
עידוד  והתבוללות, אלא  מחיקת השוני 
אינטראקציה חיובית, לצד ועל אף השוני.  
הסכמה אזרחית מינימאלית, קוד התנהגות 
מוסכם במרחב הציבורי, רמה גבוהה של 
אינטראקציה בין הקהילות, חיבור למקום 
ומקום כיוצר זהות מסייעים לקידום יחסים 
בונים בין הקהילות, וכך עושים גם  סדר 
חברתי מתפקד, תחושת שייכות ואזרחות 

עירונית שוויונית.

תנאים לעידוד דיאלוג: מרחבים ציבוריים 
פתוחים או מגורים משותפים לא בהכרח 
מפתחים הבנה בין-קהילתית, ומגע יומיומי 
בפני עצמו אינו מבטיח יחסים תקינים. 
מקומות עבודה או בתי-ספר, שהשהות 
המשותפת בהם מחייבת תהליכים של 
דיאלוג או משא ומתן, מאפשרים יותר יצירת 
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קשרים. כדי לעודד מפגש ויצירת יחסים יש 
צורך בפעולה אקטיבית המכוונת לנושא.

חברה  קונפליקטים:  של  בונה  ניהול 
מגוונת היא מטבעה חברה עתירת עימותים, 
ובשכונות הסובלות מעשרות שנות הזנחה 
ומצוקה הסיכויים להתפתחות זהות מקומית 
משותפת וקהילות רב-אתניות לכידות הוא 
נמוך. ניהול לא אלים של הקונפליקט, או 
יכולת להגיע להסכמות מינימאליות בין 
'יריבים ידידותיים' הוא אולי המרב שלו 

ניתן לצפות.

יחסים  לבניית  פעולה פרו-אקטיבית 
ומניעת הסלמה: מומלץ להקים מחלקה 
עירונית אשר תפעל לקידום יחסים ומניעת 
הסלמה. מחלקה כזו תזהה מראש אתרים 
בהן עלולות להתרחש התפרצויות אלימות 
ותתערב על מנת למנוע אותן; היא תפעל 
להקמת רשת של מנהיגים מבין הקהילות, 
התנהגות  כללי  על  ביניהם  המסכימים 

מקובלים בזמנים רגישים.



קול חיפאי

אני מנהל את המרכז הדתי לנוער בנווה 
שאנן, גר בנוה שאנן למעלה מ-40 
שנה, ואני לא זוכר מקרה של מתח 

על רקע דתי. בשנים שאני פה ראיתי 
את הקהילה הדתית צומחת: בשנות 

החמישים זו היתה קהילה מאוד קטנה. 
עד אז הקהילה הדתית-ציונית היתה 
מרוכזת בעיקר בקרית אליהו והדר. 

בשנות הששים התחילו לעלות במעלה 
ההר, והגיעו גם לנווה שאנן. 

בתחילת שנות השבעים מספר פעילים 
בקהילה, ביניהם פרופסור רובינזון 

מרמב"ם, השופט אהרון מלמד, והחברים 

בנצי כץ
יליד 1946 מנהל המרכז הדתי 

לנוער בנווה שאנן 

אשר וגנברג, נתן שנור ז"ל ואחרים 
ביקשו מאבא חושי מגרש כדי לבנות 

מרכז שיספק את הצרכים התרבותיים 
הרוחניים והדתיים לקהילה. אבא חושי 

הסכים בתנאי שלא תהיה פעילות 
פוליטית. כך הוקם המרכז.

היום הקהילה הציונית דתית בשכונה 
מונה למעלה מאלף שלוש מאות בתי 

אב. הפעילות במרכז מתחילה בשש 
וחצי בבוקר בבית-הכנסת, ונועלים את 

השערים בין עשר לאחת-עשרה בלילה. 
אנחנו נותנים מענה לכל הגילאים. 

מעבר לפעילות החוגית, שקיימת בכל 
מרכז קהילתי ומתנ"ס, הייחוד שלנו הוא 
שיתוף של אוכלוסיות שונות בפעילויות 
שונות. הכל פתוח לכולם. המרכז נקרא 
'מרכז תרבות דתי לנוער' – אבל זה לא 

נוער דתי דווקא. היחס הוא 70% דתיים 
30% חילוניים.  יש לנו ספרייה, שיש בה 

קרוב ל-25,000 כותרים. מאז פתיחת 
המרכז לפני 30 שנה אין תשלום דמי 
חבר, כל אחד יכול לקחת ספר, לעיין, 

ללא הבדל דת גזע ומין. אנחנו גם 
מנסים לסייע בקליטת עלייה בשכונה: 
האולפן הראשון שנפתח בשנת 1989 

עם תחילת גל העלייה מרוסיה היה פה, 
ולמשך למעלה מעשור, אלפי עולים 
עברו פה את כיתות האולפן. אנחנו 

הספרייה היחידה שיש בה אלפי ספרים 
ברוסית, והציבור הרוסי מקבל את 

הספרים בחינם כמו כל השאר. אנחנו 
גם מעסיקים ספרנית דוברת רוסית, עד 

היום. 

שיתוף בפעילות בתחומים שונים בין 
חילונים לדתיים זה ה'שיגעון שלי'. יש 

לנו חבורת זמר ובה למעלה מ-40 
משתתפים, גברים ונשים, חילונים 

ודתיים, השרים מדי שבוע בצוותא. 'הם 
יחד למעלה מ-22 שנה.גברים ונשים 

שרים יחד וזה הולך יפה.
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לפני כעשר שנים הקמתי בית-מדרש 
לנשים. יש פה למעלה משישים נשים, 

חרדיות, חילוניות וסורגות כיפות, כלומר 
דתיות לאומיות. כל שבוע הן לומדות 

ביחד שש שעות תלמוד אגדה, ספרות, 
שירה, פיוט. גם זה הפך כבר לקבוצה 

חברתית. יש גם קבוצת נשים אחרת 
שנפגשת בערב ראש חודש, לשירה, 

לימוד ועיון במשמעות החודש. המיזם 
נקרא לבנה בחידושה, והוא ממשיך 

מסורת נשית של פגישות במועד הזה. 
יש גם קבוצה של לימודי תלמוד עם 

מרצים מתחלפים כל שבוע עם עמדות 
שונות ודעות שונות, גברים ונשים, 

דתיים וחילוניים. אנחנו מקיימים את 
זה בשיתוף עם בית מדרש אלול, 

המועצה הציונית. בסך הכל אני עושה 
הרבה יותר פעילויות עם נשים מאשר 

עם גברים: הן  יותר משקיעות, יותר 
מתמידות, עם גברים הרבה יותר קשה. 

לפעמים שואלים אותי איך זה להיות 
דתי בנווה שאנן, אני אומר שאין בעיות. 
בחיפה יש תחבורה ציבורית בשבת, זה 

נכון. אבל כל השבוע היא עוברת ברחוב 
התיכון, בשבת ברחוב הגליל. למה? 

כדי לתת לנו כבוד. יש כאן תשעה בתי-
כנסת בכל הקומפלקס. 35 שנה אני 

פה, ואני לא זוכר מקרה של מתח על 
רקע דתי. היו כאן אומנם שתי שריפות 

בשנים האחרונות, אנחנו מעריכים שזה 
מעשה בריונות של נוער עולה, אבל אין 

לנו הוכחות, לא יודעים. 

כל יום חמישי אנחנו מחלקים למעלה 
מ-300 מצרכי מזון של נזקקים בעיר 

ילדי בית-ספר רמב"ם מכינים את 
החבילות, אחר הצהריים באים בני-

עקיבא ותלמידים מעירוני ג'. לפעמים 
התלמידות באות עם גופיות, ואני 

מתעקש לא להגיד שום דבר לאף אחד. 
יש הורים שאומרים לי 'יש פה בעייה' 

לפעמים שואלים אותי 
איך זה להיות דתי 
בנווה שאנן, אני אומר 
שאין בעיות. בחיפה יש 
תחבורה ציבורית בשבת, 
זה נכון. אבל כל השבוע 
היא עוברת ברחוב 
התיכון, על-יד בית-
הכנסת שלנו, ובשבת 
ברחוב הגליל. למה? כדי 
לתת לנו כבוד. 

 לפעמים התלמידות 
באות עם גופיות, ואני 
מתעקש לא להגיד 
שום דבר לאף אחד. יש 
הורים שאומרים לי 'יש 
פה בעיה' ואני אומר: 'זה 
שהם פה ביחד, מכינים 
חבילות, זה יותר חשוב. 

ואני אומר: 'זה שהם פה ביחד, מכינים 
חבילות, זה יותר חשוב. הנוער שלנו 

מסתובב בעיר ממילא, הם רואים מה 
קורה. לא בגלל זה הם יחזרו בשאלה."

הציבור החרדי בשכונה גדל בכמותו 
בשנים האחרונות. מעטים מתושבי 

השכונה חוששים מתופעת "ההתחרדות", 
מה יהיה ולאן זה יוביל? במציאות גם 

איתם – גם עם הציבור החרדי – אני לא 
מכיר מקרה של איזשהו אירוע על רקע 
חילוני חרדי. אני הצעתי להם להשתמש 

בשירותים שלנו, אבל זה לא מתאים 
להם, הם צריכים הפרדה מלאה בין בנים 

לבנות. אני כן נותן את אולם הכדורסל 
פעם בשבוע, ואנחנו מנסים לשתף   

לאוכלוסייה החרדית. 

לגבי ערבים אני לא יודע - מדי פעם 
אומרים 'פה נכנסה משפחה ערבית', 
אבל זה לא משהו משמעותי. בגדול 

אנחנו מנסים לתת רוח יהודית לשכונה 
– למשל לפני פסח אנחנו מארגנים 
אפיית מצות לכל ילדי הגנים ובתי-

הספר היסודיים. בל"ג בעומר אנחנו 
עושים מסיבה גדולה עם חב"ד, גם 

בחנוכה. אין חשש למשפחה חילונית 
לבוא לפה עם הילדים ולהשתתף, אנחנו 

מקבלים את כולם.



כלכלה ותעסוקה  5
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שבכלכלתן  משותפות,  ”חברות 
הפרטיים  האנשים  משתלבים 
והקבוצות השונות כך שכישרונותיהם 
ומיומנויותיהם באים לכלל ביטוי,  
יותר  יציבות  נוטות להיות חברות 
הנהנות מצמיחה כלכלית גדולה יותר 
מאשר חברות מפולגות ושסועות." 
מדריד,  מועדון  חברי  כותבים  כך 
אשר ניסחו קווים מנחים לקידום 
כלכלי בחברה משותפת. אך כיצד 
ניתן ליישם עקרונות אלו בחיפה? מה 
ניתן ללמוד מן הניסיון הבינלאומי 
בתחום, ומה צריך לעשות כדי לקדם 

תעסוקה שוויונית?

בשאלות אלו עוסק פרק זה, המציג 
עקרונות לכלכלה בחברה משותפת 
מקיימת,  מקומית  לכלכלה  או 
מביא את סיפור המאבק על שוויון 
בצפון- התרחש  אשר  בתעסוקה 
אירלנד ותרם לתהליך השלום שם, 
השוויון  להגברת  המלצות  מציג 
בתעסוקה בעיר, ומנסה לפענח את 
הדרכים בהן נעשה שימוש במגוון 
העירוני לקידום הכלכלה החיפאית.    

כלכלה ותעסוקה

אורלי פרל-ניר
 untitled 9

מתוך הסדרה "סבטלנה היפה" 2010
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הרציונל הכלכלי של חברות משותפות <

חברות משותפות, אשר בהן יש לאנשים אפשרות שוויונית להשתתף וליהנות מפירותיהן 
של ההזדמנויות הכלכליות, המדיניות, הפוליטיות והחברתיות בלי הבדלי גזע, מוצא, דת, 
שפה ומגדירים אחרים, ואשר בהן כתוצאה היחסים בין הקבוצות הם יחסי שלום, רצויות 
מאוד. אך חברות משותפות הן גם בעלות ערך כלכלי. חברות כאלה נהנות מסיכויים 
טובים יותר לרווחה כלכלית שלמיטב הבנתנו מושגת באמצעות צמיחה כלכלית יחד 

עם הון-עצמי. 

חברות משותפות מניבות דיבידנדים כלכליים. על ידי רתימת המיומנויות, הכוחות 
והכישרונות של בני החברה כולם, הן יוצרות קהילות בטוחות ופורחות. חברות משותפות 
מטפחות סביבה יוצרת ודינמית הממקסמת את התרומה הכלכלית של הפרטים המרכיבים 
אותה, בלי הבדלי גזע, לאום, דת, שפה, מגדר או תכונות אחרות.  אופיין של חברות 
משותפות שונה מארץ לארץ ומאזור לאזור, אך עיקרון ההכלה החברתית ניתן ליישום 

בארצות שהכנסתן גבוהה כמו בארצות שהכנסתן נמוכה וכן באזורי עימות. 

עדות ממדינות שונות ומקהילות שונות רק מדגישה את התועלת הכלכלית הנובעת 
מקיומה של חברה משותפת, וזאת גם בלי להזכיר את השיפור בתחומים כמו שירותי 
בריאות וחינוך והירידה ברמת הפשיעה. ממשלותיהן של חברות משותפות מעודדות 
השתתפות אזרחיהן, קשובות יותר לצורכיהם וקרובות יותר להעדפותיהם של אוכלוסייתן. 
האזרחים בתורם חשים שייכות ויתמכו יותר במדינה. הדדיות זו יוצרת יציבות המעודדת 
צמיחה כלכלית. בנוסף, התקשורת הרציפה בין המדינה וכל תושביה מניבה הבנה טובה 
יותר של הוצאות הממשלה ומעצימה את שקיפות המערכות המדיניות; כתוצאה הבזבוז 

הנגרם על ידי שחיתות או הוצאות מיותרות פוחת. 

מיזמים עסקיים בחברות משותפות נהנים ממשאב של אוכלוסייה יציבה, מגוונת יותר, 
ונגישות המיומנויות והיצירתיות שכל פרט בחברה יכול להציע. בסביבה יציבה ששוררים 
בה שלום וסובלנות  יפרחו היזמות, היצירתיות והחדשנות.  משקי בית הכלולים בחברה 
הרחבה והנהנים מן התועלת הכלכלית הצומחת בחברה יציבה, נוטים ליתר עמידות 
בפני אסונות. כך הופכת תרומתם הכלכלית של האנשים הפרטיים למרכיב חיוני ביכולת 

העמידה של מדינות בפני זעזועים כלכליים המונחתים עליהן.

ניתן לחשוב על מספר נימוקים כלכליים לקידום חברות משותפות:

< חברות משותפות, שבכלכלתן משתלבים האנשים הפרטיים והקבוצות השונות 
כך שכישרונותיהם ומיומנויותיהם באים לכלל ביטוי,  נוטות להיות חברות יציבות 

יותר הנהנות מצמיחה כלכלית גדולה יותר מאשר חברות מפולגות ושסועות.

< אם קבוצה או בודדים מודרים כלכלית אין להם כל סיבה לחוש שייכות למדינה 
ויש פחות סיכוי שהם יתמכו במדינה ובחברה או יתרמו לרווחה הכלכלית של הכלל. 

< מחיר ההשקעה בחברה משותפת וההבטחה שקבוצות שוליים יחושו שהן נכללות 
באופן מלא בחברה מוחזר עשרת מונים על ידי התרומה שביכולתם של  אנשים 

אלה לתרום.

חברות משותפות מניבות 
דיבידנדים כלכליים. על 
ידי רתימת המיומנויות, 
הכוחות והכישרונות של 
בני החברה כולם, הן 
יוצרות קהילות בטוחות 
ופורחות



< על הותרתם של קבוצות ופרטים בשולי החברה משלמים מחיר, כי היא יוצרת 
בעיות חברתיות, פוליטיות וביטחוניות מיותרות ויקרות, שניתן היה למנוע. 

< מדיניות כלכלית ארצית ומקומית ותכניות פעולה יכולות למלא תפקיד מרכזי 
ביצירת דינאמיקת הכלה לכל הקבוצות. 

< לעתים קרובות מדי הקבוצות המרוויחות ממדיניות ארצית ומקומית ומתכניות 
פעולה הן הקבוצות החזקות ממילא, והדבר אך מעצים את הפערים החברתיים.

מספר המלצות עשויות לסייע לקידום כלכלות של חברות משותפות 

< על מסגרות כלכליות בינלאומיות והמוסדות התומכים בהם לעבור שינויים ורפורמות 
על מנת להבטיח סדר כלכלי עולמי שוויוני ובר קיימא, ופרקטיקות מסחריות הוגנות, 
המעודדות מדיניות ארצית הולמת המובילה לחברות משותפות ולרווחה כלכלית 

גדולה יותר ברחבי העולם.

< מסגרות כלכליות בינלאומיות קיימות צריכות להבטיח שמדינות עשירות  יותר 
וקבוצות בעלי עניין לא ירוויחו על חשבון המדינות העניות יותר ועל חשבון קבוצות 

שוליים  בתוך המדינות. 

< הניסיונות להביא לרווחת שכבות השוליים ולהכלתן בחברה נכשלים לא פעם 
בגלל תוצאות בלתי צפויות. ניתן היה למנוע זאת על-ידי שילוב נציגים מן הקהילות 

הרלבנטיות והפיכתם לקבוצות השפעה בעלות עניין.  

< לקווי פעולה ומדיניות כלכלית יש יותר סיכוי להועיל לקבוצות שוליים ולהביא 
להכלתן בחברה משותפת אם הקבוצות המודרות תהיינה מעורבות בתכנון וביישום 
של מדיניות ושל תכניות ואם יוקם מנגנון להערכת מידת השפעתן של תכניות 

הפעולה על כל חלק בחברה.  

www.clubmadrid.org מידע נוסף ניתן למצוא באתר

 

על הותרתם של קבוצות 
ופרטים בשולי החברה 
משלמים מחיר, כי היא 
יוצרת בעיות חברתיות, 
פוליטיות וביטחוניות 
מיותרות ויקרות, שניתן 
היה למנוע. 
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اقتصادي  كموديل 
المشترك للمجتمع 
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כלכלה מקומית מקיימת היא אסטרטגיה לפיתוח כלכלי-קהילתי-סביבתי המציעה תשובה 
לשאלת המפתח: כיצד עושים פיתוח כלכלי ראוי? באופן כללי, אסטרטגיות פיתוח כלכליות 
עומדות ביסוד מדיניות הקובעת את תנאי חיינו,  ואף מעצבות רבות מההתייחסות שלנו 
לסביבותינו כפרטים,  כתושבים וכאזרחים1. לטענתנו, פיתוח כלכלי ראוי הוא פיתוח 
הפועל לרווחת האוכלוסייה כולה, בימינו אנו ובדורות הבאים. כך, עקרונות הכלכלה 
המקומית המקיימת משמשים בסיס גם לעיצוב עקרונות לכלכלה בחברה משותפת2. 

 ,nef עקרונות הכלכלה המקומית המקיימת פותחו, בין השאר, בארגון הבריטי
new economic foundation  .  במסגרת גישת הכלכלה המקומית המקיימת אנו 
גורסים  כי  פיתוח כלכלי ראוי הוא כזה הלוקח בחשבון שלושה מעגלי חיים השזורים 
זה בזה ללא ַהתר: המעגל הכלכלי, המעגל החברתי והמעגל הסביבתי. יתר על כן, כל 
אחד מהמעגלים מתמודד עם שאלות של נגישות וחלוקה ושואל: של מי הפיתוח הזה 
ולמי הוא נועד? באיזו מידה הפיתוח מתחשב במשאבים המגוונים העומדים לרשותנו 
בהווה לנוכח משברי הסביבה העולמיים?  שאלות אלו קושרות יחד שני עולמות תוכן 

ושיח: של קיימות4 ושל צדק חברתי וכלכלי5. 

ביסודה של הכלכלה המקומית המקיימת עומדת גישה אידיאליסטית, אך מעשית, של 
"כלכלה חברתית" המכונה בספרות גם בשם "פיתוח כלכלי קהילתי". עניינה של גישה 
זו הוא בראש ובראשונה במאבק  "מלמטה" בעוני. גישה זו מהווה אלטרנטיבה לגישות 
שליטות לפיתוח כלכלי בכך שהיא מכּוונת קהילה ומשלבת מטרות חברתיות, כלכליות 
וסביבתיות. עבודה ותעסוקה הן יעדים מרכזיים בתפיסת כלכלה מקומית מקיימת בכל 
תוכניות הפיתוח באשר הן. הכלכלה החברתית, אולי בהשפעת החשיבה הפמיניסטית, 
מכוונת אותנו לזהות "תעסוקה" עם קשת רחבה של פעולות המניבות הכנסה וחוסכות 
הוצאה, בין אם הן פורמאליות או בלתי פורמאליות ובין אם הן נעשות במרחב הציבורי 
או הביתי.  מנקודת המבט של צדק חברתי וכלכלי, תעסוקות אלו צריכות להיות כאלו 
המכבדות את פועלן, מאפשרות הכנסה נאותה המבטיחה בטחון קיומי ותעסוקתי,  ומקיימות 
מבחינה חברתית וסביבתית. ברמה הקהילתית, פיתוח כלכלי קהילתי יוצא מתוך הראיה 
לפיה בניית נכסים ואיתור צרכים ברמת הקהילה הם מהלכים משמעותיים  להשגת מטרות 

כלכליות. ראיה הוליסטית זו עומדת ביסודה של כלכלה מקומית מקיימת.  

השתייכותה של הכלכלה המקומית המקיימת לעולמות תוכן אלו הופכת אותה, כמו את 
הכלכלה החברתית בכלל, לאסטרטגיה לשינוי חברתי. כלכלה חברתית רואה עצמה 

כמקדמת כלכלה של הוגנות, סולידאריות חברתית וקיימות סביבתית.

עקרונות ראויים אלו מקבלים משנה תוקף בהקשרו של עקרון נוסף, המעגן את העקרונות 
הראשונים, האוניברסלים משהו, בפרטיקולרי: במקום. בראש מעייניה של אסטרטגית 
הכלכלה מקומית מקיימת עומדת המקוִמיּות – אוכלוסיות מקומיות וסביבה מקומית, על 
עושרן וייחודן מכאן, ועל צרכיהן וזכויותיהן מכאן. במילים אחרות: הכלכלה המקומית 
המקיימת מזהה את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר במשאבים, שחלקם 
לרוב אינם נתפסים ככאלה, ובמקום זאת נסתרים מעיניהם  של אלו שאינם בני ובנות 
המקום. עוד מתייחסת המקומיות לזכות ולבעלות של האוכלוסיות המקומיות על המקום, 
ולזכותן ליהנות מפירות הפיתוח שלו. דגש זה חיוני במיוחד ביחס לקהילות ואוכלוסיות 

בראש מעייניה של 
אסטרטגית הכלכלה 
מקומית מקיימת 
עומדת המקוִמיּות – 
אוכלוסיות מקומיות 
וסביבה מקומית, על 
עושרן וייחודן מכאן, ועל 
צרכיהן וזכויותיהן מכאן. 

פיתוח כלכלי ראוי הוא 
פיתוח הפועל לרווחת 
האוכלוסייה כולה, בימינו 
אנו ובדורות הבאים.

3



החיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, היכן שתוכניות הפיתוח מתעצבות במרכז 
ומניחות אסטרטגית פיתוח של יבוא הון ואוכלוסיות מהמרכז. אסטרטגית פיתוח זו 
מניחה שהאוכלוסיות המקומיות יתפתחו כפועל יוצא של פיתוח המרכז. שאלת המפתח 
בפיתוח כלכלי-מקומי-מקיים היא על כן: כיצד פיתוח תורם לרווחתן של אוכלוסיות 
מקומיות ושל הסביבה באופן מקיים? קרי: באיזו מידה תוכניות הפתוח מעוגנות ב"מקומי": 
בפעילות כלכלית, חברתית ותרבותית כמו גם בסביבה המקומית, ובאיזו מידה הן עונות 

על עקרונות של צדק חברתי וסביבתי?

התמקדות ב"מקומי" הופכת את הכלכלה המקומית המקיימת להצעה משמעותית לפיתוח 
אחר שניתן להגדירו באופן פשטני כחשיבה מחדש על מקומו ותפקידו של הפיתוח ה"גדול" 
שמקורו במרכז. כלומר, פיתוח המניח ש"הטוב" יגיע בעקבות יבוא של אוכלוסיות חדשות 
והון ממקום אחר. כלכלה מקומית מקיימת מבקשת להתמודד עם מצבים בהם מדיניות 
הפיתוח "מלמעלה-למטה" גורמת לכך שהמשאבים המיובאים עוברים "דרך" הפריפריה 
מבלי ש"המקום" נהנה מהם, כשתושביו המקומיים נהנים מחלקים זעומים מהמשאבים 
המיועדים ולעיתים אף משלמים מחירים חברתיים, סביבתיים ואחרים. הגדרת בעיית 
הפיתוח של זמננו סביב שאלות של "הון גדול" מול "הון מקומי" ובעיקר סביב זיהוי בעיית 
האזור עם שאלת הבריחה של משאבים מיוצגת על-ידי הארגון הבריטי nef באמצעות 
הדימוי של דלי דולף: מצב בו ההשקעות של הרשויות בפרויקטי פיתוח ושיקום באזורי 
פריפריה הן גדולות, אך או שאינן מגיעות לנמענים המוצהרים של תוכניות הפיתוח 
)האוכלוסיות המקומיות( או שהן סובלות מבעית זרימת-יתר והן ממשיכות בזרימתן אל 
מחוץ ל"מקום", לרוב חזרה אל המרכז ואל ההון הגדול המשקיע. שני המצבים -  המצב 
בו ההשקעות כלל לא מגיעות למקום או שהן ממשיכות הלאה אל מחוצה לו  - יוצרים 
תמונה מטעה לפיה, לפחות לכאורה, נדמה שמושקעים משאבים רבים בתהליכי פיתוח 

מכוונים אך מצבן של אוכלוסיות מקומיות אינו משתפר ולפעמים אף מורע. 

כלכלה מקומית מקיימת וחברה משותפת < 

התפיסות של חברה משותפת ושל כלכלה מקומית מקיימת דומות בדגש שהן שמות על 
התועלת לכולם הצומחת מתוך שיתוף ושוויון. עמדה זו, חשוב להדגיש, עומדת בניגוד 
להצעות לשיתוף לא שוויוני שעלול לשעתק מצב קיים של הדרה ואף ניצול. השוויון 
והשיתוף הן שתי אסטרטגיות פעולה המכוונות לזירה המקומית של לחיי היומיום בעיר, 
תוך הבנה  כי אלו מושפעים מההקשרים ההיסטוריים והמבנים החברתיים שבתוכם הם 
מתרחשים. כלכלה מקומית מקיימת יכולה להוות פלטפורמה משמעותית לבניית חיים 
כלכליים-קהילתיים משותפים התורמים לאיכות החיים של כלל התושבים המקומיים. כיצד?

< כלכלה מקומית מקיימת קושרת כלכלה עם קהילה וטוענת כי שילוב זרועות 
ושיתוף פעולה תורם לרווחה כלכלית, לבנייה של חוסן קהילתי, ועל כן גם בניית 
יכולת ההתמודדות של נשים וגברים של נשים וגברים מן השורה בזירה הכלכלית.

כלכלה מקומית מקיימת 
מזהה מאפיינים 
מקומיים-ייחודיים 
כמשאבים וכפוטנציאל 
למינוף כלכלי, לטובת 
האוכלוסיות עצמן.

כלכלה מקומית מקיימת 
מבקשת להתמודד עם 
מצבים בהם מדיניות 
הפיתוח "מלמעלה-
למטה" גורמת לכך 
שהמשאבים המיובאים 
עוברים "דרך" הפריפריה 
מבלי ש"המקום" נהנה 
מהם
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< כלכלה מקומית מקיימת מזהה מאפיינים מקומיים-ייחודיים כמשאבים וכפוטנציאל 
למינוף כלכלי, לטובת האוכלוסיות עצמן.

< כלכלה מקומית מקיימת מאפשר לאוכלוסיות מקומיות לבטא עצמן במסגרות 
כלכליות בצורה הוגנות ומכבדות יותר, מה שתורם לחברה בריאה וליחסים בין 

קהילתיים טובים יותר.

< כלכלה מקומית מקיימת מעודדת מעורבות תושבים בתהליכי קבלת החלטות כך 
שהשפעתם על חייהם תגדל. 

< כלכלה מקומית מקיימת יכול להוות על כן, תשתית חיונית לחברה משותפת, 
דמוקרטית ותוססת.  

המלצות למדיניות כלכלית בעיר משותפת <  

מתפיסת הכלכלה המקומית המקיימת ניתן לגזור מספר המלצות מעשיות לקידום 
הכלכלי בעיר משותפת

א. עידוד עסקים קטנים מקומיים, סיוע בבניית רשתות הקושרות בין אירגונים 
ועובדים כגון: פורומים מקומיים, מסגרות שיווק משותפות וכו'. עובדים קהילתיים 

יכולים לסייע ביצירת רשתות כאלו, כמו גם לשכות המסחר או המעסיקים וכו'.

ב. מתן עדיפות לפעילות כלכלית מקומית: מערך הרכש של העירייה וגורמים 
מוניציפאליים וציבוריים אחרים יכול להכריז על מתן עדיפות לספקים מקומיים 

בכלל, ולעסקים המבוססים על שיתופי פעולה בין תושבים מקומיים בפרט. 

ג. יצירת מסגרת הכשרה ותמיכה לתושבים מקומיים על מנת שיוכלו על מנת 
שיוכלו להתמודד במכרזים תוך עמידה בדרישות, וכן הקמת מסגרת עירוניות 
מקומיות התומכות במהלכים אלו. כך למשל ניתן לחשוב על הקמת קרן קהילתית 
או ציבורית התומכת בפעילות כלכלית, פאנל מומחים מקומיים המסייע בגיוס 

קהילה במסגרת פעילות כלכלית ועוד. 

ד. שיתוף תושבים בתהליכי תכנון וביצוע של מהלכים כלכלים: כגון שיפוץ 
מרכז שכונה/עיר/מרכז מסחרי.

ההנחה היא כי קיומם של תהליכי פיתוח כלכלי וקידום מסגרות המעודדות ומחזקות 
שיתופי פעולה על בסיס אינטרסים משותפים, ובאופן המאפשר לכלל המשתתפים 
ליהנות מפירות הפיתוח באופן שוויוני, יצרו מרחב משותף נוסף של מפגש בין-תרבותי 
ויחזקו את הלכידות העירונית ולהיפך: חיזוק הלכידות יתרום לקיימות הכלכלית. מעבר 
להמלצות הכלליות לעיל, ניתן לחשוב על מספר יישומים ספציפיים של עקרונות הכלכלה 

המקומית המקיימת בחיפה: 

< קידום התחדשות עירונית בעיר התחתית ובשכונות נוספות, באופן שיעבוד עם 
האוכלוסייה הקיימת ויציע דרכים להעצמה כלכלית של דיירי המקום ולשיתופם  
בשינוי, במקום ביסוס התהליך על מכירת בניינים קיימים ליזמים המגיעים מחוץ 

לעיר, או על הגעת 'אוכלוסיות חזקות' )כגון סטודנטים( למקום.

קיומם של תהליכי פיתוח 
כלכלי וקידום מסגרות 
המעודדות ומחזקות 
שיתופי פעולה על בסיס 
אינטרסים משותפים, 
ובאופן המאפשר לכלל 
המשתתפים ליהנות 
מפירות הפיתוח באופן 
שוויוני, יצרו מרחב 
משותף נוסף של מפגש 
בין-תרבותי ויחזקו את 
הלכידות העירונית. 



< מתן עדיפות לעסקים מקומיים במכרזים עירוניים, עם דגש על עסקים העומדים 
בסטנדרטים של ייצוג מגוון אוכלוסיות בקרב צוותי העובדים שלהם6. 

< שימוש בעושר ובמגוון של האוכלוסיות החיות בחיפה כמשאב כלכלי, באופן 
שישרת אוכלוסיות אלו. חג החגים עשוי לשמש דוגמה לניסיון כזה, אם יוגדר 
מראש כי מטרתו היא לשרת את הפיתוח הכלכלי של ואדי ניסנאס ואוכלוסייתו, 
ואם יבנה מערך שיבטיח כי התושבים יהיו שותפים לתכנון וביצוע האירועים 
באופן שישרת את צרכיהם ולא יסתפק בשימוש במרחב שלהם לצורך הבאת 

הפקות וקהל חיצוני.

הצעות אלו הן כמובן חומר ראשוני למחשבה, וניתן לפתחן בהמשך תוך שיתוף פעולה 
עם הקבוצות הרלבנטיות.

מאמר נפרד על עקרונות כלכלה משותפת על-פי מועדון מדריד מופיע בפרק זה. 

מידע נוסף על תכנית הכלכלה המקומית המקיימת של שתי"ל ניתן למצוא באתר שתי"ל   
http://www.shatil.org.il/files/kamam.pdf על תכנית הכלכלה המקומית בנגב ניתן 

http://magazine.isees.org.il/Files/Articles/227.pdf :למצוא מידע באתר

www.neweconomics.org

http://www.heschel.org.il/heshelphp/hazon. על קיימות ראו באתר מרכז השל
 php?cat=kaiamut

מושג הצדק החברתי נולד באמצע המאה ה- 19 ומשמעותו היא חלוקה צודקת של משאבים 
חברתיים וכלכליים על ידי מוסדות השלטון הפוליטיים לאזרחים. הטובין החברתיים כגון 
תעסוקה, שירותי חינוך, טיפול רפואי, דיור, קניין ומצד אחר גם חובות כגון שירות צבאי, מיסים 
וכיו"ב, הם תוצר של שיתוף פעולה בין אנשים והם מחולקים מתוך עקרונות צדק כוללים. 
בבסיס רעיון הצדק החברתי עומדים אידיאלים ובהם שוויון בין בני אדם; חברה המאפשרת 
קיום הוגן ליחידים ולקבוצות מיעוט; קבלת השונה. על פעילות תחום צדק חברתי כלכלי 

 http://www.shatil.org.il/sites/tzedek בשתיל ראו

http://www.molsa. ראו למשל פרסום של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא
gov.il/NR/rdonlyres/0ED4DDC0-308D-4FD9-BE49-6FFEFB8084DB/6766/

 DANNYFLEZENSHTEIN1.pdf

בדומה לנעשה בצפון-אירלנד - ראה מאמר נפרד
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הקדמה <

סוגיות של אי-שוויון היו בליבו של הקונפליקט הקהילתי ששרר בצפון אירלנד, שהתפרץ 
בשלהי שנות ה- 60 ונמשך למעלה משלושים שנה.  למרות הקונפליקט המתמשך, 
נעשתה במהלך השנים פעילות רבה לקידום השוויון באמצעות מדיניות וחקיקה.  עם 
המעבר לאלף החדש, הלכו והתבררו השפעותיהן של פעולות אלה ומחקרים חברתיים 
הציגו ראיות חותכות ליעילותן.  השינוי שנרשם בהרכבו של כוח העבודה בצפון אירלנד 

היה עד כדי כך דרמטי שהוא תואר כשינוי דורי.    

רקע: הסכסוך בצפון אירלנד <

צפון אירלנד היא אחת מארבע המדינות שמרכיבות את הממלכה המאוחדת )בנוסף 
לאנגליה, סקוטלנד ווויילס(. היא ממוקמת בחלקו הצפון מזרחי של האי אירלנד וחולקת 
גבול עם הרפובליקה של אירלנד. אוכלוסייתה מונה כ- 1,685,000 תושבים.  צפון אירלנד 
הוקמה ב- 1921 כחלק מהממלכה המאוחדת, לאחר שאירלנד עצמה זכתה בעצמאות 
מן השלטון הבריטי שהיה בה עד אז.  עצמאות זו הושגה במאבק לאחר מאות שנים של 
שלטון בריטי, במהלכן התיישבו בריטים רבים בצפון האי. הם זכו שם לזכויות יתר ויצרו 
מצב של קיפוח ואפליה של התושבים המקוריים, האירים הקתולים, ואלו הם שורשיו 

של הקונפליקט המתמשך.

בעוד הפרוטסטנטים תומכים, כמובן, בהשארת המחוז של צפון אירלנד תחת שלטון 
בריטי, בעיני האוכלוסייה הקתולית, שברובה שאפה לשוב ולהתאחד עם שאר אירלנד, 
הקמתה מוסיפה להיות שנויה במחלוקת. חילוקי הדעות הללו בין האוכלוסייה הקתולית, 
המדגישה את שייכותה הלאומית לאירלנד )nationalist(, ובין האוכלוסייה הפרוטסטנטית, 
השואפת לאיחוד עם אנגליה )unionist(, היו הסיבה לסכסוך מר ואלים מאד במשך 
שנים רבות. בנוסף לסוגיות החוקתיות לעניין מעמדה של צפון אירלנד, הסכסוך נבע גם 
מן האפליה המתמשכת של המיעוט הקתולי על ידי הרוב הפרוטסטנטי. במהלך חמישים 
השנים, משנת 1921 ועד לשנת 1972, שבהן היה לצפון אירלנד פרלמנט וממשל משלה, 
נשמעו תדיר תלונות על אפליה על רקע דתי בתעסוקה, בדיור וגם בסדרי ההצבעה.  
אף כי במשך שנים רבות, לא נאסף בצורה פורמאלית מידע על חלקיהם של הקתולים 
והפרוטסטנטים בכוח העבודה, בשנות ה- 60 של המאה ה 20 הדעה המקובלת הייתה 
כי קיימת אפליה.  מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 1971 סיפק בפעם הראשונה הוכחות 

חותכות לקיומו של האי-שוויון ששרר בשוק העבודה ופגע באוכלוסיה הקתולית. 

מפקד האוכלוסין קבע כי בקרב גברים ונשים קתולים נרשמו רמות אבטלה גבוהות 
יותר בהשוואה לאלו שנרשמו בקרב מקביליהם הפרוטסטנטים. נתוני המפקד הצביעו 
גם על ייצוג נמוך מן המצופה של הקתולים בענפי הייצור וייצוג חסר שלהם בקרב 
עובדים בתחום ההנדסה.  מן הנתונים עלו הוכחות ברורות לאי-שוויון בתעסוקה; אחוז 

מפקד האוכלוסין 
שנערך בשנת 1971 
סיפק בפעם הראשונה 
הוכחות חותכות לקיומו 
של האי-שוויון ששרר 
בשוק העבודה ופגע 
באוכלוסיה הקתולית. 

المساواة تطوير 
مجتمع في 

تجربة منقسم: 
الشمالية إيرلندة 



הפרוטסטנטים שעבדו בעבודות צווארון לבן או בעבודות מקצועיות היה גבוה יחסית 
לחלקם באוכלוסייה. מאידך, אחוז הקתולים שהיו מועסקים בעבודות מקצועיות למחצה 

או לא מקצועיות או שהיו מובטלים, היה גבוה מחלקם באוכלוסייה. 

רקע  על  ובאי-שוויון  באפליה  לטיפול  החקיקה  ג. 
דתי: השלב הראשון  <

בשנת 1968 פרצה התקוממות אזרחית של האוכלוסייה הקתולית נגד השלטון הבריטי. 
היא כונתה בשם  The Troubles – 'הצרות' - ונמשכה גם במהלך כל העשור הבא. בשנת 
1972 הופסקה פעילותו של הפרלמנט המקומי וצפון אירלנד עברה לשליטה ישירה 
מלונדון.  באותה תקופה הוקמה גם ועדת בדיקה )שבראשה עמד הפוליטיקאי 
Van Straubenzee( כדי לבדוק אם נדרשים צעדים למניעת אפליה על רקע דתי 
בתעסוקה בצפון אירלנד. הועדה המליצה על חקיקה נגד אפליה ועל הקמת סוכנות 
הסדרה שתפקח על אכיפת החוק.  חשוב לציין כי הדו"ח דחה את האפשרות לערוך 
'אפליה מתקנת' בצורה של מכסות או יחסים קבועים של פרוטסטנטים וקתולים במקומות 
עבודה.  מאז פרסום הדו"ח חלפו שלושים שנה, שבמהלכן הוסיפו הצדדים לדחות 
אפשרות להנהיג שיטה מבוססת מכסות )למעט יוצא מן הכלל אחד - משטרה, ראה להלן(.

בעקבות המלצותיה של הועדה, חוקק בשנת 1976 החוק הראשון לשוויון הזדמנויות 
בתעסוקה. חוק זה אסר והוציא מחוץ לחוק את האפליה על רקע אמונה דתית ודעות 
פוליטיות – שני מימדי זהות אשר היוו מוקד לאפליה באותה תקופה. החוק גם כלל 
הצהרה שמעסיקים יכלו לחתום עליה כדי להצהיר בפומבי כי הם מחויבים לשוויון.  
החוק הביא להקמתה של הסוכנות לשוויון הזדמנויות בעבודה והעניק לה סמכויות 
חקירה נרחבות.  במהלך שנות ה- 80 השתמשה הסוכנות בקביעות בסמכויות שהוענקו 
לה כדי לחקור מעסיקים רבים בסקטור הפרטי בתחומי ההנדסה, הכספים והמסחר, 
ומעסיקים ציבוריים רבים לרבות אוניברסיטאות, מוסדות בריאות וחינוך ומועצות מחוזיות 

מקומיות, ובמיוחד את השירות הציבורי.

על רקע  ובאי-שוויון  לטיפול באפליה  ד. החקיקה 
דתי:השלב השני  <

באותן שנים הוגדרו עקרונות מקברייד )McBride Principles(. עקרונות אלו דרשו מן 
המעסיקים לחתום על הצהרה בה הם התחייבו, בין השאר, לפעול ל: 

< ביטול כל קריטריון מפלה על בסיס דת או מוצא אתני בעת קבלה לעבודה  

< הפעלת תכניות מיוחדות לגיוס בני קבוצות תת-מיוצגות לעבודה ולהכוונתם 
למסלולי קידום, כולל  פרסום של כל מודעות הדרושים באופן שיזמין נציגים של 
קבוצות תת-מיוצגות לפנות למשרות הפנויות, והפעלת תכניות הכשרה לקבוצות 

תת-מיוצגות במטרה לשפר את סיכוייהן להשתלב בעבודה

באותה תקופה הוקמה 
גם ועדת בדיקה כדי 
לבדוק אם נדרשים 
צעדים למניעת אפליה 
על רקע דתי בתעסוקה 
בצפון אירלנד. הועדה 
המליצה על חקיקה נגד 
אפליה
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<  איסור על שימוש בסמלים דתיים או פוליטיים פרובוקטיביים במקום העבודה

<  מינוי חברי צוות בכירים כדי לקדם את כל המאמצים הנ"ל, ודיווח שנתי לגוף 
מפקח על תוצאות המאמצים.

האירים האמריקאים דרשו כי כל החברות מצפון אירלנד שיבקשו לסחור עם ארה"ב 
יחתמו על התחייבויות ברוח זו כתנאי לקיום קשרי המסחר שלהם. ממשלת בריטניה 
נאבקה בקמפיין בטענה כי העקרונות המוצעים מיותרים מאחר שחששה מכך שמשקיעים 
אמריקנים ינטשו את צפון אירלנד אם תושמע נגדם ביקורת. בה בעת, החקירות הרבות 
שערכה הסוכנות לשוויון הזדמנויות בעבודה הציגו הוכחות ברורות לכך שנמשך הייצוג 
החסר של הקתולים במקומות העבודה.  זאת ועוד, בדיקה שערכה הוועדה המתמדת 
המייעצת בנושא זכויות אדם  באשר ליעילותן של ההוראות העלתה כי קיים צורך 

דחוף ברפורמה.                      

 .)NI 1989( בסופו של דבר, הממשלה הגיבה וחוקקה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
המיוחד בחוק לא היה הדרישה להימנע מאפליה לא חוקית אלא דווקא החובה שהוטלה 
על חברות הסקטור הפרטי והציבורי כאחד לפעול להשגת שוויון. החוק היה מבוסס 
בחלקו הגדול על שיטה שפותחה בשנות ה- 80 בקנדה, שהורתה על פיקוח וניטור 

והתירה העדפה מתקנת. עדיין לא נכללו בו הוראות לשימוש במכסות.

החובות החדשים כללו שלושה אלמנטים עיקריים:

)1( פיקוח חובה. כל מעסיק, שהעסיק בשורותיו 25 עובדים או יותר, נדרש לאסוף 
ולשמור נתונים על השתייכותם הדתית של כל עובדיו, ומידי שנה לשלוח לוועדה 
לשוויון הזדמנויות בעבודה דו"ח שבו יפרט את מספריהם של העובדים פרוטסטנטים, 
קתולים ואחרים שעובדים בכל קבוצת עיסוק.  שנתיים מאוחר יותר הורחבה חובה זו 
והיא הוחלה על כל החברות המעסיקות 11 עובדים או יותר. בעקבות זאת, הוראות 

החוק חלו על כ- 70% מכלל העובדים.

)2( עריכת בדיקות אחת לשלוש שנים. כל חברה נדרשה לערוך בדיקה, אחת לשלוש 
שנים לכל הפחות, של הרכב כוח העבודה שלה ושל שיטות ההעסקה שלה על מנת 
לקבוע אם פרוטסטנטים וקתולים נהנים וסביר להניח שימשיכו ליהנות מהשתתפות 

שווה בכוח העבודה.  

)3( מעסיקים חייבים להחליט על העדפה מתקנת. במקרים שבהם לא קיימת השתתפות 
שווה, מעסיקים חייבים להנהיג העדפה מתקנת, לרבות קביעת יעדים ולוחות זמנים.  
העדפה מתקנת היא כל פעולה שעולה בקנה אחד עם החוק, שנועדה להביא לשינוי 

חיובי.  להלן מספר דוגמאות:   

< לכלול במודעות הדרושים משפט לפיו יתקבלו בברכה במיוחד פניות מחברים 
בקבוצה עם ייצוג חסר.

< שינויים נאותים בנוהלי גיוס עובדים.

< תוכניות הכשרה שיתאימו לחברי הקבוצה עם ייצוג חסר על מנת שיציגו את 
מועמדותם למשרה בכירה.

המיוחד בחוק לא 
היה הדרישה להימנע 
מאפליה לא חוקית אלא 
דווקא החובה שהוטלה 
על חברות הסקטור 
הפרטי והציבורי כאחד 
לפעול להשגת שוויון.



ההוראות החדשות היו אמנם משמעותיות, אך הסוכנות החדשה לשוויון הזדמנויות 
בעבודה )1989( ומחליפתה, ועדת השוויון )1999( שפועלת כיום, נדרשו להשתמש 
בסמכויות החקירה הניכרות שהוענקו להן רק לעיתים רחוקות, כיוון שהמעסיקים היו 
להוטים לציית לחובות שקבעו.  רמת הציות לחובות החיוביים החדשים הייתה גבוהה מאד 
ומעסיקים גדולים הפעילו העדפה מתקנת במידת הצורך.  הסוכנות לשוויון הזדמנויות 
בעבודה וועדת השוויון פעלה וממשיכה לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם מעסיקים, 
והיא  סיפקה וממשיכה לספק להם חומרים מקיפים והדרכות. משום כך, רק לעיתים 

רחוקות היא נדרשה או נדרשת כיום להפעיל את סמכויות האכיפה הנרחבות שלה.

ה. השפעתם של חובות משפטיות יזומות לקידום השוויון <

ההוראות הייחודיות שהונהגו בצפון אירלנד עוררו עניין רב בקרב חוקרים מקומיים 
מתחום מדעי החברה ובקרב הקהילה הבינלאומית.  ידוע לכל כי ייצוג החסר הניכר 
שהיה בוטל בצורה אפקטיבית.  כיום, ההרכב הדתי של המועסקים זהה להרכב של 
אוכלוסיית בני 16 ומעלה.  יתרה מכך, ככלל, ההרכב הדתי של קבוצות התעסוקה 

העיקריות משקף את ההרכב הדתי של המועסקים.

משמח במיוחד להיווכח כי פחת במידה ניכרת מספרם של מקומות העבודה המופרדים, 
דהיינו מקומות עבודה שהעובדים המועסקים בהם נמנים על קהילה אחת בלבד. ישנן 
ראיות ברורות ביותר לגידול במספרם של מקומות העבודה המשולבים.  עובדה זו 
חשובה במיוחד שכן שתי הקהילות העיקריות מוסיפות במידה רבה לחיות בנפרד זו 
מזו, במיוחד באזורים עירוניים, לשלוח את ילדיהן לבתי ספר נפרדים ולעסוק בפעילויות 
חברתיות נפרדות. מחקר בינלאומי מצא כי הסכמי ההעדפה המתקנת הצליחו והביאו 

שינוי ניכר בטיפול בייצוג החסר.

ו. שירות המשטרה בצפון אירלנד <

הסכם בלפסט / 'יום שישי הטוב' שהיה תוצאה של תהליך השלום של שנות ה- 90, 
והיה הסכם פורמאלי שבו סיכמו הצדדים לעבוד יחד, הכיר בצורך 'לפתוח דף חדש 
במשטרה בצפון אירלנד'.  הצדדים הבינו שאם הכוונה היא כי המשטרה תצליח לפקח 
על כל הקהילות, עליה להיות מסוגלת לזכות ולקבל תמיכה מהקהילה כולה.  לשם כך, 
היה עליה לייצג נאמנה את הרכב הקהילה בכללותה.  לפיכך הוקמה ועדת המשטרה 
)פאטן(. המשימה העיקרית שהוטלה על הועדה הייתה להגדיל את חלקם של השוטרים 
הקתולים המשרתים במשטרה )Royal Ulster Constabulary( מ- 8% למספר שייצג 

את חלקם באוכלוסייה לצורך זה עוצבה גישה חדשה, אשר כללה מספר מרכיבים: 

< מחויבות לתרבות המושתתת על זכויות אדם

< שם, שבועה וקוד אתיקה שיהיה מקובל על כל הקהילה

משמח במיוחד 
להיווכח כי פחת 
במידה ניכרת מספרם 
של מקומות העבודה 
המופרדים 

הסוכנות לשוויון 
הזדמנויות בעבודה, 
נדרשה להשתמש 
בסמכויות החקירה רק 
לעיתים רחוקות, כיוון 
שהמעסיקים היו להוטים 
לציית לחובות שקבעו. 
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< שיטת גיוס של 50:50 למשך 10 שנים לפחות.  לפי הסדר זה, על כל מינוי של 
פרוטסטנטי או אחר ימונה קתולי אחד, שייבחר מתוך מאגר של מועמדים ראויים.  

כך הובטח שקריטריון הבחירה העיקרי יוסיף להיות 'זכות'.

כך הפך הגיוס לשורות המשטרה למקום העבודה היחיד בצפון אירלנד שבו משתמשים 
בשיטת המכסות.  צו שוויון הזדמנויות בעבודה תוקן כדי שיכלול את ההוראה וממשלת 
בריטניה חיפשה ביטול מהנחיית המסגרת האירופאית בנושא שוויון התייחסות.         

מאז הנהגתה של הוראת 50:50, השתנה במידה ניכרת ייצוג הקבוצות השונות של 
השוטרים בשורותיה של משטרת צפון אירלנד. אם עד 2001 היו למעלה מ-90% 
מן השוטרים פרוטסטנטים, הרי מאז הנהגתה של ההוראה, גיוסו למשטרה כ- 4000 
שוטרים וכולם עומדים בתקן הקומפטנטיות הנדרש. מאז הנהגת ההוראות הזמניות, 

נרשמה התקדמות יציבה לקראת השגת היעד – 30% קתולים בשורות המשטרה. 
   

ז. הפיכת השוויון לזרם המרכזי: השלב השלישי <

יוזמה נוספת שנבעה כתוצאה מהסכם בלפסט / 'יום שישי הטוב' הייתה חובת השוויון 
בסקטור הציבורי.  בעקבות יוזמה זו, בעת ניסוח קווי מדיניות ציבורית נכללו גם שיקולים 
של שוויון. כל מחלקות הממשל והגופים הציבוריים צריכים להתייחס כראוי לצורך 
לקדם שוויון הזדמנויות חובה זו מתייחסת לשוויון הזדמנויות בין אנשים בעלי אמונה 
דתית או דעה פוליטית שונה, מקבוצות גזע שונות, גילים שונים, מצב משפחתי או נטייה 
מינית שונה, בין גברים ונשים, בין נכים ובין מי שאינם נכים, ובין מי שיש להם או אין 

להם אנשים הסמוכים על שולחנם.

יתרה מכך, גופים ציבוריים צריכים לתת דעתם לשאיפות לקידום קשרים טובים בין 
אנשים בעלי אמונה דתית שונה, דעה פוליטית שונה או השייכים לקבוצת גזע שונה.

חשוב לציין שהחוק מפרט את רשימת הרשויות הציבוריות הנדרשות לתת דעתן לכל 
מדיניות בצורה מקיפה ולבחון אמצעים שעשויים למתן השפעה שלילית כלשהי שעשויה 
להיות למדיניות על השוויון וגם לבחון קווי מדיניות חלופיים שעשויים להיטיב לקדם 

את שוויון ההזדמנויות.

התייעצויות בנקודות שונות היא תכונה מרכזית של הדרישות, ויש בהן כדי להבטיח 
שקובעי המדיניות הציבורית ידאגו במישרין לקבוצות פגיעות.   

ח. לקחים מצפון אירלנד <

מאמר קצר זה סקר בקצרה את מגוון היוזמות שננקטו בצפון אירלנד כדי לבטל האי-
שוויון השיטתי שהיה קיים, במיוחד בין שתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות )פרוטסטנטים 

וקתולים(.

אם עד 2001 היו למעלה 
מ-90% מן השוטרים 
פרוטסטנטים, הרי מאז 
הנהגתה של ההוראה,
נרשמה התקדמות יציבה 
לקראת השגת היעד – 
30% קתולים בשורות 

המשטרה. 

גופים ציבוריים צריכים 
לתת דעתם לשאיפות 
לקידום קשרים טובים 
בין אנשים בעלי 
אמונה דתית שונה, 
דעה פוליטית שונה או 
השייכים לקבוצת גזע 
שונה.



מיותר לציין שהתוצאה המוחשית ביותר של הטיפול היעיל כל כך באי-שוויון הייתה 
העובדה שצפון אירלנד הצליחה להגיע להסכם שלום בין הצדדים ובחרה בממשלה 
המכהנת כיום. אם אי-שוויון היה בעבר מרכיב מרכזי בסכסוך, הרי ששוויון הוא כיום 

מרכיב מרכזי בשלום.

אחד מתוצרי הלוואי החשובים ביותר של הפעלת שוויון בצפון אירלנד היה שיפור 
בעיסוק במשאבי אנוש. כמעט כל המעסיקים משתמשים כיום בשיטות חדשות לגיוס 
ולבחירת כוח אדם. הסטנדרט הגבוה שנקבע היה חשוב לא רק בנושאי שוויון אלא גם 

לניהול כולל של כוחות העובדים.

חיפה היא עיר תעשייתית ברובה ולפיכך ראוי שהמאמצים להשגת שוויון יתמקדו בעיקר 
בנושאי תעסוקה.  אמנם זוהי רשות מקומית שיש בה רוב יהודי, אך עובדת קיומן של 
קהילות דתיות ואתניות רבות אחרות החיות בה, נוצרים, מוסלמים מאמינים באמונות 
אחרות או אתיאיסטים, משמעה שמן הראוי לפתח מגוון אסטרטגיות וכלים בניסיון 
ליצור סביבה כוללת עבור כולם.  דגש מיוחד ראוי שיושם על קבוצות מיעוטים נפגעות 

ועל האי שוויון המבני הקיים. צעד כזה  ישלם דיבידנד מיוחד.

למעסיקים, ובמיוחד למעסיקים במגזר הציבורי, יש הרבה מה להרוויח מנקיטת פעולה 
כדי לפתור את החסרונות הבסיסיים.  פעילות כזו, שתשפר את מצבם של לקוחותיהם 

וקהל בוחריהם, תועיל בסופו של דבר לארגונים עצמם.

עבודה עם גוף השוויון הסטטוטורי, הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה הפועלת במשרד 
התמ"ת, תעניק סמכויות נוספות להצגת מחויבותה של עיריית חיפה. ניסיונה של צפון 

אירלנד מצביע על כך שהצלחתה של שותפות כזו מאפשרת לקצור יתרונות רבים.

 

    

מיותר לציין שהתוצאה 
המוחשית ביותר של 
הטיפול היעיל כל 
כך באי-שוויון הייתה 
העובדה שצפון אירלנד 
הצליחה להגיע להסכם 
שלום בין הצדדים

 רשות מקומית שיש בה 
רוב יהודי, אך עובדת 
קיומן של קהילות דתיות 
ואתניות רבות אחרות 
החיות בה, משמעה 
שמן הראוי לפתח מגוון 
אסטרטגיות וכלים 
בניסיון ליצור סביבה 
כוללת עבור כולם.  
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 Interview with Bob Niven, European
 Union Advisor to the Equal Employment

Opportunities Commission in the
Ministry of Industry, Trade and Labor

חיפה יכולה להיות 
דוגמה ומופת

5.4
 Интервью с Бобом Найвеном,

 консультантом Европейского Союза при
 Управлении по равенству в занятости

,Министерства промышленности
 торговли и занятости

Bob Niven مستشار  مقابلة مع 
المساواة  االتحاد األوروبي لمفوضية 
الصناعة  لوزارة  التابع  التشغيل  في 

والتجارة

Haifa Can Set 
the Example

 Хайфа может
 стать примером и

образцом

أن  حيفا تستطيع 
ُيحتذى تكون مثاال 

 ቃለ መጠይቅ ከቦን ኒቨን ጋር- የኤሮፓ
 የስራ እኩልነት አስኪያጅ በአኢንዱስትሪ

መስሪያ ቤት

ሐይፋ ትልቅ 
ምሳሌ መሆን 
ትችላለች

ראיון עם Bob Niven, יועץ  האיחוד 
האירופי לנציבות השוויון לתעסוקה 
במשרד התמ"ת. מראיינת: רולי רוזן 
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Bob Niven מונה על-ידי האיחוד האירופי לשמש כיועץ לנציבות השוויון בתעסוקה 
במשרד התמ"ת. לפני היה מנהל היחידה לחוק ומדיניות שוויון הזדמנויות בשירות 
הציבורי בבריטניה, וכן היה ראש נציבות שוויון לבעלי מוגבלויות שם. הראיון איתו 

התקיים בינואר 2012

מר ניבן, אתה נמצא בארץ כדי לקדם שוויון הזדמנויות בתעסוקה ברמה הארצית, 
באמצעות הייעוץ לנציבות השוויון במשרד התמ"ת. התכנית שלנו מתמקדת בחיפה, 
והשאלה היא, אם - על-פי ניסיונך- ניתן לקדם שוויון הזדמנויות כזה ברמה המקומית 
ולא רק ברמה הארצית. מה לדעתך ניתן לעשות כדי לקדם שוויון הזדמנויות 

בתעסוקה בחיפה? 

לערים הגדולות בעולם יש כמה מאפיינים: היסטוריה, תרבות, מיקום יפה – ולחיפה יש 
את כולן. אבל מה שעושה אותן למובילות בתחומן היא כלכלה פורחת, שבה יש תעסוקה 
להרבה אנשים, והם יכולים לבחור את העבודה שלהם. כלאמר, עיר מוצלחת היא עיר 
שבה עובדים רוצים לעבוד, ושבה המעסיקים יכולים למצוא את העובדים הכי טובים, 

שיכולים לחבר אותם לשווקים.

יש כמה ערים באירופה, כמו לונדון אמסטרדם וקופנהגן, או ערים קטנות ופחות מוכרות 
– ברמן, ליברפול, מנצ'סטר, שעשו מאמצים מיוחדים כדי למשוך אנשים, גם מעסיקים 
וגם עובדים. הן פעלו כדי לייצר ג'ובים מעניינים, להיות בראש הכלכלה, לא לפגר מאחור.

מנצ'סטר, למשל, היתה המנהיגה של המהפכה התעשייתית, אבל אחר-כך עברה תקופה 
קשה, משום שהתעשיות שעליהן היא נשענה לא היו תחרותיות יותר: בערים אחרות 
אפשר היה ליצר אותו הדבר במחירים זולים יותר. לא היו שם ג'ובים טובים, אנשים 
התחילו לעזוב, בייחוד יותר דרומה בתוך אנגליה. ואז העירייה היתה צריכה להתערב.

הם לא רצו אוכלוסייה מזדקנת, אלא אוכלוסייה צעירה עם יכולות ורעיונות חדשים. כדי 
לעשות זאת הם לא יכלו להישען רק על האוכלוסייה הלבנה. היו שם הרבה מהגרים, בעיקר 
מהודו, פקיסטן ובנגאלה-דש. העירייה עשתה מאמצים אדירים לשלב את המהגרים, שבנו 
קהילות דינאמיות מאוד. היו בעיות של שיכון, תרבות, שפה. המועצה סיפקה הזדמנויות 
לכל הקהילות להשקיע בעסקים, לשכור אנשים. הם בנו פארקים תעשייתיים, נתנו 
מענקים, וגם הציעו לאוכלוסייה הלבנה לחשוב על הכישרונות שיש אצל הקהילה של 
המהגרים. מנצ'סטר עברה שינוי אדיר מהמקום שבו היתה לפני 30 שנה. זו עיר פורחת 
בתחום של טכנולוגיות חדשות, תעשייה של שירותים – ביטוח, פינאנסים, וגם תיירות 
רב-תרבותית, מסעדות וכו'. היא היתה בתחתית הרשימה מבחינת שיעורי אבטלה ומדדים 
אחרים, היום היא במקום הרבה יותר גבוה. הם מאוד הצליחו בכך שהתמקדו בצרכים 
של העובדים והמעסיקים. הם גם עשו מאמצים אדירים לשנות את עצמם כמעסיקים. 
הם פנו החוצה בניסיון לגייס אנשים לעבוד בעירייה, הם בנו תכניות הכשרה לעובדים 
החדשים מקהילות המהגרים. הם רצו שהעובדים החדשים לא רק יעשו את העבודה 
שלהם, אלא ישתלבו. הם גם שילבו נציגים של קהילות בעבודת העירייה. הם לא רק 
התייעצו איתם, לא שלחו שאלונים, אלא הזמינו נציגים לישיבות ושולחנות עגולים. הם 

לא קיבלו את ההחלטות, זה נשמר למועצה, אבל כן השמיעו את הקול שלהם. 

חיפה היא עיר 
שהאוכלוסייה שלה 
מזדקנת, היא צריכה 
להיאבק על הישארותם 
של צעירים. יש קהילות 
שיש להן יותר צעירים, 
כמו הערבים או החרדים, 
וחיפה צריכה להתאמץ 
כדי להפוך להיות 
אטרקטיבית לאוכלוסיות 
האלו. 



אני לא מבקש לטעון שזה סיפור הצלחה חד-משמעי, והמהומות שהיו בעיר בקייץ 
2011, כמו בערים אחרות באנגליה, מראות שיש עוד דרך ארוכה לעבור. אבל חשוב 

כן לראות גם את ההישגים.

מהיכרותך עם העיר, האם תכנית כזו נראית לך ישימה לגבי חיפה? 

בין ערים שונות יש נקודות דמיון ויש הבדלים, ולא צריך להניח שמה שעבד במקום 
אחד – באירופה למשל – יעבוד בהכרח גם במקום אחר. חשוב להיות רגישים גם לנקודות 
הדמיון אבל גם לנקודות השוני, וכל עיר צריכה למצוא את הדרך שלה לפיתוח, שוויון 
וקדמה. עם זאת, כן כדאי לנסות ללמוד מניסיונם של אחרים, ולבחון מה מתאים לעיר, 

ואת הידע הזה אני בא להציע. 

חיפה היא עיר נעימה, היא עיר אטרקטיבית, והיא יותר קרובה לעיר שנהנית מהמגוון 
שבה יחסית לערים אחרות. עם זאת, היא עיר שהאוכלוסייה שלה מזדקנת, היא צריכה 
להיאבק על הישארותם של צעירים. יש קהילות שיש להן יותר צעירים, כמו הערבים 
והחרדים, וחיפה צריכה להתאמץ כדי להפוך להיות אטרקטיבית גם לאוכלוסיות האלו.  

העולם הופך יותר ויותר מגוון. גם למשיכת תיירים, או למשיכת השקעות, חברות יצליחו 
יותר אם הן יראו שיש להם כוח עבודה מגוון, ערים ימשכו השקעות אם יצליחו לראות 
ולהציג את המגוון האנושי הקיים בהן כיתרון. חיפה צריכה למקם את עצמה לא רק כעיר 
בישראל, אלא גם כעיר בעולם, ושם השונות והמגוון נתפסים כיתרון. זה גם רעיון שהוא 
נכון מוסרית, אבל הוא גם נותן יתרון כלכלי. אם חיפה תעשה זאת, זה ייתן לה יתרון יחסי 
בהשוואה לערים אחרות בארץ.  אם היא תצליח לבסס את הדימוי שלה כעיר משותפת 

ומגוונת באמצעות פעולה לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה בעיר, זה בהחלט יסייע.

מה העירייה צריכה לעשות? 

העירייה צריכה להיות דוגמה אישית של איך מעסיק בעיר מגוונת פועל. יש התקדמות, 
יש ערבים בתפקידים בכירים בעירייה – הגזבר, עוד אנשים במחלקת הכספים, ואני 
מבין שיש גם אנשים בתפקידים נוספים. זו התחלה טובה, אבל צריך לבחון זאת בכלים 
מסודרים ולא על סמך התרשמות. כצעד ראשון העירייה יכולה לערוך בדיקה ואז 
לפרסם את מבנה ההעסקה שלה, כמה אנשים מאלו קהילות נמצאים באלו מחלקות 
או תפקידים, וזאת בהשוואה למבנה האוכלוסייה בעיר. אם המצב טוב זה כמובן משמח, 
במידה ויתגלו פערים משמעותיים, העירייה צריכה לקחת על עצמה לשנות זאת. כמובן 
שזה תהליך ארוך טווח שלא מתרחש מהיום למחר, אבל עצם ההצהרה על הכיוון היא 
חשובה, גם באופן מעשי וגם כצעד מנהיגותי ודוגמה לעסקים וחברות אחרות בעיר. אם 
המצב הוא שרוב הערבים או יוצאי אתיופיה או ברית-המועצות הם במשרות נמוכות, 

צריך לחשוב איך אפשר לקדם אותם, איך אפשר להכשיר אותם להתקדם בעבודה. 

צריך גם הכשרות למנהלים בעירייה, איך לזהות אנשים מוכשרים שבאים מהקהילות 
שונות משלהם. למשל יוצאי אתיופיה נוטים להיות שקטים וביישנים, ואנשים מפרשים 
זאת כחוסר מוטיבציה. צריך להגדיר זאת כתפקידו של המנהל, לקדם את הכישורים 
שיש לעובדים שלהם. יש דוגמאות בעולם מכך שעיריות עשו מאמצים לשלב אוכלוסיות 
מהגרים, כמו מנצ'סטר. האנשים שבאים מהקהילות מכירים אותן טוב יותר, אם העירייה 

חיפה צריכה למקם 
את עצמה לא רק כעיר 
בישראל, אלא גם כעיר 
בעולם, ושם השונות 
והמגוון נתפסים כיתרון. 
זה גם רעיון שהוא נכון 
מוסרית, אבל הוא גם 
נותן יתרון כלכלי.

בערים שבהן היה 
יותר שילוב לא היו 
התפרעויות. ככל שעיר 
יותר מחולקת, כך יש 
יותר סיכוי לאלימות
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שוקלת צעדים חדשים הם יכולים לעזור להתאים את המדיניות לצרכים שלהם. זה 
משנה את הדימוי של העירייה בקרב בני הקהילות האלו. אנשים אומרים: 'אם בן-דוד 
שלי עובד שם הם כנראה בסדר'. באופן הזה העירייה יכולה גם להוות דוגמה לעסקים 

הקטנים בעיר. 

לפני עשר שנים היו מהומות גדולות בערים כמו Bradford. כשעשו אחר-כך מחקר 
גילו ששתי הקהילות היו מנותקות: הן הלכו לבתי ספר נפרדים, שכונות נפרדות, חנויות 
נפרדות. בערים שבהן היה יותר שילוב לא היו התפרעויות. ככל שעיר יותר מחולקת, 

כך יש יותר סיכוי לאלימות.

החלטה של העירייה לפעול בכיוון זה תעורר בודאי גם התנגדות. זה קרה גם באנגליה? 

בוודאי, לא כולם מאושרים מהתהליכים האלו. יש קבוצה שלמה של לבנים עניים שעזבו 
את בית-הספר בגיל צעיר, שלא היו להם המון כישורים, וכשהם ראו את השחורים או 
יוצאי הודו עולים ומתעשרים, זה יצר אצלם תחושת איום קשה. כשמנסים לקדם את 
המהגרים, צריך לשים לב מאוד גם לקבוצות המוחלשות בחברה הוותיקה. זה צריך 
להיות משהו שכולם מרוויחים ממנו. ועם זאת, כשמנסים לבנות יחסים בין הקהילות, 
מקום העבודה הוא מקום טוב ליצור מפגש. לשם אנשים חייבים ללכת, יש שם כללים 
ברורים לפעולה משותפת, זה לא תלוי ברצונם הטוב של האנשים וזה קורה פשוט 
מעצם השהות באותו מקום. זה פחות מאיים מבתי-ספר משותפים או מגורים משותפים, 

שמעוררים יותר התנגדות בקרב קבוצות מסויימות, וזה חיוני לכלכלה. 

אין בכוונתי לאמר בכך שאני מתנגד לבתי-ספר או לשכונות מגורים משותפות – כדי 
ליצור עיר משותפת כל המנגנונים חשובים. אבל אני כן מאמין שקל יותר להתחיל 
במקומות עבודה משותפים, יחסית זה מקום שמעורר פחות התנגדות. אני מאמין שזה 
תהליך שחיפה יכולה להוביל בישראל, היא יכולה להיות מופת בארץ ובעולם בעניין הזה. 

כשמנסים לבנות יחסים 
בין הקהילות, מקום 
העבודה הוא מקום 
טוב ליצור מפגש. לשם 
אנשים חייבים ללכת, 
יש שם כללים ברורים 
לפעולה משותפת, זה לא 
תלוי ברצונם הטוב של 
האנשים.
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2010, לפנות ערב, שדרות בן-גוריון. מכוניות משטרה חוסמות  שלושים בדצמבר 
את הגישה לרחוב, 'תהיו ערניים, שאף אחד לא---' אומר איזה קצין משטרה שעומד 
בכניסה בקשר. שומרים עם מקטורנים כתומים זוהרים שעליהם כתוב 'מטאור 
אבטחה' עומדים בכניסה, ובודקים את כליהם של היוצאים והנכנסים. השוטר אומר: 

'מעכשיו כל רכב שרוצה לצאת מחכה עד אחת בלילה.' 

בפנים, השדרה המוכרת כמו שינתה את פניה: הבתים מוארים באור נגוהות, על 
מרפסות בתי המלון הקטנים והכניסות למסעדות מרצרצים אורותיהם הצבעוניים 
דוזאן,  של עצי חג המולד. הצבי של סנטה קלאוס מאיר את הכניסה למסעדת 
ודמותו החביבה, השמנמנה, בחליפת הארגמן שלו וזקנו הלבן, מבצבצת מכל פינה. 
על הגדרות ובתוך העציצים יש משהו שנראה כמו שלג מפלסטיק, על המדרכה 
עומדת תיבת נגינה ישנה מהולנד, וגל מצטלמת על ידה. את המנגינה שלה, עם זאת, 
קשה לשמוע: ברקע נשמעים צלילי תיפוף עזים, שקשה לטעות בעוצמת הנוכחות 
שהם משדרים: תתם! תתם! תתם! המקלות מכים בעשרות תופים קטנים, המקצב 
אחיד, חד-גוני, עתיר כוח. במקומות אחרים היה התיפוף הזה קריאה למלחמה, כאן 

המשמעות חד-משמעית פחות – או אולי לא?

שכן במעלה הרחוב, במפתיע ואולי גם לא, מופיע עתה מצעד צבאי מובהק: מאות 
ילדים בבגדי חאקי, עניבות סביב צווארם, מסודרים על-פי הגובה, צועדים שמאל 
ימין ומכים בתופים 'בקצב אחיד של חייל בתפקיד', כמאמר הדקלום הנושן ההוא. 
בראשם צועדת דמות סנטה-קלאוס המנצחת על המהלך, איש שמנמן עם זקן לבן 
המצלצל בפעמון שוויצרי גדול. מדריכים בין השורות עם משרוקיות בפיהם מכתיבים 

את הקצב: תתה! תתתה! תתה תתה תתם! ושוב: תתה! תתתה! תתה תתה תתם!

הקבוצה הצועדת בראש המצעד לבושה נעלי עור גבוהות, לבנות, חגיגיות. בעקבותיה 
מופיעה קבוצה אחרת, חבריה נושאים חמת חלילים סקוטיות, והם מחללים בהם 
מן יללה משונה. קבוצה של ילדות בשמלות ורודות של שחרזדות קוטעת את רצף 
החאקי, המתחדש שוב בקבוצה הבאה של המתופפים. על כתפיהם הם עונדים 
סמלים של הצופים בערבית, וגם המדריכים המיישרים את השורות נותנים את 
הוראותיהם בערבית "מן הון, מן הון' גוער אחד מהם באיזה חיימק'ה שהתבלבל 
בכיוונים. איכשהו, בלי לשים לב, אני שומעת פתאום איזה שיר מוכר ממקום ומזמן 
אחר מתנגן בי: למרבית החרדה, זהו שיר הפרטיזנים, זה המוכר מטקסי ימי השואה. 
'זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא' מתנגנות בי המילים המוכרות 'ומצעדנו עוד ירעים: 
אנחנו פה.' אבל מצעדם של מי מרעים כאן עכשיו, בשדרות הקרויות – מכל השמות 
– על שמו של מייסד מדינת היהודים, דויד בן-גוריון? מי מרעים פה את נוכחותו, 
לכבוד מי חסמה המשטרה את הרחוב הראשי, על מי מגנים השומרים והשוטרים, 
ומה עושה עץ האשוח הענק, העשוי מבקבוקים ממוחזרים ברחובה הראשי של 
העיר שמאמץ רב כל-כך הושקע – כפי שראיתי רק לאחרונה בתערוכה ברחוב 
הזה בדיוק – בהפיכתה ל'עיר עברית'? איך צועד מצעד ערבי רב כוח – גם אם נטול 
דגלים לאומיים – במרכז השדרה הראשית הזו, מי הרשה להדליק כאן עצי חג מולד, 
מי הזמין לכאן את כל ההמון הרב הזה, ואיך זה יתכן כי כל זה מתרחש בליבה של 
העיר השלישית בגודלה במדינת הלאום היהודית, מדינתו של עם קטן מוקף אויבים? 

אבל מצעדם של מי 
מרעים כאן עכשיו, 
בשדרות הקרויות – מכל 
השמות – על שמו של 
מייסד מדינת היהודים, 
דויד בן-גוריון? על 
מי מגנים השומרים 
והשוטרים, ומה עושה 
עץ האשוח הענק, העשוי 
מבקבוקים ממוחזרים 
ברחובה הראשי של 
העיר שמאמץ רב כל-כך 
הושקע בהפיכתה ל'עיר 
עברית'? 



גישות מדיניות עכשוויות לשונות תרבותית מתמקדות יותר ויותר ברמת העיר, 
ונפרדות מתפיסות  שבהן המרחב של האומה נתפס כזירה המרכזית לבניית חברות 
של שונות, כותבים  Francis Leo Collins & Wardlow Friesen במאמר על ניסיון 
ליישם תפיסה רב-תרבותית בניהול העיר  Auckland ב New Zealand.  מגמה זו 
היא חלק מתהליך מתמשך בשני העשורים האחרונים, במהלכו הפכו הערים לאתר 
מרכזי בישום תפיסות ניאו ליבראליות: כוחות שוק עיצבו את המרחבים העירוניים, 
והדגש הושם על תחרות בין ערים ואידיאולוגיה של יזמות, כולל עידוד יזמות 
כלכלית הקשורה לתרבות ויצירתיות, ואשר נתפסת ככלי לחיבורה של לכוחות 
גלובאליים ולאומיים.  גם האחריות על הפיתוח הכלכלי של העיר, וקידומה במסגרת 
התחרות הבין-עירונית הגלובאלית עברה לעיריות. השונות הבין-תרבותית בערים 
)diversity advantage( וכמפתח להצלחה עירונית. היא  רבות  נתפסת כיתרון 
אמורה לתרום לחיות )vibrancy( ויצירתיות, מתוך הנחה שערים שבהן יש סובלנות 
. על-פי תפיסה זו, שונות עירונית  לשוני מושכות משקיעים ופיתוח כלכלי
)Urban Diversity( היא תנאי להצלחה בעולם הגלובאלי. כיצד משפיעות תפיסות 

חדשניות אלו על חיפה, ואיך הן באות לידי ביטוי באירועי חג החגים?

אירוע זה, כפי שכתבה איילת פלד-ברטל בעבודת התיזה שלה משנת  2001, הוא 
אתר רב פרדוקסים, המביא לידי ביטוי מספר תהליכים ואינטרסים. 2  מטרת הפרק 
הנוכחי היא לבחון את האירוע מנקודת המבט הכלכלית, ואת האופן שבו הוא 
מתמודד עם, מאתגר את, אך גם מנסה לשמור על קווי הגבול של מדינת הלאום, 

ומסתבך כך בדרכים מופלאות ומרתקות. 

:Money makes the world go around
על חג החגים בעולם של קפיטליזם וגלובאליזציה < 

בתיזה על חג החגים מתארת פלד-ברטל את ההיסטוריה של הפסטיבל: הוא התקיים 
לראשונה בשנת 1994, בתקופת האופוריה שאחרי הסכמי אוסלו, והושפע כמובן 
מן הפנטזיה על שלום במזרח תיכון חדש', אשר נראתה אז – לרגע – כברת מימוש. 
בכך הוא הביא לידי ביטוי הקשרים פוליטיים רחבים, ועם זאת, כבר מראשיתו, היו 
לו גם אספקטים כלכליים: בפוטנציה, כינון שלום אזורי עשוי היה להחזיר לחיפה 
את המעמד של מטרופולין כלל מזרח-תיכוני, אותו איבדה עם כינון הגבולות בתום 
המלחמה ב-1948. בראייה זו, כותבת פלד-ברטל, תושביה הערבים של הערים 
עשויים היו לקבל תפקיד חיוני כאנשי קשר עם האזור, ומכאן, ששיפור מצבם 
באותה תקופה הפך אינטרס עירוני בעל ערך כלכלי אסטרטגי . אלא שזה לא היה 

ההקשר הרחב היחיד, שהשפיע על התפתחותו של הפסטיבל.

גם הגלובליזציה, כותבת פלד-ברטל, שיחקה תפקיד מרכזי בהתפתחות זו: אחת 
מתוצאות הגלובליזציה היא החלשת מדינת הלאום, בין השאר כתוצאה מעליית כוחן 
של חברות בינלאומיות, כאשר ערים – ולא רק מדינות – מתחרות על היכולת למשוך 
אליהן מפעלים, תעשייה ומוקדי תעסוקה. המדינה הופכת כפופה יותר ללחצים 

השונות הבין-תרבותית 
בערים רבות  נתפסת 
כיתרון וכמפתח 
להצלחה עירונית. היא 
אמורה לתרום לחיות  
ויצירתיות, מתוך הנחה 
שערים שבהן יש 
סובלנות לשוני מושכות 
משקיעים ופיתוח כלכלי. 

1
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מבחוץ, וערים מתחילות ליצר תרבות עירונית על בסיס מסחרי ולא אידיאולוגי. 
כך, באופן אירוני, 'גוייס' המימד הערבי בעיר לחיפוש העירוני אחרי מאפיין ייחודי 
והפך לכלי שיווקי לתיירות. בכך גילם הפסטיבל שילוב של מגמות ותהליכים רחבים 
- גלובליזציה שבאה לידי ביטוי ברמה המקומית. הוא גם היווה ביטוי למסורת 
מקומית, שבה השקיעה עיריית חיפה באירועי תרבות עירוניים ייחודיים – אך באופן 
אחר, מפתיע או אולי לא,  הוא גם העמיד את המסורת הזו על ראשה: שכן, בעוד 
שבשנות החמישים שימשו הטקסים )למשל מצעד המחולות ביום העצמאות( כלי 
לעיצוב התרבות הפוליטית האזרחית, במטרה לנטוע את האמונה במרכזיות המדינה 
וההזדהות עם ערכיה, הרי שחג החגים הציג אג'נדה אחרת, אשר שמה במרכז הבמה 

דווקא את ה'אחר' בעיר.

במובן זה, התגייסותה של עיריית חיפה לציון חג החגים הוא ביטוי לשינוי, כאשר 
במרכז האירוע לא עומדים עוד סמלים לאומיים יהודיים, אלא ערבוב של סמלים 
נוצרים, מוסלמים לעיתים )כאשר  החג 'נופל' גם על   הרמדאן(  ובעיקר  סמלים  
גלובאליים,  מערביים,  של תרבות הצריכה. להבדיל מאירועים פומביים אחרים 
שמטרתם חיזוק הזהות המשותפת של היהודים, כותבת פלד-ברטל, כאן יש פסטיבל 
שבמרכזו מפגש בין שתי קבוצות מובחנות וקונפליקטואליות. בניגוד לחגים המאורגנים 
בדרך כלל על-ידי הממסד, )למשל יום העצמאות( חג החגים הוא חג קולקטיבי 

המכיל גם זהויות דתיות אחרות ומרחיב את הגדרת הקולקטיב.     

כדוגמה ליחס המקבל יותר כלפי זהויות דתיות השונות מן הזהות היהודית מביאה 
פלד-ברטל את יחסה הסלחני של המשטרה למה שהן בעצם סוג של 'התפרעויות' 
על רקע דתי בעיר – פיצוץ חזיזים וזיקוקים בחג הצלב או בליל הסילבסטר. לדעתה, 
המשטרה מאפשרת 'התפרעויות'  אלו משום שהיא רואה בהן סוג של 'מחאה רכה' 
על רקע דתי, והתגובה בודאי היתה אחרת לו אותם מעשים היו נעשים על רקע 
לאומי. מחאה על רקע לאומי נתקלת בתגובה קשה, היא כותבת, אך לעומת זאת, 
כל זמן שהמחאה נתפסת כדתית ולא לאומית היא פחות מאיימת, המימסד משלים   

איתה ומאפשר אותה. 

גלובליזציה זה כאן <

התופעה החיפאית הזו מהווה, כמובן חלק מהקשר רחב יותר:  במאמרו 'בין הנשק 
והמשק: ישראל בעידן העולמקומי )Glocal(, מתאר גם הסוציולוג אורי רם מגמות 
עולמיות ומגמות מקומיות, אשר, בשילובן הניגודי, מחלישות את מדינת הלאום.3 
תרבות הצריכה המערבית והחשיפה הגוברת לאורח החיים המערבי באמצעות 
הטכנולוגיות החדשות, כותב רם, עודדה גם מעבר מתרבות קולקטיביסטית לתרבות 
אינדיבידואליסטית. לדבריו, במישור התרבותי, התפתחה בארץ עמדה פוסט-ציונית, 
אשר, גם אם איננה מוצהרת, מפרקת את הלכידות הקיבוצית, את התחושה הלאומית 
של הרצף ההיסטורי ואת האמונה במשמעות נשגבת, ומחליפה אותן בנרטיבים 
שונים . כך, הפוסט-ציונות הליבראלית מעוגנת בזהות יחידאית, עכשווית, הישגית, 

בעוד שבשנות החמישים 
שימשו הטקסים 
כלי לעיצוב התרבות 
הפוליטית האזרחית, 
במטרה לנטוע את 
האמונה במרכזיות 
המדינה וההזדהות עם 
ערכיה, הרי שחג החגים 
הציג אג'נדה אחרת, 
אשר שמה במרכז הבמה 
דווקא את ה'אחר' בעיר

חג החגים הוא חג 
קולקטיבי המכיל גם 
זהויות דתיות אחרות 
ומרחיב את הגדרת 
הקולקטיב.     



צרכנית ונהנתנית, והיא היפוכה של הזהות הלאומית, המגבשת, המגייסת, הסגפנית 
והמאחדת. העמדה הפוסט-ציונית הזו איננה מדוברת ומוצהרת, אין לה ביטויים 
'פוסט-ציונות רכה', שבה המעמד הבינוני המבוסס  מוסדיים, אבל היא סוג של 
והמשכיל נושא זהות גלובאליסטית, אזרחית, חילונית ודמוקרטית. במקרים רבים, 
לדבריו, מדובר בדור ההמשך של בוני המדינה, אלא שיובל לאחר הקמתה, מבקשים 
בנים אלו להתנתק מהאתוס הקולקטיבי ולממש יכולות בחברה אזרחית. הקפיטליזם 
הגלובאלי, לטענתו, מנטרל את הלאומיות מבכורתה. האם לסדק הזה חדר גם חג 
החגים? האם זהו התהליך שמאפשר את המצעד הפלסטיני ואת אורות עץ חג 

המולד בשדרות בן-גוריון?

במבט ראשון, נראה כי התשובה היא חיובית – שכן כל ההתרחשות של אותו אחר-
צהריים חורפי וחוגג בשדרות סותרת – על-פניה – את הלוגיקה של מדינת הלאום. 
במדינת הלאום היהודית הגאה, שבה הלאום ממוקף גם לדת, הרי לא יעלה על 
הדעת כי העירייה – סמל הממלכתיות – תזמין את עמישראל, על טפיו וזקניו, לחגוג 
את חג המולד, חג הולדת 'משיחם', ולהדליק את  אורות  העץ שהוא כל כולו סמל 
ה'אחר'. בלוגיקה הזו, אין גם שום סבירות לסגירת רחוב ראשי במרכזה של העיר, 
כדי לאפשר מצעד של ילדים פלסטיניים עם תופי אדירים, מדי חאקי מגוהצים 
ותזמורות של חמתות חלילים סקוטיות צורמות. נראה כי הכוח הכלכלי – זה ההופך 
את עצי חג המולד, בובות הסנטה-קלאוס, והמצעד הכמו-אנגלי לאטרקציה תיירותית, 
שבמסגרתה ניתן להזמין תיירים לחגוג את חג המולד בשדרות בן-גוריון במקום 
בChamps Elysee - מנצח את הכוחות אשר היו רואים באירוע שכזה, בחסות 

העירייה, כפירה בעיקר. 

המרכז הפוליטי בישראל, כותב רם, מתבקע סביב הסתירות שהיו גלומות בו מלכתחילה: 
סתירה בין לאומנות אתנית לדמוקרטיה אזרחית, וסתירה בין שאיפות גלובאליסטיות 
של המעמד הבינוני למגמות אתניות לוקליסטיות של מעמד העובדים. בעוד התפיסות 
הלוקליסטיות מתמקדות ביהדות על פרשנויותיה השונות )דת, לאום או שניהם(, 
התפיסה הפוסט-ציונית רואה במדינה מסגרת מנהלית תכליתית. חלק מנושאי 
מגמה זו בוחרים בעמדה מתוך הכרה 'שמאלנית', בעוד האחרים הם 'פוסט-ציוניים 
מעשיים': הם שואפים להשתלב במערכת הגלובאלית בלי אידיאולוגיה מוצהרת. 
אומנם בשני המקרים מדובר בדה-קונסטרוקציה של המסגרת הלאומית ההגמונית 
הקודמת, טוען רם, אך התנועה הפוסט-ציונית הליבראלית איננה מוצהרת: היא 
קיימת במשתמע, ניתן לגלות אותה מתוך פועלה. בהקשר זה, ניתן לראות את 
חגיגות חג המולד והמצעד הפלסטיני בשדרות בן-גוריון כביטוי – מודע יותר או 
פחות – של תנועה לא מוצהרת זו, הפעם בגילומה הגלוקאלי החיפאי. בחיפה, 
אומרים החוגגים המצביעים ברגליהם, אנחנו רוצים לחגוג את חג המולד כמו בכל 
העולם, כמו בטלוויזיה: להדליק את הנרות על עץ חג האשוח, להתפעל מסנטה 
קלאוס השמנמן. לפחות לערב זה, סמלי הלאום נשארים בבית. גלובליזציה זה כאן.

תיירותית, שבמסגרתה 
ניתן להזמין תיירים 
לחגוג את חג המולד 
בשדרות בן-גוריון מנצח 
את הכוחות אשר היו 
רואים באירוע שכזה, 
בחסות העירייה, כפירה 
בעיקר. 
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שפי, אדלר, חומסקי וורשבסקי < 

לדברי רם, תהליכים אלו משפיעים גם על הדימוי העצמי – העיתונות גאה להציג 
את ישראל כחברה במועדון המדינות המתפתחות, ריבוי קשרי העסקים עם אירופה 
או ארצות-הברית גורם לשאיפה להדמות לתרבויות אלו. על יכולתו של חג החגים 
למלא את שאיפתם של החיפאים ל'הידמות למערב' עמדה גם פלד-ברטל, אשר 
תיארה כיצד היהודים והנוצרים מתחברים באמצעות קונצרטים בכנסיות וחגיגות 
חג המולד, באופן המאפשר ליהודים להתחבר לתרבות המערבית ה'גלובאלית', של 
עץ האשוח המקושט, בעוד המוסלמים נשארים יותר בשוליים. כשהם באים לחגוג 
את חג החגים, כותבת פלד-ברטל, היהודים באים לחפש את ה'אקזוטי', אבל גם 
רוצים להרגיע את עצמם, לוודא שהערבים אינם מסוכנים. בהקשר זה משמשת 
'כמו באמריקה', מערבית, מוכרת, אפילו  -  היא  ומרגיע  גורמת מתווך  הנצרות 
מושכת. בהקשר זה, ניתן להבין גם את היחס למצעד החאקי: למרות שהם מבטאים 
נוכחות ערבית, כפי שכתבה גם עמליה סער במאמרה על הנוצרים בעיר,4 הצופים 
נתפסים גם כחלק מאיזה סדר מערבי מוכר, חברים בתנועה בינלאומית המוכרת 
גם ברחוב היהודי, שם יש לה אפילו סממנים ציוניים, ומחללים בחלילים סקוטים 

שגם הם אינם נתפסים כאיום. 

כך נראה כי בנוסף על המשיכה הכלכלית, ריבוי הסמלים הנוצריים הנתפסים 
כ'מערביים' )סנטה קלאוס, העצים המקושטים וכו'( הם המאפשרים את הנוכחות 
הערבית בשדרות בן-גוריון, כאשר התנאי )המדובר או לא( הוא הישארותם של 
סמלים לאומיים בחוץ: הצופים צועדים לבושי חאקי ומתופפים בתופיהם הגדולים, 
אך אף דגל פלסטיני אינו מונף, וגם הדגלים האדומים )שיונפו כאן בקייץ שלאחר 
מכן, על-ידי נגני אותן תזמורות בדיוק( אינם משתתפים בחגיגה. חג החגים הוא 
אירוע פסיאודו-נוצרי, פסיאודו-מערבי, שבו הזהות התרבותית הנוצרית מוצגת 
כתרבות מערבית גלובאלית, וכך מאפשרת את דחיקתה – ולו הרגעית – של הזהות 
היהודית הלאומית השלטת בעיר בדרך כלל. בעוד יהודים רבים רואים בביתם שלהם 
טריטוריה המגדירה את זהותם )ולכן אין אפשרות להציב בה עץ חג מולד( הם, 
וכמוהם העירייה, מוכנים, גם אם באופן זמני מאוד ושברירי מאוד,  לקבל לרגעים 
את המרחב הציבורי העירוני של השדרות כמרחב משותף, לא-יהודי, שבו הצבת 
העץ והסמלים הנלווים לו, ככל הנראה, אינה מאיימת על זהותם. אלא שגם לנכונות 
זו, למדו בעלי העסקים בשדרה, יש גבול: כך למשל, כאשר בחורף 2010 הם ביקשו 
לקרוא לאירוע, שנערך ערב לפני ליל הסילבסטר בשמו הנוצרי, סרבה העירייה 
לעשות כן, ובמקום זאת פרסמה אותו תחת השם העברי 'חם פה' – שם שתורגם גם 
לערבית ואנגלית, )hampo( ובהן נתפס, כמובן, כחסר כל משמעות. בהתעקשות זו 
באה לידי ביטוי האמביבלנטיות העירונית, אשר שאפה לדמות למערב מחד – אך 

התקשתה לוותר על סממני מדינת הלאום היהודית מאידך. 

ביטוי סמלי לאמביבלנטיות ניתן היה לראות גם בעיגולי קרטון קטנים, אשר חולקו 
ברחוב במהלך האירוע. בכותרת שלהם נכתב 'חם פה' – באותיות עבריות גדולות, 

למרות שהם מבטאים 
נוכחות ערבית, הצופים 
נתפסים גם כחלק 
מאיזה סדר מערבי 
מוכר, חברים בתנועה 
בינלאומית המוכרת גם 
ברחוב היהודי



ובאותיות ערביות ואנגלית קטנות. כותרת המשנה הבטיחה 'חורף חם במושבה 
הגרמנית', ורק באותיות הקטנות ממש התבהרה משמעותו של האירוע, אשר יכלול, 
כך נכתב )בקטן( 'עץ אשוח ענק/תהלוכת סנטה קלאוסים/צלילי פעמונים יפניים/
תהלוכת פולקלור/תזמורת כלי נשיפה/שאנסונים צרפתים' --  ועוד ועוד סמלים 

ומטעמים של חג מולד כהלכתו.

בחלקו העליון של העיגול חורר חור קטן, שסביבו – באותיות ממש קטנטנות – 
נכתב בעברית 'קישוט לתלייה על עץ חג המולד'. למרות איזכורם של עצי האשוח 
ותהלוכת ה'סנטה קלאוסים' ברשימת האירועים, הטקסט הקטנטן הזה סביב החור 
הוא היחיד שבו נזכר החג הנוצרי בשמו המפורש. עבור מי מחלקת העירייה בשלושים 
לדצמבר - כלאמר, חמישה ימים לאחר מועד החג - קישוטים לעץ, עם הוראות 
תלייה בעברית? ומי יבחר לקשט את העץ שלו בעיגולי קרטון של העירייה שבהם 
 ?hampo לא מופיע שם החג, וכותרתו בעברית וערבית היא המילים חסרות הפשר
אכן, נפלאות אופני חגיגת חג המולד, וגם אופני ההתפתלות של האגף לדוברות, 
הסברה ופרסום של העירייה  ומשרד הפרסום שפי, אדלר, חומסקי וורשבסקי 
החתומים על העיגול הייחודי.  קשה לחשוב על ביטוי סמלי מוצלח יותר לניסיון 
לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה – גם לשמור על סממני מדינת הלאום 
)בטקסט ובשם העברי המודגשים( אך גם לחגוג את החג האחר, ובהיפוך שלישי 
אך אולי לא אחרון - אפילו לתלות את הפרסומת עצמה כקישוט על העץ האסור, 
וכך להנציח שוב, בעברית, ובגדול, את ההגמוניה על העץ ה'אחר', לנכס את המרחב 
של הזר לעצמי ולהפוך אותו למוכר, למביא רווחים, לאתר פרסומת לאגף הדוברות 

ולמשרד הפרסום של שפי, אדלר, חומסקי וורשבסקי. מ.ש.ל.  
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עבור מי מחלקת 
העירייה בשלושים 
לדצמבר - קישוטים 
לעץ, עם הוראות תלייה 
בעברית? ומי יבחר 
לקשט את העץ שלו 
בעיגולי קרטון של 
העירייה שבהם לא 
מופיע שם החג, וכותרתו 
בעברית וערבית היא 
המילים חסרות הפשר 
?hampo
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קווים מנחים לפרק 
כלכלה ותעסוקה <

משותפת  בחברה  ההשקעה  "מחיר 
יחושו  שוליים  שקבוצות  וההבטחה 
שהן נכללות באופן מלא בחברה מוחזר 
עשרת מונים על ידי התרומה שביכולתם 
של  אנשים אלה לתרום." כותבים חברי 
מועדון מדריד. כלכלה מקומית מקיימת 
מאפשר לאוכלוסיות מקומיות לבטא 
עצמן במסגרות כלכליות בצורה הוגנת 
ומכבדת יותר, מה שתורם לחברה בריאה 

וליחסים בין קהילתיים טובים יותר.

כדי לקדם כלכלה בחברה משותפת ניתן 
להגדיר מספר המלצות:

בתחום הכלכלה

תכניות לפיתוח כלכלי צריכות להבחן על-פי 
מידת תרומתן לכלכלה המקומית ועל-פי 
ההבטחה שהן נושאות עבור תושבי המקום. 
תכניות פיתוח המתבססות על הון המגיע 

מבחוץ וחוזר החוצה אינן ברות-קיימא. 

בעת בניית תהליך הפיתוח הכלכלי ויישומו 
חשוב לשלב נציגים מן הקהילות הרלבנטיות 
ולהפוך אותן לקבוצות לקבוצות השפעה 

בעלות עניין.  

מומלץ לעודד עסקים קטנים מקומיים, לתת 
עדיפות לפעילות כלכלית מקומית במערך 
הרכש של גופים ציבוריים, וליצור מסגרות 
הכשרה ותמיכה לתושבים מקומיים על מנת 
שיוכלו למלא צרכים כלכליים נדרשים 

במסגרת הנ"ל.

תכניות של התחדשות עירונית צריכות 
להציע דרכים להעצמה כלכלית של דיירי 
המקום, ולא להתבסס על מכירת בניינים 
קיימים ליזמים המגיעים מחוץ לעיר, תוך 
דחיקתם של התושבים הקיימים אל מחוץ 

לשכונה.

השימוש בעושר ובמגוון האוכלוסיות החיות 
בעיר צריך לשרת את חברי הקהילות. את 
חג החגים, למשל, ניתן לעצב ככלי למינוף 

כלכלי של השכונות הערביות בעיר.

בתחום התעסוקה  

יש לבנות מנגנון אשר יבטיח ביטול כל 
קריטריון מפלה על בסיס דת או מוצא 
אתני בעת קבלה לעבודה, ולהפעיל תכניות 
מיוחדות לגיוס בני קבוצות תת-מיוצגות 

לעבודה ולהכוונתם למסלולי קידום. 

אנשים  לזהות  מנהלים  להכשיר  יש 
שונות  מקהילות  המגיעים  מוכשרים 
כדי  התאמה  באמצעי  לנקוט  משלהם, 
לעודד אווירה סובלנית יותר כלפי מגזרים 
שונים על ידי התחשבות בחגים ובמועדים, 

קניית מתנות לחג וכדומה.

של  ייעודיים  פורומים  להקים  מומלץ 
בתחום  בהדרה  למאבק  מעסיקים 
התעסוקה, ולעודד מפגשים משותפים בין 
מעסיקים ומועסקים פוטנציאליים תוך סיוע 
להיכרות הדדית ולהסרת חסמים תרבותיים.

www.ono.ac.il למידע נוסף: דו"ח אונו
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קול חיפאי

מבחינת עבודה –
אני סוג – לא ג', ד'. בכל 
מקום עבודה זה 'אחרי 
צבא'. אחרי צבא זה כבר 
ברור שזה לא בשבילנו. 
אם היו מקומות שניסיתי 
ולא קיבלו אותי? לא, אני 
לא מנסה מראש.

אני הגעתי לחיפה לפני 23 שנה, אחרי 
שהתחתנתי. באתי מאחד הכפרים 

בצפון, הבעל שלי הוא חיפאי. אם רציתי 
לבוא? לא יודעת. אצלנו נהוג ככה, אם 

את מתחתנת איפה שהבעל את הולכת 
איתו. אני תמיד אהבתי את חיפה. תמיד 
ראיתי את זה שונה מאצלנו, נגיד. זו עיר 
יפה כזו, אפשר להסתובב, ללכת, לעבוד, 
הרבה דברים. לגור בחיפה זה מאוד יפה, 

אבל גם מאוד קשה מבחינה כלכלית, 
עובדים מאוד קשה. בכפרים את שותלת 
פה קצת, שם קצת, הדברים יותר זולים. 
מבחינת הבתים גם שם יותר טוב, כי כל 
אחד יש את האדמה שלו, בונים לילדים 
מעל הבתים ודברים כאלו. פה אצלנו אי 

אפשר בלי משכנתאות. 

מצד שני, לגדל ילדים בחיפה זה 
יותר טוב לילדים, בתי-הספר יותר 

טובים, בכללי הילד יוצא מפותח יותר 
מהכפרים, כי יש פה יותר הזדמנויות. 

השפה – עברית – יותר קל להם ללמוד 
אותה פה. גם דואגים לילדים יותר, אני 
יוצאת, אני מסתכלת על אנשים, 99% 

מהילדים בחיפה הולכים לחוגים אז גם 
את שולחת. אצלי למשל אני מנצלת 

מה שיש לי בבית-ספר, השני היה לי על 
סוסים, עוד מעט אני רושמת את הקטן 

שלי בטבחות, זו השקעה. כמה שלך 
קשה, את חייבת להגיע למצב שתתני, כי 
אחרת אי-אפשר. אני לא יכולה להשאיר 

את הבן שלי לבד בבית, וכל הילדים 
הולכים. 

איבתיסאם*
ילידת 1968,  תושבת חליסה, 

עובדת בניקיון בתים

מבחינת יהודים ערבים? אני לא כל 
כך נתקעת בדברים האלו. הקשר שלי 
באופן אישי טוב עם כל האנשים. בזמן 
המלחמה של נסראללה, נגיד, שמענו 

הרבה דברים, אבל זה היה מתוך הכאב, 
זה היה מפחיד לכולם. אני לא מרגישה 

את ההבדל, כאילו. מבחינת העירייה 
ודברים כאלו יכול להיות, אבל הקשר 
בין אנשים – לא. אולי מבחינת עבודה 

– אני סוג – לא ג', ד' גם. כי לא מקבלים 
אותנו בכל מקום, סוגרים אותנו. בכל 

מקום עבודה זה 'אחרי צבא'. אחרי צבא 
זה כבר ברור שזה לא בשבילנו. אם היו 
מקומות שניסיתי ולא קיבלו אותי? לא, 
אני לא מנסה מראש. היה כמה פעמים 
לבן שלי, שהיה באיזה מקומות, אני לא 

זוכרת בדיוק, אבל גם, אחרי צבא. אנחנו 
לא יכולים להיכנס לכל מקום. 

אני עובדת בעיקר אצל יהודים, שם 
אני לא מרגישה שום בעיה. יש אנשים 

שסומכים עלי, יש דברים שרק אני 
יודעת, משאירים לי את המפתח, כבר 
שש שנים אני אצלם.  אני עובדת גם 

בקיבוץ אחד, בתוך הקיבוץ,  וכולם 
יודעים שאני ערביה, וזה לא מעניין 

אותם. ודווקא יש לי שם חברה מאוד 
טובה. חברה זה שאני הולכת, מדברים 
שותים קפה, מזמינה אותי, אני מזמינה 

אותה. אפילו בטלפון אנחנו כל הזמן 
בקשר וזה. ברמה של בן אדם לבן 

אדם אפשר להסתדר, כי בסופו של 
דבר אף אחד לא אוהב מלחמה. זה רק 
הפוליטיקה. אני לא חושבת שיש אמא 
שמגדלת את הבן שלה שתשלח אותו 
למוות. מי מוכן? אנחנו מגדלים אותם 

איך שאומרים בדמעות של העיניים 
שלנו. 

תראי, אם אנחנו צריכים לחשוב נכון, 
אנחנו חיים יחד במקום אחד. אם 

יתנו לאנשים קטנים, כמוני וכמוך את 
השלטון, אנחנו נהיה בסדר. גם לי, 

 באתי מאחד הכפרים 
בצפון, הבעל שלי הוא 
חיפאי. אם רציתי לבוא? 
לא יודעת. אצלנו נהוג 
ככה, אם את מתחתנת 
איפה שהבעל את הולכת 
איתו. 
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שאני הולכת עם מטפחת, ורואים שאני 
ערביה, מכבדים אותי שאני ערביה, אני 

לא מרגישה בעיות עם זה. אולי חושבים 
שאני יהודיה דתייה... לא יודעת. אולי אני 

אחרת, אולי ההתנהגות שלי אחרת. לא 
כל-כך... יכול להיות אלו שבאוניברסיטה 
או במקומות האלו, אבל אני מדברת על 

עצמי במיוחד, אז אני אין לי בעיות. 

אני גרה בחליסה, בשיכון. יש לי שכנים 
מאוד טובים, הם באים אלי כל הזמן. 
יש אתיופים, רוסים, יהודים ותיקים. 

עם היהודים הותיקים אני יותר בקשר. 
יש לי שכנה מאוד טובה, היא ואמא 

שלה, אז באים, לפעמים אוכלים, אפילו 
דיברנו על פוליטיקה הרבה פעמים. 

אנחנו חושבים אותו דבר, רק אין לנו את 
השלטון, אם היה היה בסדר גמור. גם 

בזמן המלחמה לא היה מתח, ממש לא. 
גם כשהיה עם העיראקים, עם סאדאם, 

לא ירדנו למקלט, היינו בחדר אחד 
בבית, פעם אצלי, פעם אצלה. 

הילדים חושבים שיש יותר בחיפה, יש 
את הפלוס והמינוס. בחיפה יוצאים 

יותר. יש כאלו שיוצאים עם רוסיות, יש, 
כן, אבל מסתירים את זה. לפני כמה 

שנים הבן שלי היה עם קווקזית, רוסייה. 
אהבה אותו מאוד, אבל זה לא שלנו. 

מה זה לא שלנו? אם אפשר מאותו דת, 
אותו עדה אז זה יותר טוב.

גם יש לנו יהודים במשפחה, ויש 
לנו רוסים. איך זה? הסתדרו ביחד, 

התחתנו. אחד מהמשפחה של בעלי 
נשוי עם יהודיה הרבה שנים ונראה 
לי שמסתדרים יפה מאוד, והיא גרה 

באותה שכונה. היתה להם מסיבה 
לפני שבוע, ישבנו, צחקנו, רגיל. עוד 

אחד מהמשפחה נשוי גם עם יהודיה, 
מרוקאית. גם כן מסתדרים יפה מאוד. 

לדעתי היהודי לא יכול 
להיות בלי הערבי, 
ולהיפך. כל עבודה שהיא 
קשה היהודי לא יכול 
לעבוד אותה.

אפשר לחיות, יש אנשים מאוד טובים, 
תאמיני לי. כמו שהיד כל האצבעות לא 

אותו דבר, ככה גם האנשים לא אותו 
דבר. לדעתי היהודי לא יכול להיות 
בלי הערבי, ולהיפך. למה? כי גדלנו 

יחד, אכלנו יחד. כל עבודה שהיא קשה 
היהודי לא יכול לעבוד אותה. אנחנו 

גדלנו יחד 60 שנה, אי-אפשר לזרוק 
מישהו ככה, זה חלק מהגוף. זה השלטון. 

אם לא השלטון אז אנחנו בסדר. 

* שם בדוי
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"מה שקורה פה, זה הדו קיום האמיתי, 
כאשר ערבים ויהודים צועדים כתף 
אל כתף, וקוראים בקול אחד להפלת 
שלטון ההון, להקמת מדינת רווחה, 
לשיוויון מלא ולשלום צודק!!" כך 
כותב שאהין נאסר, ממקימי מאהל 
המחאה של וואדי ניסנאס, במאמר 
המתאר את ההשתתפות הערבית 

במאבק של קייץ 2011.

אך האם אפשר לקיים מאבק משותף 
כזה? כיצד הוא מתנהל במסדרונות 
העירייה? מה מאפשר ומה מקשה 
על פוליטיקה משותפת? על כך ועוד 

בפרק הפוליטיקה והמחאה.  

אייל לבקוביץ'
מחאת האוהלים בחיפה

קיץ 2011



6.16.2
קיום יהודי- ערבי בעיר 

ובמועצת העיר בעיני
חברת המועצה < 

על מחאה חברתית
ושלטון ההון <

קול חיפאי:
ג'לאל הטאמי <

6.3
העם דורש -

אבל איזה עם?
קווים מנחים לחשיבה 
על פוליטיקה ומחאה 

בעיר משותפת  <

עדנה זרצקי טולידאנו

רולי רוזן 
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אז למה יצאנו לרחובות בקיץ האחרון? איך קרה שאנשים שלא השתתפו מימיהם 
בהפגנות מכל סוג שהוא, בפעילות פוליטית, יצאו פתאום לרחוב, כשהם קוראים ודורשים 

צדק חברתי? 

זה קרה בעיקר בגלל שמעמד הביניים השולט, האשכנזי, הרגיש שהוא הופך אט אט 
למעמד העניים, שהפערים בין העניים לעשירים הולכים וגדלים. אבל לא רק זאת, חלק 
גדול מהמשתתפים במאבק האחרון הם צעירים, ערבים ויהודים, מזרחים ואשכנזים, 
שהפנימו כי השיטה הפסיקה לעבוד לטובתם, ושבעצם היא אף פעם לא הייתה לטובתם.

כפלסטיני שחי במדינת ישראל, כפעיל פוליטית, כאחד שהפנים מזמן שהשיטה לא 
עובדת, שמי שעני יישאר עני כל חייו, ושמי שהוריו היו מעמד ביניים יהפוך בבוא העת 
לרש; כמי שהבין שבעל ההון רק יתעשר, וכמדוכא בגלל הייחוס האתני, ובגלל השוני 
בשפת האם, בגלל השוני בצבע עור, וגם בגלל השתיקה של הרוב השולט לאורך השנים 

– בגלל כל אלו, הבנתי שהגיע הזמן לשנות. 

כבר מצעירותי השתתפתי בהפגנות, למרות שההורים שלי בחיים שלהם לא הפגינו 
ולא היו פעילים פוליטית. כנראה שחוסר המעש והחוויה של קבלת המצב העגום כמו 
שהוא מבלי לנסות לשנות, הם שגרמו לי לרצות לעשות, להפוך לפעיל פוליטית, לאחד 
שנלחם למען זכויותיו וזכויות האחרים. כי הרי, במובן אחר, כך הורי גם גידלו אותי ואת 
אחי ואחיותי: שכלום לא בא בקלות, שצריך להילחם כדי להביא את פת הלחם הביתה 
בסוף היום, שצריך לעבוד קשה מאוד. והורי אכן  עבדו קשה, ועודם מנסים בכל כורחם 

לעזור לנו לבנות חיים טובים יותר. 

ההפנמה הזו שלהם, שכלום לא בא בקלות, באה אחרי מאבק רב שנים של שני אנשים 
כדי לספק את כל צרכי ילדיהם. אך לעומתם, אני הפנמתי גם שכנראה יש משהו דפוק 
בשיטה, ולכן יש צורך להילחם בה, ולא רק להאבק  על מנת לשלם את החשבונות 

בסוף החודש.

בעבודתי כעיתונאי, ראיתי עד כמה השיטה מסריחה, דפוקה, וכפי שלימד אותנו מרשל 
מקלוהן, "בעל המאה הוא בעל הדעה". ההגמוניה השלטת במדינה הזו משמרת את 
ההגמוניה שלה, הפרסומות מנסות לצייר לנו תמונה יותר מדי ורודה של המצב, שהכל 
טוב ויפה, שטוב לחיות במדינה הזו. ואילו בעיתונות מנסים עיתונאים אחדים להראות 
את התמונה האמיתית, את אלה שנוברים בפחי הזבל על מנת לאכול, אך שוכחים שמה 
שהביא אותם לשם היא "השיטה", שיטת השקשוקה כפי שקרא לה מיקי רוזנטל, שיטה 

בה העשירים מתעשרים על חשבון העניים.

התיאוריה המרקסיסטית בעצם כבר הראתה זאת לפני יותר ממאה וחמישים שנה 
-  שהשיטה הקפיטליסטית חיה ובועטת רק בגלל שיש כאלה שמנסים לטפס על גבם 
של אחרים, בעיקר העניים מהם, ושהממשלה מאפשרת זאת ולא עושה כלום. הפועלים 
והחקלאים, פשוטי העם הם שיאכלו אותה, וכמו תמיד, כאשר יש מיעוט אתני, וכל מיעוט 
אחר במדינה מסוימת, אותו מיעוט הופך אוטומטית לאותה שכבה שבתחתית הסולם.

חלק גדול מהמשתתפים 
במאבק האחרון הם 
צעירים, ערבים ויהודים, 
מזרחים ואשכנזים, 
שהפנימו כי השיטה 
הפסיקה לעבוד 
לטובתם, ושבעצם היא 
אף פעם לא הייתה 
לטובתם.



האם ידעתם שברשימת הישובים העניים, נמצאים רק ישובים ערבים? האם ידעתם 
שבג'סר אלזרקא אחוז האבטלה מגיע לכדי 40%? האם ידעתם ששיעור  הזכאים לבגרות 
בקרב היהודים כמעט כפול משיעורו בקרב הערבים? האם ידעתם שישנם מעל ל 15 
אלף אקדמאים ערבים מובטלים? האם ידעתם שהשכר שמקבל יהודי בממוצע הוא פי 
שניים מערבי?  האם ידעתם שהאפלייה בתקציבי הממשלה הם ענקיים? שאין אפילו 

מוזיאון ערבי אחד במדינת ישראל?

הצטרפתי למחאה, ולא היה אכפת לי ממה שיגידו עלי, מה שיחשבו הקרובים אלי, 
והמרוחקים והמכרים גם.

עם תחילת המחאה, הכנתי ידיעה לאתר בו עבדתי, בנושא אי הצטרפות הציבור הערבי 
בחיפה למחאת האוהלים. התחושה שלנו היתה שהמחאה לא דיברה בשמנו, אלא  בשם 
מעמד הביניים היהודי-אשכנזי. מכאן עלתה השאלה: למה לא להצטרף ולהרים את 

הדרישות הייחודיות לציבור הערבי, המיעוט הפלסטיני שחי במדינה? 

הרמתי את הכפפה, ושמתי אוהל ראשון, וכבר הצטרפו חברים ומכרים, שהנושא כאב 
להם, שבעצמם נפגעו מגזענות ממוסדת, מזה שהבנקים לא נותנים משכנתאות לשכונות 
הערביות בחיפה וכל הערים המעורבות והכפרים הערביים, מזה שהם כל החודש עובדים 
קשה ולא מוצאים איך לגמור את החודש. הגיעו אנשים שכאבו את העובדה שצעירים 
רבים רוצים להתחתן ואין להם איפה לגור, כי לא בונים שכונות לערבים. הגיעו מי שנפגעו 

מהעלאת מחירי הדלק, המים, החשמל, וכל שאר המוצרים הבסיסיים.

הנושא הבוער ביותר בחברה הערבית בחיפה היום הוא המשכנתאות והדיור: לא רק 
שלא מוצאים דירות למגורים בשכונות ערביות, קרוב לבתי ספר, מרכזי התרבות, וכו', 
אלא גם לא נותנים משכנתאות ועזרה בקנייתם. אז איך תצפו מצעיר ערבי שיקנה דירה 

עם משכורת של עד 5000 ש"ח לחודש???

פעמים רבות עולה השאלה מדוע הערבים לא הצטרפו למחאה. אלא ששאלה זו מבוססת 
על הנחה מוטעית: סקר שנערך בחודש דצמבר 2011 מטעם קרן היינריך בל, הראה כי 
29% מהצעירים הערבים השתתפו במחאה, וכי 63% תמכו בה. אחד מכל ששה אזרחים 

ערבים חושב שהבעיות של הציבור היהודי והערבי הן אותן בעיות. 

אבל דבר זה לא בא בקלות: הרי למה כבר אפשר לצפות מחברה מדוכאת מעל ל-63 
שנים, שחוותה את אירועי אוקטובר 2000 בהם נהרגו 13 אזרחים ערבים, את יום האדמה 
ב-1975 שגם בו נהרגו ששה אזרחים פלסטינים תושבי ישראל בידי כוחות הבטחון, 
מאנשים שחוו את המשטר הצבאי על בשרם, שנמנעו מהם זכויות בסיסיות במשך 
שנים רבות? החברה הערבית בישראל היא חברה שחיה שנים על גבי שנים במאבקים, 
שמנושלת מאדמותיה בכל שני וחמישי. יש בה כפרים לא מוכרים כמו אלעראקיב 
ודהמש ועוד 40 כפרים לא מוכרים בנגב, ועוד לא דיברנו בכלל על גזענות ממוסדת. 
נראה כי זהו מהלך מתבקש, כי חברה כזו תצא לרחוב ותקרא לצדק חברתי ל-כ-ו-ל-ם.

הויכוח הזה התגלע בחברה הערבית הפלסטינית בישראל. גם כאן, חלקים רבים באוכלוסייה 
אמרו "המאבק הזה לא שלנו", אמרו שהמאבק שלנו כערבים הוא שונה, שהבעיות שלנו 
שונות, ושבסופו של דבר התוצאה תהיה שהערבים יישארו מחוץ לתמונה, לא ישפיעו.

התחושה שלנו היתה 
שהמחאה לא דיברה 
בשמנו, אלא בשם 
מעמד הביניים היהודי-
אשכנזי. מכאן עלתה 
השאלה: למה לא 
להצטרף ולהרים את 
הדרישות הייחודיות 
לציבור הערבי, המיעוט 
הפלסטיני שחי במדינה? 

סקר שנערך בחודש 
דצמבר 2011 מטעם קרן 
היינריך בל, הראה כי 
29% מהצעירים הערבים 
השתתפו במחאה, וכי 
63% תמכו בה.
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בתוך המאהל בוואדי ניסנאס בקרו רבים, ערבים ויהודים. חלק תמכו, חלק לא, חלק 
אמרו שזה מאבק של אשכנזים ואחרים אמרו שממילא המאבק לא יביא תמורה. הויכוח 
הזה נתגלע כאשר אחד מתושבי השכונה עבר במקרה במאהל, במהלך ראיון לעיתון 
מקומי, והחליט להשמיע את קולו ואת דעתו. הויכוח התלהט, הגיע לטונים צורמים, 
כאשר משני צידי המתרס עמדו שתי עמדות מנוגדות, אחת הקוראת להצטרף למאבק, 
לתמוך, ולשנות מבפנים, מתוך הקונצנזוס הישראלי, והשנייה טוענת כי אינה מוכנה 
להיות תחת מעטה של מאבק ישראלי. התומכים קראו  לעבוד על השינוי בתפיסה 
של החברה הישראלית שמכירה ערבים רק כאשר מדובר במסעדה מזרחית, מכירה 
רק חומוס ופול ותבולה, ולא יודעת כלום על השכנים שלה, על הבעיות האמיתיות 
של החברה הערבית, נישול האדמות, הגזענות כלפיהם, האפלייה המתמשכת, ועוד. 
האחרים טענו כי אנחנו פלסטינים, אנחנו לא ישראלים ולא מוכנים להצטרף למאבק 
ישראלי. האמת היא שגם אני איני מרגיש ישראלי: אני תושב ישראל, אך המדינה הרי 
לא מכירה בי כאזרח ישראלי. מדינה המגדירה עצמה על פי דת, ומתעקשת כל הזמן 
להזכיר לי שאני שונה, שאני אזרח סוג ז', שמפלה אותי כל הזמן, שאין לי כל ייצוג 
בסמליה, ואפילו מנהיגיה רוצים לעשות לי טרנספר, ורוצים להעיף אותי לכל הרוחות... 

אין ביכולתי להרגיש שהיא שלי.

מצידי, דווקא מכל הסיבות האלה, אני רוצה להיאבק, לפתוח את נושאי המריבה, לדיון, 
לשנות את התפיסה של החברה הישראלית הרחבה, לגרום להם לחשוב פעמיים על 
נושא השלום עם הפלסטינים, עם העם שלי, שהוגלה וגורש ב-48, לגרום להם להבין, 
שאני חלק מהעם הפלסטיני: הרי קרובי משפחתי חיים במחנות הפליטים בלבנון וסוריה, 
סבי גורש מכפרו מעלול ב-48, בנכבה, סבתי גורשה מחיפה ב-48, וחזרה רק כי סבי 
היה אחד מ-2800 הפלסטינים שנשארו בעיר. הם סירבו להתפנות, להיות מגורשים, 
ולהפוך לפליטים ללא כל מעמד, חסרי זהות. את הזהות שלי לא שכחתי, אני פלסטיני 
שחי במדינת ישראל, כמו כל המיליון וחצי פלסטינים אזרחי ישראל שהם בני ובנות 
ונכדי ונכדות של אותם מאה וששים אלף איש, אשר נשארו באדמותיהם, הלכו למאבק 
עיקש, ושמרו על המעט שנשאר. אפילו אלה שגורשו, חלקם עודנו כאן, כ- 300 אלף 
פליטים פנימיים עדיין חיים כאן, בכפרים של שכניהם לפני 48, חלקם גם רכשו אדמות 

שהיו שלהם לפני 48 ובנו בתיהם עליהן.

למרות כל הביקורת שספגנו, הדגשנו כל פעם מחדש, שאנו נאבקים על זכות הקיום 
שלנו פה. אנו נאבקים על האופן שבו מתנהלת המדינה, לא רק השיטה גזענית, מפלה, 
וגורמת לרש להיות יותר רש, היא גם מנשלת אותי כערבי מזכויותי. ולא רק אותי, את 

כל האוכלוסיות המוחלשות במדינה זו...

אני וחבריי שהצטרפנו  למאבק, הרמנו את הכפפה: רק בהשתתפותנו נפלה בחלקנו 
זכות, לדבר על מה שבלבנו. גייסנו אנשים, ערבים ויהודים, הוצאנו אנשים לרחובות, כדי 
שישמעו את נציגיהם אומרים את שלהם... חמודי מהדר דיבר על האלימות המשטרתית, 
ועל האפליה שהוא סובל ממנה כצעיר ערבי. רג'א זעאתרה, ממנהיגי המחאה ותושב 
וואדי ניסנאס, דיבר על השיטה המפלה, על זכויות הצעירים הערבים לחיות פה בכבוד 
ולבנות להם בית, ולהקים משפחות בביתם, שיהיה ביתם עוד לפני שתהיה זו המדינה 

הויכוח התלהט, הגיע 
לטונים צורמים, כאשר 
משני צידי המתרס עמדו 
שתי עמדות מנוגדות, 
אחת הקוראת להצטרף 
למאבק, לתמוך, 
ולשנות מבפנים, מתוך 
הקונצנזוס הישראלי, 
והשנייה טוענת כי 
אינה מוכנה להיות 
תחת מעטה של מאבק 
ישראלי. 

למרות כל הביקורת 
שספגנו, הדגשנו כל פעם 
מחדש, שאנו נאבקים על 
זכות הקיום שלנו פה. 
אנו נאבקים על האופן 
שבו מתנהלת המדינה,



שלהם. ואני קראתי שיר של אבו אלקאסם אלשאבי, שיר שנכתב לפני עשרות שנים, 
בזמן שהעם התוניסאי נלחם על חירותו מהכיבוש הצרפתי:

اذا الشعب يوما أراد الحياة  فال بد أن يستجيب القدر

وال بد لليل أن ينجلي        وال بد للقيد أن ينكسر

אם העם רוצה לחיות אין מנוס לגורל מלהיענות

והלילה בטוח יעבור והאזיקים לבטח יישברו

אמרתי והוספתי: כיום כולנו פה מייחלים לחירותנו, ערבים ויהודים כאחד, כמיעוט 
פלסטיני וכישראלים.

הגיע הזמן לשנות! 

היום אנו אומרים לך 

ביבי, לך הביתה, נמאסת! 

שטייניץ, לך ואל תחזור! 

אטיאס, שלום ולא להתראות! 

ליברמן, אמרת שרק אתה מבין ערבית, درب تصّد ما ترّد!

ברגע שהממשלה נגד העם

העם נגד הממשלה!!!

ככה זה כשאין צנזורה, והפעילים מהמחאה שזכו לראות את הנאום לפני קריאתו מעל 
הבמה מול כ- 50 אלף מפגינים בחיפה, דווקא עודדו ותמכו, ואמרו לי "כל הכבוד"! בזמן 
שאחרים ניסו להשתיק את המחאה, לא לדבר פוליטיקה, ולנסות להניא את הציבור 
מלומר את דברו, בחיפה הבנו כבר מההתחלה, שלא כך הם פני הדברים, שכולנו פה 

סובלים משלטון ההון הגזעני, שהעוול נעשה לכולנו.

אני בטוח שרבים מהנוכחים בהפגנות בחיפה, לא שמעו אף פעם שיר בערבית לפני כן, 
ולא קראו אחד, בטח שלא שיר מהפכני כמו זה. רבים גם בטח לא שמעו זמרת או זמר 
ששרים בערבית, או סופר ערבי, בדמות סלמאן נאטור, שנחשב לאחד היותר חשובים 
בסופרים הפלסטינים בדור הזה. לראות שעשרות האלפים, ערבים ויהודים, שמחים 
בכך, מריעים, ואף חוזרים אחרי הסיסמאות שלנו, "אלשעב יוריד אסקאט אלג'לאא" 
الشعب يريد إسقاط الغالء, שהייתה לסיסמה המרכזית שלנו, קרי העם רוצה 

להפיל את יוקר המחיה, היה מחמם את הלב.

דווקא מכל הסיבות האלה, האפשרות לדבר בחופשיות באמת, להגיד כל העולה על 
רוחי, לשמוע את הסופר נאטור מדבר על אלעראקיב, כפר שנושל מאדמותיו, ונהרס כבר 
37 פעמים, והאנשים מריעים לו, יהודים לפני ערבים -  דווקא מהסיבה הזו, הצטרפנו 

למחאה. כדי לגרום לשינוי בתודעה של המיין סטרים הישראלי, ויגידו מה שיגידו!!
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את הנאום שלי חתמתי במילים: לא עוד דו קיום של חומוס ופול!! מה שקורה פה, זה 
הדו קיום האמיתי, כאשר ערבים ויהודים צועדים כתף אל כתף, וקוראים בקול אחד 

להפלת שלטון ההון, להקמת מדינת רווחה, לשיוויון מלא ולשלום צודק!! 

צרי אופק, תמיד יהיו ויישארו כאלה, אך אני בטוח שאת ההשפעות של המחאה החברתית 
בקיץ, עוד נראה בשנים הבאות.

מה שקורה פה, זה הדו 
קיום האמיתי, כאשר 
ערבים ויהודים צועדים 
כתף אל כתף, וקוראים 
בקול אחד להפלת 
שלטון ההון, להקמת 
מדינת רווחה, לשיוויון 
מלא ולשלום צודק!! 



עדנה זרצקי טולידאנו

קיום יהודי-ערבי 
בעיר ובמועצת

העיר בעיני
חברת המועצה 

6.2

Edna Zaretzky-Toledano

 Эдна Зарецки-Толедано

Jewish-Arab Existence
in the City and on the
City Council, as Viewed
by a Council Member

 Еврейско-арабское
 существование в городе
 и в городском совете
глазами члена совета

ኤድና ዛርስኪ-ቶልዳኖ የይሁዲያንና የአረቮች 
ኑሮ በከተማው 
አስኪይጆች አመለካከት

ـ طوليدانو عدنة زارتسكي  العربي  ـ  اليهودي  الوجود 
المدينة وفي في 
البلدي في المجلس 
المجلس عيني عضوة 
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כיצד לשרת באופן המיטבי ציבור מוחלש אשר בחר בעמיתי ובי להיות המייצגים אותו 
ולפעול לקידום החזון והאידיאלים של ציבור בעל מודעות ומחויבות גבוהה לערכי 
שוויון מגדרי, לאומי, עדתי ומעמדי, מחויב לצדק חברתי וחלוקתי?  נבחרתי כנציגת 

חד"ש למועצת העיר, על ידי  ערבים ויהודים הרואים עצמם מחויבים לערכים אלה. 

כיצד לעזור, להיות לפה לא/נשים מוחלשות/ים, להגיש עזרה מול הממסד בפתרון 
הבעיות המעיקות עליהם, וכיצד לקדם שינויים מבניים, להפחית אי שוויון ואפליה, 

להטמיע חזון של עיר משותפת לכל אחד ואחת. 

יש לא מעט דילמות. אחת הבולטות: השתתפות בקואליציה, או באופוזיציה. יש יתרונות 
מספר לחברות בקואליציה עבור כל קבוצה. נראה כי יש אפשרות להשיג מענה טוב 
יותר לצרכי הקבוצה, כחלק מן המשא ומתן הקואליציוני וכן בעת דיונים על התקציב, 
ויש אפשרות לראשות ועדות מוניציפאליות, דבר המאפשר לעיתים קידום נושאים 

החשובים לקבוצה. 

אחד היתרונות לעיר חיפה ולערבים בעיר מהשתתפות מפלגה המייצגת אותם בקואליציה 
היא הבחירה בסגן ראש עיר ערבי. הייתה ויש לבחירה  בסגן ערבי משמעות סמלית 
לא מבוטלת, הן לגבי הציבור הערבי והן לגבי הציבור היהודי. נדמה שחשיבותה גוברת, 
במיוחד כאשר נשחקים ממדים דמוקרטיים של המדינה, והגזענות בחברה היהודית 
בארץ גדלה ומתעצמת ובאה לביטוי בגל חקיקה גזענית ובגילויי גזענות והסתה בוטים 
מצד רבנים ובקרב הציבור. בעת הופעות של סגן ראש העיר הערבי בפורומים שונים 

ובפני הציבור הרחב כמייצג את העיר ואת ראשה יש  אמירה שונה. 

אולם כבר זמן רב אין אף אחת מן המפלגות המייצגות את הערבים בעיר בקואליציה. בעצם, 
במהלך הקדנציה שעברה ובמהלך הקדנציה הזו, נכנסות המפלגות האלה לקואליציה 
ויוצאות ממנה. נכנסות עם הבטחת מענה לצרכי האוכלוסייה הערבית, עם הבטחות 
לשוויון, לתיקון האפליה בעבר, להעדפה מתקנת, ויוצאות מהקואליציה, כאשר יש לא 

רק הפרת הבטחות אלה, אלא גם פגיעה קשה וצורבת בציבור הערבי.

בקדנציה הקודמת יצאנו מהקואליציה, אחרי שראש העיר החליט לבצע צו הריסה של 
מבנה לא חוקי, מתעלם מהקריאה של ראשי הציבור הערבי בחיפה וחברי הכנסת מכל 
הסיעות הערביות ומחד"ש לעכב את ההריסה על מנת למצוא פיתרון. ההריסה בוצעה 
בעזרת כוחות יס"מ, כוחות רכובים על סוסים, אלות וזרנוקי מים כנגד קואליציה רחבה 

של יהודים וערבים. 

"הזה יונה?" שאלנו. הזה ראש העיר המדבר על דו קיום? במציאות של אפליה והדרה, 
ייחסתי תמיד חשיבות לראש עיר המדבר על הצורך בשוויון ובדו קיום. ובא האקט הזה 
כנגד הקהילה, מלווה בדיבורים בוטים ובאלימות מקוממת ומיותרת כלפי אזרחים. את 
מי מנסה ראש העיר לרצות בפעולה זו? בנייה בלתי חוקית הרי יש למכביר בכל חלקי 
העיר, כולל בשכונת מגוריו של ראש העיר. האם ראש העיר מדבר בשני קולות? אל 
מי הוא מכוון, כאשר הוא משלח בנו את היס"מ, בפעולה אלימה ובעלת נראות גבוהה 

והד ציבורי רחב?

בעת הופעות של סגן 
ראש העיר הערבי 
בפורומים שונים ובפני 
הציבור הרחב כמייצג 
את העיר ואת ראשה יש  
אמירה שונה. 



לקראת סף הקדנציה שבנו לקואליציה. אין הסבר חד משמעי לשאלה למה חזרנו. חזרנו 
לאחר לבטים רבים.  לא רק מימוש הבטחות חלקי  לתשתיות ולשירותים חברתיים 
והבטחות לעתיד הניעו את השיבה, גם לשיח השוויוני של ראש העיר, במציאות בה 
נעשים האקלים והשיח הציבורי גזעניים ומאיימים יותר מיום ליום, הייתה השפעה. 
מאוחר יותר אף תמכנו במועמדותו של יהב לראשות העיר, קוראים למצביעינו לבחור 
בו. וראש העיר מבטיח לנו בתמורה ובהסכם הקואליציוני הקמת רשות לשוויון. ואחר 
כך, אחרי הבחירות,  לא מוקמת הרשות הזו, יש הפרה של הבטחות ואין מענה לצרכים 
שונים. כל זה בא בנוסף לעובדה שראש העיר בוחר למלא פיו מים, כאשר סגניתו 
בשכר ממפלגת "ישראל ביתנו" משמיעה אמירות גזעניות כלפי הציבור הערבי באמצעי 
התקשורת. באחת הפעמים היא אומרת ברדיו חיפה: "פעילי חד"ש הם כמו ג'וקים, חודרים 
לכל מקום". על דיבורים אלה, נוסח ה"דר שטירמר" אין ראש העיר אומר מילה בציבור. 
משמעות השתיקה הרועמת של ראש העיר מעלה שוב סימן שאלה לגבי עמדותיו ולגבי 
השלכותיה על האקלים הפוליטי בעיר. יש ויכוח במפלגה, האם להישאר בקואליציה. 

על חודו של קול  מתקבלת החלטה לצאת. 

גם לישיבה באופוזיציה יתרונות.  זו איננה רק  האפשרות לבטא ביקורת בקול ברור 
וצלול בשורה של נושאים, דוגמת ההגנה על הסביבה ומאבק בזיהום האוויר. אנחנו 
באופוזיציה עימה יש שיתוף פעולה בסדרה של נושאים חיוניים לנו. כך למשל, כאשר 
אנו מצביעים על האפליה בתקציבים לציבור הערבי ונאבקים על שוויון, אנחנו נתמכים 
על ידי כל החברים באופוזיציה. האמירות של האופוזיציה כנגד אפליית האוכלוסייה 
הערבית בתקציב באות לביטוי לא רק במועצת העיר, הן נשמעות באמצעי התקשורת. 
הקול המוחה שוב איננו של שלושה חברים  נבחרי האוכלוסייה הערבית וציבור יהודי  של 
מצביעי חד"ש, אלא של אחד עשר חברי מועצה ממפלגות שונות, שליש מחברי המועצה. 
כך גם כאשר אנחנו נאבקים על מדיניות הפוגעת בחינוך הערבי ההתנגדות היא של 
שליש מחברי המועצה. יש חשיבות עצומה לכך שבמאבק על השוויון אין האוכלוסייה 
הערבית מבודדת. הדבר חשוב לא רק עבור הערבים בעיר. הוא חשוב לכל תושביה, 
חשוב לצביונה. לעיתים, התביעות שלנו להקצאת משאבים ולתיקון עוולות נענות דווקא 
כשאנו באופוזיציה, על מנת למנוע מאיתנו עילה למאבק ציבורי, תוך טשטוש חלקנו 

בהעלאת העניין לסדר היום ובמאבק למענו. 

וכל הזמן, בקואליציה או באופוזיציה, אני מרגישה שאסור לי לשכוח אף לרגע, שעלי 
לקדם את עניינן של הקבוצות המוחלשות. ואני לא שוכחת לרגע שאסור לי בפעולותיי 
להגביר את העוינות כלפי הציבור הערבי. אני מחפשת דרך לעשות זאת. אני שלמה 
לחלוטין עם עמדותיי החברתיות והפוליטיות, אני מבטאת אותן ונאבקת עבורן. אני מחפשת 
דרך מתאימה להביא את הקול של הא/נשים שאני רואה עצמי שליחה שלהם ולפעול 
למענם. אני מקבלת על עצמי עוד ועוד תפקידים שבעירייה מבקשים ממני למלא, גם 
כאשר לאלה אין נגיעה ישירה לתחומים החשובים לציבור שלי ולי, ולעשותם בנאמנות. 
אני מתבוננת בעצמי ושואלת את עצמי בביקורתיות, האם אני נוהגת התנהגות של מיעוט 

מדוכא, של מיעוט נשלט המנסה לא להבעיר את חמת השליטים. 

יש חשיבות עצומה לכך 
שבמאבק על השוויון אין 
האוכלוסייה הערבית 
מבודדת. הדבר חשוב לא 
רק עבור הערבים בעיר. 
הוא חשוב לכל תושביה, 
חשוב לצביונה. 
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עובדות ניקיון, רווחה, קהילה גאה,
הגנת הסביבה וחינוך ערבי <

בעבודתי כחברת מועצה אני מנסה לקדם מגוון נושאים:  קידום שוויון לנשים עובדות 
העירייה, ומאמץ מתמשך להפסקת העסקת עובדות הניקיון של העירייה באמצעות 
קבלנים והעברתן להעסקה ישירה, מאבק באלימות נגד נשים וקידום חינוך לשוויון 
בין המינים ולמניעת אלימות, קידום עניינה של הקהילה הגאה, מאבק למען הקצאה 
ראויה יותר לעמותות המקדמות שוויון בין המינים, רווחה ובריאות, מאבק על תקציבי 
רווחה, דאגה לילדים ולנוער בסיכון, הגנה על דיירים יוצאי אתיופיה, מאבקים להגנת 
הסביבה, לשמירת שטחים פתוחים, דאגה לגני משחקים לילדים ולרווחת זקנים ברחבי 
העיר, דאגה לקידום החינוך הערבי, לתרבות הערבית, כולל הצביון הרב תרבותי במרחב 
הציבורי.  כל אלה אינם אוסף של נושאים. כולם נובעים מן התפיסה הרואה בהבטחת 
חיים בכבוד לכל, בלי הבדל דת, גזע, מין, גיל ולאום תנאי הכרחי לחיים בחברה, תוך 

הבנה של התלות ההדדית בין כל הא/נשים החיים זה בצד זה בעיר אחת. 

ברור לי כי פגיעה והדרה קיימות לא רק כלפי האוכלוסייה הערבית. כך למשל, אני 
מחויבת למאבק למען 12 משפחות יוצאות אתיופיה, אשר רכשו דירות בבניין עם חצר 
גדולה. העירייה סללה בלב העיר אוטוסטראדה על קו הבניין שלהם, אשר מחקה את 
החצר והכניסה אותם למצור, חרדים להניח לילדים לצאת מפתח הבית. האוטוסטראדה, 
דרך אבן גבירול, חוצה שכונה של מוחלשים, אתיופים וערבים. בנוסף לכל, זה נעשה 
בלי נקיטת כל אמצעים להגן על החיים, גם לא על החיים של ילדים הצריכים לחצות 
את האוטוסטראדה בדרכם לגן הילדים. פעלתי למזעור נזקים, מעבר בטוח יותר וגני 
משחקים בשני חלקי השכונה שפוצלה.  גם המעט הזה הצריך מאבק מתמשך. היום 
יש כבר גן אחד, השני עדיין לא הוקם. ילד ערבי בן 5 שילם בחייו וילדה יוצאת אתיופיה 

נפגעה פגיעת ראש.

אני פועלת באמצעות הצעות לסדר, שאילתות ונאומים במועצת העיר ובציבור, פעולה 
בוועדות, פניות לראש העיר ולראשי המערכות וסיורים איתם. לעיתים קרובות אני נעזרת 
בהגינות ובמוסריות של רבים מעובדות ועובדי העירייה. בנוסף, אני מקדמת פעולות 

לתמיכה ולהעצמה של התארגנויות קהילתיות.   

החינוך הערבי - כל הנושאים קרובים ללבי, אך נדמה שסוגית החינוך הערבי בחיפה היא 
המכאיבה לי ביותר. פצע פעור. אפליית החינוך הערבי בארץ  היא עניין ידוע. אינספור 
מחקרים נעשו במשך השנים המלמדים על כך. גם נתוני משרד החינוך מלמדים על 
אפליה ופערים. בחיפה, עיר מעורבת, שראשיה מדברים על דו קיום, ניתן היה לצפות 
לתמונה אחרת. אולם תמונת מצב החינוך הערבי בחיפה משקפת קיפוח רב שנים והיא 

עגומה ומדאיגה, במיוחד בכל הנוגע לקבוצות המוחלשות בקרבה. 

רק כשליש מהתלמידות/ים הערבים בחיפה לומדים במערכת החינוך הממלכתית, הרוב 
לומדות/ים בבתי ספר פרטיים, הגובים תשלום, רובם המכריע בתי ספר כנסייתיים. רמת 
הלימודים בהם גבוהה ובוגריהם מצליחים מאוד במבחני הבגרות. בתי ספר אלה בוחרים 

ברור לי כי פגיעה 
והדרה קיימות לא 
רק כלפי האוכלוסייה 
הערבית. כך למשל, אני 
מחויבת למאבק למען 
12 משפחות יוצאות 
אתיופיה



את תלמידיהם וגם מנשירים את מי שכשלו, בעיקר בעת המעבר לתיכון. הרוב הגדול 
של מי שידם משגת מנסים לרשום את בניהם ובנותיהם למוסדות אלה.

יש מספר בעיות שנוצרו בעקבות מצב דברים זה, החריפה בהן היא ההשלכות על בית 
הספר התיכון הערבי הציבורי היחיד בעיר, אלמותנבי )וקודם לכן גם על חטיבת הביניים 
שבוטלה(. התלמידים מגיעים אליו מבתי הספר הערביים היסודיים במערכת החינוך 
הממלכתית, שברובה הגדול אינה מצוידת בכלים מספקים למתן מענה הולם לתלמידים 
מהשכונות העניות והמוחלשות ביותר. חלקם מגיעים  לכתה התשיעית כשרמתם הלימודית 
שווה לזו של תלמיד בכיתה ג', כפי שהגדיר זאת קצין ביקור סדיר. נקל לשער את עוצמת 
התסכול של תלמידים אלה הנושאים עימם חווית כשלון משפילה ומתמשכת. אל בית 
הספר הזה מגיעים גם כל אלה שנשרו מבתי הספר הפרטיים עקב כשלון בלימודים 
והפרעות התנהגות. ואכן,  לאורך כל השנים, חרף כל המאמצים שהושקעו,  היה בית 
הספר הזה כשלון ומוקד של בעיות התנהגות ואלימות. כך היה עד לשנה האחרונה, אז 

התחולל מפנה מפעים בבית הספר.עוד נשוב אליו. 

שקופים. יש מקרים בהם נדמה שמערכת החינוך אינה רואה כלל את הילדות/ים 
הערבים העניים והמוחלשים, כאילו היו שקופים. שקופים היו, למשל, הילדים בגיל הגן 
באזור שוק תלפיות. חיוניות גן ילדים בשכונה ענייה זו המשמשת מרכז סמים ברורה 
ומובהקת.  לא היה גן ילדים באזור, ובמשך שנתיים השיבו לי האחראים לחינוך בעיר, 
פעם אחר פעם, שבכל האזור יש רק 14 ילדים בגיל זה, מספר שלפי החוק אינו מחייב 
הקמת גן בשכונה. נתון זה לא עלה בקנה אחד עם הרושם שהיה לי בדבר מספר הילדים. 

לא הייתה ברירה. בעזרת העובדות השכונתיות של מערכת הרווחה ומתנדבים ממפלגתי, 
אשר הלכו מבית לבית ואספו נתונים מלאים של כל הילדים באזור הוכנה רשימה 
של 56 ילדים בגיל גן חובה. עכשיו, כאשר הצגנו את הרשימה, בפגישה בה השתתפו 
מנהלים ובכירים במערכות החינוך והרווחה טענה מערכת החינוך כי אין לה מבנה 
מתאים באזור. מערכת הרווחה כולה, אשר ניסתה במשך שנים, ללא הצלחה,  להניע 
את מערכת החינוך להקים גן ילדים באזור, התגייסה למאמץ, פינתה מבנה ששימש 

לקט- גן ולפעילות קהילתית. והוקם גן ילדים ברחוב ביל"ו . 

זה לא היה המקרה היחיד שבו לא הבחינה מערכת החינוך בילדות ובילדים הצעירים 
השקופים. בתחילת שנת הלימודים לפני שלוש שנים, עמדה מערכת החינוך לסגור 
גני ילדים ערבים מפני שלא הייתה הרשמה. שוב התגייסה מערכת הרווחה, הפעם 
הצטרפו לעובדות השכונתיות ולמתנדבות/ים של מערכת הרווחה גם מתנדבים מכפר 
הסטודנטים, אשר איתרו בהדר 90 ילדות/ים, שלא היו רשומים וליוו את הוריהם בתהליך 

ההרשמה בתחילת חודש ספטמבר.   

ראש העיר מכריז שמדיניותו היא העדפה מתקנת לאוכלוסיה הערבית המיועדת לתקן 
אפליה רבת שנים. ואכן, נעשו לא מעט פעולות לתיקון כישלונותיה של מערכת החינוך 
הערבית. הוקם מטה תנופה לחינוך הערבי, והופעלו בבתי הספר הערביים מספר תוכניות 
שהניבו קידום תלמידות/ים. אולם הן מופעלות זעיר פה וזעיר שם, וגם כאשר הן 
מניבות הצלחה בקרב התלמידות/ים וזוכות במשוב חם של ההורים, משאירים אותן 

במתכונת מצומצמת.
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דוגמא לכך: המערך המסייע, אשר נועד לטפח את היכולות הקוגניטיביות והרגשיות 
של שלושים אחוז מהתלמידות/ים, אלה הנמצאים בין הגבוהים ביותר בהישגיהם לבין 
החלשים ביותר. התוכנית מופעלת שנים אחדות בהצלחה רבה בבתי הספר הערביים 
בכתות א'- ב' וזוכה למשוב נלהב של הורים ומורות. למרות תחנוני ההורים, מסרב ראש 
העיר, המודע היטב להישגי התוכנית ולתגובת ההורים, להקצות משאבים להרחבת 

התוכנית לכתות גבוהות יותר. 

נראה גם, שהחלת  תוכניות במערכת החינוך גם לתלמידות/ים הערבים איננה מובנת 
מאליה. היא מצריכה מאבקים כל העת, מצריכה העלאה של העניין בוועדות, במועצת 
העיר, בעת הדיונים על התקציב ובעיתונות. כך, למשל, תוכנית העצמה חינוכית הוחלה 
לגבי ערבים רק לאחר שהתרעתי בוועדת החינוך  על כך שתוכנית מצוינת זו המחזקת 
ומעצימה תלמידות/ים מוחלשים על ידי טיפוח יכולות וכישרונות שלהם, אינה כוללת 
ערבים, וגם מספר מועט בלבד של נערות. מאז- תוקן הדבר. גם התוכנית היפה של רשות 
הנוער והצעירים "יוצרים יוצאים", אשר מטפחת כוחות יוצרים, קבוצות תיאטרון ולהקות 
מחול וזמר הופעלה לראשונה בקרב הנוער הערבי רק בשנה השישית של המפעל הזה. 

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון הוחלה בחיפה מתחילתה גם על ילדים 
ונוער בסיכון ערבים, אך באופן שבו מרבית הילדים הערבים בסיכון לא נכללו בה. היא 
הוחלה ב"מלבן הדר" )חלק מהדר( ובקרית אליעזר ואחר כך בנווה שאנן, ואילו חליסה, 

השכונה הזקוקה ביותר, לא נכללה בתוכנית. 

מועדוניות חינוכיות טיפוליות לילדים בכתה א'- ב' הוקמו בעקבות פניית "הצילו" של 
אמהות אלי, שבעקבותיה הקמנו צוות משותף של לשכת הרווחה האזורית, המחלקה 
להעצמה חינוכית, נציגות האמהות ואני, כיו"ר ועדת הרווחה. זה המקום לשבח את 
המקצועיות, הרגישות ותחושת השליחות של הצוות המעורב הזה שהכין תוכנית העונה 
על הצרכים אותה הצלחנו להפעיל חלקית כמועדוניות חינוכיות לאחר מאמצים לא 
פשוטים לגיוס משאבים. לחלק הטיפולי החיוני כל כך לא הצלחנו למצוא מימון והוא 

לא הופעל עד היום. 

שלוחת מתנ"ס בחליסה, למרות שחיוניותה לשכונה זו הייתה ברורה, הוקמה רק לאחר 
לחץ של ועד תושבי השכונה ושלנו שנמשך שנים. לאחר ההחלטה על ההקמה החל 
לפעול צוות קטן ומסור, אשר הצליח להניע פעילות ופעילים נלהבים בשכונה ליצור 
סדרת פעילויות מרשימות וחוגים לקטנים, לנערות, לנשים ולקהילה, פעילויות אשר הניבו 
מעורבות במקום אפאטיה ושינוי בציפיות של הקהילה. אך המימון הצנוע שהובטח מפגר 
להגיע ומצריך מאבק מתמיד ומתיש על כל תוכנית. תוכניות בנויות כהלכה המגדירות 
צרכים ורציונל מטרות, דרכי פעולה והערכה אינן מספיקות. יש צורך באינספור פניות, 
פגישות, תחנונים ושאילתות. יש אי הבנה בקרב הממונים עד כמה שביר האמון של 

הקהילה בעצמה ובמוסדות. אי הבנה או חוסר עניין?

לאלמותנבי: בשנת הלימודים 2010-2011 התחולל בבית הספר התיכון  ובחזרה 
אלמותנבי מפנה מהפכני, תהליך אשר העניק לתלמידות ולתלמידים חוויה מתקנת 
שלהם כלומדים וכבני אדם. הם חשו רצויים ואהובים והתנסו בהצלחות בלימודים, 
מלווים בתמיכה ובעידוד. הייתה קרן אור, והייתה להם תקווה. הם החזירו אהבה לבית 

נראה גם, שהחלת  
תוכניות במערכת החינוך 
גם לתלמידים הערבים 
איננה מובנת מאליה. 
היא מצריכה מאבקים 
כל העת

בשנת הלימודים -2010
2011 התחולל בבית 
הספר התיכון אלמותנבי 
מפנה מהפכני, תהליך 
אשר העניק לתלמידות 
ולתלמידים חוויה 
מתקנת שלהם כלומדים 
וכבני אדם. 



הספר, והם השקיעו בלימודים. המורות והמורים הפכו לצוות מלוכד, חדורי הכרה 
בשליחותם ובמחויבות שלהם לתלמידיהם ואמונה ביכולתם להצליח. ההורים, נרגשים 
מהתמורה הפכו מעורבים ומעלים תרומה, מתמלאים אף הם בתקווה לעתיד בניהם 
ובנותיהם. ההכרה בשינוי לא נשארה רק בין כותלי בית הספר. אנשי חינוך, אנשי ציבור 
בכל העיר וכל מי שהיה לו איזה קשר לבית הספר עמדו משתאים לנוכח המהפך. לא 
עוד אנשים המועסקים כ"אחראי משמעת" בבית הספר ואפס אירועי אלימות וונדליזם. 

"היינו כחולמים" אמרו. 

מי שהובילה והנהיגה את המפנה הזה, היא המורה אפנאן אגברייה, מי שחבריה בצוות 
המורים בחרו מקרבם להיות המנהלת. היא הייתה לא רק מנהלת מקצועית, היא מנהיגה 
חינוכית מן המעלה הראשונה. המפנה התחולל בזכות אהבתה הבלתי מותנית לתלמידיה, 
בזכות אמונתה בהם ובצוות המורים ובזכות המחויבות העמוקה שלה וההשקעה האינסופית 
בכל תלמיד ותלמידה, לא מוותרת על אף אחד. נוסעת לבתיהם של מי שנואשו )עוד 
שנה קודם לכן( וישבו בבית, מחזירה אותם ללימודים, מחזירה אותם להצלחה בלימודים, 

ותמיד מדברת אל כולם בגובה העיניים. 

קואליציה של א/נשים, ארגונים ומפלגות מכל הזרמים, אשר עקבה נפעמת אחרי הנס 
החינוכי, הביעה תמיכה חד משמעית בהמשך כהונתה כמנהלת. פנינו בעל פה ובמכתבים 
נרגשים לראש העיר וביקשנו למנות אותה לשנה נוספת ולאפשר לה להירשם לקורס 
המנהלים. לא נענינו. ההנמקה הייתה שהגב' אגברייה לא נרשמה בזמן לקורס המנהלים 
ולכן איננה עומדת בתנאי הסף למכרז. גם כאשר התפטר המנהל שנבחר במכרז, ימים 

אחדים לאחר היבחרו, לא נקראה למלא את המקום. 

מכתבינו לראש העיר נכתבו בכאב רב, בפליאה ובזעם. כתבנו : "אין לנו ספק, כי אם 
היה מנהל יהודי של בי"ס יהודי בעיר מצליח לחולל נס חינוכי והצלחה חסרת תקדים 
בשנה אחת, במקום שכל מי שלפניו נכשלו, היית הופך עולמות על מנת להמשיך את 
ההצלחה.  אתה ידעת. ובכל זאת החלטת לגדוע את התקווה,  החלטת ביודעין לפגוע 
אנושות בסיכוי של הנערות והנערים המוחלשים ביותר בעיר לקבל הזדמנות ממשית 
ללמוד, להצליח בלימודים ובבחינות הבגרות ולשקם את הדימוי העצמי שלהם. --- אנו 
רואים בהחלטתך התנשאות מלווה בגזענות כלפי הציבור הערבי והתעלמות בוטה 

מהקול הברור של הקהילה הערבית".  

זו לא הייתה הפגיעה הראשונה בניסיונות ובמאמצים של הקהילה הערבית להציע חינוך 
מתקדם לילדים. חיוואר, בית הספר האלטרנטיבי, אשר הוקם ביוזמת עמותת הורים, 
העמותה לפיתוח החינוך הערבי ו"שתיל" יחד עם עיריית חיפה נועד ליצור בית ספר 
מתקדם, דמוקרטי, הומניסטי, קשוב לצורכי הילדים, מטפח יצירתיות וחקר. אחרי תקופה 
קצרה בה פעל חיוואר כמוסד חינוך ממלכתי, נתגלע סכסוך בין העירייה לבין עמותת 
ההורים שהפעילה את בית הספר לגבי ניהולו והשותפות התפרקה. העירייה נאבקה 
ועדיין נאבקת בכל דרך בבקשת חיוואר  לקבל הכרה כבית ספר מוכר לא רשמי. בית 
הספר מגשים את התקוות שתלו בו, הילדות והילדים הלומדים בו – פורחים, ההורים 

מחויבים ומשקיעים. אך מאבק העירייה בו נמשך.
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העירייה מנמקת את מאבקה בחיוואר כחלק ממדיניות של מאבק בחינוך הפרטי. אכן, 
סוגית החינוך הפרטי מעיקה על מערכת החינוך וראוי היה שתהיה מערכת חינוך ציבורי 
משובחת לכל. אך המציאות היא שמערכת החינוך הציבורי אינה מספקת מענה הולם, 
וחינוך פרטי נפוץ מאוד בישראל בכלל ובחיפה בפרט. העירייה לא ניהלה מאבקים עד 
חורמה, לא בבתי הספר הפרטיים הגדולים בחינוך העברי בחיפה וגם לא בחינוך הערבי. 

בתוך כך הוקם בית ספר כנסייתי נוסף בחיפה אשר קיבל הכרה. 

המאבק הזה, שנראה בחלקו כמאבק של אגו באגו, מאבק עד חורמה אינו מונע רק על 
ידי שיקולי יוקרה אישית. נראה שפשר הנחישות הזו של העירייה הוא באי היכולת, או אי 
הרצון של הממסד העירוני ומערכת החינוך להכיל את  ה"חוצפה" של הורים הטוענים 
שהם יודעים טוב יותר מה מתאים לילדיהם. להכיל את העצמאות הזו קשה למערכות 
ביורוקרטיות בכל מקרה, קל וחומר, כאשר היא עצמאות של הורים ערבים. מה עוד, 
שמדובר לא בבית ספר מסורתי המלמד ומטמיע  בתלמידיו משמעת וכבוד לסמכות, 
אלא בבית ספר המלמד לחשוב וליצור, המפתח חשיבה ביקורתית. זה נתפס כסכנה. 

שם המשחק שמשחק הממסד הוא אדנות ושליטה. מקשיבים לקהילה הנשלטת, אך 
רק כאשר הדבר עולה בקנה אחד עם רצון השליטים ותפיסותיהם. גם כאשר משמעות 
הדבר היא הרסנית עבור הקהילה ועבור העיר. כך הם פני הדברים בפרשת חיוואר וכך 
בפרשת אלמותנבי. העיר יכולה לצאת נשכרת ולהתגאות במפעל החינוכי מרנין הלב 
של חיוואר וכך גם מהמשך השגשוג שהיה באלמותנבי בניהולה של אפנאן אגברייה. 
אני מייחלת בכל לבי שראש העיר יתעשת ויקשיב לציבור הערבי בחיפה, לתלמידות/

ים, למורות/ים ולאנשי הציבור. אני מייחלת שיקשיב גם לליבו. 

לעיתים קרובות אני מנסה להגיד לעצמי, שיש גם תקווה, ויש גם תוחלת למאבקים על 
הכללת תלמידות/ים ערבים בתוכניות מערכת החינוך בעיר ועל תקציבי פיתוח. הרי, 
לאחר כל ההשתדלויות, בנו קומה שנייה מעל המקלט בבי"ס אחווה בוואדי ניסנאס, 
וגם קירוי  למגרש הספורט, ובבית הספר בחליסה עתידים לבנות מרכז פיס. נערות 
ערביות בסיכון זכו בבית נאה, המספק שירותים חיוניים, תלמידות ותלמידים ערבים 

נכללים בתוכניות העצמה חינוכית, ויש הבטחה להפעלת תוכניות מלידה עד בגרות. 

אלו הם הישגים חשובים הנותנים כוח להמשיך, ובכל זאת המאבקים מתישים ומשפילים, 
וההרגשה קשה. כסוציולוגית עסקתי רבות ביחסי רוב ומיעוט, שולט ונשלט ובמאבקים 
אתנו לאומיים. אינני יכולה לשקר לעצמי כאשר אני רואה את האפליה המבנית וזו הנובעת 
מדעות קדומות. זה קשה ומכאיב, במיוחד כאשר הפגיעה היא בילדים ובילדות, בזכות 
שלהם לחינוך ולכבוד. זה קשה לי כיהודייה, אשר למדה על מצוקות עמה וסבלותיו 
כמיעוט, למידה ממנה השתמע צו מוסרי, צו המחייב אותי לפעול נגד דיכוי ואפליה. 
כיהודיה זה מחייב אותי גם בהיותי חלק מהקבוצה השלטת. ככזו - עלי האחריות לפעול 

למימוש זכויות אדם ואזרח לכל וליצירת שוויון. 

שם המשחק שמשחק 
הממסד הוא אדנות 
ושליטה. מקשיבים 
לקהילה הנשלטת, אך 
רק כאשר הדבר עולה 
בקנה אחד עם רצון 
השליטים ותפיסותיהם. 

אינני יכולה לשקר 
לעצמי כאשר אני רואה 
את האפליה המבנית וזו 
הנובעת מדעות קדומות. 
זה קשה ומכאיב, במיוחד 
כאשר הפגיעה היא 
בילדים ובילדות, בזכות 
שלהם לחינוך ולכבוד. 



קיץ של תקווה < 

הרבה תקוות לשינוי חברתי-כלכלי התעוררו הקיץ במהלך מחאת האוהלים עם הקריאות 
"העם דורש צדק חברתי", ו"מדינת רווחה", עם ההתמדה במחאה, עם השיח הדמוקרטי 
והקשוב במאהלים, עם ההתעוררות בקרב מאות האלפים שיצאו להפגנות מדי שבוע. 

בחיפה, בהפגנות שכמוהן לא ראתה העיר מעולם, בהשתתפות עשרות אלפים מתושבי 
העיר, היה גם קול נוסף, קול שנדמה כי היה חסר בהפגנות שהתקיימו במקומות אחרים 
בארץ. כאן הייתה קריאה לסולידריות יהודית ערבית וקריאה להיאבק באפליה כלפי 
האזרחים הערבים. קהל של עשרות אלפים הגיב במחיאות כפים סוערות על קריאות 
אלה. שוב ושוב נקטעו נאומיהם של הדוברים, יהודים וערבים, אשר השמיעו דברים ברוח 

זו. זה היה זמן של תקווה. אולי, ככלות הכול, יכולה העיר הזו להפוך לעיר משותפת. 

ההזדהות הזו עם סולידריות יהודית ערבית באה לביטוי בכל האתרים בחיפה בהם 
התקיימו ההפגנות והתעצמה מהפגנה להפגנה. שיאן היה בהפגנות ההמונים בשדרות 
בן-גוריון, המרחב ההולם ביותר לשמש רקע להתרחשות כזו, הרחוב שבעיני הוא הרחוב 
היפה ביותר בארץ. זה הרחוב שבו נמצאת כיכר אונסק"ו, כיכר הסובלנות, כיכר נשים 
בשחור, הרחוב שבו מבלים יחד וזה בצד זה ערבים ויהודים במסעדות הרבות וגם עובדים 

בהן יחד במקומות בהם הבעלים הם ערבים, לא המציאות השכיחה בארץ. 

רשת ארגוני שטח
ועבודה קהילתית ממסדית < 

יש כאן גם משהו נוסף, לא רק שיחות במסעדות ובבתי קפה, לא רק בעלות של ערבים 
על מסעדות. בפאתי הרחוב הזה מתחילים הכתלים לדבר, שירים וקטעי פרוזה של 
משוררים וסופרים יהודים ופלסטינים, מקור ותרגום, מתכתבים אלה עם אלה על גבי 
קירות העיר, על גבי לוחות גדולים, בשכונה הזו ובוואדי ניסנאס.  זה מרחב ציבורי שבו 
יש שיח של התרבויות השונות ואשר בו יש, לכל מי שעובר ברחוב,  הזדמנות לראות, אולי 
גם לעצור, לקרוא שיר או שניים ולחוש שהמרחב שייך גם לו, גם לה. זה מרחב המאפשר 

הרגשת שייכות ובעלות, מקום להתמודדות עם תחושות ומציאות של ניכור והדרה. 

נחרדתי כאשר שמעתי לאחרונה באחת הישיבות ב"בית הגפן" לקראת "חג החגים", 
שיש כוונה להסיר את מרבית הלוחות מטעמים של אסתטיקה וגם בהנמקה שלא 
מובנת הרלבנטיות שלהם. לא ויתרתי. לא ויתרתי על הנראות במרחב הציבורי של שיח 

התרבויות. ואנחנו, בצוות קטן יהודי - ערבי בחיפוש דרך להעמקתו. 

לעיתים אני אומרת לעצמי שזו נאיביות לחוש תקווה ושמץ אופטימיות. אבל יש עוד 
מסמנים של תקווה בעיר הזו. לא רק שירי המשוררים מנהלים דיאלוג ומתכתבים אלה 

עם אלה מעל הכתלים. 

שירים וקטעי פרוזה 
של משוררים וסופרים 
יהודים ופלסטינים, מקור 
ותרגום, מתכתבים אלה 
עם אלה על גבי קירות 
העיר



]281[

 התיאטרון הערבי אלמידאן, תיאטרון עצמאי, נהנה מתמיכה כספית של הממסד, תמיכה 
עירונית וממשלתית. באותה עת יש נוכחות בולטת לשחקנים ערבים, חברים באנסמבל 
התיאטרון העירוני, מוערכים ואהובים על ידי הקהל החיפאי. שניהם פועלים בשכונת הדר.  

בלב העיר, בהדר ובוואדי ניסנאס  פועלים לא מעט מוסדות תרבות, מחקר וחברה 
פלסטינים עצמאיים ונפרדים, ופועלים ארגונים חברתיים ותרבותיים רבים שיש בהם 
שילוב ושיתוף ברמות שונות של יהודיות/ים ופלסטיניות/ים. לקיום מוסדות ופעולות 
נפרדים של קבוצת המיעוט חשיבות מרכזית ביצירת שינוי. מחקר ומעקב אחר התפתחות 
יחסי רוב – מיעוט, יחסי שליטה בין קבוצות שולטות ונשלטות בחברות שונות בעולם 
מלמד, שהקבוצה השלטת עיוורת ואדישה לבעיות הקבוצה הנשלטת ואף מאשימה אותה 
במצבה ומייחסת לה עוינות, מאשימה את הקורבן )Blaming the victim(. הקבוצה 
הנשלטת אינה יכולה לסמוך על הקבוצה השלטת שתעניק לה זכויות, שתיצור עבורה 
שינוי, חרות ושוויון, עליה ליצור שינוי זה בעצמה, עליה להעלות מודעות, לגייס אנשים 

וכוחות מתוכה, ליצור מוסדות ופעולות משלה ולנהל מאבק.

פעילות ענפה התנהלה בשנת 2011 בקואליציה לציון 250 שנה לחיפה. התארגנותה 
ופעילותה מלמדות שיש מודעות ויכולת להתארגנות  בקהילה. למעשה, פנינו תחילה 
לראש העיר ולמועצת העיר בבקשה שהעיר תציין ותחוג את האירוע הזה ולא נענינו. 

אך הקואליציה קיימה כבר מספר רב של סיורים, הרצאות ואזכרות. 

 פועלים בחיפה ארגונים ארציים עצמאיים רבים הפועלים בנפרד, שאינם משלימים עם 
האפליה והעדר השוויון והם מתמודדים במגוון דרכים. עדאלה מתמקד במאבק משפטי 
בבג"ץ, מדה אלכרמל מקיים פעילות מחקרית וימי עיון, העמותה לקדמה חברתית פועלת 
להעצמת הקהילה הערבית, להעלאת מודעות לזכויות הפרט והקהילה ולקידומן, לחזק 
ועדי שכונות ולפיתוח חזון חינוכי, העמותה לקידום החינוך הערבי מתמקדת בחינוך 
והצליחה לארגן הורים ואנשי חינוך ולהניע שינויים מבניים בחינוך. העמותה להכוון 
לימודי מסייעת לסטודנטיות/ים ערבים להסתגל למערכת הלימודים, מרכז מוסאווא 
מנהל בצד מאבקים משפטיים גם מחקרים על מידת השוויון, וכן פעילות תרבותית 
פלסטינית, הכוללת גם אירועים מכוננים מפעימים ורבי עוצמה, דוגמת הקונצרטים של 
התזמורת הסימפונית הפלסטינית. כל מי שהיה באולם בעת הקונצרטים האלה חווה 

התרוממות הרוח וזקיפת הקומה והגאווה של הקהילה. 

אך מוסאווא איננו פועל רק בנפרד. הוא חלק ממארג ארגונים הפועלים מתוך מחויבות 
לשותפות יהודית ערבית ליצירת שוויון. מוסאווא יצר חזיתות ולובי נגד הגזענות לסוגיה 
יחד עם יהודים ונאבק בגזענות לא רק כלפי ערבים. מחויבים לשותפות יהודית ערבית 
בחיפה גם היומון בערבית אלאיתיחאד, עיתונה של המפלגה הקומוניסטית וחד"ש 
היוצא לאור בחיפה עשרות שנים. ופועלים גם מכון אמיל תומא לעיונים ישראלים 
ופלסטינים המתעד אירועים היסטוריים, עורך סימפוזיונים ומפרסם דו"חות ומחקרים, 
ומועדון אחווה של חד"ש, בשניהם מקיימים יהודים   וערבים יחד פעילות דיון ועיון 

רצופה לאורך שנים.    

ויש ארגונים, דוגמת הלב הקדוש ובית החסד, שהקימו ערבים בחסות הכנסיות והם 
משרתים יהודים וערבים כאחד. כל מי שנכנס בשערי מוסדות אלה אינו יכול להישאר 

הקבוצה הנשלטת 
אינה יכולה לסמוך 
על הקבוצה השלטת 
שתעניק לה זכויות, 
שתיצור עבורה שינוי, 
חרות ושוויון, עליה 
ליצור שינוי זה בעצמה



אדיש למסר ולמחויבות האנושית העמוקה המניעה את האנשים המפעילים אותם.  הלב 
הקדוש מטפל בילדים ובצעירים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים ממוגבלויות קשות. 
בית החסד, אותו ייסדו כמיל ואגנס שחאדה, היה חלוץ בשיקום אסירים אותם שיקמו 
בביתם יחד עם ילדיהם. הם שיקמו ומשקמים אסירים ערבים ויהודים, מסייעים לילדי 
האסירים ולמשפחותיהם. הם מארחים ומטפלים גם בדרי רחוב. פעילות בית החסד 
היוותה מודל למערכת הרווחה העירונית שפיתחה בעקבותיו שירות משלה. גם סיוע 
למשפחות נזקקות מוגש לערבים וליהודים. בנוסף מתקיימת פעילות מעמיקה ומרגשת 
לילדות/ים ערבים בסיכון. פעילות זו נלמדה על ידי מיישמי התוכנית הלאומית לילדים 

בסיכון ) אך מעולם לא זכתה ליהנות ממשאבי התוכנית(. 

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה, עמותה העוסקת בהעלאת מודעות לשאלת מעמדה 
של האישה בחברה, בהעלאת מודעות לכל צורות האלימות, הניצול והאפליה כלפיה 
ובמאבק בהן. פעילותה כוללת העצמת נשים,  מאבק ציבורי וחקיקה. אשה לאשה מהווה 
לא רק מוקד של חשיבה ומעשה המתוחם לסוגיות מגדר. חשיבה פמיניסטית בוחנת 
לעומקן את כלל היחסים החברתיים, את יחסי השליטה ואת תהליכי הסוציאליזציה 
והפנמת הקודים והמנהגים החברתיים ומציעה מודל חלופי ליחסים אלה. החשיבה 
מתבססת לא רק על תיאוריות ועל ידע נתון, היא נבנית תוך הקשבה לנשים, לנקודות 
ראות שונות הנובעות  מהיסטוריה אישית וקבוצתית שונה, האזנה לנרטיבים שונים 
ולפרשנות שמעניקה כל אישה לסיפורה, ומודעות לכך ש"דיכוי הוא דיכוי הוא דיכוי" 
ושותפות להכרה בצורך להיאבק בדיכוי על כל צורותיו. כל אישה מוזמנת להיות שותפה 
מלאה בארגון הרב תרבותי. הארגון אינו היררכי וכל ההחלטות העקרוניות מתקבלות 

בקולקטיב בקונסנזוס, תוך הקשבה והידברות. 

בעמותה שותפות נשים יהודיות וערביות תוך הקפדה על ייצוג הקבוצות השונות 
בוועד המנהל: נשים יהודיות אשכנזיות ומזרחיות, נשים פלסטיניות, נשים לסביות 

והטרוסקסואליות. יו"ר העמותה היא לעיתים יהודיה, לעיתים פלסטינית.  

ההקפדה על שיתוף, ייצוג ושוויון לא מנעה הכרה בצורך של נשים פלסטיניות להקים 
ארגון משלהן אשר יתמקד במתן מענה לצרכים של נשים פלסטיניות. ביום שבו הציגו 
הנשים צורך זה, פינתה אשה לאשה אחד משני החדרים ששימשו אותה אז לטובת 
הגוף החדש שהוקם – כיאן, כל זאת מבלי לשנות את אופי הפעולה, או את הרכב 

הוועד של אשה לאשה. 

הרוח הזו מחלחלת בבית בו פועלת קואליציית הנשים חיפה ואשר בו פועל גם מרכז 
הסיוע לקורבנות אונס ותקיפה מינית וכן אסוואת, .מרכז נשים פלסטיניות להט"ב. 
הרוח הזו והשיח הזה קיימים בארגונים נוספים שאשה לאשה  "יילדה", דוגמת מקלט 
החרום לנשים ובשיתופי פעולה עם הממסד. אותה רוח ואותם דפוסי עבודה שבהם יש 
הגשת עזרה וטיפול במגוון שפות והרכב רב תרבותי ורב לאומי בוועד המנהל ובצוות 
העובדות יש גם באיתך–מעכי, משפטניות למען צדק חברתי המקדמת נשים משכבות 
מוחלשות, בעסק משלך המסייע לנשים לבנות יכולות להקים עסק ומלווה אותן  לאורך 
זמן, ובמהות הנאבקת על זכות הנשים לעבודה בגיל +40, מעצימה יכולותיהן, מסייעת 

במציאת עבודה , עורכת מחקרים וימי עיון ופעילה לשינוי השיח החברתי והחקיקה.

חשיבה פמיניסטית 
בוחנת לעומקן את כלל 
היחסים החברתיים, 
את יחסי השליטה ואת 
תהליכי הסוציאליזציה 
והפנמת הקודים 
והמנהגים החברתיים 
ומציעה מודל חלופי 
ליחסים אלה.
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ארגוני הנשים הפמיניסטים מהווים מודל ראוי לקיום יחד, מודל לעיר משותפת. למען הגילוי 
הנאת, אני חלק מארגונים אלה והייתי שותפה לתפיסות, להחלטות ולתהליכים שנבנו.  

בנוסף לכל אלה פועל הסניף החיפאי של שתי"ל, שרותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי 
חברתי, מייסודה של הקרן החדשה לישראל, המכשיר את צוותי הארגונים השונים, 
יהודים או ערבים וארגונים משותפים, נותן להם כלים ומעצים את יכולותיהם לפעול למיצוי 
זכויות. שתי"ל אף מפעיל את תכנית חיפה עיר משותפת, במסגרתה מופיע ספר זה.        

מניתי כאן רק את חלקם של הארגונים, לא הזכרתי רבים וחשובים, דוגמת  דלת פתוחה. 
כל הארגונים האלה, ארגונים נפרדים, או משותפים, חשובים לא רק לקהילה הערבית. 
הם נדבך חשוב בבניית החברה הישראלית כולה וביצירת עתיד טוב יותר, בהיותו שוויוני 
יותר, רגיש ומכבד את התושבות/ים תוך מתן מקום למכלול ההיבטים האנושי, התרבותי 

וההיסטורי של כל איש ואישה, ילדה וילד. 

עד כה התייחסתי בדברי בעיקר למקומן של העמותות. אולם יש הרבה תקווה גם 
בפעולת הממסד העירוני, במיוחד בכל הנוגע למערכת הרווחה העירונית. כאן פועלת 
במסגרת היחידה לעבודה קהילתית רשת של מאות פעילות ופעילי שכונות  ערביות/
ים ויהודיות/ים. הם פועלים במשותף, מונעים על ידי הכרה באינטרס משותף, מגלים 

רגישות והבנה שהיה ראוי שתחלחל גם לרמת מקבלי ההחלטות במדינה. 

בחיפה מתקיימת גם שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני – שותפות של מרצי ביה"ס 
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, הסטודנטיות/ים, עובדי מערכת הרווחה בחיפה 
והלקוחות. השותפות מתקיימת בגובה העיניים ועוסקת באבחון הליקויים במערכות 
החקיקה והתנאים החברתיים וביצירת השינויים הנחוצים ליצירת חברה אנושית יותר. 

גם לעשייה כאן שותפים יהודים וערבים יחד. 

לאחרונה חווינו את פסטיבל סיפור חיפאי, שרשרת אירועי תרבות, רב תרבותית באפיוניה, 
אשר אורגנה על ידי מספר רב של עמותות, קבוצות שונות ובשיתוף פעולה של הממסד 
העירוני,  המרכז הקהילתי טבריה 15 הפועל מתוך גישה רב תרבותית ובית הגפן, מרכז 
יהודי- ערבי המקיים מגוון רחב של פעילויות, בהן: ספריית ילדים בעברית ובערבית,  
תיאטרון  המקיים הצגות לתלמידים בכל הארץ ובפסטיבלים בעולם, חודש התרבות 
הערבית ואירועי חג החגים, במסגרתם "נסללו" בעברית ובערבית על קירות העיר "דרך 

השיר" , "דרך אמיל חביבי " ו"דרך סמי  מיכאל".   

לביסוס אופייה של העיר כעיר משותפת תורם גם השילוב ברפואה הציבורית של 
ערביות/ים ויהודים במרפאות קופות החולים ובבתי החולים, שילוב לקוחות ושילוב 

צוותים הקיים בכל הרמות, כולל מנהלי מחלקות ערבים. 

עם תשתית ארגונית ענפה כזו של ארגוני שטח ושל ממסד, ותיקה בחלקה ובחלקה 
חדשה, האם ייפלא הדבר שבהפגנות הריעו עשרות אלפים לסולידריות יהודית ערבית? 
האם נהפכו הקולות האלה למסה קריטית, או שכל זה אינו אלא מבנה שברירי אותו 

תישא הרוח הרעה של הגזענות  המנשבת בארץ?   

תפקידי הצנוע הוא לסייע למארג הזה של ארגונים חיוניים, להביא את קולם לציבור 
ולמועצת העיר, להעצים את הפעילות לביסוסה של חיפה כעיר משותפת. 

ארגוני הנשים 
הפמיניסטים מהווים 
מודל ראוי לקיום יחד, 
מודל לעיר משותפת.

האם נהפכו הקולות 
האלה למסה קריטית, או 
שכל זה אינו אלא מבנה 
שברירי אותו תישא 
הרוח הרעה של הגזענות  
המנשבת בארץ?  
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העם דורש -
אבל איזה עם?
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رولي روزن

The People Demand -
But Which People?

Народ требует -
но какой народ? 

يريد الشعب 
لكن أي شعب؟
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מוצאי שבת, שלישי בספטמבר 2011, שדרות בן-גוריון. אחרי חודשיים של הפגנות 
ומאהלים, מהווה השדרה הזו – כבר בפעם השנייה – אתר להפגנת תנועת המחאה 
הגדולה של הקייץ. בכניסות וביציאות שוב עומדות הניידות והשוטרים, כמו בליל חג 
המולד ממלאים ההמונים את הכביש, בעיתון יהיה כתוב אחר-כך שזו היתה ההפגנה 
הגדולה בתולדות העיר, עם  45,000 משתתפים על-פי הערכות. עכשיו הם כאן: רבים 
מהם נושאים שלטים עליהם כתוב 'העם דורש צדק חברתי', וגם קוראים זאת כקריאה 
קצובה. כמה מן המפגינים מנופפים בדגלי ישראל גדולים, ועוד אחרים מנופפים דגלים 
אדומים דווקא, וקוראים קריאות בערבית. כמו בככר תחריר, טוניס, סוריה תימן ולוב, 

נשמעת הקריאה המוכרת: אל-שעב יוריד..

העם דורש, זה כבר ברור. אבל איזה עם?

כשאומרים בואדי ניסנאס 'אל שעב יוריד' מתכוונים בדרך כלל לעם הפלסטיני. כאשר 
אומרים זאת בעברית, הכוונה היא לעמישראל. אבל כאשר לאיזה עם מתכוונים בשדרות 
בן-גוריון הערבית )מטעם בעלי המסעדות שבה( או היהודית )מטעם שמה( כאשר 

השפות מתחלפות תוך שניות? 

א. לא עוד דו-קיום של חומוס ופול <

גם מן הבמה, בינתיים, נשמע נאום בערבית. שאהין נאסר, עיתונאי מקומי וממקימי מאהל 
המחאה בואדי ניסנאס, מקריא שיר, אשר נכתב בטוניסיה בשנות הארבעים - כך הוא 
מסביר מיד בעברית. השיר ליווה את המאבק של הטוניסאים נגד השלטון הצרפתי, 
וגם לאחרונה, כאשר הם נלחמו על חירותם מחדש, נגד הקולוניאליסטים של שלטון 
ההון. היום, הוא אומר. "כולנו נאבקים על זה פה" הצהרתו מתקבלת בקריאות הסכמה 
ומחיאות כפיים. כמה צעירים שעומדים עם דגלי ישראל בקהל מנפנפים בהם במרץ. 

בהתרסה על הנאום בערבית? בהסכמה? קשה לדעת. 

"המחאה בעולם הערבי הגיעה לתל-אביב וחיפה" אומר נאסר. "בעלי ההון פעלו לשעבד 
אותנו, היום אנחנו אומרים 'נמאס לנו!'" הוא זוכה למחיאות כפיים סוערות ומתמשכות, 
ובעלי התופים בקהל, רבים מהם כנראה מתזמורות הנוער של הצופים שצעדו פה 
בליל חג המולד, מתופפים במרץ. "היום נשנה את חוקי המשחק." הוא מבטיח.  "אנחנו 
דורשים לקבל דירות לזוגות צעירים – בחליסה, בהדר, לא עוד דו-קיום של חומוס ופול, 
מה שקורה פה זה הדו-קיום האמיתי". אל שעב יוריד איסקט אל נידאם הוא אומר, ומן 
השדרה עולה הזעקה הקצבית: העם-דורש-צדק-חברתי. לרגע עולה התהייה, האם – 
ולו רק לרגע חולף - מתעצב פה 'עם' אחר, 'עם' שהבסיס המשותף שלו הוא אזרחי, 
מקומי, מעמדי ולא לאומי? האם הלחץ הכלכלי והמחאה המשותפת )לפחות בחלקיה( 
מטשטשת במשהו את השרטוט השורט של גבולות הלאום על-פני המרחב האורבאני 
החיפאי? האם היא מאפשרת התייחסות אחרת לזהויות השונות – התייחסות שאינה 
רואה בהן בסיס להדרה, וגם לא שואפת למחקן, אלא רואה בהן בסיס לפעולה משותפת, 
תרומה להווייה מגוונת? או שאולי מדובר שוב רק ברגע חולף, שיטבע שוב מיד בקווים 

תחומים היטב, בהתרחקות, ניכור ואלימות?

העם דורש, זה כבר 
ברור. אבל איזה עם?

האם – ולו רק לרגע 
חולף - מתעצב פה 'עם' 
אחר, 'עם' שהבסיס 
המשותף שלו הוא 
אזרחי, מקומי, מעמדי 
ולא לאומי? 

يريد الشعب 
لكن أي شعب؟



> ב  . הרופא הטו ב

כמו המחאה כולה, שהיתה כאוטית, עמומה, מרובת סתירות וחסרת מסר ברור וחד-
משמעי, כך היתה גם השתתפותם של הערבים במחאה הזו – בארץ כולה ובחיפה בפרט: 
בעוד כמה פעילים ערבים הצטרפו למאהל הראשון שהוקם בעיר, באודיטוריום, ראו 
אחרים צורך בהקמת מאהל נפרד, ואף הקימו אותו בואדי ניסנאס. עוד אחרים מתחו 
עליהם ביקורת קשה בשל נכונותם לקבל את אופיה ה'לא פוליטי' של המחאה, וביקרו 
אותם על נכונותם להיות שותפים לדרישות המעמד הבינוני היהודי, והתעלמותם מן 
השיח היהודי והמיליטריסטי שנשאו לעיתים הנאומים בהפגנות המחאה השונות )'אנחנו 
שרתנו את המדינה והגנו על גבולותיה, לכן מגיע לנו דיור בר-השגה'(. היו גם קריאות 
להקמת מאהל נפרד בוואדי סאליב שישא אופי פלסטיני לאומי יותר, אך רעיון זה לא 
הגיע לכלל מימוש. ככלל, נוצר דפוס שבו מאהל וואדי ניסנאס הביע את קולו היחודי 
מחד, אך גם שיתף פעולה עם שאר המאהלים בעיר, ונציגיו השתתפו בכל ההפגנות 
כשהם מבליטים את זהותם הנפרדת מחד, אך כן שותפים גם למאבק המשותף מאידך. 
שיתוף הפעולה הזה, שנראה מרשים כל-כך מעל הבמה, לווה בלא מעט מתחים מאחורי 
הקלעים – הן עם מתנגדים לשותפות בקרב המארגנים היהודים, והן בקרב פעילים 
פלסטינים, שמתחו, כאמור, ביקורת קשה על חבריהם שהדגישו את המשותף. למרות אלו, 
עולה השאלה - האם אמנם צמח כאן מודל חדש, של שותפות תוך שמירה על נפרדות?

דוגמא להליכה הלוליינית על החבל הדק הזה ניתן היה למצוא בנאומו של דר. איסחאק 
דאוד, שנאם מעל הבמה בהפגנת המחאה הגדולה הראשונה שהתקיימה בעיר, ב-26.7.11. 
הנאום הזה נישא מעל במה בגן האם במרכז הכרמל, איזור אשר, להבדיל משדרות בן-
גוריון, נתפס כמרחב 'יהודי' בדרך כלל. את עצם המצאותו של דר. דאוד על הבמה בגן 
האם ניתן לראות כסוג של ניכוס חדש של המרחב הזה, ובתוכו עשה דר.דאוד מעשה 
לוליינות עוצר נשימה: במספר משפטים הוא עבר בין האזרחי ללאומי, בין המשותף 

למפריד – וחזרה.   

את הנאום שלו הוא התחיל בתיאור שיגרת חייו כרופא מתמחה ברמב"ם: התורנויות 
המתישות, חוסר היכולת לסייע לחולים ולמטופלים בשל מחסור בכוח אדם, תשישות, 
או העדר תנאים מינימאליים אחרים. בחלק הזה הוא הציג את עצמו כרופא מודאג, 
אזרח שותף, וכמו בדרך כלל במוסדות הבריאות בעיר, כמי שזהותו  הלאומית כלל אינה 
רלבנטית לתפקודו המקצועי לטובת הכלל. אך רגעים אחרי שביסס כך את אמינותו 
ואת דימויו כ'ערבי טוב' זינק הרופא אל דימוי משותף אחר, ודיבר על מצוקת הדיור שלו 
בעיר. בגיל 32, כרופא מתמחה, הוא סיפר, הוא יכול להרשות לעצמו רק חדר בדירה 

שכורה עם שותפים, על דירה משלו הוא אינו מעז לחלום אפילו.

גם כאן הודגש המשותף עם מצוקתם של מוחים רבים אחרים שהגיעו להפגנה, אך שניות 
אחר-כך הסתמן עוד מהפך, כשזהותו הלאומית של הרופא נכנסה לתמונה: מצוקת 
הדיור שלו, הוא אמר, היא רק חלק ממצוקה רחבה יותר – של תושבי הכפרים הלא 
מוכרים, של מי שאינם מסוגלים לבנות את ביתם בשל העדר תכניות מתאר או בשל 

את עצם המצאותו של 
דר. דאוד על הבמה בגן 
האם ניתן לראות כסוג 
של ניכוס חדש של 
המרחב הזה
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הפקעת אדמות. הוא הזכיר את הריסות הבתים באל-ערקיב ומקומות אחרים, ואז עבר 
לדבר גם על עוולות הכיבוש. לרגע נדמה היה כי קווי ההפרדה הלאומיים שורטטו שוב 
על פני המרחב האורבאני של גן האם, אך שניות אחר-כך ניסה דאוד שוב לטשטשם: 
הוא דיבר על מאבק משותף בעוולות, על הדרישה הגורפת לצדק חברתי, זה שאינו 

מבחין בין יהודים וערבים. 

מסר דומה, אוניברסאלי בלי לוותר על היחודיות, עלה גם מדבריו של הסופר סלמאן 
נטור, אשר דיבר גם הוא בהפגנה הגדולה של השלושה בספטמבר. תוך תנועה בין 'מסא 
אל חיר' בערבית, שסימנה אותו )למי שטרם שם לב( כערבי ופלסטיני, לבין 'ערב טוב' 
בעברית לקהל, הוא דיבר על מצוקתם של הזוגות הצעירים, 'לא השתתפתי בחתונות של 
הטייקונים, כי לא הוזמנתי, אבל השתתפתי בהרבה חתונות אחרות'. הוא אמר. זהותם של 
המתחתנים הצעירים נותרה עלומה – האם מדובר רק בזוגות פלסטינים, שאת נישואיהם, 
הניח קהל השומעים, סביר להניח כי הוא מוזמן לחגוג? האם הוא מוזמן גם לחתונות של 
יהודים?  השאלה נותרה בלא מענה, וכך היה גם בהמשך, כאשר נטור דיבר על קשייהם 
של הזוגות הצעירים בהשגת דיור.  "הצעירים לא פרזיטים", הוא אמר, "הם עובדים קשה 
לפרנס את המשפחות, מוכנים לעבוד בכל עבודה: רופאים במשמרות, פועלים בבניין." 
האם המקצועות האלו, שלא מעטים מהם נפוצים בקרב ערביי העיר, סימנו דוקא אותם 
כמושא הנאום? העמימות נשארה גם כשנטור הכריז כי "בשביל הכבוד של הפועלים 
שלא מוכנים להיות מושפלים אנחנו כאן". לקראת סוף הנאום, המסר האוניברסאלי כבר 
היה חד משמעי:  "צדק חברתי, לפני שהוא חברתי או פוליטי הוא מוסרי" הוא אמר. "מי 
ששואף לצדק חברתי שואף למוסר, אנחנו רוצים לחיות בחברה מוסרית. נפעל נגד כל 
עוול  - נגד מזרחיים, נכים, ערבים, כל אדם". מחיאות הכפיים עלו מן השדרה, וכך גם 
נפנוף הדגלים – הדגלים האדומים מחד, דגלי המדינה מאידך. האם הם ביטאו הסכמה 

או התרסה? גם כאן, השאלה נשארה פתוחה.  



קוים מנחים 
לפוליטיקה של

חברה משותפת <

החברה  של  הפוליטיקה  של  בבסיסה 
המשותפת עומדת דרישה בלתי-מתפשרת 
לשוויון זכויות, לצד דרישה להכרה בשוני, 

ולצרכים השונים הנובעים ממנו. 

פוליטיקה או מחאה של חברה משותפת 
דורשת הכרה בהבדלים, תוך מציאת מכנה 

משותף עליו ניתן להאבק

היא דורשת רגישות לראיית העולם של 
האחר, רגישות אשר צריכה לבוא לידי ביטוי 
הן במימד הסימבולי של סמלי המחאה, 
המאבק והעבודה הפוליטית, והן במימדי 

התוכן העולה בה

היא דורשת יכולת להכיל את השונה, לקבל 
את חילוקי הדעות והעמדות השונות – ולצד 
זה נכונות למאמץ להגיע להסכמות בתוך 

האי-הסכמות



יעקב כתריאל 
מחאת האוהלים בחיפה, קיץ 2011
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קול חיפאי

אני הגעתי לחיפה כשהייתי בן 6. אמא 
שלי היא אמריקאית, ואבא שלי מפרס. 
בשנת 1979 הורי הוזמנו לפה לשרת 

במרכז העולמי של הקהילה הבהאית.  

בחיפה, כמו במקומות אחרים שבהם 
חיות קהילות בהאיות, אין בתי-ספר 
בהאים – בני הקהילה שלנו הולכים 

לבתי-הספר המקומיים, האנשים 
שמגיעים לחיפה שולחים את הילדים 

שלהם לבתי-הספר העבריים או 
הערבים, לפעמים לבית-הספר 

הבינלאומי באבן יהודה. במקרה שלי, 

ג'לאל הטאמי
יליד 1972, גר בכרמל הצרפתי. 

חבר סגל המרכז הבהאי העולמי. 

הורי החליטו לשלוח אותי לבתי-הספר 
העבריים. גרנו ברחוב שיפרה ואני 
למדתי בבית-הספר היסודי מעלה 

כרמל. בגיל צעיר נחשפתי לארץ 
חדשה, שפה חדשה, תרבות חדשה. 

המכשול הקשה ביותר היתה השפה, 
ברגע שלמדתי אותה באמת התחלתי 

להתחבר לחיפה. באתי ממשפחה 
רב-תרבותית, אז זו היתה עוד תרבות 

מבחינתי. 

זו היתה שכונה מעורבת, אם ירדנו 
במדרגות לרחוב עבאס הגענו 

למשפחות הערביות. היו לי הרבה 
קשרים עם ילדים ערבים, ילדים יהודים 

וילדים בהאים. אחד הדברים היפים 
בחיפה הוא שאף פעם לא הרגשתי שיש 

דעות קדומות נגדי מפני שאני בהאי, 
פשוט שיחקנו יחד ברחוב. מאוחר יותר 

הבנתי כי זה לא בהכרח  מובן מאליו. 
זה צריך להיות המצב הנורמאלי, אבל 

זה לא.

הרגשתי שיש לי הרבה מזל במובן הזה. 
ברור – בבית הספר התכנים הם מאוד 

יהודיים, הלכתי לבתים של חברים שלי, 
חגגתי איתם את החגים, את הבר-מצוות 
כשהתבגרנו. בתיכון למדתי בריאלי, היו 
לי חברים טובים – ועם זאת, השוני שלי 
לא היווה בעיה. זה לא היה סוד, אנחנו 

לא מסתירים כלום, אבל תמיד הרגשתי 
שמקבלים אותי כפי שאני. אני מצדי 

תמיד הקפדתי לענות רק על השאלה 
עצמה כי על-פי הוראתו המפורשת 

של בהא-אללה, אסור לנו להפיץ את 
דתנו בארץ ישראל. אנחנו גם מקפידים 

להיות א-פוליטיים, ולכן גם כשהייתי 
פה בזמן מלחמת לבנון ב-1982, או 
באינתיפאדה הראשונה, לא הבעתי 

עמדות על נושאים פוליטיים בדיונים 
בכתה. כשכולם התכוננו לגיוס ותכננו 

את השירות הצבאי היה ברור שאני לא 

היו לי הרבה קשרים 
עם ילדים ערבים, ילדים 
יהודים וילדים בהאים. 
אחד הדברים היפים 
בחיפה הוא שאף פעם 
לא הרגשתי שיש דעות 
קדומות נגדי מפני שאני 
בהאי, פשוט שיחקנו יחד 
ברחוב.

הט
 ב

ית
עמ

ם 
לו

צי
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חלק מזה. זה לא הפריע לחברויות – עד 
היום יש לי קשרים טובים עם אנשים 

שלמדתי איתם. 

כשאני חושב על זה, היה לי מזל 
לגדול בלב העולם הבהאי, להיות קרוב 

למקדשים שבהם ראשי הדת שלנו 
קבורים, למקום שבו נפגשת מנהיגות 

הקהילה. זה מאוד העשיר את הילדות 
שלי, אבל גם הסביבה בה גדלתי – 

השכבות השונות של העיר הזו. עם 
כל הקשיים שהעיר עברה, אני חושב 

שאנשים מחפשים את המשותף ולא את 
המפריד. המצב בחיפה הוא כמובן לא 
מושלם, אבל האנשים שחיים פה הם 

דוגמה לכך שהמצב האידיאלי אפשרי, 
ושזהו כיוון ההתפתחות. כבהאי מחנכים 
אותך שהיופי של האנושות הוא בשונות 

שלה. אז הייתי חשוף לכל זה כחלק 
מהעובדה שגדלתי פה, מאוד נמשכתי 

לזה. 

כשסיימתי את התיכון חזרתי לארצות-
הברית, למדתי שם, ההורים שלי נשארו 

פה וכך באתי לכאן הרבה פעמים. 
חזרתי לחיפה ב-2005 עם אשתי 

ותינוקת בת עשרה חודשים..  כיום יש לי 
שתי בנות, בת שבע ובת שנתיים. הבת 

הגדולה הולכת לריאלי. 

הקהילה הבהאית בחיפה מונה 
כ-650 איש מ-80 מדינות שונות. 

בערך שליש הם בני נוער שמגיעים 
אחרי סיום התיכון, הם באים לשנה, 

מעין שנת שירות, הם עובדים כגננים, 
או מאבטחים, או עוסקים בעבודות 
אדמיניסטרציה פשוטות. האחרים 
באים לשנה וחצי או שנתיים וחצי 

ולפעמים הם נשארים ליותר, הם אנשים 
מקצועיים והם נשארים לפי היכולות 
שלהם והצורך בשירותים אותם הם 
מעניקים לקהילה.  הם חיים בדירות 

שהקהילה הבהאית מספקת להם, 

היה לי מזל לגדול בלב 
העולם הבהאי, להיות 
קרוב למקדשים שבהם 
ראשי הדת שלנו קבורים, 
למקום שבו נפגשת 
מנהיגות הקהילה. 
זה מאוד העשיר את 
הילדות שלי, 

 ברור שלפעמים 
שואלים אותנו על 
הקונפליקט, אבל 
אנחנו אומרים שאנחנו 
א-פוליטיים ולא מביעים 
את דעתנו בעניין.

ושנמצאות בכל רחבי העיר. הם מכירים 
את השכנים, אבל אין להם הרבה 

זמן לקשרים מעבר לזה, כי הם מאוד 
מרוכזים בקהילה ובעבודה שלהם. הם 

גם מנצלים הזדמנות ללמוד יותר על 
הדת הבהאית, יש שיעורי דת ואסיפות 

דתיות, יש כאן עושר של פעילות. 
כששואלים על השייכות של הקהילה 

הבהאית לחיפה, חשוב גם לזכור 
שהבהאים לא אזרחי המדינה, רובם, 
בניגוד אלי, אינם דוברים עברית או 

ערבית אלא מדברים אנגלית, זו השפה 
של המרכז. משפחות עם ילדים כן 

יוצרות יותר קשר עם תושבי חיפה דרך 
בתי-הספר, אבל הן יוצאות דופן בעניין. 

היחסים שלנו עם מדינת ישראל 
והעירייה מאוד טובים. זה כך מאז 

הקמת המדינה. העיריות בחיפה 
ועכו תמיד תמכו בפועלינו לפתח את 

הנכסים הבהאים, יש הרבה שיתוף 
פעולה סביב נושא התיירות. תמיד 

הרגשנו הרבה תמיכה ויחס חם. 

ככלל, אנחנו מאוד רוצים לתמוך 
בתהליכים שבהם אנשים מכירים זה את 
זה, או יוצרים גשרים בין קהילות שונות. 

לכן המרכז הבהאי תומך בפעילויות 
שונות בחיפה, כמו למשל בית-הגפן, 

הגינות הקהילתיות של החברה להגנת 
הטבע, או ארגונים הפועלים למען 

קבוצות מוחלשות. אנחנו גם מעסיקים 
כ-200 איש בתפקידים שונים, יהודים, 

ערבים ודרוזים. ברור שלפעמים 
שואלים אותנו על הקונפליקט, אבל 
אנחנו אומרים שאנחנו א-פוליטיים 

ולא מביעים את דעתנו בעניין. אנחנו 
מאחלים טוב לכולם, אנחנו בעד זכויות 

אדם, אבל אנחנו לא אומרים מה 
הפיתרון צריך להיות.

 



חינוך7
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המשתמע  כל  על  חיפה,  "דווקא 
ממהותה כעיר משותפת מצד אחד, 
ומן הכיוון החינוכי אליו היא שואפת 
מצד שני, יכולה ליזום מהלך חינוכי 
חדש"  כך כותבת ד"ר אורה מור-
האפשרות  על  במאמר  זומרפלד 
לחינוך דו-לשוני ורב-תרבותי בחיפה. 

אלו ניסיונות התקיימו בעיר לקדם 
קורה  ומה  כזה,  דו-לשוני  חינוך 
בתחום עכשיו? מה חסר למערכת 
החינוך הערבית, מה חשוב להורים 
של התלמידים דוברי הרוסית, ומה 
מציק לתלמידים יוצאי אתיופיה? על 
כל אלו, וגם על בית-ספר ביחד, בו 
לומדים חרדים וחילוניים, ועל טיול 
בפרק  עירנו,  בחיפה  ד'  כתה  של 

החינוך. 

דניאל ישר
פטמה הגדולה ופטמה הקטנה 2010



חינוך דו לשוני בישראל - 
פדגוגיה של יחסים,

חיפה כמודל אפשרי  <

גן ניצני כרמל <

חיפה שלנו? חוויות 
מטיול לעיר הסבלנות 

והסובלנות <

לישון במיטה
לנגן בפסנתר <

7.37.4

7.6 7.5

מוכר, לא-מוכר,
פרטי או ציבורי <

דתיים, חילוניים 
ומה שביניהם  <

ליאורה גלד"ר אורה מור-זומרפלד

שהירה שלבי 

ראיון עם ד"ר גליה קוליק רולי רוזן

אלי פריינד, בית-ספר ביחד

298 

312

322 

308 

318 

328 



]297[

332 

342 

337 

שחור ולבן
הוא הצבע שלי  <

שיחה עם פעילי חינוך 
יוצאי אתיופיה

קווים מנחים לחינוך 
בעיר משותפת <

קול חיפאי
ננסי עשור <



Dr. Aura Mor

חינוך דו-לשוני בישראל - 
פדגוגיה של יחסים,
חיפה כמודל אפשרי

Доктор Ора Мор

د. أورة مور

Bi-Lingual Education in 
Israel: A Pedagogy of 
Relationships, Haifa as 
a Possible Model 

Арабо-еврейское
образование в

 Израиле, педагогика
 отношений, Хайфа как

возможная модель

اللغة في  ثنائي  التعليم 
العالقات،  بيداغوغيا  ـ  إسرائيل 
كموديل ممكن حيفا 

ዶ/ር ኦራ ሞር ዞማር ፔሌድ በሁለት ቛንቛ ትምህርት 
በይስራኤል- ሐይፋ 
ከተማ እንደምሳሌ

ד"ר אורה מור



]299[

חיפה – רבת פנים היא ומתעתעת עד מאוד. מצד אחד מדובר בעיר רב-תרבותית ורב-
לשונית המאפשרת מרחבי מחיה משותפים לקהילות השונות הדרות בה; אך מן הצד 
האחר מתקיימת בה החלוקה השמרנית-מסורתית ל"יהודים וערבים", חלוקה הבאה לידי 
ביטוי במערכות מוגדרות, ובמיוחד במערכת החינוך. גם הימצאותן של נקודות מפגש 
טבעיות, במרכזי קניות, במקומות עבודה, ולעתים אף באירועי תרבות או בפעילויות 
פוליטיות, אינה משנה את התמונה הכללית: בהפרדה הקיימת, משמשת מערכת החינוך 

עצמה כמי ששומרת על המצב הקיים ובאותו זמן משחזרת אותו. 

מאז הקמתה, מקיימת מערכת החינוך בישראל מערכות חינוך נפרדות ליהודים ולערבים, 
ובכך מייצגת המציאות החינוכית את המציאות החברתית והגיאו-פוליטית באזור. אכן, 
באופן היסטורי, ומעצם טבעם, ערוכים בתי ספר להעביר לתלמידות ולתלמידים את 
המסרים החינוכיים של התרבות ושל מסורת הקהילה שבתוכה הם פועלים. אולם, 
דין או תפקיד זה שבתי הספר קיבלו-נטלו על עצמם עומד בניגוד מוחלט לתפיסות 
חינוכיות שאמורות דווקא להציב דרך חינוכית, שלאורה אמורים בתי הספר לפעול: 
הדגשת הפן היצירתי, המחדש, האוטונומי של האדם, וחיפוש אחר הגישה המכילה, 
האוניברסאלית. תפיסה זו, שמשמועתה העדפה של שותפות, נבדלת ממציאות ההפרדה 
הקיימת ומן התפיסה החינוכית המדגישה אותה. סוגיה זו אינה מנותקת מן המציאות 
החברתית-פוליטית באשר היא, ובחיפה יש לה משמעות מיוחדת. שכן, כאשר הממד 
המשמר, זה המדגיש שמירה על הקיים, על ההפרדה,  הוא היסוד המנחה במקום בו 
חיים אזרחים ערבים ויהודים, הרי באופן טבעי, משתלב בית הספר במערך הקיים, ללא 
סיכוי של ממש לייצר תפיסות אלטרנטיביות. כך נמצאת המערכת עצמה בסתירה: 
למרות שהיא מבקשת לייצר דרכי חשיבה חדשות, בהתאם לתפיסתה ו/או להצהרתה 
החינוכית,  ואולי אף להציע מרחב של מציאות אחרת, היא מוצאת את עצמה שומרת 

על הקיים ומשעתקת אותו.

מצב זה, שהוא תולדה של מציאות היסטורית, אינו נראה כמסייע לקירוב האוכלוסיות; 
על-פי רוב נותר הניכור על כנו ועמו חוסר הידע וההבנה של האחד כלפי ועל האחר. 
ובכל זאת, במשך הזמן נעשו ניסיונות להציג אפשרויות שונות של לימוד ו/או מפגש 
משותף: לאורך שנים לא מעטות מפעילים ארגונים רבים תוכניות המבקשות להפגיש 
בין תלמידים ותלמידות ובין מורות ומורים בנות ובני שתי האוכלוסיות, כולל תוכניות 
להוראת השפה הערבית בבתי הספר העבריים. במשך השנים ידעו המפגשים הללו 
עליות ומורדות; שיאם החיובי מצוי בתקופה שלאחר חתימת הסכמי אוסלו בשנת 1993. 
יחד עם זאת, התהפוכות הפוליטיות שאירעו סביב ההסכם ובעקבותיו, השתקפו ועודן 

משתקפות בפעילות החינוכית הנפרדת והמשותפת כאחד. 

ברובן, מתקיימות הפעילויות הללו תחת כותרת כללית: מפגשי או פעילות "דו-קיום". 
בבסיסם, הם נשענים על הנחת יסוד רווחת, לפיה מקורו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
מצוי בעצם קיומן של שתי קבוצות לאומיות שונות הניצבות זו כנגד זו. אולם, למרות 
המאמצים וההשקעה הכנה בהם, נותרים המפגשים והתוכניות הללו במישור דו-מימדי 
בלבד; ולמעשה, מהווים הם דרך אחרת הממשיכה את המצב הקיים ומותירה אותו 
על כנו. נראה כי נחוץ כאן דיון מסוג חדש המייצר "מפגש אמיתי", שאינו בנוי רק על 

נראה כי נחוץ כאן דיון 
מסוג חדש המייצר 
"מפגש אמיתי", שאינו 
בנוי רק על דיאלוג 
המשמר את המציאות 
הדואלית.

Арабо-еврейское
образование в

 Израиле, педагогика
 отношений, Хайфа как

возможная модель



דיאלוג המשמר את המציאות הדואלית הבלתי אמצעית, ולפיכך אינו מוביל לשום מקום 
חדש. דוגמה למפגשים מסוג אחר אפשר לראות במסגרות חינוכיות משותפות הקיימות 
במערכת החינוך הלא פורמאלית, כגון במתנ"סים, או בחוגים אחרים. כאן לא מדובר 
במפגש מתוכנן המוגדר מראש כ"יהודי-ערבי" כי אם בפרקטיקה מזדמנת. כך, למשל, 

אין במסגרות אלה דגש על דיבור בשתי השפות – ערבית ועברית.

דומה כי מכל ניסיונות המפגש היהודי-ערבי בולט במיוחד זה המתקיים במערך החינוך 
המשותף כפי שבא לידי ביטוי בבתי הספר הדו-לשוניים. ואכן, בשנים האחרונות התרחב 
החינוך הדו-לשוני בישראל. יוזמות חדשות, בצד מסגרות ותיקות יותר מציעות מערך 
חינוכי אלטרנטיבי למערכת הקיימת, ועימו גם מבט שונה כלפי החברה הישראלית כולה. 
המסגרות החינוכיות הללו מציעות אלטרנטיבה חינוכית-לשונית-פוליטית להפרדה 
שקיימת בין יהודים-ישראלים לבין פלסטינים-אזרחי מדינת ישראל במערכת החינוך 
הכללית ועמה, כנראה, גם אלטרנטיבה חברתית-פוליטית רחבה יותר. בחינוך הדו-
לשוני, במעט מן התפיסות הפדגוגיות הגלומות במהותו, בקשרים הטבעיים השזורים 

בו, בגשרים שהוא מייצר ובפוטנציאל המימוש שלו בחיפה עוסקים הדברים שלהלן.

מסגרות לחינוך דו-לשוני בישראל <

כיום פועלים בישראל חמישה בתי ספר המגדירים את עצמם כבתי ספר דו-לשוניים 
ושבעה גנים. בשנת 1984 הוקמה בישראל, בנווה שלום, המסגרת החינוכית הדו-לשונית 
)ערבית-עברית( הראשונה. מסגרת זו כללה כיתת גן, שהתפתחה בהמשך לבית ספר. 
כיום מכנסת מסגרת זו בשעריה ילדים, משפחות וצוותים חינוכיים המגיעים אליה מן 
האזור הגיאוגרפי של נווה שלום ולא רק מן הישוב עצמו, כפי שהיה בשנים הראשונות, 

והגן עצמו התרחב גם לגילאים הצעירים יותר. 

כעבור למעלה מעשור, בשנת 1998, הוקם בית הספר הדו-לשוני השני, הפעם בגליל, 
ושנה מאוחר יותר נפתח בית ספר בירושלים – שניהם ביוזמת עמותת יד ביד; במקביל, 
נציין, פועל בירושלים הגן הדו-לשוני בימק"א. בשנת 2004 נוסד בית הספר הדו-לשוני 
גשר על הוואדי בוואדי עארה ובספטמבר 2007 נפתחה מסגרת חדשה – הגר –  בבאר 
שבע. לפני מספר שנים הוקם בח'ילף שליד טבעון גן דו-לשוני אנתרופוסופי, יחיד מסוגו 
בישראל ובעולם. עם השנים התרחבה מסגרת הגן אף לגילאים צעירים יותר והמהלכים 

לפתיחת כיתה א' כחלק מבית ספר צומח – בעיצומם. 

למעשה, בכל  בתי הספר הדו-לשוניים, לבד מבית הספר בגליל, פועלים גם גנים. כל 
המסגרות הללו מוכרות על-ידי משרד החינוך ונתמכות על-ידי הרשויות )מועצה או 
עירייה( שבתחומן הן פועלות. בתי הספר בגליל ובירושלים הוקמו כאמור על-ידי עמותת 
יד ביד הפועלת לקידום חינוך יהודי-ערבי משותף; בשני המקומות האחרים הוקמו בתי 
הספר על-ידי התארגנויות הורים שהפכו לעמותות – גשר על הוואדי )בוואדי ערה( 
והגר )בבאר שבע( – בשיתוף עם עמותת יד ביד. הגן בחילף הוקם על-ידי עמותת עין 
בוסתן. בכל המסגרות הללו לומדים ומלמדים בשיתוף ילדים ומורים יהודים וערבים 

בערבית ובעברית בהוויה שמאתגרת מדי יום את המציאות הישראלית.

מכל ניסיונות המפגש 
היהודי-ערבי בולט 
במיוחד זה המתקיים 
במערך החינוך המשותף 
כפי שבא לידי ביטוי 
בבתי הספר הדו-
לשוניים. 
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הניסיון החיפאי

מספר ניסיונות להקמת מסגרת חינוכית משותפת דו-לשונית נעשו במשך השנים בחיפה. 
סיפורם של כל הניסיונות הללו דומה: כולם, לבד מאחד, כשלו בטרם הבשילו לכלל 
מעשה; האחד שאכן הבשיל והיה לגן  קמל כשלוש שנים לאחר שניצת – אך הפעילים 
סביבו ממשיכים לפעול גם כיום. בכולם מעורבים הורים, אזרחי העיר, לחלקם קשורה 
עמותת יד ביד, ובכל המקרים משחקת עירית חיפה תפקיד מסוים. כל הניסיונות מציגים 

תמונה מורכבת מאוד ברמות השונות: החברתית, חינוכית, עירונית ופוליטית.

הניסיון הראשון התחולל באביב 1999, אז החלה לפעול, ביוזמת עמותת יד ביד, קבוצה 
של הורים חיפאיים למען חינוך דו-לשוני ערבי-עברי בחיפה. כחמישים הורים שהיו 
מעוניינים במסגרת כזאת לילדיהם הגיעו באותה עת למפגש ראשוני, שקרא להקמת 
בית ספר דו-לשוני ערבי-עברי בעיר. המפגש נערך בבית ספר לאו בק )שבראשית הדרך 
ביקש להיות שותף בתהליך( והמשתתפות והמשתתפים בו דיברו על רצונם בכך שילדיהם 
ילמדו במסגרת חינוכית משותפת. בתוך זמן קצר התגבשה קבוצה מרכזית-פעילה, 
שהחלה במגעים עם האגף לחינוך בעירית חיפה ועם משרד החינוך במטרה לפתוח 
את בית הספר כבר בסתיו 1999 או בשנה שלאחר מכן, בספטמבר 2000. באותה עת, 
פעלו כבר שני בתי-הספר הדו-לשוניים בגליל ובירושלים כמסגרות חינוכיות רשמיות 

ומוכרות, והרחבת התהליך לחיפה נתפסה באופן טבעי כשלב הבא. 

ההסכמה לתהליך ניתנה על-ידי כל הגופים הרשמיים הרלוונטיים; כולם, לבד מאחד: 
עירית חיפה. עצירת התהליך התרחשה בלשכת ראש העיר דאז, עמרם מצנע. האכזבה 
הגדולה, הפוליטית, החינוכית, החברתית, האזרחית ומפח הנפש תועלו מהר מאוד על-
ידי ההורים הערבים לפעולה חדשה: הקמה של בית ספר אלטרנטיבי, ערבי דמוקרטי 
חיוואר1. וכשההפרדה היא זו שמנחה את הפעולה – נותרו להורים היהודים, אז כהיום, 

בתי הספר העבריים הקיימים. 

הניסיון השני התרחש בין השנים 2005 ו- 2007, אז פעלה באוניברסיטת חיפה תוכנית 
לחינוך דו-לשוני. למרות שבבסיסה היתה זאת תוכנית מחקר, ניסו מוביליה, במשך כל 
שנות פעילותה, לקדם הקמה של בית ספר דו-לשוני בעיר. בכנס הראשון לחינוך 
דו-לשוני שנערך באוניברסיטת חיפה בינואר 2006 הכריז ראש העיר יונה יהב, שהוזמן 
לשאת דברי ברכה, כי הוא עצמו מוכן להוביל מהלך להקמת בית ספר דו-לשוני בחיפה. 
כוונתו היתה, כך אמר, להסב בית ספר קיים, מעלה כרמל, שעמד בפני סגירה בשל 
מיעוט תלמידים, לבית ספר דו-לשוני. שלא כיוזמה הקודמת, ושלא כיוזמות אחרות, שהיו 
יוזמות Bottom up )מלמטה-למעלה(, כלומר, יוזמות עממיות של פרטים או של קבוצה 
 Top-down המכוונות למטרה רחבה, הפעם באה היוזמה מלשכת ראש העיר והיתה
)מלמעלה למטה(: יוזמה עירונית-ממסדית, שפונה אל פרטים ואל קבוצות, וקוראת להן 
ולהם להצטרף אליה. האם באמת רצתה עירית חיפה להקים בעיר בית ספר דו-לשוני? 
לא ברור. העירייה טוענת שהתושבים לא נענו לקריאה. יתרה מכך, הורים )יהודים( 
לתלמידים בבית הספר מעלה כרמל נאבקו לביטול ההחלטה של ראש העיר. הורים 
אחרים )ערבים( נשמעו מבולבלים בשל היעדר שיתוף. פעילים למען הקמת בית הספר, 

בתוך זמן קצר התגבשה 
קבוצה מרכזית-פעילה, 
שהחלה במגעים עם 
האגף לחינוך בעירית 
חיפה ועם משרד החינוך 
במטרה לפתוח את בית 
הספר כבר בסתיו 1999 
או בשנה שלאחר מכן, 
בספטמבר 2000.



כולל עמותת יד ביד, שבשלב מסוים ניסתה לקדם את ההקמה ביחד עם עיריית חיפה, 
טוענים כי אפשר שקריאתה של העירייה היתה קריאת סרק, שלא לומר ספין תקשורתי. 
מכל מקום, ההכרזה נותרה בגדר הכרזה בלבד, ובית-הספר לא הוקם גם בניסיון זה. 

הניסיון השלישי החל בשנת 2008 ובמידה מסוימת הוא נמשך עד היום. ראשיתו בשכונת 
כבאביר בחיפה, שם קם, ביוזמה פרטית, גן לחינוך דו-לשוני ערבי-עברי, גן בראעם 
אלכרמל/ניצני הכרמל. תוך כדי שנת הפעילות הראשונה, ובעיקר לקראת סיומה, 
התגבשה קבוצה שבמרכזה הורים לילדות וילדים בגן, וביחד עם פעילות ופעילים נוספים 
ביקשה להרחיב את מה שהוגדר כגוף המייסד הרשמי של הגן – עמותת אחוות עמים 
בכרמל. תחילה פעלה העמותה לצד הגן וכחלק ממנו, ומאוחר יותר התרחבה על מנת 
לקדם את החינוך הדו-לשוני בחיפה בכלל. אחת המטרות המרכזיות של העמותה היתה 
לקדם את הגן לכלל בית ספר שאליו מגיעים ילדים הלומדים בגנים דו-לשוניים במספר 

שכונות בעיר, בהן ישנה אוכלוסיה משותפת של דוברי ערבית ועברית2. 

בסך הכל פעל הגן כשלוש שנים. בשנה הראשונה היו בו כ- 20 משפחות ובשנה השלישית 
התרחבה המסגרת לכלל שלוש קבוצות גיל שמנו ביחד קרוב ל- 40 ילדים, ערבים 
ויהודים. אולם, כאמור, כעבור שלוש שנות פעילות נסגר הגן והותיר מאחוריו קבוצה 
גדולה של אנשים כואבים ורשימה ארוכה של תהיות ושאלות: מה היה קורה לו לא היה 
מדובר במסגרת פרטית? מה היה קורה לו היתה עומדת מאחרי הגן קהילה חזקה? מה 
היה קורה לו עירית חיפה היתה מסייעת בפועל לקדם את החינוך הדו-לשוני בעיר?  

שאלות אלו ונוספות הטרידו את ההורים בעיקר משום שהבחירה בגן היתה כרוכה 
במחויבות עמוקה ובהחלטות נלוות הרות משמעות. כך למשל, מספרת נעה מן, אם 
לילד בגן ופעילה מרכזית בעמותה, כי היא ובן-זוגה בחרו לגור בחיפה ואף שכרו דירה 
קרוב לגן – הכל כדי שבנם יוכל ללמוד בגן דו-לשוני. "השכונה – השקט הכפרי במרחק 
פסיעה ממרכז עירוני, החום והידידותיות האנושית, נוף הים שנשקף מכל פינה, והגן 
הצנוע שדבר לא חסר בו לילדים, הכריעו" היא מספרת. היא והורים אחרים התגייסו 
כדי לתמוך בפעולת הגן ואף להקים את בית-הספר עליו חלמו, ובמשך שמונה חודשים 
הם עבדו "יומם וליל, בשיתוף פעולה ובאופן צמוד". היא מתארת כיצד היא וחבריה גייסו 
ועד מנהל לעמותה אשר חבריו פעלו ללא לאות לקידום הנושא, כיצד גייסו מגייסות 
כספים ומנהלות יחסי ציבור במשרות חלקיות לתקופת זמן מוגבלת, ויצרו קשרים 
רבים עם כל מי שנדמה היה כי עשוי להתעניין בפרויקט. בין השותפים הפוטנציאלים 
נמנו מועדון רוטרי חיפה, אנשים בעלי השפעה פיננסית בעיר, בית הספר הריאלי, 
ובית-ספר לאו בק וכן נציגי הקהילה הבהאית בעיר. נשות ואנשי מחלקת הגיל הרך 
בעירית חיפה, הגיעו לסיור במקום, וראש העיר הבטיח שטח אדמה לבנין בית הספר 

ואת שיתוף הפעולה הפקידותי המקסימלי. 

הקבוצה גם הפעילה תוכניות להורים של הגן במטרה לגבש קהילה, וכן עבדה רבות 
להשגת תרומה מתורם שיצר איתם  קשר ביוזמתו. אלא שלמרות כל אלו, הודיעה מנהלת 
הגן בקיץ 2010 כי החליטה לסיים את פעילותו של הגן, וגם ניסיון זה הסתיים, בסופו 
של דבר, באי-הקמתו של בית-ספר דו-לשוני בחיפה. עם זאת, הוא הותיר אחריו קבוצה 
הממשיכה לפעול, ואשר שואפת לראות במסגרת החינוכית אבן שואבת לקהילה רחבה 

בכנס הראשון לחינוך 
דו-לשוני שנערך 
באוניברסיטת חיפה 
בינואר 2006 הכריז ראש 
העיר יונה יהב, שהוזמן 
לשאת דברי ברכה, כי 
הוא עצמו מוכן להוביל 
מהלך להקמת בית ספר 
דו-לשוני בחיפה. 

האם באמת רצתה עירית 
חיפה להקים בעיר בית 
ספר דו-לשוני? לא ברור.
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יתר: קהילה משותפת, החיה במרחב משותף ואשר משפיעה על סביבתה האורבאנית גם 
בממדים נוספים, לא רק חינוכיים. גם בעת עריכת הספר )יוני 2012( ממשיכה קבוצה 

זו לפעול, אך  העירייה – שוב – ממשיכה להתנגד. 

חינוך דו-לשוני – המציאות והמודל

בעולם מוכרים מודלים לחינוך דו-לשוני הפועלים במסגרות שונות ובהקשר לשפות 
שונות. בחירה של מודל והצבתו כבסיס לפעילות החינוכית במסגרת דו-לשונית תובעת 
התייחסות לרקע ההיסטורי, הפוליטי, החברתי, התרבותי שממנו באים בני הקהילות 
 Baker 2003; Cummins 1991; Mor-Sommerfeld( השונות למסגרת המשותפת
Spolsky 1989 ;2005(. ניתן לדבר על גישות שונות להתפתחות של דו-לשוניות וליישום 
חינוך דו-לשוני; שתיים מהן בולטות במיוחד. האחת נקראת "דו-לשוניות דו-כיוונית" 
)Two-way bilingual education( והיא מפגישה ללימוד משותף בשתי שפות ובמסגרת 
חינוכית אחת ילדות וילדים הבאים מרקע לשוני שונה )למשל, כבמקרה של ישראל, 
ערבית או עברית שפת אם(. הגישה השניה, המכונה "הטמעה" )Immersion(, מציעה 
לימוד ביותר משפה אחת, כאשר התלמידות והתלמידים במסגרתה מגיעים מרקע לשוני 
דומה. במסגרת זו מתחיל הלימוד הפורמאלי בכיתה א', כולל לימוד הקריאה, בשפה 
שאינה שפת האם של הילד או הילדה אלא בשפה אחרת, ורק בהמשך, בשלב מאוחר 
יותר "מצטרפת" לתוכנית הלימודים השפה הראשונה. בהמשך מתפתחת התוכנית כך 
שנושאים/תחומים מסוימים נלמדים, כל אחד בשפה אחרת, או לחילופין – חלק משנות 
הלימודים מתנהלות בשפה אחת, ושנים אחרות – בשניה. שיטה זו נהוגה, למשל, בקנדה 
)בהקשר של צרפתית ואנגלית( או בלוקסמבורג )בהקשר של צרפתית וגרמנית(. אפשר 
להוסיף כי יש הרואים בלימוד שפה נוספת בבית הספר כמקצוע )למשל, לימוד אנגלית 
בישראל בבית הספר העברי או הערבי, או לימוד עברית בבית הספר הערבי( גרסה של 
חינוך דו-לשוניAmara et al, 2007(3(. בנוסף, חשוב לזכור שבישראל לומדים בבתי 
הספר )העבריים בעיקר( ילדים רבים ששפת האם ו/או הקהילה שלהם אינה בהכרח 

שפת ההוראה שלה הם חשופים. 

  ”Cultural Bilingualism - A Socio-Cultural Model for Bilingualism”  המודל
דו-לשוניות כתרבות – המודל החברתי-תרבותי לדו-לשוניות ולחינוך דו-לשוני, 
)Mor Sommerfeld 2005( אומץ בשנת 1998 על-ידי המרכז לחינוך דו-לשוני 
בישראל ועל-פיו פעל בשנותיו הראשונות. מודל זה מציג תפיסה הרואה בלימוד השפה 
השנייה – ערבית/עברית החל מגיל צעיר הזדמנות כפולה: הראשונה היא טיפוח יצירתי 
של הפן המטה-לשוני אצל הלומדים הצעירים4 ; השנייה, חיבור חברתי-תרבותי בין 
בני קהילות שונות הדרות בכפיפה באזור גיאוגרפי משותף. המודל האמור נשען, בין 
השאר, על תפיסה המציגה את תוכניות הלימוד במערכת החינוך הדו-לשוני במסלול 
דו-סטרי המכוון להתפתחות בשתי שפות )ראשונה ושנייה( ולבקיאות ומיומנות בשתיהן 
)Crawford 1991(. על פי תפיסה זו, מתרחשת התפתחות השפה השנייה תוך יחסי 
גומלין עם השפה הראשונה, בתהליך שבו משתמשים הלומדים והלומדות בידע העולם 

גם ניסיון זה הסתיים, 
בסופו של דבר, באי-
הקמתו של בית-ספר 
דו-לשוני בחיפה. 

בחירה של מודל 
והצבתו כבסיס 
לפעילות החינוכית 
במסגרת דו-לשונית 
תובעת התייחסות 
לרקע ההיסטורי, 
הפוליטי, החברתי, 
התרבותי שממנו באים 
בני הקהילות השונות 
למסגרת המשותפת



שלהם הקיים בשפה הראשונה )בנושאים-תכנים שונים(, ובידע שלהם באשר לאופן בו 
שפה – ובמיוחד שפה כתובה – "מתנהגת" )למשל, קשרי דיבור-כתיבה, תיהלוך טקסטים, 
ז'אנרים ועוד(. ידע זה הוא הבסיס באמצעותו מתפתחת הכרת השפה השנייה ובאמצעותו 
נרכשת דו-אוריינות. במקביל, יכולים הלומדים והלומדות להשתמש בידע שנרכש על 
מנת ליצור קשרים בין שתי הלשונות. בתהליך מעין זה מתחוללת, בנוסף להתפתחות 
השפה השנייה, גם הרחבה של השפה הראשונה. משמעות הדבר היא שהיחסים בין שתי 
השפות הם יחסים הדדיים, ומערכת החינוך מתייחסת בכל שלב להיבטים השונים של 
הידע – אלה שמובאים על ידי הלומדים והלומדות ואלה שמצטברים בתהליך הלמידה 
הכולל. כך מתפתחת במערכת גישה אוניברסאלית, הרואה בדו-לשוניות, או נכון יותר 
 Cultural bilingualism :לומר בדמות הדו-לשונית – ישות תרבותית עצמאית

 .)Mor-Sommerfeld 2005(

היתרונות הקוגניטיביים והיצירתיים של החינוך הדו-לשוני נדונים בהרחבה במחקר 
ובספרות המקצועית6. ברם, החינוך הדו-לשוני מתייחס לסוגיה רחבה הרבה יותר מאשר 
ללימוד שפה נוספת. מחקרים מצביעים על כך שילדים המתחנכים במסגרות דו-לשוניות 
 Cummins 1995;( סובלניים יותר ומגלים פתיחות רבה יותר במצבי עמימות ושוני
Svirsky et al 2007(. מעצם הגדרתו, זהו חינוך רך ורגיש יותר לזולת, יצירתי, מקבל 
ופתוח יותר, שלא רק מחנך לאי-גזענות, כי אם גם מכוון לכך במעשיו. בהקשר החברתי-
לשוני-תרבותי-פוליטי של ישראל, ובמיוחד במציאות המפרידה בין האוכלוסיות, יש 
למפגש המשותף, המתקיים במסגרת החינוך הדו-לשוני חשיבות שהיא, כאמור, מעבר 

ללימוד השפה הנוספת.

חינוך דו-לשוני כפדגוגיה של יחסים <

במהותו, מקיים החינוך הדו-לשוני מערך של יחסים: יחסים בין שפות )שפה ראשונה/
שפה שנייה( יחסים בין ילדים, יחסים בין ילדים לבין שפות, יחסים בין צוותי חינוך-
הוראה לבין ילדים, יחסים בין הורים לבין צוותי ההוראה-החינוך ועוד. חלק ממערך 
היחסים הללו מתקיים בכל מסגרת חינוכית; אחרים, כמו השפה, באים לידי  ביטוי רק 
במסגרות של חינוך דו-לשוני. השפה אינה מנותקת ממערכות היחסים הללו אלא מקושרת 
אליהן וקושרת אותן בדיאלוג מגוון. ככזאת מתפקדת המערכת הדו-לשונית בשליחות 
חברתית-חינוכית-פוליטית ומבקשת להציב מודל חדש של יחסים ושל התייחסויות הן 

ברמת הפרט והן ברמת הכלל.    

באופן טבעי, עומדת השפה במוקד ההתרחשויות בכל תחומי הדעת6. השאלות – באיזו 
שפה "עושים" )אומרים/קוראים/כותבים/לומדים( את מה ש"עושים", ולמה; מה משקלה 
של השפה השנייה; כיצד משפיע המפגש עם חברי וחברות הצוות על תהליכי ההתפתחות 
של כל אחת מן השפות ואיזו תרומה )יחסית או כוללת( תהיה לכך במערך ההתפתחות 
הכולל – נשאלות על-ידי הצוותים החינוכיים כחלק מכל מפגש המתקיים עם הילדים 

ועם הילדות: בכיתה, בחצר, בחדר הצוות, בחדר אומנות ובשיעור מוסיקה. 

כך מתפתחת במערכת 
גישה אוניברסאלית, 
הרואה בדו-לשוניות, או 
נכון יותר לומר בדמות 
הדו-לשונית – ישות 
תרבותית עצמאית

מחקרים מצביעים על 
כך שילדים המתחנכים 
במסגרות דו-לשוניות 
סובלניים יותר ומגלים 
פתיחות רבה יותר במצבי 
עמימות ושוני 

במהותו, מקיים החינוך 
הדו-לשוני מערך של 
יחסים
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במובן מסוים אפשר לראות בשאלות הללו ביטוי לסוגיה המורכבת של יחסי המחנכים 
והמחנכות עם החניכים והחניכות המתקיימים בכל מערכת חינוכית, אלא שבמסגרת 
החינוך הדו-לשוני מקבלים יחסים אלה ממד נוסף: מודל החינוך הדו-לשוני מציב 
בסביבת הלימוד של הילדים, בעיקר בשנים הראשונות, שתי מחנכות או מחנכים7 : 
האחת/האחד מייצג/ת את הלשון הערבית בהקשרה החברתי-תרבותי-פוליטי, והשני/ה, 
ובאותם הקשרים, את השפה העברית. ייצוג זה מקביל, כמובן, לשתי קהילות ההשתייכות 
הבסיסיות של הילדות והילדים. באופן בסיסי, מתקיימות 'ההוראה והלמידה' בכיתה הדו-

לשונית בשתי השפות לסירוגין, כשהמורים, המחנכים או המדריכים שומרים על שפתם 
הראשונה. המעברים הפנימיים שמתנהלים אצל הילדים, הקשורים בקליטת השפה של 
האדם המבוגר, שבסיטואציות רבות היא, כמובן, שפתם השנייה )של הילד/ה( יוצרים 
מערך מורכב, ובלתי אחיד, של הבניית הלשון: לעתים תופנם שפת ה'הוראה' כשפת 
הלימוד, לעתים יידרש מהלך של העברה משפת ה'הוראה' לשפת הלימוד ולעיתים 
תתרחש מערכת מורכבת יותר של לימוד משולב, בו-זמני)ת(, הן של מערכת התכנים 
והן של השפה החדשה, תוך כדי ניהולו של דיאלוג פנימי בין שתי השפות. בין אם מדובר 
כאן באסטרטגיות שונות של לימוד ובין אם אלה הם ציוני התפתחות שונים, הרי שבכל 
מקרה מדובר כאן במצבים מורכבים, המתרחשים כחלק מן הטיפוח של הלומדים הדו-

לשוניים, ולקראת הבנייה של ישות דו-לשונית עצמאית.

מחינוך דו-לשוני לחינוך רב-לשוני משותף –
בכל זאת, חיפה כמודל < 

החינוך הדו-לשוני פנים שונות לו. הקונטקסט החברתי-פוליטי שבו הוא מתקיים מייצר, 
למעשה, את העמדות כלפיו – הן של היחיד/ה ושל הקהילה. כל מסגרות החינוך 
הדו-לשוני הקיימות כיום בישראל  פועלות על פי מודל דומה: מודל ה"דו-" החלוקתי, 
השוויוני לכאורה. דומה כי דווקא העיר חיפה מאפשרת בחינה של מודל חדש ומימושו 
כמסגרת בין-תרבותית משותפת, מסגרת היוצרת מרחב שלישי חדש של הכרות והכרה 

 .)Bhabha 1996; Svirsky et al, 2007(

כיום מתייחסים בתי הספר והגנים הדו-לשוניים לשתי אוכלוסיות: היהודית-ישראלית 
והערבית-הפלסטינית, ולשתי שפות – ערבית ועברית. תפיסת המודל המשותף בחיפה 
מבקשת "לפנות" לשפות נוספות – רוסית ואמהרית, שלא לדבר על השפה האנגלית, לא 
רק בהיותה שפת תקשורת בינלאומית כי אם גם זו שמשתפת את האוכלוסייה הבהאית 
בעיר. מחקרים מצביעים על כך שלילדים המתפתחים ביותר משפה אחת מגיל צעיר 
קל יותר ללמוד שפה נוספת בהמשך. אולם, כפי שכבר נטען בתחילת הדברים, שאלת 
החינוך הדו-לשוני איננה רק שאלה של )ידע( שפה וההתפתחות בה. זוהי אפשרות 

ליצירת מודל חדש של שותפות במרחב המשותף ממילא8.

המודל החדש שחיפה יכולה להציע אינו מתבטא רק בפרספקטיבה הבין-תרבותית 
ובפנייה אל קהליה הרחבים של העיר. באופן מעשי מאפשר המבנה הגיאו-חברתי של 

באופן בסיסי, מתקיימות 
'ההוראה והלמידה' 
בכיתה הדו-לשונית 
בשתי השפות לסירוגין, 
כשהמורים, המחנכים או 
המדריכים שומרים על 
שפתם הראשונה.



מעל 10 שנים נאבק בית ספר "חיוואר" כדי לזכות בהכרה. רק בפברואר 2012, לאחר מאבק 
ממושך, קבע בג"ץ בזכותו להתקיים וחובת עיריית חיפה לאפשר את קיומו כבית ספר עירוני 

על-אזורי. על החינוך הערבי בעיר ראה מאמר נפרד של שהירה שלבי בפרק

עוד על חוויות ההורים בגן ראו במאמר נפרד בפרק זה.

בהקשר זה אפשר להזכיר כי יש המתייחסים גם אל הדיגלוסיה בשפה הערבית )מצב 
המקיים שתי שפות – עממית וספרותית בתוך שפה אחת( כאל מצב המחייב התייחסות 

הדומה לדו-לשוניות.

.Cohen 1994; Donato & Hernandez1994; Gregory 1996; Mor 1997, 1999 :ראו

היתרונות הקוגניטיביים והיצירתיים של החינוך הדו-לשוני נדונים בהרחבה במחקר ובספרות 
המקצועית )Bialystok 1996; Cummins 1995(. פרק זה מבקש להדגיש את הנחיצות 

החברתית-פוליטית של דגם חינוך זה במרחב המשותף של חיפה

ראוי להסב את תשומת הלב לצרוף המלים הבא: רכש / רחש, רכישה / רחישה. רכישת השפה 
רוחשת ומתרחשת ונרכשת תוך כדי רחש והתרחשות. נציין שתפיסת "השפה במוקד" אינה 
עומדת בניגוד לפילוסופית "הילד/ה במרכז". בחינוך הדו-לשוני – היא מרחיבה ומשלימה אותה.

בכיתות הגבוהות יותר ייווצר מודל חינוכי שונה, שיתייחס לשפה דומיננטית, שתשתנה / 
תתחלף בהתאם לתכני הלימוד.

L = language. אלה הם המושגים בהם משתמשת לשון במחקר בהתייחסותי לשפה 

ראשונה ולשפה שנייה.

   1

 2

  3

    4

5

6

7

8

העיר הקמה של מספר גנים משותפים באזורים שונים, ובית ספר משותף אחד, אליו יגיעו 
בוגרי הגנים בהמשך. זהו מודל ייחודי, שאינו קיים בערים אחרות או בישובים האחרים 
שבהם קיימות מסגרות דו-לשוניות והוא יכול להתקיים הן בשל הפנייה שלו לקבוצות 
האוכלוסייה השונות והן בשל האופי והמבנה הייחודיים לחיפה כעיר בעלת חזון משותף.

מתוך אמונה בכך שהמסר המרכזי של החינוך אכן מצוי באותו מבנה של יצירה, חרות 
ותובנה, נראה כי דווקא חיפה, על כל המשתמע ממהותה כעיר משותפת מצד אחד, ומן 
הכיוון החינוכי אליו היא שואפת מצד שני, יכולה ליזום מהלך חינוכי חדש שיעלה בקנה 
אחד עם המשימה החינוכית המוצהרת הן במישורים חברתיים )וההקשר היהודי-ערבי 
הוא אחד מהם( והן במישור הפדגוגי. חשוב לציין כי נקודת המוצא תהיה זו הקשורה 
לריבוי הקהילות )למשל, יוצאי חבר העמים או יוצאי אתיופיה( – מתוך מקום של הכלה, 

שותפות ואוניברסאליות.

כל מסגרות החינוך 
הדו-לשוני הקיימות כיום 
בישראל  פועלות על פי 
מודל דומה: מודל ה"דו-" 
החלוקתי, השוויוני 
לכאורה. דומה כי דווקא 
העיר חיפה מאפשרת 
בחינה של מודל חדש 
ומימושו כמסגרת 
בין-תרבותית משותפת, 
מסגרת היוצרת מרחב 
שלישי חדש של הכרות 
והכרה
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הביקור בגן ניצני הכרמל, בחודש פברואר או מרץ 2010, היה הביקור הראשון שלי 
בגן ילדים כהורה. שם התחלתי את סיבוב בדיקת הגנים בחיפה, ולשם חזרתי בסוף. זה 
היה הגן שאליו רציתי לחזור, ובחרתי בו מכמה סיבות טובות. בן זוגי ואני רצינו מאוד בגן 
שבו ילדים יהודים וערבים משחקים יחד ומדברים עברית וערבית והוא ראשית המסע 

המשותף בארץ משותפת, אך שסועה וגזענית.

ראשית, בדקתי את הגן כאם, כהורה: יחס מטפלות לילדים, יחס המטפלות לילדים, 
הסביבה כמקום נעים ומפתח, בטיחות, תפריט, והשתכנעתי. מדובר היה בגן גמיש וקטן, 
בעל רגישות לנושאים שקשורים לסביבת הילד, גן מהסוג הישן עם ארגז חול וטיולים 
קטנים בחוץ, גן שבו עבדו מטפלות וגננות יוצאות מן הכלל בסבלנותן ואהבתן לילדים, 
גן בעל מנהלת שנדמתה כפתוחה וקשובה. חוץ מזה/בנוסף לכך/ולא רק, אלא שהיה 

זה גן עברי-ערבי, גן משותף.

כיהודיה שגדלה בחינוך הממלכתי העברי בישראל במסגרות שונות בירושלים מבלי 
לחיות בשום מסגרת משותפת עם ילדים פלסטינים, אני רואה צורך במסגרת חינוך 
משותפת שסביבה קהילה. לא באתי לגן באדישות לסדר היום החינוכי המשותף אלא 
בגללו. עם זאת, כאמא, הייתי מוכרחה לדאוג שההיבטים האחרים תואמים את ציפיותיי. 
לא הייתי בקיאה בהשקפות החינוכיות האנתרופוסופיות )ואלדורף( שמנהלת הגן אימצה 
בצורות שונות, אבל שילובם לא הצטייר כהפרעה או מטרד, אלא פשוט כביטוי של שכל 
ישר. מצא חן בעיניי שהמנהלת הסבירה לי שכשילד משחק משתדלים לא להפריע לו.

הבן שלי הצטרף לגן כשהיה בן 11 חודשים. אביו מדבר איתו בעברית ואני באנגלית. 
לא חששנו משפה שלישית, ושמחנו מאוד שהמטפלת של התינוקייה הייתה ערביה 
ודיברה עם הילדים בערבית. לא חששנו שהדיבור שלו בעברית ייפגם או יתעכב. היה 
נראה לנו שיש לו מקום להמון שפות ומילים שונות. בין המילים הספורות שבני אמר 
בערבית עד גיל שנה ושבעה חודשים, שעד אז טופל בידיה הטובות של מריה הגננת, 

היו "מוצץ". הוא הבין הכל, ולא רק הוא. 

חסרון בולט היה שבקבוצה שלו היו תחילה רק שתי ילדות ערביות, ולאחר זמן קצר, 
רק אחת. הרצון שלנו שהוא יגדל בחברתם של ילדים ערבים תוך שימוש הדדי בשפה 
הערבית )כי עברית הוא ילמד כך או כך( נראה קצת פחות אפשרי אבל התפשרנו 
על הכרות מוקדמת עם השפה הערבית, והנחנו שכך יתאפשר לו לתקשר בהמשך 
עם ילדים אחרים בטבעיות בשלב שבו הלימוד לא מעיק, קשה או לא טבעי. מניסיוני 
כמורה וכצופה בבית ספר גשר על הוואדי בכפר קרע, בית ספר יהודי-ערבי, ראיתי 
שגם כשילדים ערבים ויהודים משחקים ומדברים, הם בדרך כלל עושים זאת בעברית, 
ולא במקרה. היה לי חשוב להתחיל במסגרת משותפת הרבה יותר מוקדם מגן חובה, 

כדי שהמשותף יהיה רב מהשונה, וכדי שהשפה והתרבות תהיינה מוכרות ושגורות.

היו לי ציפיות רבות - ואולי רבות מדי - מהגן. ציפיתי ליותר תקשורת ומעורבות הורים 
וליותר רצון של ההורים לפתח את המסגרת המשותפת; ציפיתי ליותר מקצועיות מצד 

בן זוגי ואני רצינו מאוד 
בגן שבו ילדים יהודים 
וערבים משחקים 
יחד ומדברים עברית 
וערבית והוא ראשית 
המסע המשותף בארץ 
משותפת, אך שסועה 
וגזענית.

היו לי ציפיות רבות - 
ואולי רבות מדי - מהגן.



המנהלת; ציפיתי ליותר מהגן. כגודל הציפייה כך גודל האכזבה. אני לא רוצה לפרט 
את הסיבות השונות שהגן התפרק ולבסוף נסגר ביוני 2011, אבל אני חושבת שאילו 
הייתה קהילת הורים יותר מעורבת ופעילה היה אפשר להמשיך את הגן במקום אחר, 
במסגרת אחרת, במקום להתפרק ולהתפזר. הגן התפרק, הצוות נשחק וסבל, הילדים 
הושפעו מהאווירה וכולנו הלכנו לדרכינו, כל אחת ואחד לפי השקפתו ושיקוליה ועצוב 
לי מאוד על כך. הכרנו שם אנשים מדהימים שעם חלקם אנחנו ממשיכים להיפגש 

ולחשוב איך להקים לנו מסגרת אחרת.

כשבחרתי בגן הזה, ובזמן שבני היה בו, לא הצלחתי לדמיין מקום אחר ומצב אחר, מצב 
שבו הוא לא בגן משותף ולומד וחי גם בערבית. אין מציאות דומה באף גן אחר בחיפה, 
גם במקרים שבהם ילדים ערבים לומדים במסגרות יהודיות. עכשיו אני רואה שזה 

אפשרי כי הבן שלי במעון עברי. נכון, לא מתפרקים מזה, אבל אני לא מרוצה לגמרי.

 בימים אלה אני שותפה לקבוצה שמקימה גן/בית ספר וקהילה יהודית-ערבית משותפת 
בחיפה. אני מקווה מאוד שנצליח, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו 
להיכשל. אני לא רואה עתיד בלי מסגרות משותפת, בטח שלא מבחינת היהודים שחיים 
כאן בישראל. אני מסכימה שלא מספיק לשנות רק דרך הדור הבא אלא שגם אנחנו, דור 
ההורים הצעירים והלא צעירים, צריכים לבנות את העתיד באמצעות חוויה וניסיון. אני 
מסכימה שעלי ללמוד ערבית ולדבר בערבית עם חברי ועם הורי חברי בני. קשה מאוד 
לשנות מצבים שנדמים כנוחים, אבל אני לא רואה סיבה להתרווח ולהסתפק במציאות 
הקיימת. יש הרבה לאן לשאוף. אני לא פוחדת שבני יתבלבל וזהותו תתבלבל. אני לא 
מוכנה שהוא יתחנך לאור סדר יומה של ממשלת ישראל הנוכחית )שלהי 2011( כחייל 
במלחמות יש ברירה. אני לא מוכנה למחיצות שמוטמעות באמצעות תוכנית הלימודים 
ובעיקר באמצעות ההפרדה המכוערת – הפרדה, שבכל מקום אחר בעולם נחשבת מילה 
גסה. חינוך מקבלים בבית. ממילא הילד שלי לא יחשוב שהוא פלסטיני גם אם הוא ידבר 
ערבית ויתחנך עם ילדים ערבים. הוא ידע שהוא בן אדם. ועברי ויהודי וישראלי. בסדר הזה. 

בימים אלה אני שותפה 
לקבוצה שמקימה גן/בית 
ספר וקהילה יהודית-
ערבית משותפת בחיפה. 
אני מקווה מאוד שנצליח, 
אני לא חושבת שאנחנו 
יכולים להרשות לעצמנו 
להיכשל. 



]311[

זיו כץ אחווה 2011



שהירה שלבי 

Shahira Shalabi

 Шахира Шалби

شلبي شهيرة 

פרטי, ציבורי,
מוכר אך לא רשמי:
על החינוך הערבי בחיפה

Recognized, 
Unrecognized,

Private or Public:
On the Arab

Education in Haifa

 Признанный, не
 признанный, частный
 или государственный:
 Об образовании в
 арабском секторе

يبيع أو ال يبيع،
خاص أو عام:
التعليم عن 
العربي في حيفا

7.3

ሻሒራ ሻላቪ ይታወቃል ወይስ አይታወቅም የግል 
ነው ወይስ የግለሰቭ: ስለአረቦች 
ትምህርት በይስራእል



]313[

באחד הערבים בפברואר 2012 צלצל הטלפון בביתי. על הקו היתה אימאן קנדלפת, 
מנהלת בית-הספר חיוואר, והיא הודיעה לי כי  ועדת הערר מטעם משרד החינוך, 
אשר מונתה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, המליצה להכיר בבית הספר, 
בו לומדת בתנו הקטנה בכתה ח', כבית ספר  מוכר לא רשמי. באותו ערב התאספנו, 
קבוצה של הורים ופעילים, לחגוג את האירוע. היתה שם כמובן תחושת שמחה, אבל 
גם הרבה עייפות, כשאי-אפשר היה להמנע מן האירוניה: את המאבק שהגיע כך לסוג 
)זמני?( של ניצחון, התחלנו 13 שנה קודם לכן, בשנת 1999. באותה שנה אמור היה 
בננו הגדול, לעלות לכתה א', ואני ובן-זוגי, יחד עם הורים אחרים תושבי העיר, הרגשנו 
בצורך להקים עבורו ועבור חבריו מסגרת חינוכית ערבית חדשה, כמוה לא היתה עד 
אז בחיפה. רצינו לחנך את ילדינו בבית-ספר ממלכתי ולאפשר להם התפתחות רגשית 
ואינטלקטואלית וגיבוש תפיסות ביקורתיות; חלמנו על מרחב חינוכי המאפשר לגדול 

באווירה של חופש ואתגור ואינטלקטואלי.

היוזמה הזו עברה מאז הרבה גלגולים, וקבוצת החברים המקימים עברה יחד כברת דרך, 
שכללה הן בנייה של מוסד חינוכי וגיבוש רעיון של חינוך אלטרנטיבי ערבי, והן מאבק 
מתמשך מול הרשויות בכדי שיכירו בזכותנו לממש את חלומנו. עכשיו, 13 שנה אחרי 
הצעד הראשון, זכינו סופסוף בהכרה המבוקשת, אלא שעבור רבים מאיתנו זה היה מעט 
מדי ומאוחר מדי. עם קבלת ההודעה עמד בננו, שעבורו ביקשנו להקים את בית-הספר 
לפני שנכנס לכתה א', בשלב ראשון של בחינות הבגרות שלו בבית-הספר ויצ"ו, עם 
סיום כתה י"ב. את רוב שנותיו במערכת החינוך בילה בבתי-ספר עבריים, בהעדר מענה 
הולם לכישוריו במערכת הערבית.  בתנו הקטנה, עמדה לסיים את לימודיה בכתה ח' 
בבית הספר הדמוקרטי חיוואר שאכן הפך כעת למוכר )גם אם לא רשמי(. את שמונה 
שנות לימודיה במוסד היא עשתה במקביל למאבק אותו ניהלנו מול העירייה ומשרד 
החינוך עם הורים וחברים בעמותה. ככלל, לוו שנות בית-הספר של ילדנו ושל ילדים 

של רבים מחברינו במאבקים ארוכים, מייגעים ובלתי-פוסקים. 

תחילתה של היוזמה היתה בשנת 1999, כאשר בננו הגדול, כאמור, היה בן חמש. מספר 
משפחות החלו לגבש את הרעיון, וכן יצרו קשר עם בית-הספר הדמוקרטי בחדרה. 
בשנת 2003  אספנו רשימה של הורים מעוניינים איתה פנינו לעירייה ולמשרד החינוך, 
אך אלו סרבו להיענות לבקשה. רק פסיקה של בג"צ בשנת 2004 חייבה את העירייה 
לפתוח את בית-הספר – מועד אשר היה מאוחר מדי עבור בננו, אשר נשלח בינתיים 
לבית-ספר ממלכתי ערבי אחר, אך כן התאים לבתנו הצעירה.  בית-הספר אכן נפתח 
עם בחירתו של יונה יהב לתפקיד, תוך שיתוף פעולה בין עמותת ההורים לעירייה. 
הבת שלנו נכנסה ללמוד בכתה א' בבית-ספר אותו עיצבנו עבורה ועבור חבריה, שאלא 
ששנתיים מאוחר יותר, בשל אי-הסכמה בין הצדדים, ניתקה העירייה קשר עם העמותה, 
פיטרה את המנהלת וסגרה את בית הספר הייחודי, וזאת בניגוד לרצונם של הורי כ- 120 
תלמידים אשר למדו בו באותה עת. במקומו פתחה העירייה בית-ספר רגיל בשם זהה 
בוואדי ניסנאס, אליו עברו 15 מתלמידי בית-הספר המקורי. העמותה ושאר ההורים, 
ביניהם אנחנו, החליטו להמשיך להפעיל את בית הספר כבית-ספר לא מוכר, פרטי, 
הממומן על-ידי ההורים. בתגובה, תבע משרד החינוך אותנו ואת שאר את ההורים באופן 
אישי משום שלטענתו, לא שלחנו את ילדינו למסגרת חינוך חובה. לאחר בחינה של 

13 שנה אחרי הצעד 
הראשון, זכינו סופסוף 
בהכרה המבוקשת, אלא 
שעבור רבים מאיתנו זה 
היה מעט מדי ומאוחר 
מדי. עם קבלת ההודעה 
עמד בננו, שעבורו 
ביקשנו להקים את בית-
הספר לפני שנכנס לכתה 
א', בשלב ראשון של 
בחינות הבגרות שלו, עם 
סיום כתה י"ב. 

הבת שלנו נכנסה ללמוד 
בכתה א' בבית-ספר אותו 
עיצבנו עבורה ועבור 
חבריה, שאלא ששנתיים 
מאוחר יותר, בשל אי-
הסכמה בין הצדדים, 
ניתקה העירייה קשר עם 
העמותה



בית-הספר המליץ שופט בית המשפט למשרד החינוך לוותר על התביעה, ובפברואר 
2012 -  13 שנה לאחר תחילת המאבק - פסקה הוועדה כאמור כי על בית-הספר לקבל 

הכרה כמוסד מוכר ולא רשמי. 

המאבק הזה היה אחד מני מאבקים רבים אותם מנהלת הקהילה הערבית בחיפה, 
במטרה ליצר פתרונות חינוך הולמים לילדיה. הפיכתה של חיפה למוקד אורבאני של 
החברה הפלסטינית בישראל הפכה אותה לאתר משיכה למשפחות רבות של משכילים 
בני המעמד הבינוני, המודעים לתפיסות חינוך מתקדמות, ומבקשים לחנך את ילדיהם 
באופנים שונים מן הדרכים המקובלות בחינוך הערבי עד כה. אלא שהמערכת החינוך 
הערבית בחיפה – הן הממלכתית והן הפרטית - נמצאת במצב בעייתי שאינו מספק 
מענה לצרכים אלו: מערכת החינוך הפרטית, הכנסייתית ברובה, היא שמרנית מאוד 
ואינה פתוחה לרעיונות מתקדמים. ואילו מערכת החינוך הממלכתית סובלת מקשיים 

רבים אחרים, כולל מחסור במשאבים וחוסר יכולת להתחרות במערכת הפרטית. 

על-פי מחקר שנערך בשנת 2009 על-ידי המתכננת סועאד נסר מחול מן המרכז לתכנון 
ולימודים עירוניים, לומדים רק 38.5% מהתלמידים  הערבים בחיפה במערכת החינוך 
הממלכתי: 50.0% בגנים, 43.5% בבתי ספר יסודיים, ו- 26.4% בתיכון1. ככלל, מערכת 

החינוך הממלכתית הערבית מונה 

< חמישה בתי ספר יסודיים ממלכתיים בהם נמשכים הלימודים שמונה שנים: עבד 
אל רחמאן אלחאג' בחליסה, אלכרמה ברחוב הגפן, אל חיוואר ואחווה בואדי 

ניסנאס וכבאביר בשכונת כבאביר. 

< חטיבה עליונה ממלכתית אחת -  אל מותאנבי )או שיזף( ברחוב עבאס

< בית ספר מקצועי ממלכתי אחד, השייך לרשת אורט, גם הוא בוואדי ניסנאס  

לצידם, פועלים במערכת הפרטית:

< שלושה בתי ספר פרטיים שתיים-עשרה שנתיים: בית-הספר של הנזירות נצרת 
ברחוב עבאס, בית-הספר של הכרמליתיים ובית-הספר כרמל, שניהם ברחוב 

המגינים

< בית ספר פרטי כנסייתי שמונה-שני אחד: בית-הספר יוחנן הקדוש בוואדי ניסנאס 

< שתי חטיבות עליונות פרטיות ארבע-שנתיות: התיכון האורתודוקסי ותיכון מר 
אליאס בוואדי ניסנאס 

< בית ספר פרטי שמונה שנתי אחד שבו מונהג חינוך דמוקרטי: בית-ספר חיוואר 
השוכן בהדר 

כאמור, למעלה ממחצית התלמידים לומדים בבתי-הספר הפרטיים ולא בממלכתיים. 
מצב זה מעורר מספר בעיות: 

< חוק חינוך חינם מתייחס לבתי הספר הממלכתיים בלבד. כדי ללמוד בבית ספר 
פרטי על המשפחה להשתתף בהוצאות שכר לימוד, אשר יכול להגיע  עד 4,500 

₪ לשנה. 

הפיכתה של חיפה 
למוקד אורבאני של 
החברה הפלסטינית 
בישראל הפכה אותה 
לאתר משיכה למשפחות 
רבות של משכילים 
בני המעמד הבינוני, 
המבקשים לחנך את 
ילדיהם באופנים שונים 
מן הדרכים המקובלות 
בחינוך הערבי עד כה. 
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< קיימים שירותים הניתנים באופן בלעדי לבתי הספר הממלכתיים, ונמנעים באופן 
מוחלט מבתי הספר הפרטיים כמו שירותי המרכז לקידום למידה של העירייה, 
שעות שילוב, סייעות וכדומה. לכן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים אינם מוצאים 
מענה לצרכיהם בבתי-ספר אלו: או שהם אינם מתקבלים אליהם מראש, או שהם 

מועזבים כאשר מתגלה הקושי שלהם במהלך הלימודים.

כתוצאה מכל אלו, נוצר מצב בו תלמידים המגיעים ממשפחות מבוססות, ואינם זקוקים 
לסיוע, מתנקזים לבתי-הספר הפרטיים, ואילו תלמידים ממשפחות מוחלשות כלכלית, 
או אשר יש להם צרכים מיוחדים, הם הלומדים בבתי-הספר הממלכתיים העירוניים. 
מצב זה משפיע כמובן על רמת הלימודים בכיתות, כאשר יש פער גדול בתוצאות בחינות 
הבגרות לטובת בתי הספר הפרטיים. כל אלו גורמים ל'מעגל סגור' שבו יש מוטיבציה 

ברורה של ההורים להוסיף ולשלוח את ילדיהם לבתי הספר הפרטיים. 

גם ניסיונות של הורים ממשפחות מבוססות לשלוח את ילדיהן לבתי-הספר הממלכתיים 
במטרה לשנות את המצב שם לא עלו יפה. כך למשל, כאשר שלחנו את בננו הגדול 
לאחד מבתי הספר הממלכתיים הערבים הוא התלונן קשות על האלימות במקום וכן 
על רמת הלימודים. בסופו של דבר, לאור התעקשותו, הוצאנו אותו משם ושלחנו אותו 
לבית-הספר הפתוח בנווה שאנן. שם הוא קבל חינוך דמוקרטי ומאתגר כפי שרצינו, 
אך המחיר היה ויתור על שליטה בשפת האם וצורך להתמודד עם אתגרים לא פשוטים 
מול התכנים הלאומיים של מערכת החינוך העברית. דילמות אלו ליוו אותו ואותנו גם 
כשרצה להתמחות בתחום האמנות בתיכון, אפשרות אשר איננה קיימת בבתי-הספר 
התיכוניים הערבים בעיר. הוא בחר להמשיך את לימודיו בבית-ספר ויצ"ו, ולהמשיך 

להתמודד עם אותם קשיים.

הבחירה של תלמידים ערבים ללמוד בבתי-ספר עבריים בשל רמת הלימודים או אפשרויות 
אחרות אותן הם מציעים איננה תופעה יוצאת דופן: בבית-ספר הריאלי, בליאו בק, 
לעיתים גם בויצ"ו ובתיכונים אחרים ניתן למצוא תלמידים ערבים, אשר אינם מוצאים 
שם הכרה בשפתם, בדתם או בחגיהם, ואשר מוותרים כך על לימוד מעמיק ויסודי של 
שפת אמם. בעיה נוספת היא העדר פריסה של בתי-הספר בשכונות העיר השונות: 
למרות שתושבי העיר הערבים גרים בשכונות בכל רחבי העיר מרוכזים מוסדות החינוך 
0.5 קמ"ר באיזור העיר התחתית ורחוב עבאס2. מצב  X הערבים על-פני שטח של  1.75
זה מצריך מערך הסעות של תלמידים מכל רחבי העיר, כאשר ההורים הם הנושאים 
העיקריים בנטל. כמו כן, בשתי מערכות הלימוד קיים מחסור בציוד, ספריות, ומעבדות 
ההולמות את תנאי שנות האלפיים. בחלק מבתי הספר יש גם מחסור בשטחים ציבוריים, 
וכן יש מחסור חמור בתקנים של צוות רב מקצועי, טיפולי ופרא רפואי, ובשעות שילוב 
וכתות לחינוך המיוחד. יש גם מגוון מצומצם של התמחויות בבתי ספר תיכוניים, ובולט, 

כאמור, המחסור בהתמחויות בתחום האמנויות.  

לאורך השנים קמו מספר יוזמות שמטרתן קידום ושיפור מצב החינוך הערבי בחיפה, 
אלא שגם אלו לא הביאו לתוצאות המקוות:   

תלמידים המגיעים 
ממשפחות מבוססות, 
ואינם זקוקים לסיוע, 
מתנקזים לבתי-הספר 
הפרטיים, ואילו 
תלמידים ממשפחות 
מוחלשות כלכלית, או 
אשר יש להם צרכים 
מיוחדים, הם הלומדים 
בבתי-הספר הממלכתיים 
העירוניים. 

בבית-ספר הריאלי, 
בליאו בק, לעיתים גם 
בויצ"ו ובתיכונים אחרים 
ניתן למצוא תלמידים 
ערבים, אשר אינם 
מוצאים שם הכרה 
בשפתם, בדתם או 
בחגיהם, ואשר מוותרים 
כך על לימוד מעמיק 
ויסודי של שפת אמם. 



<  בשנת 1998 התארגנה קבוצה יהודית וערבית במטרה להקים מערכת חינוך 
דו לשונית. הקבוצה קבלה תמיכה מעמותת יד ביד המתמחה בהקמת בתי ספר 
משותפים. הפעילים פנו לעיריית חיפה, אך ראש העיר מצנע התנגד והקבוצה 

התפרקה. 

< בשנת 1999 התארגנה קבוצת הורים פעילים מבתי ספר ממלכתיים בחיפה כקבוצת 
פעולה למען שיפור התנאים בבתי הספר הממלכתיים. הקבוצה נעזרה בארגון 
שתי"ל וערכה סקר שבדק את השקעות העירייה בחינוך הערבי בחיפה. ממצאי 
הסקר הוצגו בכנס שהתקיים בבית ספר שיזף. הצגת הנתונים הכעיסה את נציגי 

מחלקת החינוך בעירייה, ואלו סרבו לשתף פעולה עם קבוצת ההורים. 

< בשנת 2000 התארגנה קבוצת הורים כדי להקים בית-ספר אלטרנטיבי. מהלך 
זה הסתיים, כמתואר למעלה, בפברואר 2012, כאשר בית המשפט חייב את 
העירייה ומשרד החינוך להכיר בבית-הספר חיוואר כבית-ספר מוכר שאינו רשמי.

< בשנת 2001 הוקם  הפרויקט לקידום החינוך הערבי בחיפה ביוזמת שתי"ל 
וקבוצת 

ההורים הפעילים שהוזכרה לעיל. במסגרת הפרויקט ונכתבה תוכנית מקיפה 
להתחדשות מערכת החינוך הערבית בחיפה, שהיוותה נדבך נוסף לסקר שנערך 
בשנת 1999. על בסיס תכנית זו גובשו הסכמות על הצורך בשיפור עם מנהלי 
כל בתי הספר הערביים בעיר, עם עיריית חיפה ועם מחוז הצפון במשרד החינוך. 
ההצעות כללו השקעה בחינוך המיוחד, תגבורים שונים לתלמידים במערכת 
החינוך הממלכתית, הכשרות ייחודיות לצוות, ושינויים מבניים במחלקת החינוך 
בעיריית חיפה על מנת לאפשר מתן מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך 

הערבית בעיר.
מערכת היחסים בין הפעילים ובעיקר קבוצת ההורים השותפים בפרויקט לבין 
בעלי התפקידים בעיריית חיפה ומשרד החינוך באותה עת היתה טובה, חלק ניכר 
מההמלצות יושמו על ידי העירייה ומשרד החינוך. כך למשל הסכימה העירייה 
לממן סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת בתי-הספר הפרטיים, הפעילה 
תכנית תגבור בבית-הספר שיזף ואחוז ההצלחה בבגרות בו  עלה מ-20% ל-50%. 
בשכונות המוחלשות הופעלה תכנית 'קהילה אכפתית' שבנה קשר בין בית-הספר 
למוסדות הרווחה והבריאות בקהילה, ועבדה בשיתוף פעולה צמוד עם החברה 
האזרחית וועד ההורים המקומי. הוקם גם בית-ספר לילדים עם הפרעות התנהגות 
קשות, ובוטלו חטיבות הביניים, שהיו מוקד נוסף של עזיבת תלמידים מן המערכת 
הממלכתית לפרטית.חלק מתוצאות אלו ממשיכות לפעול עד היום, אך אחרות 
)כמו תכנית הקהילה האכפתית בחליסה( בוטלו בהמשך בשל העדר משאבים. 

< בשנת  2004, לאחר סיום הפרויקט בשתי"ל קמה עמותת הורים בשם העמותה 
לקידום החינוך הערבי בחיפה. אחת המטרות המרכזיות שהעמותה שמה לנגד 
עיניה היתה המשך יישום המלצות דוח תוכנית התחדשות מערכת החינוך הערבית. 
העמותה עורכת מעקב אחרי הנעשה בתחום החינוך הערבי בחיפה, מנהלת מאבקים 
ופועלת לשיפור המצב. היא מפעילה תכנית לימודים משלימה בשעות אחר-הצהריים 
שאותה הבטיחה העירייה לממן, מכשירה ועדי הורים, ומנסה להשפיע על בחירתם 

מערכת היחסים בין 
הפעילים ובעיקר קבוצת 
ההורים השותפים 
בפרויקט לבין בעלי 
התפקידים בעיריית 
חיפה ומשרד החינוך 
באותה עת היתה טובה,  
חלק ניכר מההמלצות 
יושמו על ידי העירייה 
ומשרד החינוך. 
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מנהלים הולמים לבתי-הספר. למרות ההתחלה הטובה של יישום הדוח, המשך  
העבודה המשותף נתקל בקשיים: חלק מיישום הרפורמה בחינוך הופסק וההורים 

אינם שבעי רצון מהמהלכים שהעירייה מקדמת או לא מקדמת. 

< בשנת 2005 התארגנה קבוצת הורים ובעלי מקצוע מתחום האומנות במטרה 
להקים בית ספר ערבי לאומנויות, שייתן מענה לילדים המבקשים להתמחות בתחום 
זה. בניגוד למגזר היהודי, בו פועל בית-הספר רעות וגם תיכונים אחרים מציעים 
מגמות התמחות בתחום, בולט העדרן המוחלט של מגמות לאמנות בתיכונים 
הערביים. ההורים הגישו תוכנית מפורטת לעיריית חיפה ולמשרד החינוך בבקשה 
למלא את החסר, אך אותה יוזמה לא זכתה לתמיכת העירייה ונפלה מסדר היום 

הציבורי לאחר שאותה קבוצה התייאשה והרימה ידיים. 

< גם כיום פועלת קבוצה המנסה לקדם )בפעם המי יודע כמה( את הקמתו של 
בית-ספר דו-לשוני בעיר3.

השורה התחתונה של מאמצים מרובים אלו, שבכולם הושקעו אינספור שעות של 
מאמץ ועבודה מקצועית, רובן ככולן בהתנדבות – מובילה לתחושות של ייאוש ואכזבה 
בקרב ההורים, כאשר ההרגשה היא כי למרות כל הניסיונות, הרוח החיובית והנכונות 
לשיתוף פעולה עם העירייה, השיפור בתחום החינוך הערבי בחיפה איננו מגיע לידי 
מימוש כמצופה. בתחילת שנות האלפיים חלו אומנם שינויים משמעותיים במערכת, כפי 
שתואר לעיל, אך גם אחרי כל המאמצים הללו, אחוז התלמידים הלומדים בבתי הספר 
הפרטיים עומד על כנו, לפני שלוש שנים הוקם תיכון כנסייתי שש שנתי חדש בעיר והיא 
מוצף בפניות של תלמידים אשר עוזבים את בתי הספר הממלכתיים.  הישגי התלמידים 

בבתי ספר אלו לא השתפרו באופן משמעותי והם עדיין סובלים מתדמית נמוכה. 

בסופו של דבר, נראה כי מצב החינוך הערבי בחיפה מייצג את היחס של עיריית חיפה 
לאוכלוסייה הערבית בעיר, והוא דומה למצב בתחומי התרבות, האומנות, ניקיון השכונות 
הערביות וההשקעה בתשתיות בהן, אפשרויות הפנאי, מתנ"סים ועוד. התושבים הערבים 
נמצאים בסוג של מאבק תמידי על מנת להשיג את זכויותיהם, והעירייה מצדה מגלה 
אמביבלנטיות: חלק מן הניסיונות נענים בחיוב, וכך ניתן למנות מספר הישגים, כפי שהוצגו 
לעיל. ניסיונות אחרים, עם זאת, נתקלים בהתנגדות: לעיתים היא גלויה ואז מתקבלת 
דחייה לבקשות, ולעיתים היא סמויה, ומתבטאת בהימשכות אינסופית של תהליכי בדיקה 
המסתיימים בלא כלום. תמונה זו נובעת מיחס לא שוויוני ואפליית האוכלוסייה הערבית 
בעיר,  מחוסר שיתוף התושבים בקבלת ההחלטות ואי התייחסות אליהם כאל שותפים 
בתכנון המרחבים שבהם הם חיים. גם שדרוג כלי המאבק, וליוויים במחקרים אקדמאים 
מבוססים, לא תמיד הועילו. בעניין זה נראה כי העירייה תיטיב לעשות אם תראה בפונים 

אליה שותפים למטרת שיפור החינוך בעיר, ותתייחס אליהם בהתאם. 

חלק מן הניסיונות 
נענים בחיוב, וכך ניתן 
למנות מספר הישגים, 
ניסיונות אחרים, עם זאת, 
נתקלים בהתנגדות מצד 
מוסדות העיר: לעיתים 
היא גלויה ואז מתקבלת 
דחייה לבקשות, ולעיתים 
היא סמויה, ומתבטאת 
בהעדר תגובה, או 
הימשכות אינסופית 
של תהליכי בדיקה 
המסתיימים בלא כלום.

נסר מחול, סועאד: השקעות עיריית חיפה בחינוך הערבי. 2009, המרכז לתכנון ולימודים 
עירוניים. טרם פורסם

פלדי, איתן: תכנית ההתחדשות מערכת החינוך הערבית בחיפה. שתי"ל, 2003. 
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בית הספר ביחד התחיל את דרכו לפני כחמש עשרה שנה בגן ביחד. לראשונה קמה 
בחיפה מסגרת ייחודית עם אג'נדה חדשנית ומעניינת, בה החליטו לערוך שילוב מרתק 
של מגוון אוכלוסיות מהעיר חיפה, דתיים, חילוניים ומסורתיים, כשכולם לומדים תחת 

קורת גג אחת.

הגן נפתח בשכונת נווה שאנן. לאחר שהמחזור הראשון סיים את לימודיו בגן הילדים, 
התקשו ההורים להיפרד מהחזון במסגרת הייחודית, וביקשו בכל לשון של בקשה 
להמשיך ולפתוח בית ספר יסודי. כיום לומדים בבית הספר כ-170 ילדים בכתות א'-ו', ועוד 
כ-120 ילדים מתחנכים בגן ביחד. קשה מאד לכמת את מספר החילוניים והדתיים, שכן 
ההרכב משתנה מכתה לכתה. ככלל, הילדים לא מפרידים ואינם מזהים בקטלוג מדויק 
מי דתי ומי חילוני, היות ורובם מפוזרים על הרצף הדתי והמסורתי ברמה זו או אחרת. 

הקבוצות הדתיות המרכיבות את אוכלוסיות בית הספר מקורן גם ממשפחות של הציונות 
הדתית וגם מחרדים פתוחים יותר: למרות שהנטייה היא לחשוב כי חרדים אינם מעוניינים 
לשלוח את ילדיהם למסגרות לא חרדיות, כאן  הרציונל שמנחה את ההורים ומביא אותם 
לבית הספר הוא הרמה הלימודית הגבוהה, והיחס האישי שהילדים מקבלים, המתבסס 
על התחושה שכולם משפחה אחת גדולה. ככלל, כל הילדים בבית הספר מגיעים מבתים 
טובים, הם ילדים מחונכים וממושמעים, ושומרים על שפה נקייה, ללא אלימות פיזית 
או מילולית, כך שאין בעיה גם להורים הדתיים בחשיפה הזו. גם אם קורה שילדים 
מספרים שהם בילו בשבת באילת, בים או בכל מקום אחר, הילדים הדתיים מקבלים 
זאת בהבנה ולומדים כי יש משפחות הנוהגות לבלות בשבת בחיק המשפחה בבית, ויש 
כאלו שלא. הם גם לומדים להתחשב בכך בחיי היומיום: כך למשל, ברור שילדה שיש 
לה בעיה בשיעורי הבית לא תתקשר לילדה דתיה בשבת לבקש הסבר, אלא לילד או 

ילדה שאינם שומרי שבת. 

הקו המנחה בבית הספר הוא של סובלנות, 'חיה ותן לחיות' זה משפט המפתח, ואף אחד 
לא רואה עניין להיכנס לווריד של השני, ולברר מה מעשיו בשבת, או מה יש בסנדוויץ' 
שהביא מהבית. מבחינה דתית כל ילד נוהג כפי שהוא מתחנך בביתו, ההנהלה והצוות 
לא מחייבים אף אחד לחבוש כיפה או ללבוש ציצית, לשמור שבת או לקיים כל מצווה 
אחרת. בזמן התפילות לא מחייבים אף אחד להתפלל, איש באמונתו יחיה. בפועל, בדרך 
כלל הילדים  אוהבים להשתתף בתפילה שהינה חוויה רוחנית שבה הם מביעים את 
משאלות ליבם ומתרגלים להכיר טובה על מה שהם מקבלים מאלוקים, החל מהשמש 

שמאירה את היום ועד הבריאות היום יומית. 

הצוות מורכב גם הוא ממגוון מגזרים ואוכלוסיות, וכולל דתיים וחילוניים. הוא מחדיר 
בילדים המון חום, אהבה וערכים של כבוד לזולת על מנת שהתלמיד יצמח כאדם סבלני 
וסובלני, נוח למקום ונוח לבריות.  המטרה היא לפתח חברה המאפשרת שונות מתוך כבוד 
הדדי, בלי שאף אחד מן הצדדים יקלע לקונפליקט הנוגד את השקפת עולמו. היכולת 
להפיק מן השונות את המירב על היופי שבה, הכוח לטפח את הייחודיות והחשיפה 
למגוון האנושי, הם תנאי הכרחי למיצוי וביטוי הפוטנציאל של כל אדם מבחינה אישית 

בהיבט החברתי ובהיבט החינוכי.

ככלל, הילדים לא 
מפרידים ואינם מזהים 
מי דתי ומי חילוני, היות 
ורובם מפוזרים על הרצף 
הדתי והמסורתי ברמה זו 
או אחרת. 

קורה שילדים מספרים 
שהם בילו בשבת באילת, 
בים או בכל מקום אחר, 
הילדים הדתיים יותר 
מקבלים זאת בהבנה 
ולומדים כי יש משפחות 
הנוהגות לבלות בשבת 
בחיק המשפחה בבית, 
ויש כאלו שלא.



רשת ביחד מציעה רמת לימודים גבוהה במיוחד: התוכנית הבסיסית בנויה על דרישות 
משרד החינוך, כשאנו משלבים תכניות לימודים גם מבתי הספר הדתיים, וגם מבתי 
הספר החילוניים. כך למשל, מבחני המיצ"ב הינם של משרד החינוך הניתנים לזרם 
הכללי, ולא הדתי דווקא. גם בתחום התורני וגם בתחום הכללי ישנה העשרה נוספת 
ושיעורים שניתנים מעבר למערכת המקובלת. מספר השעות רב יותר מבכל בית ספר 
אחר. ישנם שיעורי העשרה שונים כמו רובוטיקה, מדעים, אנגלית החל מכתה א' ועוד. 

לצד הלימודים אנחנו עמלים על הקניית אוצרות הרוח היהודיים ושימת דגש על הטמעת 
ערכי אהבת הזולת, כיבוד אב ואם וסובלנות לאחר ולשונה. בין היתר, הצוות עורך סעודות 
שבת רבות, בהן יושבים בצוותא הילדים, ההורים וצוות ביחד. מעלים דעות ומחליפים 
חוויות, כל אחד יכול להביע את דעתו האישית בכל נושא שבעולם במין 'פרלמנט'. זהו 
מקום להחלפת דעות מזוויות שונות בכל הנושאים העולים על סדר היום הציבורי. יש 
לציין שנושאי השיחה העולים על השולחן מרתקים ומהנים במיוחד דווקא בשל הפסיפס 
האנושי המגוון המרכיב את סעודות השבת בביחד. מידי תקופה נערכת גם שבת גיבוש 
בבית מלון או בבית הארחה אליה מוזמנים הורי בית הספר והגן, לשבת מרוממת ומהנה.

רשת הגנים ובית הספר הפכו לסיפור הצלחה ייחודי, וקיומם מהווה הוכחה ניצחת 
לרעיון החשוב של חיפה עיר משותפת. בלימוד המשותף היומיומי, מתגלה שהמכנה 
המשותף ביננו רב על השוני. אם נשכיל להעניק את המרחב ואת הכבוד הראוי לכל 

זרם ומגזר, כפי שעושים בבית הספר ביחד, נקבל חברה בריאה יותר וסובלנית יותר.
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אוקטובר 2010, יום שמש סתווי בשדרות בן-גוריון, הגנים הבהאים הירוקים משקיפים 
על שדרת בתי האבן הישנים. לצד אחד מהם, גדול ומשופץ, עומדת כתת בית-ספר: בנים 
ובנות בחולצות טריקו ומכנסיים, תרמילים קטנים על הגב. במרכז הקבוצה המדריכה: 
כבר יום שלם היא מבלה עם חבורת בני העשר הזו, תלמידי אחד מבתי-הספר היסודיים 
המנקדים את ההר הנשקף ממעל. הם היו בטיילת לואי והשקיפו על הגנים מלמעלה, 
המשיכו למערת אליהו, ירדו למטה לאכול פלאפל בוואדי ניסנאס, ועכשיו, רגע לפני 
העלייה חזרה לאוטובוס הביתה, הם מסיימים את הטיול בשדרות היפות. עייפים כבר, 
טרודים במריבות הקטנות של מי ישב ליד מי באוטובוס, הם אינם מגלים עניין רב בדברי 
המדריכה, העוסקים בתולדות השדרה, בבוני הבתים שהגיעו לעיר הקטנה הזו 130 
שנה קודם לכן. אולי לכן היא מחליטה לנקוט פתאום ב'טריק' המנסה להשיב אליה את 
תשומת ליבם. במקום להרים את קולה, היא דווקא מנמיכה אותו: "אתם יודעים למה 
הגרמנים האלו באו לארץ?" היא שואלת רטורית, וגם עונה: "הם היו נוצרים, הם באו 
לפה כי כאן היה ישו, בגלל זה הארץ הזו היתה קדושה להם. ואתם רואים את הקבוצה 
הזו שעומדת שם ממול?" היא ממשיכה עוד, מצביעה על קבוצת תיירים העומדת גם 
היא מעבר לרחוב, מקשיבה להסברי המדריך שלה על השדרה. "הם גם מגרמניה, הם 

גם נוצרים – ועכשיו אני אספר לכם סוד, אבל בשקט שהם לא ישמעו"

הילדים נדרכים, משתתקים, מקשיבים. "אתם יודעים מה הראשי תיבות של השם ישו?" 
היא שואלת. מישהו יודע? לא? זה "יימח שמו וזכרו. הוא היה יהודי, אבל הוא בגד". לכן 
קראו לו ככה." הילדים מהנהנים בהסכמה, ככה יעשה לאיש. וככה עובר גם המסר 
הסמוי, זה שליווה את הטיול הזה, במחוזות זרים אבל גם מוכרים, לכל אורך היום: יש 
זרים בחיפה,  הם קצת כאילו בסדר כאלו, בערך, לפעמים, אבל בעצם כמובן גם ממש 
ממש לא. הם בנו בתים יפים, הסבירה המדריכה רק דקה קודם. 300 מ"ר יש בבית הזה 
שאנחנו עומדים לצידו, לא היו אז כמוהו בארץ, גם השדרה היא בין היפות בישראל. אז 
אפשר ליהנות מהבנייה הגרמנית, בוואדי ניסנאס אפשר לאכול את הפלאפל הערבי 
הטעים. הזרות ניתנת לצריכה, אבל בינינו, שלא ישמעו, נגלה את הסוד: יימח שמם 
וזכרם. ועכשיו בבקשה לשמור על הסדר ולא לדחוף כשאתם עולים חזרה לאוטובוס. 

חיפה שלנו <

"עירנו חיפה היא בעיני העיר היפה ביותר בעולם, עיר שצבעי הכחול והירוק מאפיינים 
אותה יותר מכל" כותב בעמוד הפתיחה של הספר חיפה שלנו, שיצא בשנת 1998 על-
ידי אגף החינוך בעירייה ומשרד החינוך, ראש העיר דאז, עמרם מצנע1. חיפה, הוא כתב 
שם עוד, היא "עיר שיש בה מכל דבר": זו "עיר שלה נמל אוניות המפליגות למרחקים 
ונמל תעופה בינלאומי, עיר בה נוסעת הרכבת התחתית היחידה במדינה, ורכבל היורד 
מראש ההר לטייל בחוף." אך זה אינו המגוון היחיד המאפיין אותה: "חיפה" כותב מצנע 
"היא עיר של סבלנות וסובלנות, בה חיים זה לצד זה יהודים וערבים, חילונים ודתיים 
המכבדים איש את רעהו וחיים בצוותא". היומרה, אם כן,  היא חיובית: המגוון הרחב של 
תושבי העיר מוצג, מדובר, נוכח במפורש, ואף נמנה, על פניו, כאחד מיתרונותיה של 

העיר, לצד הנמל, הכרמלית, או מרכז הקונגרסים. 

 "אתם יודעים מה 
הראשי תיבות של השם 
ישו?" היא שואלת, זה 
"יימח שמו וזכרו. הוא 
היה יהודי, אבל הוא בגד". 

جولة في
التسامح مدينة 



בפרק העוסק בשכונות העיר מוקדשים מספר עמודים לשכונת ואדי ניסנאס, ואף מובא 
בו סיפורו של עבד על כרים ג'בארין, "מזקני השכונה" המספר כיצד הגיע אליה עם 
משפחתו בשנת 1927, כיצד שאבו את המיים מן הבאר וכיצד אפו את הלחם במאפיות 
משותפות. קורותיהם של תושבי השכונה בשנת 48, עם זאת, אינן נזכרות כמובן בספר,  
וגם מעבר לכך, נראה כי היומרות לחינוך לסובלנות מתנגשות לא פעם במסרים אחרים, 
סמויים או גלויים יותר או פחות, המועברים לתלמידים. מטרת המאמר הנוכחי, המתבסס 
על התבוננות זעירה וזהירה, מן הצד, על הטקסט והסאב-טקסט של המסר המועבר 
בטיול כתתי אחד המוקדש לנושא, היא לפתח תובנות על המתח המתעורר סביב חינוך 
מסוג זה, ועל האופן בו הוא מועבר אל התלמידים בני העשר, חיפאים בהווה או גם 
לעתיד. "אני מאמין שכל תושב, ילד ומבוגר יכולים להשפיע על איכות החיים בעיר 
ולתרום לסביבה נעימה. הבה נהיה חיפאים גאים" כתב עוד עמרם מצנע בפתיחה שלו 
לספר ההוא. אך איזה מן מסר של גאווה עירונית עובר בפועל בטיול ובשיעורים? האם 
ניתן לפתח תודעה וזהות מקומית משותפת, מעבר לזהויות האתניות השונות, במערכת 

חינוך שרובה ככולה עסוקה בהטבעת הזהות הלאומית הייחודית? 

תכנית מבצע לכיבוש יריחו <

כמה שבועות אחרי הטיול ההוא )שאליו עוד נחזור( הביאה תכנית הלימודים השנתית 
את תלמידי אותה כתה ד' לנאום הפרידה של יהושע מן העם. שבע ימים ומלחמות, 
עומד המנהיג הנועז  שהוביל אותם במסע כיבוש הארץ, ונושא את דבריו האחרונים 
אל עמו: "כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה אתכם, 
והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם; ידוע תדעו כי לא יוסיף ה' אלוהיכם להוריש 
את הגויים האלו מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם 
עד אובדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלוהיכם" הוא אומר להם2. 
מסר ברור יותר על הצורך בשמירת הגבול האתני והחובה להתרחק מכל מי שהוא איננו 
'אנחנו' קשה למצוא, והחוברת המלווה את הלימוד  גם איננה מובילה את התלמידים 
להרהר אחרי הציווי הזה, להטיל בו ספק, לבחון את נחיצותו. נאמנים לציווי הפדגוגי 
להפוך את החומר הנלמד לרלבנטי ללומדים הצעירים, מציעים מחברי הספר "לפני 
שתקראו את נאומו של יהושע נסו לחשוב: לו הייתם במקומו, כיצד הייתם משכנעים 
את העם להמשיך להיות נאמן לאלוהיו?" הם גם מבקשים מהם לחוות את דעתם על 
מבנה הנאום "האם זו דרך טובה לשכנע את העם שימשיך להיות נאמן לאלוהיו?3 אך 
האם יש בכלל צורך בשכנוע כזה, האם הציווי ההוא רלבנטי גם לימינו, מה משמעותו, 
מה הן השלכותיה של קריאה כזו להתנזרות והימנעות מכל מגע עם האחר? שאלות 
אלו, כמובן, לא עולות לדיון, המסר הבדלני, הארכאי של יהושע נתפס כאמת מוחלטת, 
הנושא מוגדר כ'נאמנות העם לאלוהיו', השאלות נוגעות רק לרטוריקה ולאמצעי השיווק 

התנ"כיים, אך לא לתוכן. 

גם בפרקים הקודמים, בהם תואר כיבושה האכזרי של הארץ על-ידי יהושע ולוחמיו, 
והשמדתם הטוטאלית של בני העמים שישבו בה קודם, על זקניהם, נשיהם וטפם, לא 

"חיפה" כותב מצנע 
"היא עיר של סבלנות 
וסובלנות, בה חיים 
זה לצד זה יהודים 
וערבים, חילונים ודתיים 
המכבדים איש את רעהו 
וחיים בצוותא". 

האם ניתן לפתח תודעה 
וזהות מקומית משותפת, 
מעבר לזהויות האתניות 
השונות? 

מסר ברור יותר על 
הצורך בשמירת הגבול 
האתני והחובה להתרחק 
מכל מי שהוא איננו 
'אנחנו' קשה למצוא, 
והחוברת המלווה את 
הלימוד  גם איננה 
מובילה את התלמידים 
להרהר אחרי הציווי הזה, 
להטיל בו ספק
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מעלה החוברת אף סימן שאלה על הצדקת המעשים, על מוסריותם, או על השינוי 
שחל היום בדיני המלחמה הבינלאומיים,  שעל-פיהם כיבוש בנוסח יהושע מהווה פשע 
מלחמה מובהק. הדרך היחידה שבה מנסה החוברת 'להחיות' את החומר הנלמד עבור 
התלמידים המשועממים מן הטקסט היא באמצעות משחק מלחמה משלהם:  "שערו 
שאתם העוזרים של יהושע ועליכם להכין את תכנית הקרב – חשוב מאוד למלא בקפדנות 
את דף המבצע כולל לוחות הזמנים וההרכב של כל כוח" מורה החוברת לחיילי העתיד. 
לתרגיל המוצע מצורף דף בנוסח צה"לי, בו יש למלא את כל הפרטים: מספר החיילים, 
זמן היציאה מהמחנה, האות והזמן להתחלת הקרב. כשיגיעו לקורס מ"כים, מן הסתם, 

יזהו חיילי העתיד את הטופס משיעור תנ"ך של כתה ד'. הכל נשאר במצה"לה. 

מעבר למסר המוצהר של שיעור המולדת, על חיפה הסבלנית והסובלנית, אם כן, מועבר 
מסר – גלוי למדי – על-פיו א. גבולות הקולקטיב חייבים להיות נוקשים, כל מגע עם ה'אחר' 
אסור באופן חד-משמעי, משמעותו בגידה והוא יביא על הנוקטים בו עונש חמור, ו-ב. 
לקולקטיב זה זכות לכבוש את הארץ ולהשמיד את האחר על-פי ראות עיניו, בני העמים 
האחרים הם נטולי זכויות, מצווה למחותם מעל פני האדמה, ומי שאינו עושה כן צפוי 
אף הוא לחרם ועונשים כבדים. מול המסר הבוטה והחד-משמעי הזה, החוזר לעייפה 
גם באינסוף שיעורים אחרים, נראים סיכויי קבלתו של המסר על סבלנות וסובלנות 

קלושים – כפי שאכן מתגלה שוב ושוב בטיול באותו יום שמש סתווי. 

המפגש עם האחר, מתגלה בטיול, הוא מעניין אבל בעיקר דורש זהירות, סוג של שמירה 
על הגבולות: "הכנסייה שם נקראת סטלה מאריס" מסבירה המדריכה בכניסה לאתר 
"ואם תכנסו אליה, תראו טביעת רגל, שהנוצרים – לא היהודים, אל תתבלבלו – מאמינים 
שהיא טביעת רגל של אליהו הנביא". החשש 'להתבלבל', אם כן, קיים בכל מגע עם הזר, 
ויש צורך בהבהרת הגבולות והשייכות. אין גם ספק מי מבין הדתות הנזכרות בטיול היא 
החשובה. "הטיול סובב סביב דתות" אומר מדריך אחר בפתיחת היום, כשהכתה משקיפה 
על הנוף ממרומי טיילת לואי. "שמעתם על הבהאים, עכשיו נדבר על אליהו הנביא, בראי 

של כמה דתות. הנזירים הכרמליתים, והיהודים כמובן, קודם כל'.  

המסר הזה עובר גם בתפאורה של המערה עצמה: מקושטת כמעין בית-כנסת, עם ברכות 
שמע ישראל ממוסגרות על הקירות, ספרי תורה וסידורים על המדפים, פיזית וסימבולית 
אין כאן זכר לקדושת המקום לנוצרים או למוסלמים. בני הכתה, כולם ילדים חילוניים, 
שלוש שנים לפני בר-המצווה שלהם, קולטים את המסר הסמוי, ובאופן ספונטאני, בלי 
שאיש מורה או מבקש זאת מהם, הם לוקחים את כיפות הקרטון המונחות במקום, 
פותחים סידורים, נעמדים על יד הקיר ו'מתפללים' תפילה כלשהי. בעזרת הנשים, 
הבנות, גם הן כמובן חילוניות וטרום בת-מצווה, מבקשות נייר ועט ודוחפות פתקי 
בקשה אל בין אבני המערה, כפי שעשו כנראה נשים רבות לפניהן. הביקור במקום 
הקדוש לשלוש הדתות, אם כן, הופך – שוב באופן לא מוצהר – לאקט של ניכוס יהודי 
של המרחב, תוך שימוש בסמלים דתיים אשר אינם חלק ממגוון הפרקטיקות היומיומי 

של בני ובנות הכתה המטיילת.  

מעבר למסר המוצהר 
של שיעור המולדת, 
על חיפה הסבלנית 
והסובלנית, מועבר 
מסר – גלוי למדי – על-
פיו גבולות הקולקטיב 
חייבים להיות נוקשים, 
כל מגע עם ה'אחר' אסור 
באופן חד-משמעי

מול המסר הבוטה והחד-
משמעי הזה, נראים 
סיכויי קבלתו  של המסר 
על סבלנות וסובלנות 
קלושים



ולנו יש פלאפל <

ממערת אליהו מוביל המסלול אל ואדי ניסנאס: אם המערה, הקדושה לבני כל שלוש 
הדתות, היתה מקור לסוגים שונים של פרשנות אפשרית, הרי נראה שהוואדי הזה, 
'בירתה הסמלית' של חיפה הערבית )לפחות בעיני היהודים( הוא בעל זהות מובהקת 
שאותה לא ניתן יהיה לטשטש – אלא שגם כאן, מסתבר, הדברים אינם חד-משמעיים. 
"אנחנו נוסעים עכשיו לוואדי נמייה" מסביר המדריך בדרך, מממש הפעם את מצוותו 
של יהושע על כיבוש הארץ ומחיקת העמים האחרים ממנה באמצעות השפה. ניסנאס, 
מסתבר, הוא נמייה בערבית, ולמי שטרם קלט את המסר יש גם תרגום בגוף הטקסט: 
"נמייה היא חיה שטורפת" אומר המדריך, רומז-לא-רומז על תושביו של הוואדי. נראה 
שרגע אחר-כך גם הוא נבהל  מן הנרמז והוא ספק מתנצל "סתאאם" הוא אומר בחיוך. 

אבל המסר כבר עבר, והוא ממשיך לעבור גם בדרכים אחרות. 

כך למשל, כשהאוטובוס עוצר ברחוב שבתאי לוי, עורכת המדריכה חידון. "על שם מי 
הרחוב הזה? מישהו יודע?" היא מנסה, אבל נתקלת – לא בפעם הראשונה – בתגובה 
של שעמום מובהק )"אין לנו מושג, וגם ממש ממש לא איכפת לנו" משדרים התלמידים 
בהבעת פניהם(. "ראש העיר הראשון שלכם" אומרת המדריכה, מוחקת כך, במחי יד, 
את חסן שוקרי המוכר, אבל גם את כל ראשי העיר )או העיירה( שקדמו לו בתקופה 
הטורקית ולפניה. והמחיקה של ההיסטוריה נמשכת כמובן גם בתוככי הוואדי, שבו 
מסבירה המדריכה כי "ואדי ניסנאס הוא שכונה מעורבת, יהודים, נוצרים, מוסלמים." וגם 
כי "הואדי מפורסם בעיקר בחנוכה. מה יש כאן? יפה, אריאל. חג המולד, וגם הרמדאן. 
מה זה הרמדאן? נכון, הצום של המוסלמים."  שלא בפעם הראשונה ביום הזה, מוצגים 
האחרים בעיקר בזהותם הדתית )מוסלמים, נוצרים( בעוד זהותם הלאומית פלסטינית, 
וההיסטוריה של הסכסוך שעיצב את זהות העיר והרחיק ממנה מחצית מתושביה ב-1948, 
איננה נזכרת כלל. נקודת השיא של הטיול, שהוצגה כ'הפתעה' לכל אורך הבוקר, מתגלה 
עכשיו על שלל טעמיה המגוונים: אחת המורות מופיעה עם ארגז ובו מנות פלאפל לכל 
הילדים. ישובים על מעקות האבן הקטנים, נוגסים בפיתות, בחומוס ובחמוצים, מפנימים 
הילדים עוד מסר עירוני: כדי לא להיות מאיים, על ה'אחר' להיות מוקד של עונג צרכני, 
רצוי גם קולינארי. "פרקטיקות של תרבות הצריכה מאפשרות הדחקה של מציאות רב-
אתנית ומקוטבת והמרתה בייצוגים של רב-תרבותיות קלה יותר לעיכול" כותבת חווה 
נישרי בתיזה שלה על מסעדה הודית בתל-אביב4. 'קלה לעיכול', כמובן, תרתי משמע. 

מאן זיהט נישט גורנישט <

על אחד הקירות בוואדי, שעל-ידו עוברת הכתה המטיילת, יש שלט בערבית:  "10 שנים 
לאירועי אוקטובר" כתוב שם, לצד ציור של ידיים באזיקים. נראה כי זהו ניסיון של מאן 
דהו להיאבק נגד הכחשת הסכסוך, אך שלא במפתיע, הוא מופיע בערבית בלבד, מנהל 
מונולוג ולא דיאלוג עם המבקרים, שרובם אינם קוראי ערבית. על קיר אחר, לא הרחק 

הביקור במקום הקדוש 
לשלוש הדתות, אם כן, 
הופך – שוב באופן לא 
מוצהר – לאקט של ניכוס 
יהודי של המרחב

"אנחנו נוסעים עכשיו 
לוואדי נמייה" מסביר 
המדריך בדרך, מממש 
הפעם את מצוותו של 
יהושע על כיבוש הארץ 
ומחיקת העמים האחרים 
ממנה באמצעות השפה.
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משם, מופיעה עבודת אומנות, שריד לפסטיבל חג החגים של אחת השנים. "מאן זיהט 
נישט גורנישט" כתוב שם  ביידיש: )לא רואים כלום(: עוד תיאור מצב, המתייחס, אולי, 
לשקיפותם של תושבי הוואדי בעיני המבקרים - אבל גם הוא בלשון לא מתקשרת, 
מונולוג יהודי פנימי למביני דבר. משהו מן המונולוג הזה מתקיים, כמובן, גם בטיול: 
תלמידים יהודים משכונה יהודית יורדים להכיר את ה'אחר' בעיר – אך אינם פוגשים 
אותו כלל, ובודאי שאינם מדברים איתו  – לא בטיול, וגם לא בשום שלב אחר במהלך 

הלימודים שלהם על חיפה.

בספר על לימודי יהדות לנשים במדרשה בבר-אילן, כותבת תמר אל-אור על 'פדגוגיה 
של חציית גבולות', כפי שהוצעה על-ידי התיאורטיקן 4Henry Giroux. בפדגוגיה כזו, 
מציע Giroux, מנכיחים בכיתה אוריינויות רבות, נראטיבים שונים, וזה נעשה הן במטרה 
לאפשר ללומדים לזהות את הגבולות, להכיר מה שמעבר להם ולהיות מסוגלים לבחור, 
 ,Giroux והן במטרה להכיר בשונות בתוך הגבולות כתופעה ממשית ואיכותית. על-פי
פדגוגיה של חציית גבולות אמורה לסייע לעיצוב חברה דמוקרטית שבה השונות והאחרות 
נלמדת ומתאשררת, במקום שתוצג כתופעה אנטי-מהותנית המאיימת על אחדות האומה. 
אלא שבפועל, כותבת אלאור, קורה לעיתים קרובות תהליך הפוך: תהליכי הטפה או 
הוראה עושים שימוש באוריינויות חלופיות, או בהכרת האחר – אך הם עושים זאת "רק 
כדי להורידן מסדר היום, בבחינת בדיקת כל האפשרויות בדרך אל ה'אמת'." בניגוד לחזונו 
של Giroux, הפרקטיקות האלו אינן באות לאשרר שונות ולקיים דמוקרטיה "נדמה כי 
יותר מכל, משמשות שפות אלו מפלט מן הדמוקרטיה ומן הצורך הממשי לחוות אותה" 

היא כותבת. האם זה המקרה גם בלימודים על חיפה שלנו?

מנקודת המבט של חזון חיפה כעיר משותפת, אין ספק כי עצם ההכרה בקיומן של 
קהילות שונות בעיר, או היציאה לטיול כדי ללמוד משהו על מנהגיהן, האתרים החשובים 
להם או אורחות חייהם, היא צעד בכיוון הנכון. אלא שבהקשר החינוכי הכולל, ובמגוון 
המסרים, הגלויים והסמויים, העוברים במערכת החינוך בכלל, נראה כי המסר החיובי 
הזה נבלע, ואולי אף מתהפך על ראשו, במעבר מן הכוח אל הפועל. כאשר המסר הכללי 
הוא של לאומיות כובשת )תרתי משמע( קשה לדבר על זכויות האחר. כאשר החינוך 
הוא מיליטריסטי, קשה לחלץ את הערבי תושב העיר המשותפת מדמותו של האוייב 

הנתפס מבעד לכוונת. 

על קיר אחר, לא הרחק 
משם, מופיעה עבודת 
אומנות, שריד לפסטיבל 
חג החגים של אחת 
השנים. "מאן זיהט נישט 
גורנישט" כתוב שם  
ביידיש )לא רואים כלום(

זיגמן, יהודית )רכזת(: חיפה שלנו, ספר מידע. האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך, 
התרבות והספורט, ואגף החינוך, המחלקה לחינוך יסודי, עיריית חיפה. 1998. 

יהושע, כ"ג, יב-יג

ליפשיץ, יהודית, וליפשיץ, עודד: הסטוריה, מקרא, ומה שקרה. ספר יהושע. 2000, הוצאת 
יד בן-צבי, באישור משרד החינוך. 

נישרי, חווה: אוכל הודי בתל-אביב. עבודת גמר מחקרית לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת 
חיפה, 2009. 

אלאור, תמר: בפסח הבא. נשים ואוריינות בציונות הדתית, הוצאת עם עובד, 1998
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Interviewer: Rolly Rosen

לישון במיטה,
לנגן על פסנתר
ראיון עם ד"ר גליה קוליק,
על חינוך לילדים דוברי רוסית בחיפה

Интервью с доктором Галией 
 Колик о воспитании детей

русскоговорящих жителей Хайфы

رولي روزن

Sleeping in Bed,
Playing the Piano
Interview with Dr. Galia Kulik,
on Education for Russian
Speaking Children in Haifa 

 Спать на кровати,
 играть на

фортепиано

النوم في السرير.
والعزف على البيانو
مقابلة مع د. جاليا كوليك، عن تربية
األوالد الناطقين بالروسية في حيفا 

ከዶ/ር ጋልያ ጋር ቃለ መጠየቅ። አልጋ ላይ ምኝታ፤
በፕሳንቴር መጫዎት
ከዶ/ር ጋልያ ኮሊክ ጋር ቃለ መጠይቅ
የራሻ ቛንቛ ለሚናገሩ ስልትምህርት ሁኔታ

מראיינת: רולי רוזן 
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כשהגיעה לארץ בתחילת שנות התשעים, היתה בתה של דר. גליה קוליק בת חמש. היא 
גדלה בארץ, כל שנות חינוכה בבית-הספר עברו עליה בעברית, וכיום היא לומדת לקראת 
תואר שלישי בטכניון. בן זוגה של הבת איננו מיוצאי מדינות חבר העמים, מספרת קוליק, 
אבל כשייוולדו לה נכדים, היא אומרת, ברור לה לחלוטין שהיא תדבר איתם רוסית. "אני 
אעשה מאמצים שהם ירגיש צברים, אבל חשוב לי מאוד להעביר להם גם את הבסיס 
של התרבות שאנחנו הבאנו איתנו" היא מסבירה. גם חברות אחרות של בתה, שהגיעו 
לארץ בגיל בית-הספר היסודי, שולחות היום את הילדים שלהן לגנים דוברי רוסית. "יש  
הרבה גנים כאלו בהדר" אומרת קוליק "גן סבטלנה בנורדאו מאוד מוכר, בשפרינצק 

יש גן שמביאים אליו את הילדים גם מיישובים מחוץ לחיפה."  

הילדים המגיעים לגנים הם בני הדור השלישי: הוריהם הגיעו לארץ כילדים בגיל בית-
הספר היסודי, הם עברו כאן את רוב שנות ילדותם ובגרותם, אבל כשהם צריכים לשלוח 
ילדים לגן הבחירה המועדפת היא של גן דובר רוסית. בכך, כך נראה, הם שוברים את 
הציפייה הישראלית המקובלת, על-פיה העולים 'ייטמעו' בתרבות המקומית ויהפכו 
לישראלים, וכי 'בדורות הבאים כל ההבדלים יעלמו'. מדינות הלאום, כתבו על כך 
Jonathan Xavier Inda וRenato Rosaldo, היו ארגון שכלל טריטוריה, אנשים 
ומנגנון ממשלי ופוליטי המבוסס על טריטוריה, ומניח אחידות תרבותית בין חבריו. הן 
השיגו זאת על-ידי 'הלאמת' אנשים - למשל המצאת סמלים לאומיים כגון דגל, המנון, 
טקסים, חגים לאומיים, סיפור היסטורי – וגם סיפוק צרכים בסיסיים על-ידי המדינה. כל 
זה קרה בעבר בהצלחה מרשימה, אבל כיום רוב מדינות הלאום באירופה לא מצליחות 
'להלאים' )to nationalize( קבוצות גדולות של מהגרים, אשר מתחמקים מן התהליך 
וממשיכים לשמור על קשר הדוק עם מדינות המוצא שלהם באמצעות הטכנולוגיות 
החדשות. התוצאה היא כי המדינות הפכו מיכל לאוסף תרבויות חסר מכנה משותף 
ולעיתים סותר, והחיבור בין טריטוריה, תרבות ומנגנון ממשלתי התפרקו . האם הגנים 
דוברי הרוסית בהדר, כמו גם הספריות, חיבורי האינטרנט ושאר הדרכים בהן ממשיכים 
העולים לשמור על קשר עם מדינות המוצא שלהן מסמנים תהליך דומה בארץ בכלל, 
ובחיפה בפרט? או שהמכנה המשותף היהודי, גם אם הוא חלקי לעיתים, מייצר סוג 
של זהות חדשה ואחרת, אשר באמת איננה מוותרת על החיבור לעבר, אך כן עושה גם 
מאמצים להשתלב בתרבות הקיימת? מה מחפשים דוברי הרוסית בגנים האלו? מדוע 

הם שולחים אליהם את ילדיהם? 

"יש שם תנאים אחרים: בגן רוסי מאמינים שצריך לישון בצהריים, ועל מיטה, לא על 
מזרונים על הרצפה. זה נשמע משהו מאוד ברברי לישון על הרצפה. מלמדים אותם גם 
איך לאכול בנימוס כמו שצריך, עם סכין ומזלג ולא בידיים. מלמדים מוזיקה, שחמט. בכל 
גן יש פסנתר." אומרת קוליק. היא מלמדת מוזיקה בכפר גלים, "ואני רואה את הילדים 
בוגרי הגנים האלו שנכנסים לחדר שלי: ילדים שלמדו בגנים דוברי רוסית ישר נכנסים 
וניגשים לפסנתר, הם יודעים לנגן משהו בסיסי. ילדים אחרים סתם מסתכלים." היא 
אומרת. החינוך הייחודי הזה, על שלל גווניו, ערכיו ומסורתו התרבותית, מסתיים, עם 
זאת, בגיל הגן: כאשר מדובר בבית-הספר, ברור להורים כי הילדים ילכו לבתי-ספר 

דוברי עברית, וכי לימודי הרוסית יידחקו לפעילות אחר-צהריים בלבד. 

הילדים המגיעים לגנים 
הם בני הדור השלישי: 
הוריהם הגיעו לארץ 
כילדים בגיל בית-הספר 
היסודי, הם עברו כאן 
את רוב שנות ילדותם 
ובגרותם, אבל כשהם 
צריכים לשלוח ילדים לגן 
הבחירה המועדפת היא 
של גן דובר רוסית. 



במילותיהם של Rosaldo & Inda, משמעות הדבר היא כי 'תהליך ההלאמה' כן ממשיך 
להתקיים, בהצלחה לא מבוטלת: רוב בוגרי בתי-הספר דוברי הרוסית מתגייסים לצבא, 
ממלאים את מה שנתפס כחובם לחברה, משתמשים בדרכים הפנויות בפניהם להשתלב. 
ועם זאת, בכל הדרך הזו הם כן ממשיכים לשמור גם על המאפיינים המייחדים אותם. 
כך למשל, אומרת קוליק, גם לבית-הספר העברי הכללי, מגיעים ההורים עם ציפיות 
אחרות: "ההורים שולחים את הילדים והם רוצים ידע, הם מצפים לדברים שישמשו את 
הילדים אחר-כך בשוק העבודה, ההנחה היא שיש דברים שכולם צריכים לדעת - כימיה 
פיזיקה וביולוגיה, מתמטיקה, אנגלית, לא מבינים את כל הנושא של מקצועות הבחירה" 
היא אומרת. "אצלנו, כשהורים שואלים 'איך היה בבית-הספר', הם מתכוונים 'מה למדת' 
לא 'איך היה עם החברים'. טיולים, אירועים חברתיים - בעיני ההורים דוברי הרוסית כל 

הדברים האלו נתפסים כסטייה מהמטרה המרכזית". 

מאחר שמערכת החינוך הישראלית לא תמיד עונה על הדרישות, דוברי הרוסית בונים 
מערכת משלימה. "יש המון מורים פרטיים, מורים למוזיקה, לשפות." אומרת קוליק. 
הורים רבים עושים גם מאמצים לשלוח את הילדים לחוגים שונים, "למשל בלט, ריקודים 
סלונים". חוגים הם לא בשביל להעביר את הזמן, היא אומרת, זה לפתח כישורים. "בישראל 
אומרים 'מה שחשוב זה התהליך, הדרך, לא להגיע'. אצלנו לעשות כיף זה לא מטרה."  
בשל הרצון להשקיע בחינוך את המירב יש נוכחות גדולה של דוברי רוסית בכל בתי-

הספר היוקרתיים בעיר, אומרת קוליק: בריאלי, בליאו בק. "למשפחות אין הרבה ילדים, 
ומאוד חשוב להם להשקיע בחינוך. "

מה שאת מתארת זה סוג של היברידיות, ישראלים דוברי רוסית, או רוסים-ישראלים 
דוברי עברית.

אנחנו שייכים גם לפה וגם לשם, ובחלקים אחרים גם לא לפה ולא לשם. גם אחרי יותר 
מ20 שנה בארץ אני לא לגמרי שייכת לפה, אבל גם מה שקורה שם כבר זר לי, אני 
כבר לא מבינה את האורח חיים שלהם, איך הם מסתדרים, את השחיתות בכל מקום. 

הבת שלי חיה בעברית. אני שואלת אותה באיזו שפה את חושבת, היא אומרת זה תלוי. 
לנו אין חברים לא דוברי רוסית, לבת שלי כן. החבר שלה, שהיא חיה איתו הרבה שנים, 

לא דובר רוסית. אבל הוא מנסה ללמוד.

אני חושבת שגם הדור שלי, שהגיע בגילאי שלושים פלוס, וגם הדור של הילדים שלנו, 
חיים עדיין בין העולמות. אנחנו עובדים בעברית, אבל רואים טלוויזיה וקוראים ספרים 
ברוסית. זה משהו שבוודאי עבר לדור השני, ועובר עכשיו גם לדור השלישי. זו לא תפיסה 

של או-או, אלא של משהו עשיר יותר, של גם וגם. 

אצלנו, כשהורים שואלים 
'איך היה בבית-הספר', 
הם מתכוונים 'מה למדת' 
אצל ישראלים שואלים 
'איך היה עם החברים'

אנחנו עובדים בעברית, 
אבל רואים טלוויזיה 
וקוראים ספרים ברוסית. 
זו לא תפיסה של או-או, 
אלא של משהו עשיר 
יותר, של גם וגם. 

Inda, Jonathan Xavier and Rosaldo, Renato: Tracking Global Flows. In:  
Inda, Jonathan Xavier and Rosaldo, Renato )eds(: The Anthropology of 
Globalization. Second Edition, Blackwell Publishing, 2008.
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7.7

Rolly Rosen

حاورتاهم:
أورة مور ورولي روزن

Black and White
are my Colours
A Conversation with Rachamim
Maleku, Shlomo Berihun and
Tamar Tadessa, Education Activists
for the Immigrants from Ethiopia

أسود وأبيض
هذا هو لوني
حوار مع رحميم ملكو، شلومو
بريهون وتمار تدسا، نشطاء
أثيوبي تربويون من أصل 

 ውይይቱ ከኦራ ሞርና ከሮሊ
ሮዘን ጋር ነው

 ጥቁርና ነጭ
ቀለሜ ነው

 ውይይቱ ከበጎ አድራጊዎች ተሰታፊዎች
 ኢትዮፕያኖች፦ ከራሐሚም መላኩ፤ ከሽሎሞ

በሪሁን ጋርና ከታማር ታደሰ ነው

משוחחות:
אורה מור ורולי רוזן

שחור ולבן
זה הצבע שלי
שיחה עם רחמים מלקו,
שלמה בריהון, תמר טדסה
פעילי חינוך יוצאי אתיופיה

Ора Мор
и Роли Розен

Шахор вэ лаван
зе цева шели
 Беседа с активистами просвещения
 Рахамим Малеко, Тамар Тадеса,
Шломо Беригун. В беседе участвуют
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בניגוד למאפיינים כמו מבטא או זיכרונות עבר, אשר אמורים לחלוף עם חלוף הדורות 
ולאפשר למהגרים השתלבות טובה יותר בחברה הקולטת, צבע עורם של יוצאי אתיופיה 
ממשיך ללוות אותם, ולסמן אותם כ'שונים'. גם כאשר היא איננה מדוברת במפורש, שאלת 
הצבע נמצאת תמיד ברקע הדיון: האם ילדים יוצאי אתיופיה, רבים מהם ילידי הארץ או 
העיר, משתלבים במערכת החינוך או מרגישים זרים? האם המערכת מאפשרת להם 
לשמר את התרבות והשפה שעמה הגיעו הם או הוריהם מאתיופיה? מה יכול לקדם 
תחושה של שייכות? תמר טדסה, העובדת כמגשרת בין הורים יוצאי אתיופיה לבתי-
ספר, רחמים מלקו המרכז תכנית לנוער בסיכון בשתי"ל, ושלמה בריהון, מנהל תכנית 
יוצאי אתיופיה בארגון ויו"ר הועדה לקליטת יוצאי אתיופיה בשותפות חיפה בוסטון, 

מתבלטים בשאלות ללא תשובות.

רולי: כמה ילדים יוצאי אתיופיה יש בחיפה, ואיפה הם לומדים?

רחמים: אני מניח שיש קרוב לאלפיים, בעיקר בקרית חיים, נווה יוסף וחטיבת כרמלי, 
נווה דויד, קריית  שפרינצק וקריית אליעזר. בקריית שפרינצק ונווה דויד יש הרבה 
ילדים של דור שני, בנים של אלו שהגיעו בשנות השמונים. הרבה תלמידים מתחנכים 
בבתי-ספר דתיים בגלל בחירה של ההורים, וחלק בגלל תהליך הגיור שהם צריכים 
להשלים בעיקר מהעלייה האחרונה. ההורים אומרים שהחינוך במסגרת הדתית עדיף, 

גם אם הם עצמם לא שומרים על אורח חיים דתי. 

תמר: לפעמים בחטיבות ובתיכון ההורים רוצים שהם ילכו לבית-ספר דתי, ואז מתחיל 
המרד כי הילד לא רוצה, הוא חשוף ליותר דברים. בישיבת יבנה, שזה התיכון הדתי 
לבנים היחיד בחיפה, יש השנה 28 ילדים יוצאי אתיופיה מתוך 300 תלמידים בין ז עד 
י"ב. ההשתלבות היא לא פשוטה, כי יש גם פערים כלכליים: הילדים האחרים באים 
מבתים יותר מבוססים, הם מקבלים שיעורים פרטיים לפי הצורך, להורים יש יותר 
אפשרויות לסייע להם בלימודים. לילדים יוצאי אתיופיה אין את זה, אולי מתנדבים 
מלמדים אותם אבל זה לא אותו הדבר. גם אין להם את אותם בגדים או את אותם 

הטלפונים. סגנון החיים שונה.

הרבה מאלו שלא לומדים בישיבת יבנה הולכים לכפר חסידים, שם יש גם פנימייה 
וגם בית-ספר רגיל. הבנות הולכות לעירוני ו', או אולפנת צבייה. ויש כאלו שמפוזרים 

בין בתי-ספר שונים בעיר.  

רולי: יש גילויי גזענות?

תמר: לא. אלו ילדים שלמדו יחד מהיסודי, זו לא פעם ראשונה שהם רואים יוצאי 
אתיופיה. אין מורים יוצאי אתיופיה.זה חבל מאוד, כי יש מורים מבני הקהילה שאני 

מכירה אך הם לא מלמדים ולא נקלטו, אבל לפחות  יש אותי. 

אורה: במערכת החינוך בחיפה אין מורים או מורות יוצאי אתיופיה. למה?
איך נוכל להסביר זאת? 

שלמה: היתה דרישה של הקהילה, אני בתוקף תפקידי כיו"ר הועדה נפגשתי עם אנשי 
עירייה וביקשתי שיבדקו אפשרות לקלוט מורים או מורות. הם אמרו בהתחלה: אין לנו. 

ההשתלבות היא 
לא פשוטה, כי יש 
גם פערים כלכליים: 
הילדים האחרים באים 
מבתים יותר מבוססים, 
הם מקבלים שיעורים 
פרטיים לפי הצורך, 
להורים יש יותר 
אפשרויות לסייע להם 
בלימודים. לילדים יוצאי 
אתיופיה אין את זה



אני אמרתי: אני אטפל בזה. קיבלתי שלוש פניות של אנשים עם תעודות הוראה, שלחתי 
להם, אבל אז אמרו לי שלא פשוט לכפות על מנהלי בתי-ספר לקלוט מורים ומורות 
יוצאי אתיופיה. כל בית-ספר מחליט את מי לקלוט ולא לקלוט. בעירייה כן אמרו שזה 

בסדר עדיפויות גבוה, אני מקווה שדברים ישתנו.

הבעיה מתחילה כשבני הקהילה שעובדים במערכות מתחילים להשמיע קול של ביקורת. 
אנשים מרגישים שיש גבול עד כמה הם יכולים באמת לשים את הדברים על השולחן, 
הם חוששים שבסופו של דבר יפטרו אותם. לכן צריך מנהיגות קהילתית חזקה, שלא 

תלויה לתעסוקה שלה במערכת הזו. 

אורה: ממחקרים אנחנו יודעים שחיזוק שפת האם חשובה גם לפיתוח יכולות 
לימודיות גם בשפה האחרת. מה קורה עם השפה האמהארית בבית-הספר? איזו 

שפה הילדים מדברים ביניהם? בביית? 

תמר: זה תלוי כמה שנים הם נמצאים בארץ. אני למשל הגעתי בשנת 1984 בגיל שנה 
וחצי, כל שנות הילדות שלי היו פה. אני מכירה המון שבאו בגיל שלי, שלא יודעים לקרוא 
או לכתוב באמהרית, גם ההורים שלהם לא כל-כך יודעים. עכשיו העולים שמגיעים 

למדו שם, והם יותר יודעים.

שלמה: בהרבה מקומות לא מעודדים את הילדים לדבר אמהרית, יש סוג של דיכוי סמוי, 
לא להשתמש בשפה. לדעתי זו שגיאה חמורה, כי הם לומדים את השפה העברית, הם 

שוכחים את האמהרית, וקשה להם לדבר עם ההורים. 

תמר: אחת המורות אמרה לי:  הם מדברים ביניהם אמהרית, אולי הם מקללים אותי. 
אמרתי לה: לאן הוא חוזר? הוא חוזר לביית שהוא מדבר אמהרית.הסביבה שלו דוברת 

את השפה.

רולי: בראיונות איתם, דוברי הרוסית מאוד מדגישים עד כמה חשוב להם לשמר 
את השפה והתרבות הרוסית, גם בקרב הדור השני או השלישי של העולים. יש 

מצב דומה בעניין האמהרית?

תמר: בבית-ספר יבנה יש חוברת שכולה עוסקת בשמירה על המורשת, הם מבקשים 
לשאול את ההורים איך קוראים לסבא וסבתא. נורא חשוב לבית-הספר שהזהות האתיופית 
תשמר. בחג הסיגד או ביום הזיכרון לנספי סודאן עושים אירועים מיוחדים, שם מאוד 

משקיעים בעניין הזה.

רחמים: מה שחשוב זה להעלות את הדימוי העצמי בתור אתיופי. התכנית הזו מציגה 
את הזהות וההיסטוריה כדי שהם ירגישו גאים בעצמם. 

תמר: יש המון ילדים שאין להם מושג מה זה חג הסיגד או מתי מציינים את יום הזיכרון 
לנספי סודן. גם ההורים שלהם לא תמיד מודעים, לפעמים זו הפעם הראשונה שהם 

נחשפים לאירועים אלו.

רולי: יש היום הרבה ביקורת על בתי-ספר שבהם לומדים רק תלמידים יוצאי 
אתיופיה, ומשרד החינוך החליט לסגור אותם. מה דעתכם על כך?

בהרבה מקומות לא 
מעודדים את הילדים 
לדבר אמהרית, יש 
סוג של דיכוי סמוי, לא 
להשתמש בשפה. לדעתי 
זו שגיאה חמורה, כי 
הם לומדים את השפה 
העברית, הם שוכחים את 
האמהרית, וקשה להם 
לדבר עם ההורים. 
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רחמים: התפיסה שלנו היא של אינטגרציה, אבל  לא בכל מחיר. אם אין את התנאים 
המתאימים, ילדים יפגעו מאינטגרציה. 

זה נדיר, אך לפעמים, בבתי-ספר שבהם יש רוב של תלמידים יוצאי אתיופיה, יכולה להיות 
דווקא השקעה בתלמידים,  מפני שהילדים נמצאים בסביבה שלהם, הם יכולים לגבש 
את הביטחון העצמי שלהם, וזה מאפשר להם להשתלב באופן מוצלח יותר בהמשך. זה 
גם מאפשר למערכת לרכז את הסיוע שמתאים לצרכים שלהם, וכמובן מאפשר להם 

לגבש את הזהות העצמי שלהם. 

תמר: אי-אפשר לזרוק ילד לבריכה בלי שהוא יודע לשחות. יש צורך בהכנה וחיזוק 
לילדים דווקא כדי לאפשר להם להשתלב בצורה נכונה ומתאימה.

רחמים: יש בתי-ספר שצריך לסגור, כי התוצאות האקדמיות הן נמוכות, לפעמים שמים 
שם מורים לקראת פנסיה, מורים שחוקים. היה למשל בית-ספר בקריית משה ברחובות, 
ששם היה רוב של ילדים יוצאי אתיופיה, החליטו לסגור אותו ולקחת את הילדים לבתי-

ספר אחרים. מאחר שבתי-הספר היו מחוץ לשכונה הם היו צריכים להגיע אליהם בהסעה 
וזה גרם לנשירה, הייתה גם ילדה שנדרסה. בסוף החזירו אותם לשכונה, הם קיבלו מורים 
טובים, ניהול טוב, ואז הישראלים הוותיקים חזרו לאותו בית-ספר. היה שם גם עוד גוף 
שהשקיע בזה, המורים קיבלו תוספת למשכורת, פרופסור יולי תמיר שהיתה אז שרת 

החינוך נתנה תמיכה מאוד גדולה, וגם גייסה כמה קרנות שיתנו מענקים. 

כשילד מקבל את מה שהוא צריך כדי להצליח הוא יצליח. הבעיה היא שאין מעקב 
וביקורת מצד ההורים, בתי-הספר עושים לפעמים מה שהם רוצים, לאו דווקא לטובת 

הילדים.  הבעיה המרכזית היא איכות ההוראה. 

תמר: יש גם הבדל בין תקופות העלייה. בשנות השמונים העולים היו הרבה יותר ציוניים, 
וגם יותר צייתניים. הצורך הזה להגיע לארץ ישראל היה אז חלום שהיה משותף לכולם.

רחמים: כשאני הגעתי לארץ כילד בן 12, רציתי ללמוד, זה היה ברור, למרות שההורים 
שלי לא היו בארץ. העלייה האחרונה עברה באדיס, גונדר, המעמד המשפחתי התערער 
וגם המשמעת. הילדים לא מקבלים את הסמכות ההורית, ההורים לא יודעים מה לעשות 
מול הילד, גם בית-הספר לא. לכן הכניסו את המגשרים, שהם יוצאי אתיופיה שמכירים 
את מערכת החינוך ויוצרים את הקשר בין בית-הספר להורים. קודם כל לילד זה טוב כי 
מה שההורה לא מצליח להבין המגשרים – כמו תמר – מסבירים לו. זה פחות מאפשר 

לילדים לספר להורים כל-מיני סיפורים. 

תמר: כשאני למדתי בבתי-הספר לא היה תפקיד כזה, איכשהו הסתדרנו, אבל זו באמת 
תקופה אחרת. היום זה ממש תחום מקצועי, לא מחפשים רק אנשים שיודעים את 
שתי השפות אלא ממש אנשי חינוך שיש להם הכשרה בתחום. אנחנו גם עוברים 

השתלמויות כל חודש.

רולי: וזה משפיע? 

שלמה: הרבה מאוד כספים מושקעים בקהילה, הפדרציות משקיעות מיליונים של 
דולרים כל שנה, יש פרויקטים שנתמכים על-ידי גופים ממשלתיים או תורמים פרטיים. 

התפיסה שלנו היא 
של אינטגרציה, 
אבל  לא בכל מחיר. 
אם אין את התנאים 
המתאימים, ילדים יפגעו 
מאינטגרציה. 

המעמד המשפחתי 
התערער וגם המשמעת. 
הילדים לא מקבלים 
את הסמכות ההורית, 
ההורים לא יודעים מה 
לעשות מול הילד, גם 
בית-הספר לא. 



לפעמים אני הולך לאירועים וכל מה שמדברים עליו זה המסכנות והחולשות. אני אומר: 
אנחנו כבר שלושים שנה בארץ, יש גם דברים אחרים - יש אקדמאים, עובדים סוציאליים. 

חשוב להראות גם את זה. 

כשאני רואה את התמונה הגדולה אני חושב שיש התקדמות, יש יותר אקדמאים וסטודנטים 
כל שנה, אבל עדיין לא כמו שהייתי מצפה שיהיו. בחיפה יש את תכנית שילובים, שהיא 
תוכנית מערכתית שעוסקת בתחומים שונים - בריאות, חינוך, תעסוקה, העצמה ורגישות 
רב תרבותית. שותפות חיפה בוסטון משקיעה בערך מיליון דולר בשנה בתכנית, וגם 

העירייה משקיעה. יש הישגים, אבל יחסית לזמן ולכסף שמושקע זה לא מספיק. 

תמר: לפעמים יש התנהלות לא נכונה, או שהכסף לא מושקע נכון, לא אפקטיבי ולא יעיל. 

שלמה: יש הרבה מאוד שחקנים שעובדים עם הקהילה ולכל שחקן יש אינטרס. התקציבים 
משמרים מנגנונים של ארגונים, יש הרבה אנשים שמועסקים בכל-מיני גופים שאולי 

אין להם אינטרס שהמצב ישתפר.

אני חושב שצריך לערב את הנציגים של הקהילה. יש אקדמאים, יש סטודנטים שלומדים 
במוסדות להשכלה גבוהה, צריך להביא אותם לשולחן עגול וצריך להתייעץ איתם, הם 
צריכים להיות חלק אינטגראלי בתהליכי קבלת החלטות על אילו תכניות צריך להפעיל. 
אני עכשיו יו"ר הועדה לקליטת עלייה בשותפות חיפה בוסטון, ואני מקווה שדברים 

יתחילו להשתנות. 

רחמים: לילדים אין בעיה טבעית, יש להם חסך שאפשר למלא. הבעיה היא לא הכסף, 
יש כסף, לפעמים אפילו יותר מדי. אבל צריך להשקיע אותו נכון. 

רולי: אבל צבע העור הוא לא משהו שעובר. זו זהות שנשארת גם חמישה דורות קדימה.

שלמה: אני עושה אבחנה בין מה שהיה לפני עשרים שנה למה שקורה היום. כשבאנו 
הרגשנו שאנחנו חלק מהבית הזה, חלק מהמדינה הזו. היו מתחרים לאיזו יחידה קרבית 
להתגייס. היום החברה הישראלית עברה שינויים משמעותיים, העולים מרגישים יותר 
דחויים, מרגישים חוסר שייכות. היום יש צעירים שנולדו פה, והם מרגישים הרבה פחות 
שייכים. הם פתחו תפיסה ביקורתית, יש תודעה, הם קוראים, חלקם קוראים ספרים 
רדיקאליים, זה יוצר תפיסה של אנטי. הם מחפשים את הגזענות, ופחות מנסים להשתלב. 

צריך לערב את הנציגים 
של הקהילה. יש 
אקדמאים, יש סטודנטים 
שלומדים במוסדות 
להשכלה גבוהה, צריך 
להביא אותם לשולחן עגול 
וצריך להתייעץ איתם.
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קוים מנחים
לחינוך

בעיר משותפת <

כדי לקדם חינוך ההולם
עיר משותפת חשוב:

לקדם מערכת המציעה שוויון הזדמנויות 
לפיתוח ידע, יכולות וקשרים עבור ילדים, 
כך שיוכלו להפוך לאזרחים מתעניינים 
ופעילים בחברה ויהיו בעלי מחויבות לחברה 

משותפת ולכבוד לאחר.

להבטיח שוויון תקציבי למסגרות החינוך 
השונות בעיר, ובמיוחד להשקיע ולקדם 
את מערכת החינוך הממלכתית הערבית.

להקים בית-ספר דו-לשוני ורב-תרבותי, 
וחיים  היכרות  מפגש,  יאפשר  אשר 
משותפים ברמה היומיומית, ויבסס בניית 

קהילה משותפת. 

שונות  תרבויות  בני  לילדים  לאפשר 
שפתם ומסורתם,  לשמר את תרבותם, 
לצד לימוד עברית, ערבית ואנגלית ככלים 

להשתלבות בהמשך. 

המעודדות  לימודים  תוכניות  לשלב 
פלורליזם כתוכניות חובה, ולכלול בהן 
יחידות לימוד אשר יתייחסו להיותה של 
יכללו  יחידות אלו  העיר עיר משותפת. 
היכרות בסיסית עם השפות הנהוגות בעיר, 
התרבויות והמקומות בחיפה שהם בעלי 

משמעות לקהילות השונות.

ליצור הזדמנויות למפגשים והיכרות 
מעמיקה בין קבוצות התלמידים השונות, 
עשייה  לקידום  פרויקטים  לעודד  וכן 
אזרחות  בבניית  שיתמקדו  משותפת 
עירונית שוויונית במקביל לקבלה של כל 

אדם באשר הוא אדם.

ברמה  משותפים  פרויקטים  לקדם 
המקומית, כגון בניית מגרשי משחקים, 
קידום של שימור אתרים, עריכת מחקרים 
העיר,  של  ההיסטוריה  על  משותפים 
פרויקטים העושים שימוש באמנות לשיפור 

פני העיר וכו'. 



טל ארטל 
ללא כותרת 2007



טל ארטל 
ללא כותרת 2007



טל ארטל 
ללא כותרת 2007



טל ארטל 
ללא כותרת 2007



קול חיפאי

אני נולדתי בהודו, עליתי לארץ בשנת 
1969 ובאתי ישר לרחוב חטיבת 

כרמלי. בהודו גרנו בשכונה עם נוצרים, 
מוסלמים, יהודים, הינדים, סיקים, תמיד 

אמרו 'הנה היהודים' היו מציקים, גם 
בבית-הספר. סבי עליו השלום רצה 

מאוד להגיע לארץ, חלם על ארץ 
ישראל. באו מהסוכנות היהודית ואמרו 

שיעזרו לנו, אז כל המשפחה עלתה 
ארצה. סבא וסבתא, ילדים, נכדים, אחים, 

אחיות, כולם. 

ננסי עשור 
)ר'זפוקר( 

ילידת 1960, תושבת נוה פז, 
פעילה שכונתית

 

כשבאנו הביאו את כולנו לחטיבת 
כרמלי, שמו אותנו בדירות של עמידר. 

כשבאנו לשכונה היו ילדים ממרוקו, 
צרפת, הודו, דיברנו בידיים, איכשהו 

הצלחנו להתחבר למרות כל השפות. 
אחר-כך שלחו אותנו משם, אותי שלחו 
לפנימיית אהבה בקרית ביאליק. סיימתי 

את כתה ח', ואז עברתי לקיבוץ שמיר 
על-יד קריית שמונה.

זה היה לא קל, כל-כך הרבה מעברים. גם 
מהודו לישראל, גם מהשכונה לפנימייה, 
מהפנימייה לקיבוץ. כל הקיבוץ היה של 

אשכנזים, האפליה היתה מאוד מושרשת. 
למשל  היו לילדים משפחות אומנות, 

אבל בגלל שאני הייתי כהת עור לא רצו 
לאמץ אותי. 

הייתי שם עד סוף התיכון, הלכתי לצבא, 
הייתי מחסנאית טכנית. הייתי תקופה 

בלונדון אצל דודה שלי, אחר-כך חזרתי 
ועבדתי בכל-מיני עבודות, למשל 

מזכירה במחסן ממוחשב באלסינט 
ואלביט. כל הזמן עבדתי, וגם למדתי 
- הנהלת חשבונות, קלדנות עיוורת, 

אנגלית. בהמשך עבדתי במקלט לנשים 
מוכות, הייתי עוזרת לאם ביית. עבדתי 

גם מזכירה בכירה 9-8 שנים,  אבל 
בסוף עזבתי מסיבות בריאותיות, עכשיו 

אני לא עובדת, אני חיה מקצבה כמו 
כולם. יש לי אישור מרופא תעסוקתי 

שאני לא יכולה לחזור. 

כשהשתחררתי מהצבא חזרתי לגור 
בחטיבת כרמלי, חייתי עם אמא שלי 
ואח שלי בדירה, ובגיל 24 התחתנתי 

וקנינו דירה מתחת לרחוב החשמל כדי 
להיות קרובים לאמא שלי. מאז אני שם, 

ילדתי שתי ילדות אחרי הרבה שנים 
של טיפולים. כשילדתי את הקטנה כבר 

הייתי גרושה,  ואני לבד מפרנסת את 
הבנות.  מבחינת הדירה רציתי מאוד 

לעבור, רציתי חברה בריאה לבנות שלי 
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אבל לא הצליח. אין לי אוירה מאוד 
נעימה. זה אלימות, אלכוהול, סמים, 

פשע ונדאליזם, כל-כך הרבה בלגן יש 
שם, הבנות שלי מאוד חשופות. 

לפני כמה ימים איזה אחד, רוסי, תלה 
את עצמו בחדר מדרגות. נער אתיופי ירד 

למטה, ראה אותו תלוי. הם רואים הכל: 
דבר כזה, שלא נדע, או אנשים מסוממים 

שחתכו את עצמם שוכבים בחדר 
מדרגות.  הבני-נוער יושבים בחוץ בלילה, 

כמה פעמים אנחנו מזמינים משטרות, 
הם באים אבל לא עושים כלום. גם 

ההורים של הקהילה האתיופית אין להם 
הרבה שליטה. הם היו מרביצים, אצלם 

סטירה זה לא אלימות, אבל פה הילדים 
מזמינים משטרה ואז ההורים פוחדים 

ולא עושים כלום. 

אני רואה בנות בשכונה, כואב לי הלב. 
יושבים עד השעות הקטנות של הלילה, 
בנות עם בנים, מעשנים, שותים בירות. 

אני פוחדת שהבנות שלי יהיו במקום 
הזה, לא יודעת מה אני אעשה אז. ילדות 

צעירות, יש להן עתיד, והכאב הכי 
גדול הוא שאני לא יכולה לבודד אותן.  
הקטנה היתה בגן שכולם היו אתיופים, 
היו רק שני לבנים. אין לי טענה נגדם, 

אבל היא לא חשופה לעוד תרבויות, 
למשהו אחר. 

הבנות שלי לא לומדות שם בכלל, 
שלחתי אותן למגזר הדתי ברכסים, 

ועכשיו את הגדולה רשמתי לחוגים. זה 
לא היה קל כי היא לא מאזור הרישום, 

אבל תודה לאל, הצלחתי. הקטנה 
נשארה בינתיים ברכסים, אם לא אצליח 

איתה אשלח אותה לפנימייה כי אני 
לא יכולה לראות אותה בשכונה. אני 

לא רוצה שהיא תגרר לאיזשהו משהו, 
למקומות לא נכונים. ובטח, זה עולה 

כסף, ההסעות, הכל. אני מממנת את זה 
– אין לי ברירה. אני מוותרת על ההנאות 

הבנות שלי לא לומדות 
שם בכלל, שלחתי אותן 
למגזר הדתי ברכסים. 
יש להן פוטנציאל, הן 
תלמידות חרוצות, אני 
צריכה לשלב אותן 
במסגרת שתתאים 
להן כדי להרחיק אותן 
מהאזור. 

שלי, על הצרכים שלי, אבל על החינוך 
אני לא מוותרת. אני כל הזמן  מחשבת, 
איך לשלם את המשכנתא, החשבונות, 
לעשות כביסה רק פעמיים בשבוע. אם 

הממשלה לא תשנה משהו, בבחירות 
הבאות יהיה צונאמי ויהיה שינוי.

אני אוהבת את חיפה מאוד, היא מגוונת, 
עם דו-קיום, בכל העדות, הצבעים, 

הטעמים. אני נהנית לטייל בחיפה. יש 
את חג החגים שמשתלב ביחד. אם יש 

איזו מחאה אז פתאום את רואה את 
כולם ביחד. 

אני פעילה בשכונות כבר המון שנים. 
עשינו גם גישור בין האתיופים לקהילה 

הותיקה, לאט לאט אנחנו לומדים 
להכיר אחד את השני. נסענו להר תבור 
ליום גיבוש כזה, היינו צריכים לרדת את 

ההר, אם אני צריכה לפול יש אתיופי 
ששומר עלי, זה היה מאוד מחבר. 

אני פעילה שכונתית, לומדת באיתך-
מעכי, פעילה בשותפות חיפה להתרת 

שרשרת העוני. אנחנו לקוחות של 
הרווחה, פתאום אתה יושב עם עובדים 

סוציאליים, מרגיש כאילו אחד מהם. 
גם סטודנטים מהאוניברסיטה. מנסים 
להשפיע על נושאים כמו חשמל, דיור, 
ביטחון תזונתי. הכרתי שם נשים מכל 
הקהילות – ערביות, נוצריות, דרוזיות, 

מוסלמיות, מרוקאיות, כורדיות, 
עיראקיות, אתיופיות, אשכנזיות, 

רומניות, בולגריות. אני ההודית היחידה, 
אבל אני יוצרת קשר עם כולם - יש לי 
שכנה ערביה יותר מ-20 שנה, אנחנו 

אוכלים אחד אצל השני. 

אני רוצה לעשות שינוי, לתקן, שיהיו 
זכויות. אפליות וגזענות אני לא אוהבת. 
בסך הכל  אני מאוד גאה בעצמי, במה 

שעשיתי, עם כל הבעיות שעברתי. 
בעשייה שלי אני חושבת שאני תורמת 

המון לחברה ולקהילה.



תרבות8
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מתוך  ומתפתחת  פורחת  "תרבות 
מפגש, דיאלוג והפריה הדדית בין 
יחידים וקהילות" כותבת גליה אביאני, 
ממפיקות פסטיבל הסיפור החיפאי, 
בפרק המתאר את סיפור הפקתו של 

פסטיבל הסיפור.

אלו מן מפגשים מתקיימים באירועי 
התרבות השונים בעיר? האם אירועי 
'הליכות חיפה' של המוזיאון מייצרות 
זהות עירונית משותפת? מה מתרחש 
מאחורי הקלעים של הפקת פסטיבל 
הסיפור החיפאי, אלו מן מפגשים 
מציעה הגלריה של בית-הגפן,  איזו 
תרבות ערבית היתה בעיר לפני 1948, 
איזו תרבות רוסית מתקיימת בה היום 
ומה עושה יונת השלום בחפ"ק?  על 

כל אלו ועוד בפרק התרבות 

אורנה בן שטרית - רז
קבוצת בלוק

מיצג ברחבת מוזיאון חיפה 2007
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קווים מנחים לקידום 
תרבות עירונית בעיר 
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סיני פתר <
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מוזיאון חיפה לאמנות שוכן בבניין אבן משנות השלושים אשר שימש במשך מספר 
עשורים כבית ספר – בתחילה בית ספר לבנות, ובהמשך בית ספר תיכון ממלכתי – לפני 
שעבר הסבה למוזיאון בשנות השבעים. מאז עבר גלגולים שונים, הן אדריכליים והן 
תוכניים, עד שהתייצב בסוף שנות השמונים כמוזיאון לאמנות עכשווית. מיקומו על 
צומת דרכים טופוגרפי, תרבותי ופוליטי – באמצע הדרך בין הים להר, בין ואדי ניסנס 
לבין הדר, בשולי המרכז העירוני הישן של העיר, ליד בית הגפן ובית האמנים – מטעין 
את המוזיאון בהקשר עירוני רווי ודחוס. ככל שהמבנה עצמו משדר כובד וסגירות, אשר 
מעודדים פעילות פנים-אמנותית ושקועה בעצמה, כך מיקומו, הופך אותו, בעל כורחו, 

לישות פוליטית. 

יחד עם זאת, למרבה הפרדוקס, ככל שהמוזיאון בסס את מעמדו בקרב קהילת האמנות 
בארץ כמוזיאון לאמנות עכשווית, ישראלית ובינלאומית, אשר לא פעם עוסקת בשאלות 
זהות, פוליטיקה וחברה, בעינו נותר ניכור בינו לבין העיר. ניכור שלעתים גולש לעוינות 
ולחוסר שביעות רצון, או בקצרה: מוסד שאינו מעורר גאווה מקומית. אפשר להצביע 
על מספר סיבות: הבניין עצמו, אשר, כאמור, אין בו מן החגיגיות או הייחוד המתבקשים 
ממבנה מוזיאלי, המיקום הנתפש כלא אטרקטיבי בעיני שוחרי התרבות הרגילים לצרוך 
תרבות במרכז הכרמל, האמנות העכשווית עצמה, אשר עשויה לעתים להיות תובענית 
ולא בהכרח נגישה, וכן קושי מנטלי כלשהו, הנובע מהתסביך החיפאי בכל הנוגע לחיפה 

כפריפריה תרבותית.  

כל אלה הופכים את מוזיאון חיפה לאמנות למוסד אשר למרות הוותק שלו טרם הפך 
לחלק טבעי ואהוב בחיי התרבות של העיר. כאוצרת ראשית של המוזיאון, האתגר הגדול 
העומד היום בפני הוא לפצח את הנמנעות של תושבי העיר ביחס למוזיאון, ולפוגג את 
הריחוק והניכור שחשים רבים כלפי מוסד האמנות המרכזי בעיר. השאלה הנשאלת 
היא כיצד לייצר פעילות אמנותית שהיא רלבנטית לעולם האמנות ולשיח האמנותי, 
ואשר בה בעת תהווה מקור משיכה גם לקהל מקומי. ומאחר ש"הקהל המקומי" אינו 
מקשה אחת, השאלה הגדולה נפרטת למספר שאלות: כיצד להביא למוזיאון את אלה 
שכדי לראות אמנות יעדיפו לנסוע לתל אביב או לירושלים מאשר ל"רדת" להדר ואגב 
כך להיחשף להזנחה של האזור ולמצבו המדורדר; ומצד אחר, איזה פעילות, או אילו 
תכנים, יגרמו לאוכלוסייה הערבית אשר שוכנת בסמיכות לבקר במוזיאון; ומכאן – האם 
אמנות אמורה לפנות לכל סוגי הקהל, או האם יש להתאים תערוכות שונות לקהילות 

שונות כדי להזמין אותן למוזיאון? 

לכך מצטרפת השאלה כיצד להפוך את המוזיאון למקור משיכה גם לצעירים אשר 
לומדים בעיר ולאלה אשר גרים בהדר. ולמעשה - כיצד לייצר פעילות נכונה למקום, 
וספציפית למקום, מבלי להיות פרובינציאלי ומבלי לגלוש לחנפנות לקהל, כיצד להפוך 
את המוזיאון לאמנות למקום שמעורר עניין, סקרנות, שייכות ומעורבות בקרב חלקים 

גדולים של תושבי העיר.   

התשובה שניסחתי לעצמי במהלך השנה וחצי שבהן אני משמשת בתפקיד אוצרת 
ראשית, נשמעת מובנת מאליה, ובכל זאת יש להגיד אותה: המוזיאון )כל מוזיאון( צריך 
להמציא לעצמו מחדש את סדר היום ואת הפעילות הנכונים לו, רק לו, סדר יום ופעילות 

האם אמנות אמורה 
לפנות לכל סוגי הקהל, 
או האם יש להתאים 
תערוכות שונות 
לקהילות שונות כדי 
להזמין אותן למוזיאון? 

ככל שהמוזיאון בסס את 
מעמדו בקרב קהילת 
האמנות בארץ כמוזיאון 
לאמנות עכשווית, 
ישראלית ובינלאומית, 
אשר לא פעם עוסקת 
בשאלות זהות, פוליטיקה 
וחברה, בעינו נותר ניכור 
בינו לבין העיר. 



הלוקחים בחשבון את סך המרכיבים הייחודיים )רק( לו: מיקום, מבנה פיזי, משאבים 
כלכליים ואנושיים, אפיונים עירוניים, סצנת האמנות ההיסטורית של העיר ויחסיה עם 
מרכזי אמנות אחרים בארץ, וכו'. מה שנכון למוזיאון חיפה לאמנות אינו תקף לגבי מוזיאון 
אחר, בעיר אחרת, ואפילו בחיפה. מתוך הפנמה של אמת טריוויאלית אך אקוטית זו, 
נולדו מספר פרויקטים ואירועים שעסקו במגוון היבטים של מושג העיר והעירוניות, בין 
השאר מתוך הכרה שהעיר היא הגורם המרכזי בזהותו של מוזיאון. גם מחוץ להקשרים 
אמנותיים, העיר מצטיירת כישות הקבוצתית הרחבה ביותר שעמה נוח ליחיד להזדהות. 
בעוד זהות לאומית, דתית, או אתנית עשויות להיות בעייתיות יותר, העידן הגלובלי-לוקלי 
מציב את העיר כישות קולקטיבית מרכזית. וכדי להגיע אל העיר, אמרתי לעצמי, אין 

ברירה אלא לצאת אל העיר – פיזית, ורעיונית. 

כך נולד פרויקט הליכות חיפה, אשר התקיים עד כה פעמיים: לראשונה באוקטובר 
2011 ובפעם השנייה במאי 2012. עניינו הרחבה של הפעילות המוזיאונית אל מחוץ 
למוזיאון, תוך התייחסות אל המרחב העירוני כאל תיבת תהודה של חלל המוזיאון. 
ההליכות שאורגנו מטעם המוזיאון בתוך המרחב העירוני יצרו התרחשות שבה נפגשו 
האזרחי, הפוליטי, והאמנותי. בסביבת ההליכה נפגשו באופן הדמוקרטי ביותר נציגים 
רשמיים ולא רשמיים של העיר: תושבים, תושבים לשעבר, אמנים, אדריכלים, חוקרים, 
יוצרים, צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, בני כל הדתות והעדות. המשותף לכולם היה 
עניין בעיר שבה הם חיים, ורצון למעורבות כלשהי במרקם החיים העירוני. המוזיאון 

היה המחולל של פעילות עירונית, אשר התרחשה מטעמו וביוזמתו.      

יחד עם זאת, להליכות חיפה היה רציונל אמנותי ברור: הן היו המשך ישיר לתערוכה 
"קו שנוצר על ידי הליכה", שהוצגה במוזיאון בקיץ 2011. התערוכה שאלה את שמה 
מכותרת עבודתו של ריצ'רד לונג, אשר בשנת 1967 הלך הלוך ושוב על פני דשא אנגלי 
עד שנוצר קו ישר. את הקו שסימנו רגליו הוא צלם, ותצלום שחור-לבן קטן הוא השריד 
היחיד של הפעולה המושגית-גופנית-רומנטית-פיוטית. בתערוכה עצמה הוצגו הליכות 
של אמנים עכשוויים, כולן מהעשור האחרון, וכולן הליכות עירוניות. ההצטברות של 
כל העבודות ושל כל ההליכות, הפנתה את תשומת הלב לאקט ההליכה העירוני כאל 
מעשה שעשוי להכיל, בהקשרים מסוימים, מאפיינים של מעשה אמנות, ובהקשרים 

אחרים מאפיינים של מחאה, אקטיביזם, ומודעות אזרחית.

בעוד ההליכות של ריצ'רד לונג, ושל אמנים בריטיים אחרים משנות השישים והשבעים 
)כמו האמיש פולטון, אנדי גולדסוורת'י, כריס דרורי(, היו הליכות בטבע אשר המשיכו 
מסורת רומנטית ארוכה של יציאה לטבע, ההליכות שהוצגו בתערוכה, ואשר עניינו אותי, 

היו הליכות של אמנים בעיר, הליכות המסמנות קוים במרחב העירוני. 

אחד האמנים שהוצגו בתערוכה, ואשר מייצג את האמן-ההולך המובהק של סף המאה 
ה-21, הוא פרנסיס אליס - הולך עירוני, המסמן את העיר ברגליו באופן הומוריסטי או 
אבסורדי, ומוהל בהליכות מימד פוליטי מרומז, שאינו נעדר פיוטיות. הוא נולד בבלגיה 
ב-1959 וחי במקסיקו סיטי מאז שנות השמונים. ב- 1991 בצע את הראשונה בסדרת 
ההליכות העירוניות שלו: הוא הלך ברחובות מקסיקו סיטי עם כלב צעצוע מתכתי קשור 
בחוט, שלרגליו חוברו מגנטים. תוך כדי הליכה הכלב מגנט לעצמו שיירים של העיר, 

בעוד זהות לאומית, 
דתית, או אתנית עשויות 
להיות בעייתיות יותר, 
העידן הגלובלי-לוקלי 
מציב את העיר כישות 
קולקטיבית מרכזית.

בסביבת ההליכה נפגשו 
באופן הדמוקרטי ביותר 
נציגים רשמיים ולא 
רשמיים של העיר: 
המשותף לכולם היה 
עניין בעיר

פרנסיס אליס הלך 
ברחובות מקסיקו סיטי 
עם כלב צעצוע מתכתי 
קשור בחוט, שלרגליו 
חוברו מגנטים. תוך 
כדי הליכה הכלב מגנט 
לעצמו שיירים של העיר



]351[

ולמעשה משך לרגליו פיסות שהעיר השילה מעליה: מכסים, גרוטאות מתכת, מסמרים. 
עבודת הוידאו המתעדת את ההליכה נקראת: האספן. 

בשנת 1997 הלך אליס ברחובות מקסיקו סיטי כשהוא דוחף גוש קרח גדול, 
עד שנמס. ההליכה ארכה מספר שעות, מבוקר עד ערב, וכווצה בסופו של 
 The paradox of praxis וידאו בן מספר דקות, אשר נקרא:  דבר לסרטון 
Sometimes making something leads to nothing  -. תוך כדי הליכה 
נחשפת העיר: כבישים, מדרכות, מכוניות, חנויות, אנשים, מעברי חציה, ילדים, רעש... 
תוך כדי הליכה נוצר קו של רטיבות שמתאדה תוך מספר שניות. לפעמים, אכן, עשיית 

משהו מובילה לשום דבר. 

פרנסיס אליס מצא את ההליכה בעיר כתחום פעולה שדרכו בא לידי ביטוי האופן שבו 
הוא רואה את תפקיד האמן ואת גבולות האמנות, וכן את יכולתו להצביע על סוגיות 
שמעניינות אותו, כאמן וכאדם. הולכים נוספים אחרים, אמנים ושאינם אמנים, היוו 
עבורי מקור השראה באשר לפוטנציאל המפגש המתרחש תוך כדי הליכה בין אדם 
לבין סביבתו, בין אקט אישי של מרד ומחאה לבין תודעה ציבורית רחבה יותר. ביניהם 
אפשר למנות את גנדי, המנהיג ההודי, אשר התייחס להליכה כאל אקט מחאה פוליטי 
ללא אלימות, ואת מרטין לותר קינג, מנהיג חופש אחר של המאה העשרים. צעדות 
החופש שארגן בשנות השישים באמריקה סחפו רבבות שחורים, וגם לבנים, אשר מחו 

נגד אפליה וגזענות וקראו לשיווין זכויות אזרחי. 

בקיץ האחרון, קיץ 2011, הקיץ של המחאה החברתית, רבים מאתנו צעדו יחד בקבוצות 
גדולות ברחובות הערים, והתנסו בהליכה המונית, ובתחושת המשכרת הנובעת מהגוף 
האדיר ההולך יחד. מאליה עולה בזיכרון ההליכה של ויקי קנפו, אם חד הורית ממצפה 
רמון, אשר יצאה מביתה בנגב בשנת 2003, והלכה ברגל כשבוע עד למשרד האוצר 
בירושלים. דמותה של ויקי קנפו, עם כובע מצחייה ובקבוק מים, ובידה דגל ישראל, 
חרותה בזיכרון הציבורי כאחת הדוגמאות הבולטות בארץ לעוצמת המחאה של צעידה.

כל אלה, ועוד רבים אחרים, נמצאו ברקע הליכות חיפה: פרנסיס אליס, גנדי, מרתין 
לותר קינג, ויקי קנפו, צליינים ועולים לרגל, המשוטט של בודלר והמשוטט של ולטר 
בנימין, יעקב שבתאי המשוטט התל אביבי, עבודות ההליכה והסאונד של ג'אנט קרדיף 

וג'ורג' בורס מילר )Janet Cardiff & Georges Bures Miller(, ועוד.

הליכות חיפה התקיימו במשך ארבעה סופי שבוע בחודש אוקטובר 2011 וכללו 35 
מסלולי הליכה אשר הובלו ברחבי העיר על ידי אמנים, אדריכלים, סופרים, תושבי 
חיפה, או חיפאים לשעבר. לכל הליכה היה מוביל משלה, ובהתאם - סיפור משלה, ואופי 
משלה. כל הליכה יצרה מפגש אחר וחד פעמי בין מוביל הסיור לבין הקבוצה שהלכה 

איתו ובעקבותיו, בין אנשי הקבוצה עצמם, בין הקבוצה לבין העיר.

אולפת חיידר, מבית הגפן, הובילה מסלול לאורך 1000 המדרגות המתחילות בכרמל 
ויורדות להדר, ובדרך סיפרה על המורד הסוציו-אקונומי של העיר, וכן על עצמה: 
ערביה שנולדה בבית על שפת הים, אשר נהרס והפך לתחנת רכבת. ג'ול, נער שלקח 
חלק בפרויקט משותף של מרכז מוסאוא והפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים 

הולכים נוספים אחרים 
היוו עבורי מקור השראה 
באשר לפוטנציאל 
המפגש המתרחש תוך 
כדי הליכה בין אדם לבין 
סביבתו, בין אקט אישי 
של מרד ומחאה לבין 
תודעה ציבורית רחבה 
יותר. 

אולפת חיידר, מבית 
הגפן, הובילה מסלול 
לאורך 1000 המדרגות 
המתחילות בכרמל 
ויורדות להדר, ובדרך 
סיפרה על המורד 
הסוציו-אקונומי של 
העיר, וכן על עצמה: 
ערביה שנולדה בבית על 
שפת הים, אשר נהרס 
והפך לתחנת רכבת. 



בטכניון, ספר כיצד היה רוצה לראות את הסביבה העירונית שבה הוא חי. רם אייזנברג, 
אדריכל, הוביל סיור בשכונת הדר והצביע על טבע עירוני במקומות הפחות צפויים: הוא 
הראה, למשל, את קולנוע תמר הנטוש אשר בתוכו צמח ג'ונגל פראי, לא מבוית, ומפתיע 
בעוצמתו. איל פרידלנדר, פעיל חברתי ומייסד הקואליציה למען בוסתן כיאט הוביל 
מסלול הליכה שהתחיל ברחוב במרכז הכרמל והמשיך לאורך ואדי שיח. שחר סיוון, 
אמן החי ופועל ברחוב הנמל וממקימי גלריה האגף, הוביל סיור ברים בעיר התחתית 
במוצ"ש. כל אחד מהברים היווה תחנה לשתייה ולדיבורים: הבעלים סיפרו על תולדות 
המקום, ואנשים מהקבוצה סיפרו סיפורים הקשורים בשתייה או בחיי לילה. עמוס 
גיתאי הוביל מסלול בעקבות בתים שתכנן אביו, האדריכל מוניו גיתאי-וינרוב, משדרות 
המגינים לקרית אליעזר. בדרך התפתח דיון על השיכון הציבורי של שנות החמישים 

ועל האפשרויות של דיור ציבורי בימינו. 

לירז פאנק, אמנית תל אביבית המחפשת דירה לקנייה בהדר, עטתה על עצמה פרסונה 
של מתווכת דירות, מדריכת תיירים ומנחת קבוצות והובילה קבוצה ברחובות מסדה, הס 
ובר גיורא. הקבוצה נכנסה לבניינים שבהם נמצאו דירות פוטנציאליות לקנייה, והשיחה 
נעה בין מושגי נדל"ן לבין סיפורים אישיים על בתים ושכונות מגורים מהעבר ומהווה. 

תוך כדי הליכה, בכל אחד מעשרות המסלולים, נוצרו שיחות ודיונים. נושא השיחה העיקרי 
היה העיר. אנשים העלו זיכרונות, החליפו דעות, ניתחו מקומות מבחינה היסטורית, 
כלכלית או סוציולוגית, והציעו הצעות לייעול, לשיפור, או לשימור. מקומות מוכרים 
ואהובים נחוו מחדש, מקומות חדשים התגלו. אזורים מוזנחים עוררו כאב. היו שם 
נוסטלגיה ופרגמטיות, ביקורת ופיכחון. בהליכות הקבוצתיות התממש הפן האזרחי של 
ההליכה: כל קבוצת הולכים הפכה לקבוצת אזרחים המביעים דעה, דאגה, מעורבות 

ואכפתיות. גאווה מקומית )עניין לא מובן מאליו בחיפה( זקפה ראש.

באחד הערבים התקיים ברחבה שמחוץ למוזיאון אירוע שנקרא קו שנוצר על ידי 
נקודות מפגש, ואשר היה בנוי במתכונת של שולחנות עגולים – סביב כל שולחן ישב 
מנחה בעל זיקה לחיפה וניהל שיחה סביב היבט אחר של עירוניות חיפאית. בין מנחי 
השיחות היו מודי בר און, איש תקשורת, חיפאי לשעבר, זיוה קולודני, אדריכלית הנוף 
של עיריית חיפה, יעל מוריה, מתכננת ערים המלמדת בבפקולטה לארכיטקטורה 
ותכנון ערים בטכניון, ורג'א זעטרה, ממובילי המחאה החברתית בחיפה. היו שם גם 
איה בן רון, אמנית, חיפאית לשעבר, ורפי קמחי, מנהל המכללה החברתית כלכלית 
בחיפה ופעיל חברתי מוכר. הקהל נע בין שולחנות הדיון, והשתתף בשיחות ובוויכוחים 

שנוצרו. הכל אודות חיפה.  

הדימוי הויזואלי שדמיינתי לעצמי התממש: קבוצות של אנשים מסמנות קווי הליכה 
לאורך העיר, קווים יוצאים המוזיאון )גם אם באופן וירטואלי(, ונמתחים לתוך העיר. 
הניכור שבין העיר למוזיאון נמס לאיטו )לפחות באופן זמני(, קצת בדומה לגוש הקרח 
של פרנסיס אליס ברחובות מקסיקו סיטי. האם האנשים שהגיעו להליכות יחזרו אחר 
כך למוזיאון? האם ההליכות הממשיות בעיר סללו דרך להליכות שהוצגו בתוך המוזיאון 
כיצירות אמנות? האם הקו המדומיין שנמתח בין המוזיאון לעיר לא יתאייד במהירות כמו 
הקו שהשאיר אחריו גוש הקרח? האם ההליכות נחוו רק במימד החוויתי או שהועבר 

גם הפן החתרני הכרוך בהליכה?

תוך כדי הליכה, בכל אחד 
מעשרות המסלולים, 
נוצרו שיחות ודיונים. 
נושא השיחה העיקרי 
היה העיר. אנשים העלו 
זיכרונות, החליפו דעות, 
ניתחו מקומות מבחינה 
היסטורית, כלכלית 
או סוציולוגית, והציעו 
הצעות לייעול, לשיפור, 
או לשימור. 

הדימוי הויזואלי 
שדמיינתי לעצמי 
התממש: קבוצות של 
אנשים מסמנות קווי 
הליכה לאורך העיר, 
הניכור שבין העיר 
למוזיאון נמס לאיטו 
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זוהי הליכה קבוצתית,  כי הליכה בעיר אכן מכילה פוטנציאל חתרני, בין אם 
יחיד. מישל דה סרטו  זוהי הליכת  ובין אם  הנושאת אופי אזרחי-אקטיביסטי, 
)Michel de Certaux,1986-1925( מדבר על כך ב"צעדות בעיר", טקסט מרכזי בניסוח 
הדינמיקה )והרטוריקה( של הליכות רגליות בעיר המודרנית. ההולך הרגלי בעיר הוא 
הפרט שברגליו חותר מתחת למפות המוסכמות, לדרכים המסומנות ולשבילים הממוסדים, 
בעצם העובדה שהוא עושה קיצורי דרך, מפלס את דרכו בין חצרות, בוהה בחלונות 
ראווה, ומייצר ברגליו שבילים חלופיים שאינם מופיעים על המפות הרשמיות והממוסדות. 
המושג המובהק בהקשר זה הוא דריב )Dérive(, אותו טבע בשנת 1958 גי דבור 
 .)drifting – ( - סחף, זרימה, תנועה חופשית )באנגליתGuy Debord, 1931-1994(

הליכות חיפה 2 התקיימו בסוף השבוע הראשון של מאי 2012. ההקשר הפעם היה רחב 
יותר, וההליכות היוו צומת למספר מהלכים. נקודת המוצא המיידית הייתה התערוכה 
חיפה-ירושלים-תל אביב שהוצגה במוזיאון ממרץ עד תחילת יוני 2012. התערוכה 
עצמה ביקשה להצביע על אמנות שנעשתה בעבר, ועל פעילות אמנותית עכשווית, 
בכל אחת משלוש הערים המרכזיות. תשומת הלב הופנתה אל העיר כמרחב מחולל 
משמעות בעשייה האמנותית. ברור שחיפה, ירושלים ותל אביב שונות זו מזו, ברור 
שמדובר בערים בעלות אפיונים שונים: טופוגרפיים, היסטוריים, ואף מנטליים. השאלה 
שבקשתי להעלות היא האם, וכיצד, באים שינויים אלה לידי ביטוי באמנות שנעשתה 
בעבר, ואשר נעשית היום, בכל אחת מהערים. הדגש היה על העיר, והכוונה הייתה לחזק 
את הקשר בין העיר לאמנות. בעוד תל אביב נתפשת כמרכז האמנותי הבלתי מעורער של 
ישראל, וירושלים - כאופוזיציה שלה, ניסיתי להכניס למשוואה גורם שלישי – חיפה. בין 
שלושת הקדקודים במשולש זה, שאינו שווה צלעות, התנהלו התערוכה ושלל האירועים 
סביבה. בהקשר זה נולדה הכוונה לקיים במקביל להליכות חיפה 2 את הליכות תל 

אביב והליכות ירושלים.

כאן נוסף הקשר נוסף, בינלאומי: הליכות חיפה 2 הצטרפו להליכות ג'יין, אירוע 
2006 בעשרות ערים ברחבי העולם לזכרה של ג'יין ג'ייקובס  המתקיים מאז 
)Jane Jacobs, 1916-2006(, עיתונאית אמריקאית, אשר השפיעה עמוקות על 
החשיבה האורבניסטית החדשה, מאז תחילת שנות השישים של המאה הקודמת. היא 
הייתה הראשונה שהעזה למתוח ביקורת על תכנון העיר המודרנית, ועל סדרי העדיפויות 
השגויים, לדעתה, של מתכנני הערים: אלה העדיפו כבישים ומכוניות על פני הולכי רגל 
ומדרכות, ולמעשה ראו בעיר רעה חולה אשר יש להחליפה בפרוור השליו. גיי'קובס הייתה 
חסידה גדולה של הכרך. היא האמינה שרחובות העיר יכולים לספק ביטחון אישי יותר 
מכל פרוור מנומנם, מרוקן מאנשים, היא דיברה בהתפעלות על "הבאלט של המדרכה", 
וניסתה להבין מה הופך שכונה למוצלחת ואהובה ואילו שכונה אחרת - למקום של 
פשע או אלימות. את התובנות שלה ריכזה בספר מותן וחייהן של ערים אמריקאיות 
גדולות, אשר התפרסם ב-1961 ובזכותו, ובזכות ספרים נוספים שפרסמה, הפכה לאחת 
המנסחות המקוריות ורבות ההשפעה של החשיבה אודות עירוניות ותכנון ערים. היא 
נפטרה בטורונטו בשנת 2006, בגיל 80, ולזכרה התקיימה בסוף השבוע הראשון של 
מאי, לכבוד יום הולדתה החל ב-4 במאי, הליכה ברחבי העיר, במקומות שהיו חביבים 
עליה, ובמקומות שייצגו את הרעיונות שעליהם דיברה וכתבה. בשנה שלאחר מכן כבר 

בעוד תל אביב נתפשת 
כמרכז האמנותי הבלתי 
מעורער של ישראל, 
וירושלים - כאופוזיציה 
שלה, ניסיתי להכניס 
למשוואה גורם שלישי 
– חיפה.



הצטרפו להליכות ג'יין ערים נוספות, וב-2012 היו שותפות להליכות ג'יין, לצד עשרות 
ערים באמריקה ובאירופה, גם חיפה, ירושלים ותל אביב. 

בבסיס הליכות ג'יין רעיון זהה לזה שהוליד את הליכות חיפה: אנשים הולכים ברחבי 
עירם ומספרים לכל מי שמעוניין להקשיב סיפור הקשור בשכונה, ברחוב, בבית, בחורבה, 
בחדר מדרגות, בגינה, בחצר או בעץ – ובאנשים שחיו או עודם חיים לצד כל אלה, 
ולמעשה מספרים את סיפורה של העיר כפי שאינו נרשם בספרי ההיסטוריה. פרויקט 
הליכות חיפה נולד במוזיאון אך מתקיים בעיר, והוא מפגיש אמנים, יוצרים מתחומים 
שונים, חוקרים, תושבים, אנשי מימסד ופעילים חברתיים סביב מעורבות ועניין בעיר 
שבה הם חיים. העובדה שהיוזמה באה ממוזיאון לאמנות מדגימה את יכולותיה הנזילות 
של האמנות: להיות זרז לתהליכים חברתיים, ולהתקיים מחוץ לגבולותיה המוגדרים. 

ולמעשה – להכיל בתוכה טווח רחב של פעולות ופעילויות. 

וכך, תחת הכותרת חיפה-ירושלים-תל אביב התקיימו במוזיאון מספר רב של אירועים 
אשר עסקו הן בשאלות פנים-אמנותיות והן בעניינים הקשורים בעיר ובעירוניות. כל אחת 
מהקבוצות החיפאיות שהוצגו במוזיאון )הוצגו גם קבוצות אמנים מתל אביב ומירושלים( 
הבליטו פן אחר של החיפאיות: קבוצת מ.ק.ס הציגה במוזיאון את שוק תלפיות דרך 
שורה של צילומים ושרטוטים ובכך חשפה את האיכות האדריכלית המיוחדת של 
המבנה, את מצבו המוזנח ואת הצורך בשימורו. גלריית האגף הציגה עבודות של שמונת 
חבריה וכן בנתה מעין העתק של הבר אשר פועל בגלריה וקיימה בו אירועים שונים, 
ביניהם מופעי מוזיקה ו"סעודה אחרונה". בשעות הלילה הגיעו למוזיאון החשוך אנשים 

כדי להשתתף באירועי האגף.

תחת הכותרת "אני חיפני" התקיים אירוע מטעם הקבוצה התל אביבית "חללית", ובמהלכו  
הגיעה קבוצה של תל אביבים לחיפה לסיור בעיר, התקיים דיון עם שלושה חיפאים 
לשעבר )מודי בר און, ניסן שור, גלעד רטמן(, ובסיומו התקיים מופע של ההרכב החיפאי 
"מיניסטרי אוף דב קי" )Ministry of Dub Key( ברחבת הכניסה של המוזיאון. ההופעה 
האנרגטית והמצוינת של ההרכב גרמה לשכנים לפתוח חלונות ולהשקיף על הנעשה, 
ומספר ילדים עלו מואדי ניסנס והתקרבו לשמוע, אבל הקהל הצעיר הערבי שמגיע 
בדרך כלל להופעות של ההרכב לא הגיע. זוהי עדיין אחת הסוגיות הכאובות והלא 
פתורות: כיצד להפוך את המוזיאון למקום רלבנטי עבור הקהילה הערבית בעיר? למרות 
שבין מובילי הסיורים היו ערבים, וסיורים לא מעטים עסקו בהיסטוריה הערבית של 
חיפה, בקהל כמעט לא היו ערבים. במוזיאון עצמו כל הטקסטים מופיעים גם בערבית, 

והקטלוגים מתורגמים לערבית, אך אין בכך כדי להביא קהל ערבי למוזיאון. 

לקראת הליכות חיפה 2 הפצנו, כמו גם בפעם הקודמת, קול קורא, אשר היה פתוח 
לכל מי שמעוניין להוביל סיור, ובמקביל פנינו מיוזמתנו לאנשים מסוימים. כמו בפעם 
הקודמת, גם הפעם הדפסנו תוכניה אשר הכילה רשימה של כל הסיורים, לצד המידע 
המתבקש: שמות מובילי הסיורים, נקודת מפגש, נקודת סיום, משך הסיור ועוד. במהלך 
סוף שבוע אחד, סוף השבוע הראשון של מאי 2012, התנהלו בעיר 21 מסלולי הליכה. 
מרביתם התרחשו בהדר, בואדי ניסנס, בואדי סאליב ובעיר התחתית. בהליכות אחדות 

השתתפו מעל מאה איש, אחרות משכו עשרות אנשים.  

העובדה שהיוזמה 
באה ממוזיאון לאמנות 
מדגימה את יכולותיה 
הנזילות של האמנות: 
להיות זרז לתהליכים 
חברתיים, ולהתקיים 
מחוץ לגבולותיה 
המוגדרים. ולמעשה – 
להכיל בתוכה טווח רחב 
של פעולות ופעילויות. 

למרות שבין מובילי 
הסיורים היו ערבים, 
וסיורים לא מעטים עסקו 
בהיסטוריה הערבית של 
חיפה, בקהל כמעט לא 
היו ערבים. 
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דוגמאות אחדות < 

ג'וני מנסור, היסטוריון המתמחה בהיסטוריה הערבית של חיפה, הוביל קבוצה בסמטאות 
ואדי ניסנס וסיפר, בין השאר, על שמות הרחובות בערבית שנמחקו ושונו לשמות עבריים, 
וקרא שירים של משוררים ערבים שחיו וכתבו בשכונה. קבוצה של כ- 150 איש הלכה 
ברחובות השכונה היפייפיה שמבור, באחוזה, בעקבות אביאל קורן, תושב השכונה, אשר 
עורר דיון סביב תוכניות בנייה מסיבית שעלולות לפגוע באופי השכונה. קבוצה אחרת 
הלכה בעקבות גיל בר, צלם, בין בתים נטושים בעיר התחתית, וקבוצה שאותה הוביל 
שלומי מנגר, יזם תרבות, הלכה בעקבות מוסדות בילוי ותרבות שהיו במרכז העיר ונסגרו. 
ודים נמירובסקי, אמן ומוזיקאי, הוביל סיור לילי בין פאבים, וגילה זמיר, מעצבת, הוליכה 
קבוצה גדולה בנווה שאנן, תוך התעכבות על אופייה של שכונת פועלים ציונית של-
פעם. קבוצה קטנה הלכה עם האמן עאבד עבדי מרח' אלנבי למערת אליהו הנביא, או 
מערת אל-חאדר, ומשם לשפת הים. יחד איתו זרקו חתיכות לחם ופיתה לים, לפי מנהג 
משכבר הימים, שנועד להביע תודה לאליהו הנביא, או לאל-חאדר. הסיורים איפשרו 
לקהל המשתתפים להכיר פנים אחרות של העיר, אליהן הם אינם נחשפים בדרך כלל. 
נוצרה דינמיקה של אחווה משותפת, אך כאמור, ייתכן שזו הייתה זמנית בלבד. האם 
ההליכות תרמו לבנייתה של זהות עירונית חיפאית משותפת? אולי, אך גם זהות עירונית 
לרגע, הנובעת מיוזמה שהיא מטעם מוזיאון לאמנות, מחזקת את התפקיד הקהילתי 
שעשוי להיות לאמנות. ההליכות מצטיירות בעיני כשיאו של מהלך מתמשך שאותו אני 
מנסה לקיים במוזיאון: התקרבות לעיר ולקהל המקומי מבלי לאבד את הרלבנטיות של 

העשייה האמנותית.

ומכיוון שבעברית למילה הליכות יש גם משמעות של מנהגים, אני רוצה לסיים בכל זאת 
על רקע פירורי הלחם והפיתה המפוזרים על הים, ובמילותיו של עאבד עבדי: אנחנו 
משיבים לחיים מנהג פלסטיני עתיק יומין. הליכות חיפה מאפשרות תוך כדי הליכה 
רגלית בעיר להתוודע לאופנים השונים שבהם העיר מתהלכת, מתנהגת, משנה פנים 

ומחליפה זהויות.   

גם זהות עירונית לרגע, 
הנובעת מיוזמה שהיא 
מטעם מוזיאון לאמנות, 
מחזקת את התפקיד 
הקהילתי שעשוי להיות 
לאמנות. 



גליה אביאני,
פסטיבל הסיפור החיפאי

במורד ההר, אל
הסיפורים הנפקדים:

תהליך יצירת פסטיבל 
הסיפור החיפאי

8.2

Galia Aviani,
Haifa Story Festival

Галья Авиани,
фестиваль хайфского рассказа

Down the Mountain Slopes: 
The Absent Stories
On the Creation of the
Haifa Story Festival  

У подножия горы -
о записанных рассказах:
О процессе создания
Фестиваля хайфского рассказа

ጋሊያ አቢአኒ- ሐይፋዊ ትያትር ታሪክ በተራራው መውረጃ-ነዋሪ 
ታሪኮች: የሐይፋ ታሪክ 
አፈጣጠር ሂደት

إبياني، جاليا 
الحيفاوية القصة  مهرجان 

في منحدر الجبل ـ إلى 
الغائبة: حول  القصص 
إنتاج قصة حيفاوية سيرورة 
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כאשר הגעתי לחיות בחיפה, התאהבתי בעיר. לא הים וההר הירוק, סמליה הבולטים של 
העיר,  שאבו אותי אליה, כי אם האנשים והחוויה האורבאנית הייחודית שהם אורגים. 

החיים בחיפה הם חיים "אחרים" שאינם יודעים שהם כאלה: מרקם של בני אדם, קבוצות, 
מעמדות כלכליים, פעילים פוליטיים ושאר טיפוסים אשר יחד יוצרים  סיפור של הוויה  
שונה מכל מקום אחר בישראל. העיר משופעת במגוון רחב של קהילות ואוכלוסיות 
שחיות זו לצד זו וסיפוריהן הם חלק מהאתוס המכונן אותן כקהילה בת ימינו או של 
חייהן הקהילתיים בעבר.  מאז שהגעתי לגור בחיפה, העיר מהווה בעבורי מצע אינסופי 
של ידע, תובנות, חוויות חדשות שאצורים בתוכה ובאים אלי כאדוות קטנות, בקצב 

הפתיחות שלי ונכונותי לקלוט אותן.

כשהגעתי לחיפה בחרתי לגור בהדר. שכונת הדר היא המרכז של העיר, גם אם העיר 
מתכחשת למרכז שלה. כבכל מרכז עיר כך גם בהדר יש מגוון של אוכלוסיות, והללו 
מתערבבות זו בזו בצמתי החיים השונים. בהדר חיים  יהודים, ערבים, רוסים, אתיופים, 
מהגרי עבודה, חילונים, ובני דתות שונות. יש בה גם קהילות נוספות שאינן מוגדרות על פי 
מוצא ודת כי אם לפי החזון המוביל אותן: קיבוצים עירוניים, קהילות אקטיביסטים פוליטיים, 
אמנים ושוחרי שינוי חברתי לסוגיו. בעבורי, הדר מרכזת בה את תמצית החיפאיות אשר 
לה שורשים היסטוריים עמוקים של חיים בעיר רב-תרבותית, רב-פוליטית ורב-לאומית. 
הסיפור החיפאי בנוי שכבות שכבות על פי  מדרג ההר ורובדי ההיסטוריה, כך שהחדש 
מכסה  על הישן. עיר שידעה לצד תקופות של שגשוג ופריחה גם גירוש ונכבה, מאבקי 
פועלים וימאים, המאבק המזרחי הראשון בוואדי סאליב ואינספור סיפורים אחרים אשר 
רובם כמעט אינם מדוברים במרחב הציבורי. אבל הסיפורים האלה בוערים בעצמותיהם 
של אלה המכירים אותם כאילו התרחשו אך אתמול.  'הסיפור' שאני דנה בו כאן הוא 
סיפור מכונן. זהו סיפור שיכולים להיות בו מוטיבים היסטוריים, דרמטיים, עלילתיים או 
חווייתיים. לפעמים הוא הסיפור של האומה, הקהילה או של המשפחה הקרובה,  אך 
בכל מקרה הוא הסיפור שביכולתו לעצב את תפיסת עולמנו כאינדיווידואליים  כלפי 

המרחב שאנו חיים בו. 

בהיבט הפוליטי-הלאומי חיפה היא עיר הנותנת מקום גם למאבק וגם לחיים יחדיו. עיר 
שאוכלוסיותיה המרכזיות, הפלסטינית והיהודית, מצליחות לשמר )עד כה( מסגרת חיים 
משותפת למרות המלחמות, החקיקה הגזענית המדירה את הקהילה הפלסטינית, והאפליה 
שהיא חשופה לה בכל רובדי החיים בחברה הישראלית.  המאבק לשינוי פוליטי וחברתי 
דומיננטי מאוד בחיפה באמצעות ארגונים וקהילות בעלי מודעות פוליטית עמוקה והוא 
מתקיים בתוך מערך כללים המעוגן עמוק בנרטיב ההיסטורי החיפאי, שמצליח לקיים 

מודל לחיים אורבאניים משותפים בתנאי אי וודאות לאומיים.

ובכן, זה הסיפור החיפאי שלי וכך אני רואה את העיר. אולם האם זה הסיפור החיפאי 
שיספרו גם תושביה האחרים, או שכשם שהעיר חיה את חייה לפי חלוקה אדוקה של 
שכונות אשכנזיות מהמעמד הבינוני-גבוה, שכונות עוני של מהגרים חדשים מאתיופיה 
או מברה"מ לשעבר, שכונות של אוכלוסייה ערבית ועוד, כך גם שונים לחלוטין הסיפורים 
משכונה לשכונה, מקהילה לקהילה?  וכיצד סיפורים אלו על מרכיביהם השונים משפיעים 
על מרקם החיים המשותפים בעיר? כדי לבחון זאת אני מבקשת לתאר את התהליך 

החיים בחיפה הם חיים 
"אחרים" שאינם יודעים 
שהם כאלה: מרקם 
של בני אדם, קבוצות, 
מעמדות כלכליים, 
פעילים פוליטיים ושאר 
טיפוסים אשר יחד 
יוצרים  סיפור של הוויה  
שונה מכל מקום אחר 
בישראל. 

ובכן, זה הסיפור החיפאי 
שלי וכך אני רואה את 
העיר. אולם האם זה 
הסיפור החיפאי שיספרו 
גם תושביה האחרים?



אותו עברה קבוצת עט לשינוי-חיפה שאני נמנית עליה,  לשם יצירת פסטיבל סיפור 
חיפאי בשנתו השנייה. לתפיסתנו, כבר בתהליך היצירה ניתן לאתר את המרכיבים 

הדומיננטיים שמאפיינים אחר כך את התוצר, את האירוע. 

על פסטיבל סיפור חיפאי < 

פסטיבל סיפור חיפאי, שבספטמבר 2011  התקיים זו הפעם השנייה, שואף להביא 
את כלל הקולות  החיפאיים לידי ביטוי, כאשר המטרה העיקרית היא יצירת דיון ציבורי 
על ההיסטוריה, התרבות והחזון שלהם לגבי חייהם בעיר. הפסטיבל  הוא פרי המחשבה 
והעשייה של  קבוצת עט לשינוי-חיפה, קבוצת פעילי תרבות ושינוי חברתי, והוא משלב 
תכנים מגוונים וביניהם תרבות, שפה, היסטוריה, פעילות קהילתית ואקטיביזם חברתי 
ופוליטי. השפות בהן האירוע מתקיים הן השפות שהדוברים/ות בוחרים/ות לדבר בהן, 
וגם מסגרות הפעילות של הפסטיבל הן מגוונות: שיח ודיאלוג, הרצאות, סיורים, סרטים, 
הצגות, ספרות, יצירה ועוד. ריבוי הז'אנרים בכל הקשור לתוכן ולצורה מסמן את המגוון 
התרבותי החיפאי. הקולות, הרעיונות, התרבויות והנרטיבים ההיסטוריים מובאים לקהל 
בכל צורה ופורמט המשמשים את הדוברים השונים. פסטיבל 2011 נמשך ארבעה 
ימים כאשר בשלושת הימים הראשונים הוא התפרש בשכונות שונות של העיר: בהדר, 
ואדי ניסנאס, הכרמל הצרפתי, ח'ליסה ונווה יוסף התקיימו שישה עשר אירועי תרבות 
ושיח, אשר נחתמו ביום הרביעי והאחרון של הפסטיבל באירוע מרכזי בבית הקרנות, 
מרכז מסחרי וותיק בעיבורה של שכונת הדר. לב האירוע במקום זה היה יריד ספרים 
רב-לשוני )עברית, ערבית, אמהרית ורוסית( שבמהלכו התרחשו אירועי תרבות שונים.

האירועים התפרשו כאמור במקומות שונים בעיר וכל אירוע נבנה יחד עם פעילים 
מהשכונה אשר בה הוא התקיים לפי העניין שהם גילו בנושא זה או אחר. בשכונת 
חליסה התקיים פאנל בו השתתפו תושבי השכונה אשר סיפרו סיפורים מעברם ומעברה 
של השכונה. בקהל ישבו נשים דתיות מוסלמיות עם ילדיהן ועם נשים וגברים יהודים, 
והשיחה גלשה עד מהרה מהפאנל אל תוך הקהל. נשים ספרו את סיפורי ילדותן, בני 
שכונה ותיקים תיארו את החיים בשכונה לפני 48', חיים בשכונה משותפת ליהודים 
וערבים. שמות של דמויות שכולם הכירו אך מזה זמן נשכחו חזרו בסיפורים, וכך גם 
עולם ישן קיבל לפתע מקום בשיח שעצר לרגע כדי לזכור. בשכונת נווה יוסף התקיים 
פאנל שעסק בקהילה האתיופית החיה בשכונה ובחיים במעבר בין מסורת למודרניות. 
בפאנל ישבו פעילים חברתיים ואנשי חינוך ודת בני הקהילה האתיופית והקהל רובו היה 
מורכב מפארנג'ים, כינוי בני הקהילה האתיופית לאלו אלו שאינם בני קהילתם. השיח 
הפנימי של יוצאי אתיופיה על חווית החיים שלהם בחברה הישראלית עורר רצון רב 
להמשיך השיח ולהעמיק את ההיכרות, שכן תופעות שעד כה רק נצפו על ידי בני השכונה 
שאינם אתיופים, כמו ההתנהלות של הקהילה עם חגיגותיה, או האופן בה היא מקבלת 

"אחרים", הובנו לפתע על ידי האפשרות ל"מבט מבפנים" שסיפקו משתתפי הפאנל.

והיה גם אירוע שעסק בחיים בחיפה המנדטורית עם דגש על החיים בעיר משותפת, 
אשר הפגיש על הבמה את רחל הרץ-לזרוביץ המשוררת האבלה עדיין על תרבות וחיים 

פסטיבל סיפור חיפאי, 
שואף להביא את כלל 
הקולות  החיפאיים לידי 
ביטוי, כאשר המטרה 
העיקרית היא יצירת דיון 
ציבורי על ההיסטוריה, 
התרבות והחזון שלהם 
לגבי חייהם בעיר.

האירועים התפרשו 
במקומות שונים בעיר 
וכל אירוע נבנה יחד עם 
פעילים מהשכונה אשר 
בה הוא התקיים
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שאותם הכירה כילדה עד שנת 48', כאשר חיתה  בבית משותף עם משפחות ערביות 
שנעלמו באחת מנוף ילדותה,  עם מאג'ד חמרה שסיפורו הוא סיפור השד המסתובב 

בבתי הערבים בחיפה ומטריד את שלוות רוחם... 

המפגשים בפסטיבל הסיפור החיפאי חצו שכונות, מוצא דתי ואתני, בני גילאים שונים 
כך שנוצר פסיפס מרתק של סיפורים בני תקופות ותרבויות שונות. התבוננות ממעוף 
הציפור על העיר ומרכיביה, תוך התבוננות עמוקה יותר אל המקורות של הסיפורים, 

האנשים, רגשותיהם, חוויותיהם והקשר שלהם אל העיר. 

על קבוצת עט לשינוי- חיפה <

קבוצת עט לשינוי-חיפה היא קבוצה המונה ששה פעילים ופעילות בארגונים לשינוי 
חברתי ופוליטי,  בארגונים פמיניסטיים ובקבוצות שיוצרות תרבות בתוך הקהילה. הקבוצה 
נוצרה מחיבור בין פעילים חברתיים בחיפה עם קבוצת עט לשינוי העוסקת בתרבות 
אלטרנטיבית בין-תחומית ברחבי הארץ. כולנו אנשים ונשים הפועלים לעידוד תהליכי 
שינוי במרחב העירוני והלאומי, הפועלים בתוך קהילות המתקיימות ויוצרות בשולי 
המרכז התרבותי והפוליטי של החברה הישראלית, תוך מטרה להביא קולות אחרים, 
פעמים רבות גם סותרים ומתנגדים לאלו הדומיננטיים והשולטים כיום במרחב הציבורי. 
אנו סבורים כי תרבות פורחת ומתפתחת מתוך מפגש, דיאלוג והפריה הדדית בין יחידים 
וקהילות. הספרות היא אמצעי רב-השפעה לחיזוקה של קהילה רב-תרבותית החולקת 
מרחב פיזי,  והמפגש בינה לבין זהות חיפאית ופעילות חברתית-תרבותית יוצר מרחב 
בו אפשר להכיר, לכבד, להעריך שונות ולבנות מרקם חיים משותף. כדי לקדם "שפה 
חיפאית" שהיא ההמשגה של תרבות חיפאית, החלטנו לפעול כדי להפגיש את הסיפורים 

החיפאים שחיים זה בצד זה.

מנקודה זו יצאנו להרפתקת הסיפור החיפאי ומנקודה זו ניסינו להיפגש עם סיפורים 
חיפאיים אחרים. כדי לצאת החוצה מעצמנו לטובת עשייה חדשה במרחב העירוני, נדרשנו 
למספר תהליכים מקדימים שיאפשרו לנו ליצור את החשיפה הציבורית למגוון קולות 
ונרטיבים ומתוך זה ליצור את הדיון הראוי להם - תהליך עבודה שיאפשר 'התרחבות' תוך 
שמירה על עקרונות יסוד שלנו )הרחבת הגבולות של עצמנו(, הגעה לנציגים אותנטיים 
של המרחב החיפאי )סוגיית הייצוג(, והסכמה על השתתפותם בפרויקט )סוגיית האמון(.  

הרחבת גבולות הפעילות שלנו < 

בעוד שבשנה הראשונה של הפרויקט נבנה אירוע בן יום אחד שהתקיים במתנ"ס ברחוב 
טבריה 15 שבהדר, הרי שבשנתו השנייה של הפרויקט החלטנו, כאמור, שהפסטיבל 
יפעל במשך ארבעה ימים ובאזורים שונים של העיר חיפה. ההחלטה על הרחבת הגבולות 
הפיזיים של האירוע נבעה מהצורך להרחיב את גבולות הפעילות, התודעה וההכרה 

המפגשים בפסטיבל 
הסיפור החיפאי חצו 
שכונות, מוצא דתי ואתני, 
כך שנוצר פסיפס מרתק 
של סיפורים בני תקופות 
ותרבויות שונות. 

אנו סבורים כי תרבות 
פורחת ומתפתחת מתוך 
מפגש, דיאלוג והפריה 
הדדית בין יחידים 
וקהילות. 



שלנו מעבר למה שאנו מורגלים. עד הפסטיבל השנה, היינו שותפים בדרכים אלו 
ואחרות לאירועי רחוב ואירועי תרבות אחרים שקיימנו בשכונת הדר, ובעיקר במתחם 
החיים שסביב רחוב מסדה שהם אזור הפעילות הטבעי של חברי הקבוצה. במרחב זה, 
רובנו פעילים בארגונים ובקידום תרבות אלטרנטיבית ושם אנו מרושתים היטב מבחינה 
קהילתית. בתהליך יצירת הפסטיבל, החלטנו לחרוג מאזורי הנוחות והביטחון ולחקור 
מקומות פיזיים, רעיוניים ותרבותיים אחרים. 'היציאה' לפעילות באזורים אחרים דרשה 
מאיתנו עבודה עם שותפים חדשים. השותפים המרכזיים שלנו בתוך הקהילות השונות  
היו מתנ"סים ובתים קהילתיים בשכונות הדר )מתנ"ס הדר, המרכז הפמיניסטי אישה 
לאישה, ספריית פבזנר ומרכז מגן לתרבות רוסית(, וואדי ניסנאס וסביבתו )בית הגפן(, 
שכונת נווה יוסף, ח'ליסה והכרמל הצרפתי )מתנ"ס ליאו בק-שלוחת בית אל(. תהליך 
העבודה שלנו כלל התייחסות לעמדותינו בנוגע לשותפים החדשים לדרך, שחלקם בעלי 
תפיסות עולם שונות מאלו שלנו, בחלקם מייצגים תרבות קהילתית או ארגונית אותה 
איננו מכירים לעומק, ורובם שותפים שהם חלק אינהרנטי מהממסד, שאותו אנו מבקרים 
לעתים. איך כל הארגונים המגוונים האלה יסתדרו יחדיו במסגרת האירוע והחזון שהוא 
מבקש להביא? עד כמה אנו מוכנים לפעול בשותפויות שאינן 'טבעיות' לנו?  באיזו מידה 
אנו מוותרים בדרך הזו על עמדותינו ועל החזון? מה הם הקווים האדומים שלנו? כיצד 
משמרים אוטונומיה של מחשבה ופעולה עם מגוון כה רב של שותפים? שאלות אלה 
עלו לדיון במהלך הפגישות הרבות שקיימנו בשנה שקדמה לקיום האירוע, והציפו את 

הקונפליקטים המובנים בפסטיבל. 

השאלות התחדדו עוד יותר כאשר עלתה סוגיית תקציב הפרויקט  משום שחלק משותפינו, 
במיוחד אלו הקשורים לממסד העירוני, היו גם הגופים הממנים של הפסטיבל, ומטבע 
הדברים לבעלי המאה יש גם דעה. לגופים הקשורים בממסד, כמו גם לשותפים אחרים 
בפרויקט, היה חשש שבוטא בדרכים שונות שמא קבוצת עט לשינוי-חיפה שואפת ליצר 
סדר יום פוליטי משלה ובמילים אחרות - לחולל שינוי שידחק את הנרטיבים הקיימים 
לטובת חדשים, במיוחד בכל הקשור למאבק הקיים בין הנרטיבים הפלסטיניים לנרטיבים 
הישראליים-ציונים. סיפורי עבר, כמו גם הבנייה של חזון לעתיד בחברה השרויה בקונפליקט 
פוליטי מתמשך הם מקור למתח, הנובע מיחסי הכוח שבין הסיפורים השונים. חיפה 
כעיר משותפת מושפעת מיחסי הכוח הקיימים ברמה הלאומית, וקיימת נטייה טבעית 
לשמר את הסטטוס קוו הקיים הן כדי לשמר את הכוח אצל בעליו והן כדי לקיים את 

השקט היחסי בין האוכלוסיות השונות שהעיר מתאפיינת בו.  

ובכל זאת, אנו בעט לשינוי- חיפה המשכנו מחד גיסא להבהיר לעצמנו את המטרות של 
הפרויקט והרעיון העומד בבסיסו כך שתישמר לנו אוטונומיה רעיונית ומעשית, ומאידך 
גיסא השתדלנו להרחיב את גבולותינו לטובת  רעיונות חדשים ושותפים נוספים על 
אף האג'נדות השונות לעיתים. כמו כן, היה חשוב לנו לגבש ולהבהיר לעצמנו ולאחרים 
בפרויקט מהו המבנה הארגוני שלנו  ומהו תהליך קבלת ההחלטות הנכון בעבורנו. 
לאחר שהרגשנו שאנו מצליחים להבהיר לעצמנו את עמדותינו ואת המטרות שלנו, 

חשנו בטוחים יותר ונכונים לפעול עם השותפויות השונות והמגוונות ברחבי העיר.

ההחלטה על הרחבת 
הגבולות הפיזיים של 
האירוע נבעה מהצורך 
להרחיב את גבולות 
הפעילות, התודעה 
וההכרה שלנו מעבר 
למה שאנו מורגלים.

לגופים הקשורים 
בממסד, כמו גם 
לשותפים אחרים 
בפרויקט, היה חשש 
שבוטא בדרכים שונות 
שמא קבוצת עט לשינוי-
חיפה שואפת ליצר סדר 
יום פוליטי משלה
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סוגיית הייצוג בפרויקט <

התהליך הארוך שצוין לעיל בכל הקשור לגיבוש תפיסת העולם שבבסיס הפסטיבל, 
נועד בין היתר גם לאפשר מקום לייצוג מקיף ורחב ככל האפשר של ארגונים, דמויות, 
נרטיבים ותרבויות בתוך האירוע. לא הצלחנו להביא לקבוצת עט לשינוי-חיפה נציגים 
פלסטינים שיהיו שותפים ושיהוו חלק מהקבוצה המייסדת והמפיקה של האירוע. זהו 
תסכול שכל פעיל/ה יהודי/יה מכירים מאז תחילת האינתיפאדה השנייה: פלסטינים 
בישראל בעלי מודעות פוליטית, אינם משתפים פעולה בקלות עם יוזמות שמעלים 
בפניהם יהודים, במיוחד לא כאלה שאינן עוסקות במישרין באפליית פלסטינים, בכיבוש 
או במשטר הישראלי. אירועי הסיפור החיפאי אינם עוסקים במישרין בנושאים אלו, ולכן, 
למרות ניסיונות עיקשים לאורך כל הדרך לא לוותר בעניין זה, לא השגנו בסופו של דבר 
שותפות פלסטינית משמעותית שתהיה חלק מפעילות הקבוצה. עם זאת, ניסינו להביא 
לפחות נציגות פלסטינית מקיפה ונרחבת לאירועים עצמם, מהלך שצלח בסופו של דבר. 

היו, כמובן, אוכלוסיות נוספות שחשוב היה לנו באותה המידה להביא לפסטיבל: הקהילה 
הרוסית בעיר, הקהילה האתיופית,  נציגים מהקבוצות והארגונים הרבים לשינוי חברתי 
ופוליטי ועוד. באירועים השונים, היה מגוון של ייצוג ברמות שונות - בכל שכונה שיצרנו 
בה אירוע במסגרת הפסטיבל נעזרנו הן בשותפים מאותה שכונה )המתנ"סים והמרכזים 
הקהילתיים( והן בקשרים שהבאנו עימנו כפעילים בחברה האזרחית. רישות זה אפשר 
את השתתפותם של  נציגים מתוך הקהילות. הם השתתפו כחברים בפאנלים, העבירו 
הרצאות, הובילו סיורים בשכונתם ועוד מגוון פעילויות שחשפו את התרבות, ההיסטוריה 
והנרטיבים של קהילות מרכזיות בעיר. שותפות חשובה נוספת התקיימה עם תכנית 
חיפה עיר משותפת של ארגון שתי"ל שבתמיכתה הבאנו בין היתר גם קבוצת יוצרים 
בני העיר, ממגוון אוכלוסיות וממגוון תחומי יצירה לסדרת מפגשים העוסקים ביצירה 

שלהם, ובשאלות שההוויה החיפאית מעלה אצלם כיוצרים. 

אחד הביטויים החשובים של הייצוג בתוכנית הפסטיבל היה פרישת תוכניית הפסטיבל 
לפני הקוראים במבנה שטוח ובארבע שפות זו לצד זו. אין אירוע חשוב ומרכזי ממשנהו, 
אין תרבות גבוהה או נמוכה. האירועים שהתקיימו בשכונת ח'ליסה או בנווה יוסף נחשפו 
באותה המידה כמו אלו של וואדי ניסנאס או בכרמל צרפתי. באירועים השונים ייצוג 
המשתתפים חצה מעמדות כלכליים שונים, מוצא אתני ולאומי, התנהל בשפות שונות, 
ולא ניתנה עדיפות כלשהי למשתתפים ומייצגים בעלי השכלה פורמאלית ואקדמית. 
נהפוך הוא: השאיפה  הייתה להעלות כמה שיותר ייצוגים אל פני השטח,  כי השטח 

שייך לכולם באותה המידה.

פלסטינים בישראל בעלי 
מודעות פוליטית, אינם 
משתפים פעולה בקלות 
עם יוזמות שמעלים 
בפניהם יהודים

אחד הביטויים החשובים 
של הייצוג היה פרישת 
תוכניית הפסטיבל לפני 
הקוראים במבנה שטוח 
ובארבע שפות זו לצד 
זו. אין אירוע חשוב 
ממשנהו, אין תרבות 
גבוהה או נמוכה. 



סוגיית האמון <

כאשר מדובר ב"סיפור חיפאי", מדובר למעשה בתהליך של דיאלוג  לצד קונפליקט 
בין נרטיבים שונים. אלו יכולים להיות הנרטיבים המדוברים יותר כמו הפלסטיני/יהודי 
)נכבה או שחרור, אפלייה או הכלה של אזרחים פלסטינים בעיר וכו'(, נרטיבים מדוברים 
פחות אך שרירים וקיימים בה במידה כמו הנרטיב המזרחי/האשכנזי )שכונות מצוקה 
של מהגרים מצפון אפריקה למול השכונות המבוססות של אשכנזים בכרמל(, ונרטיבים 
מעמדיים-כלכליים המאפיינים את העיר על ריבודיה הגיאוגרפיים במעלה ההר, ועוד ועוד. 

סוגיית האמון היא משמעותית ביותר בכל הקשור להבאת נרטיבים "אחרים" לדיון 
ציבורי: יש מרכז ויש שוליים בכל הקשור לתרבות, לשפה, להיסטוריה ולמעמד כלכלי, 
והנרטיבים הדומיננטיים הם תוצר של מבנה הכוח הקיים בחברה הישראלית. דיון פתוח 
המאפשר לנרטיבים שונים דיון שוויוני במרחב הציבורי מעורר חששות הן אצל אלה 
המחזיקים בעמדות הכוח והן אצל אלה המשתייכים לקבוצות השוליים בחברה. יצירת 
מרחב בטוח לדיון כזה כרוכה בתהליך ארוך ורגיש לחששות אלו. בשנה זו, במסגרת 
פסטיבל סיפור חיפאי, עשינו כמה צעדים לקראת בניית מרחב כזה, אולם הדרך עדיין 
ארוכה. לא ניתן להגיד שהגענו לכל האוכלוסיות שרצינו, לכל מגוון הדעות ותפיסות 
העולם שציפינו שיהיו מיוצגות, ובוודאי שעדיין לא הצלחנו ליצור את הדיון הבין-קהילתי 
ובין-תרבותי-לאומי-אתני-דתי,  שאנו רוצים לקיים באירוע מסוג זה. מצב זה מעורר 
שאלות לא פשוטות, אך קבוצת עט לשינוי-חיפה רואה בפרויקט פסטיבל סיפור חיפאי 
תהליך ארוך שנים ולא רק הפקה השואפת להיות מוצלחת. עבורנו מדובר בתהליך בו 
אנו צומחים עם הפרויקט מתוך מצב נתון של המציאות הקיימת בסביבתנו, לקראת 
חציית גבולות של עצמנו, קהילותינו ותפיסות עולמנו, ולקראת הכרה ביכולת לעצב מודל 
של חיים משותפים שייתכן שאפשר יהיה לקרוא לו יום אחד בשם "המודל החיפאי".   

דיון פתוח המאפשר 
לנרטיבים שונים דיון 
שוויוני במרחב הציבורי 
מעורר חששות הן אצל 
אלה המחזיקים בעמדות 
הכוח והן אצל אלה 
המשתייכים לקבוצות 
השוליים בחברה. 

צילה זלט  
פסטיבל סיפור חיפאי
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כאשר התבקשתי לכתוב על דוברי הרוסית בחיפה, מיד שאלתי את עצמי את השאלה 
הבלתי נמנעת: מה באמת המכנה המשותף בין כולנו – קבוצת "דוברי הרוסית" שהיא 
אחת מהגדולות מבין האוכלוסיות המרכיבות את המרקם הרב-גוני של חיפה1. על פי 
הסטטיסטיקה דוברי הרוסית מהווים כרבע  מתושבי חיפה. כלומר, כל אדם רביעי בעיר 

אומר לפחות פעם ביום "קק-דילה?2" או שלא? 

אנשים תמימים, חברים שלי וסתם עוברי אורח, שהצקתי להם עם השאלה "מה המשותף 
לכל דוברי הרוסית בחיפה?" הגיבו בבלבול דומה לזה שחוויתי אנוכי. "כלום!" גזר אחד 
בביטחון מלא. "מה, אפילו התרבות? הספרים? צ'בורשקה3?" הקשיתי. "אני מאמין שכבר 
לא" ענה. אחר פירט והסביר, שבין דוברי הרוסית פשוט לא יכול להיות שום דבר משותף, 
כי הם שונים מבחינת הוותק בארץ, המצב הסוציו-אקונומי, השיוך הלאומי והדתי וכו'י 

וכו', הוא אפילו הזכיר את צבע העור. "זה כולל את יוצאי הקווקז?" תמה השלישי...

באמת, לפעמים קל יותר לתאר את ההבדלים הקיימים בינינו, מאשר לחפש את המשותף. 
קודם כל, "דוברי הרוסית" אשר רבים מקצרים ומכנים אותם "הרוסים", בפועל מקורם 
מחמש  עשרה מדינות שונות  לכל הפחות. ואם עוד לפני עשרים שנה אפשר היה 
להגיד שהן ממילא מאוגדות תחת ישות מדינית אחת: בריה"מ4 מאז הכול השתנה. 
כל רפובליקה, שזהותה הולכת ומתגבשת, צובעת את יוצאיה בגוונים המיוחדים רק 
לה. גם בארץ, אנחנו מתאגדים לפעמים על פי מדינות המוצא, כך למשל קיים בחיפה  
"איגוד יוצאי מולדובה", ואני אישית נכחתי פעם בכנס של יוצאי אוקראינה. אף על פי 
כן, העובדה שהשפה הרוסית הייתה נפוצה כל כך בכל רחבי בריה"מ, ויחד עם השפה, 
גם פלחי תרבות הנושאים אותה, העניקה לכל אותם יהודים שהתפזרו על פני שישית 

מהיבשה העולמית, מכנה משותף. 

מעבר לעובדה שבאנו ממדינות שונות, גם לא הגענו בבת אחת. אפשר לומר ש"רוסים" 
היו פה מאז העלייה הראשונה, אבל ספק אם רבים מהצאצאים של אותם עולים עדיין 
מדברים רוסית, ולכן שווה לדבר על שלושת ה"גלים" האחרונים. הם מאוד  קרובים אחד 
לשני בזמן ובכל זאת כל כך שונים, שכן, במובן כלשהו, הם באו ממדינות שונות ואל 
מדינות שונות. העולים של שנות ה-70 זרמו דרך פרצה במסך הברזל של מעצמת העל 
ישר לתוך כור ההיתוך. העולים של שנות התשעים היו גל צונאמי שעלה בעקבות רעידת 
האדמה הכלכלית חברתית שפקדה את בריה"מ והגל הזה היה כה עוצמתי, שהפך את 
כור ההיתוך על פיו. אפשר להתווכח על זה, אבל אני זוכרת היטב, שכשהגעתי ארצה 
במאי שנת 1990, בגיל חמש, עוד היה מקובל להעיר לעולים "דברו עברית!" ולשכנע 
הורים לעברת את השמות של הילדים. היום המנהג הזה לא נעלם כליל מהרחוב, אך 

כמעט לחלוטין ובאופן מובהק, מהמדיניות הכללית. 

את העולים של השנים האחרונות  אפשר להשוות לנחלים זורמים לפה ולשם, באים 
וחוזרים, האינטרנט משמש להם חוט טבור לארץ המוצא, הם לא נתלשים משום עבר, 
ולא ממהרים להחליף את זהותם. להבדיל מגלי העלייה שקדמו להם, הם מגיעים ממדינה 
קפיטליסטית אל מדינה קפיטליסטית אחרת, על כל המשתמע מכך, ולפעמים, למרות 

שהשפה היא אותה שפה, אנחנו מתוודעים לכך שהארץ אינה אותה הארץ. 

לפעמים קל יותר לתאר 
את ההבדלים הקיימים 
בינינו, מאשר לחפש את 
המשותף. 

מה באמת המכנה 
המשותף בין כולנו – 
קבוצת "דוברי הרוסית" 
שהיא אחת מהגדולות 
מבין האוכלוסיות 
המרכיבות את המרקם 
הרב-גוני של חיפה?

את העולים של השנים 
האחרונות  אפשר 
להשוות לנחלים זורמים 
לפה ולשם, באים 
וחוזרים, האינטרנט 
משמש להם חוט טבור 
לארץ המוצא, הם לא 
נתלשים משום עבר.

البورشت  بين 
وهتشبورشكة



בנוסף לכל, אנחנו גם שייכים לדתות וללאומים שונים, כתוצאה מנישואי תערובת לאורך 
הדורות. יש לי חברים שכששואלים אותם מה הלאום שלהם, הם מגרדים בפדחתם 
ומתחילים למנות "רוסי... יהודי... גרוזיני... פולני... טטרי... " ונתקעים, כי הם לא מצליחים 
להיזכר בכולם. מלבד נישואי התערובת, גם ההיסטוריה הייחודית של קהילות ברית 
המועצות גורמת לבלבול מסויים באשר לשאלת השיוך הדתי. ההתרחקות מהדת בקהילות 
אלה התחילה עם תנועת ההשכלה עוד במאה ה-19, אולם המהפכה הבולשיביקית, 
שהביאה איתה סלידה מכל דת וברוב המקרים לחימה בלתי מתפשרת בפעילות דתית 
וסממניה, גרמה לכך ששניים או שלושה דורות שקדמו לעליה גדלו בוואקום דתי כמעט 
מוחלט. המידה שבה נשתמרה המסורת, או השיוך הדתי-לאומי של כל עולה ועולה 
היא עניין אישי ואינטימי כמעט עבור כל משפחה. במשפחה שלי חגגו את הפסח עם 
פרוסת עוגה תופחת. במשפחות של רבים ממכריי, לילדים לא היה מושג שהם יהודים 
עד שההורים החליטו לעלות ארצה. במשפחה אחרת, לעומת זאת, המשיכו לעשות לכל 
הבנים ברית מילה ולערוך חופה לכל המתחתנים במשפחה, גם כשזה היה אסור בתכלית. 

גם היחס לדת בארץ יכול להיות מגוון מאד. בהגיעם ארצה, חלק מן העולים מיהרו  
לחזור לזהות ולמסורת יהודית, וחלק אף חזרו בתשובה. אחרים המשיכו לשמור על 
היחס המנוכר לדת, שהיה חלק מהותי ואינטגראלי מהחינוך בבריה"מ. החזרה לדת 
ולמסורת אינה תמיד דרך חלקה ומותווה מראש. יכול להיות, שדווקא המרחק מאפשר 
מבט עצמאי וייחודי, שלא מסכים להתיישר עם אף זרם קיים. הרבה פעמים, בתור "צופים 
טריים" אנחנו מעבירים ביקורת ושואלים שאלות על דברים שאליהם נהגו להתייחס 
כאל אקסיומות לאורך דורות. במרכז מגן שבו אני פעילה, אנחנו נוהגים לדון בסוגיות 
דתיות באופן חופשי ועצמאי, כשאנחנו שמים במרכז את הקשר בינינו לאלוהים ולא 
מסגרות מסורתיות כלשהן. דיון כזה ספק אם היה מתאפשר, אם היינו גדלים בתוך 
הדת מלכתחילה. אנחנו מקווים שבסופו של דבר זה יהיה אופי הדיון שישלוט בחברה 

הישראלית בכל השפות. 

טרם הזכרתי את נושא הדורות והגילאים. יש הבדל מובן בין עולים שהגיעו לארץ בגיל 
מבוגר יותר, ואלה שבאו בגיל צעיר או בילדות, ומלבד כל אלה קיים גם דור שני ואפילו 
שלישי של יוצאי חבר העמים, צאצאים של עולים מדורות קודמים. לא ניתן להצביע 
על מידה אחת, כללית, של אינטגרציה, או מאפיינים של זהות, במיוחד כשמדובר בדור 
הצאצאים. כמו בנושא הדת, גם כאן, כל משפחה פותרת את סוגיית הזהות בנפרד. 
חלק מהעולים בוחרים לדבר עם ילדיהם בעברית בלבד, לחשוף אותם רק לתרבות 
הישראלית ולהשאיר את הזהות ה"רוסית" לעצמם ולדורות הקודמים. יש אחרים, שדווקא 
דוגלים בשימור התרבות והזהות של ארץ המוצא, מדברים רק רוסית בבית, חוגגים רק 
את החגים שהיה מקובל לחגוג בארץ המוצא, ומלמדים את ילדיהם לראות את עצמם 
כ"רוסים" לכל דבר. לשמחתי, רוב המשפחות, כולל משפחתי, נמצאות במקום טוב 
במרכז הטווח הזה, ומשתדלות לחשוף את הילדים לשתי התרבויות.  ילדי ה"רוסים" 
עלולים לחוות קושי מסויים בגיבוש הזהות הלאומית והאזרחית שלהם, ולהרגיש סוג 
של "עולים חדשים" בעצמם. יחד עם זאת, יש אומרים שמתנת התרבות והשפה הנוספת 
שווה את הקשיים הכרוכים בכך. כשאני מלמדת את הבן שלי לקרוא ולכתוב ברוסית, 
אני חושבת לא רק העתיד שלו, שם, ללא ספק, שפה נוספת רק תועיל לו. אני, כמו כל 

חלק מהעולים בוחרים 
לדבר עם ילדיהם 
בעברית בלבד, לחשוף 
אותם רק לתרבות 
הישראלית ולהשאיר את 
הזהות ה"רוסית" לעצמם 
ולדורות הקודמים. יש 
אחרים, שדווקא דוגלים 
בשימור התרבות והזהות 
של ארץ המוצא.
רוב המשפחות, נמצאות 
במקום טוב במרכז 
הטווח הזה.

במשפחות של רבים 
ממכריי, לילדים לא 
היה מושג שהם יהודים 
עד שההורים החליטו 
לעלות ארצה. 
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הורה כנראה, שואפת להוריש לו את עולם הערכים ואת התרבות שלי. איך אמנע ממנו 
את כל השירים, הסיפורים, הבדיחות עליהן גדלתי אני? ואיך אוכל להשפיע, בלי כל זה, 

על איזה מין אדם הוא יגדל להיות בסופו של דבר?  

בהתאם למגוון המתואר, אנחנו גם גרים במקומות שונים בעיר. אין שכונות "רוסיות". ואם 
קיימות שכונות, שבהן אחוז דוברי הרוסית גבוה מאשר בשכונות אחרות, הרי זה נובע 
בעיקר מהמצב הסוציו-אקונומי של אותם עולים, שבתורו נגזר בעיקר מגילם, והוותק 

בארץ. לא משום ש"רוסים" מעדיפים לחיות עם "רוסים" אחרים. 

אבל עד כאן עם התיאור של ההבדלים הפנימיים. גם אם לנו עצמנו זה לא תמיד ברור, 
כל מי שמסתכל מהצד על אוכלוסיית דוברי הרוסית, יכול לראות בקלות, שעל אף כל 
ההבדלים האלה, השפה הרוסית מצליחה לגשר על הפערים וליצור סביבה תרבותית, 

שאליה כולנו משתייכים, מי פחות, ומי יותר. 

אם יש תכונה, אשר, לדעתי האישית, מאפיינת את דוברי הרוסית בחיפה ובכלל, הרי זאת 
היכולת לעצב את הסביבה שבה הם חיים על פי צרכיהם. יכול להיות שהגורם לכך הוא 
אמנם הכמות )בכל זאת, רבע מתושבי העיר(. יכול להיות שזה בגלל מגוון המקצועות, 
סוגי ההשכלה ותחומי העיסוק שלנו. חיפה היא עיר גדולה עם תרבות, תעשייה ומסחר 
מפותחים, ומלבד זאת, היא אולי העיר הפלורליסטית ביותר בארץ, לכן לא פלא שהיא 
מושכת אליה בעלי מקצועות רבים, אשר מצליחים הן לתרום לעיר והן לשמור על הצביון 

התרבותי ועל הנכס של השפה הרוסית. 

אין כמעט גבול לחיי העבודה, התרבות והפנאי, שמתנהלים בשפה הרוסית בחיפה. בתי 
העסק שבעליהם, או לפחות חלק גדול מעובדיהם הם דוברי רוסית רבים מספור. רק 
בשכונת הדר לבד אני יכולה בלי מאמץ לספור כשש חנויות ספרים בשפה הרוסית, 
מבלי למנות את חברות התיווך, משרדי עורכי הדין, חברות כח אדם, חברות תיירות 

וכיו"ב, וכמובן, מכוני היופי והמספרות. 

במתנ"סים ברחבי העיר, בבית העולה ברח' י. ל. פרץ, במרכז מגן ובמקומות נוספים 
מתקיימת פעילות תרבותית ענפה בשפה הרוסית: אולפנים ללימוד עברית, בתי מדרש, 
הרצאות בנושאים שונים, מועדון חובבי ספרים, ומועדון חובבי סרטים, חוגי ספורט ויצירה, 
סיורים רגליים ברחבי חיפה וטיולים מחוצה לה. חלק מהתכנים נתמכים על ידי גופים 

ממשלתיים, כמו עיריית חיפה, וחלק הם פרי יוזמתם ועמלם האישי של התושבים. 

כל כמה ימים מתקיימת הצגה או מופע בשפה הרוסית על אחת הבמות השונות בחיפה, 
כולל הצגות ילדים, מופעי מוסיקה ובידור, הצגות אורחות של צוותי תיאטרון מהארץ 
ומחו"ל. חלק מההצגות הן הצגות אורחות ממדינות המקור, כולל הפקות של מחזות 
קלאסיים ומודרניים, מופעי בידור ומוסיקה והצגות ילדים. כמובן שקיימת גם יצירה 
מקומית, בין השאר חיפאית. במרכז מגן בחיפה, קיים תיאטרון מגן, בו מועלות שלוש 
הצגות, שתיים מהן ללא מילים, ואחת, שעוסקת בנשים במקרא - בשפה הרוסית.  במרכז 
שלנו קיים גם מועדון זמר, שחלק מאורחיו הם גם משוררים ויוצרים. מדי כמה חודשים 
מתקיימים פסטיבלי זמר ברחבי הארץ, שכוללים הופעות של זמרים הן מקומיים )בין 
השאר חיפאיים( והן אורחים ממדינות שונות. סופרים מקומיים מוציאים כל שנה עשרות 

אנחנו גם גרים במקומות 
שונים בעיר. אין שכונות 
"רוסיות". 

שעל אף כל ההבדלים 
האלה, השפה הרוסית 
מצליחה לגשר על 
הפערים וליצור סביבה 
תרבותית, שאליה כולנו 
משתייכים, מי פחות, ומי 
יותר. 

כל כמה ימים מתקיימת 
הצגה או מופע בשפה 
הרוסית על אחת הבמות 
השונות בחיפה. 



ספרים בשפה הרוסית.  תחרויות ידע והומור ארציות ובינלאומיות בשפה הרוסית נערכות 
כל הזמן, גם בהשתתפות של קבוצות מחיפה...  לא ניתן להכליל ולומר באילו נושאים 
עוסקת היצירה הרוסית בארץ, באותה מידה שלא ניתן לומר במה עוסקת יצירה בכלל. 
אפשר להגיד, שהיצירה משקפת את מרחב המידע שאליו נחשפים דוברי הרוסית, בין 
אם מדובר בנושאים אקטואליים במדינות המקור, בארץ, סוגיות המעבר בין "שם" ל"פה", 
ונושאים ברומו של עולם, שהיכולת להתחבר אליהם לא תלויה במוצא או בשפת האם. 

בסך הכול נוצר הרושם שדובר רוסית יכול לחיות בחיפה, בלי להיות מודע לכך שהוא בעצם 
נמצא במדינת ישראל. הרבה פעמים עובדה זאת מוזכרת בגנות ה"רוסים" שמתעקשים 
לקיים את חייהם בסוג של "גטו" תרבותי, מבלי להתקרב ולהשתלב בחברה הכללית. אך 

אני מציעה נקודת מבט שונה מעט. 

יורשה לי להניח, שתרבות אינה רק עניין של שפה, ותחושת השייכות נמדדת לא רק 
בדיוק בהגיית מילה זו או אחרת. שייכות היא גם מודעות למתרחש מסביב, ידיעת העבר 
של המקום, הזדהות עם ערכים חשובים וכדומה. מהבחינה הזאת, הרשת התרבותית 

הרוסית, מספקת כעין חופש בחירה לנושאיה. 

ישנם כאלה, שאכן יבחרו לחיות "שם ואז", להתרכז במתרחש בארץ המוצא ולהשתמש 
בשפה כבגדר, החוצצת בינם לבין כלל החברה. אבל יש גם אחרים, אשר משתמשים 
בשפה כגשר. כלי התקשורת הישראליים בשפה הרוסית יאפשרו להם להיות מעורבים 
במתרחש בארץ ובעיר בפרט, כבר מהיום הראשון של שהותם כאן, מדריכי טיולים 
דוברי רוסית ומפות דרכים ברוסית יכירו את העיר מבחינת הגיאוגרפיה וההיסטוריה, 
והשירותים השונים המופעלים בשפה הרוסית יסייעו להם להתקדם מבחינה אישית 
ומקצועית. ומכאן עניין המעורבות והשייכות הופך להיות בחירה אישית של כל אחד 
ואחת. במיוחד זה תקף לגבי האוכלוסייה המבוגרת, שעבורה למידת השפה היא קשה 
במיוחד, ולכן, מבלי ה"גשר" השפתי הזה, הם עלולים להיות מנותקים מהחברה וחסרי 

ישע במשך שנים רבות. 

באמת אפשר לראות, שכמות האנשים המבוגרים המוצאים את עצמם פעילים בחברה, 
מעורבים בענפי העשייה השונים, תורמים את המקצועיות, את הידע ואת האישיות 

שלהם, היא רבה מאד, וזה, כמובן, יכול לקרות רק בזכות השפה. 

לגבי היחסים של דוברי רוסית עם שאר האוכלוסיות בעיר: קשה להעיד על כולם, שכן, 
שוב, הגיוון הפנימי בקהילה של דוברי הרוסית הוא רב כל כך, שאי אפשר להכליל 
שום דבר על כולם, אבל יש עוד הרבה מקום לשיפור בתחום הזה. כולי תקווה שהספר 
הנוכחי יהווה בסיס לרקימת קשרים חדשים בין האוכלוסיות השונות בעיר ובפרט, עם 
דוברי הרוסית. בסך הכול, אני סבורה שכולנו מעוניינים לפעול יחד כדי לקדם ולפתח 

את העיר שלנו. 

סופרים מקומיים 
מוציאים כל שנה עשרות 
ספרים בשפה הרוסית.  

דובר רוסית יכול לחיות 
בחיפה, בלי להיות מודע 
לכך שהוא בעצם נמצא 
במדינת ישראל.

ישנם כאלה, שאכן 
יבחרו לחיות "שם ואז", 
להתרכז במתרחש 
בארץ המוצא ולהשתמש 
בשפה כבגדר, החוצצת 
בינם לבין כלל החברה. 
אבל יש גם אחרים, אשר 
משתמשים בשפה כגשר.
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למשל בשנתון סטטיסטי לישראל 2010

"מה נשמע" – רוסית 

גיבור סרטים מצויירים שזכה להכרה מיתולוגית כמעט במדינות חבר העמים. 

המדינות שנכללו בבריה"מ לשעבר הן )לפי סדר הא"ב(: אוקראינה, אוזבקיסטן, אזרבייג'ן, 
אסטוניה, ארמניה, בלארוס, גיאורגיה, טורקמניסטן, טג'יקיסטן, לטביה, ליטא, מולדובה, קזחסטן, 

קירגיזסטן, רוסיה )הפדרציה הרוסית(. 

   1

 2

3

4



Salman Natur

זיכרונה של חיפה
על פני אגם קפוא

8.4
 Салман Натур

ناطور سلمان 

The Memory of Haifa 
on the Surface
of a Frozen Lake

 Воспоминания
 о Хайфе на

замерзшем озере

ذاكرة حيفا على 
متجّمدة بحيرة  سطح 

ሳልማን ናቱር የሃይፋ ትውስታ 
ከቀዝቃዛ ከባሕር 
ደንበር

סלמאן נאטור
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בחורף 2009 הזמין המכון לצדק היסטורי בהולנד קבוצה של חיפאים בעבר או בהווה 
למפגש של כתיבה וחשיבה על עברה של העיר. המפגש התקיים בארמון בעיר 
זלצבורג שבאוסטריה, וסלמאן נטור חזר משם עם הרהורים וזכרונות מכאן ומשם. 

חיפה אינה יודעת מהו שלג ומהי מוזיקה שקטה. 

נדיר ששלג ימלא מרחב מה בזיכרונה, ובגלל שהמוסיקה שלה רועשת, כרעשם של 
החיים, נדירה נוכחותו של מוצרט, למעט שמו על מסעדה ערבית ברחוב היין והאהבות, 

רחוב אבו נוואס.

קת'רין, המארחת שלנו, סנגאלית נאה מהמכון לצדק היסטורי, בחרה להפגישנו בארמון 
מתקופת הבארוק בעיר זלצבורג במערב אוסטריה, כדי להעלות את הזיכרון של חיפה.

אמצע פברואר.

כאן, בחיפה, חיכינו לסערה ממנה הזהיר אותנו השירות המטאורולוגי. עבורנו, סערה 
מאיימת פרושה שמיים עכורים, רעמים וברקים וממטרים מעל הממוצע. 

כאן, אם אנו  אוהבים את הסערה זה משום שאינה מסבה לנו נזק, ולרוב היא מביאה 
גשם רב לאחר סתיו שחון ויבש. אהלן וסהלן לסערות שלא משתגעות, וסלחי לי הסערה 
המתקרבת ובאה, על העדרותי כי אסע לעיר המוסיקה השקטה והשלג, היורד לו בשקט 

אשר רוקד ללחניו של מוצרט שנולד שם בבית ישן בלב העיירה.

כל מה שהעין רואה בדרך מוינה לזלצבורג, לבן הוא. השלג מכסה את המישורים 
והפסגות הגבוהות ולא מחזיק על ענפי העצים העירומים. העיירה הקטנה מתגלה ללא 
אופק וללא שמים. מאחוריה רכס הרים גבוהים מכוסים שלג, השמיים מעליו מעוננים 

והשלג לא מפסיק לרדת.

נהג המונית התורכי לא הבין דבר וחצי דבר מבליל  השיחה בערבית שהתנהלה בינינו 
למעט "אלסלאם עליכום". כמו כן הוא לא מבין אנגלית, ולכן התקשר לחבר לעבודה 
והתחלנו לשוחח באמצעות הנייד הפתוח. מהרשמקול שלו לא נשמעה מוסיקה תורכית 
אלא סימפוניה של מוצרט מוכרת גם לבור כמוני המאזין למוסיקה קלאסית כרקע 
למאורעות החיים. נראה לי כי בעיירה של מוצרט שומעים רק את המוסיקה שהלחין. 
כך בתחנת הרכבת ובמוניות, כך בבתי המלון. תמונתו של המלחין הדגול מעטרת את 
חפיסות השוקולד, הבגדים, המזכרות המיוצרות במקום, והמציתים שאותם מוכרים 

בפתח הבית בו נולד.

איך אתה יכול לשהות בעיירה במשך ארבעה ימים מבלי לבקר בבית זה? השלג והזיכרון 
של חיפה הם הסיבה לדחיית הביקור עד היום הרביעי. הארמון מהמאה השמונה עשרה, 
אשר הפגיש בינינו אינו סתם מקום יפה המשדר הדר ועוצמה. השייש, העץ בצבע בורדו, 
הציורים הגדולים, תקרות החדרים הצבועות והאולמות הרחבים, כל זה מעביר אותך 
להיסטוריה שאינה שלך ולעולם שאין בך געגועים אליה. ארמון פרובוקטיבי למבקר 
כמוני הבא מארץ הסגפנות והמלחמה על הלחם, ושואל את השאלה הנאיבית, או שאלתם 
של המנושלים: למה לא יכתבו על קירות הארמון כמה פועלים עמלו על בנייתו, וכמה 

מהם נהרגו או נפצעו ומאין הביא בעליו הפיאודאלי את הכסף?

כאן, בחיפה, חיכינו 
לסערה ממנה הזהיר 
אותנו השירות 
המטאורולוגי. עבורנו, 
סערה מאיימת פרושה 
שמיים עכורים, רעמים 
וברקים וממטרים מעל 
הממוצע. 



שאלה כזו נראית נאיבית או ממזרית באולם השייש, שם אכלנו את ארוחת הערב שלנו 
והופיעה חיפה עם סיפוריו של אבו אלעבד מוביל הכרכרה אשר חוצה את רחובותיה 

משכונת הכנסיות  ועד ואדי אלג'מאל .

הארמון מהמאה השמונה עשרה בנוי על גדת אגם שפניו קפאו ונערם עליהם שלג כך 
שנהפכה לכיכר רחבה, אין בה עצים המשבשים את מישוריותה ולא בניינים עתיקים 
או חדשים. כך היא הצליחה לפתות את חברינו, מחמוד יזבק ומוסטפא כבהא, ללכת 
על פניה כמי שמהלכים בעמק מרג' אבן עאמר )עמק יזרעאל( ללא יודעין שמתחת 
לרגליהם מים, חיים ודגים מתחת לקרח ששומעים את חבטות צעדיהם ועשויים להיבהל, 
כפי שהבהילונו. לו רק הבינו כי שני אנשים מהמדבר מהלכים על השלג של הימה 

כאילו הלכו על חול.

ההיסטוריה של חיפה נכחה בארמון על גבי סיפורים של דור אשר נובר בספרים האבודים 
ותר אחרי מה שנשאר מזיכרונותיהם של אנשים שחיו באותה תקופה, מהם כאלה 
שנשארו בוואדי ניסנאס ומהם שהתפזרו בשכונות חליסה, ואדי רושמיא ורחוב אלג'בל .

ארבעה ימים מתמשכים לא השאירו לנו הזדמנות  לגלוש על שלגי ההרים, ולא לבקר 
במצודה החולשת על העיירה זלצבורג, אשר שומרת את זיכרונה כיאה לעיירה אצילה 
שנקשרה במוסיקה מאז שירש מוצרט, הילד בן השלוש את גאונותו של אביו המוסיקאי.

אין פלא שטבע כזה יוליד גאונים. למוכשרים במקום זה כל המרחב הדרוש להתבוננות 
כדי שיהפכו לגאונים. זה כל ההבדל בינינו לביניהם, מרחב התבוננות, משמעו מרחב 
לא מוגבל של חירות. מרחב המשתרע כרכס ההרים הפונים אל האופק הרחוק, מרחב 
בו הסופר כותב בחופשיות, והמלחין ילחין בחופשיות, ובחופשיות כזו מעלה היוצר את 

כל השאלות של הבריאה והבריות על השולחן.

כך הייתה חיפה על השולחן לפנינו באולם הגדול. נהפכה למקום שניתן לפרקו. נהפכה 
חבילה של זיכרונות וסיפורים שלכל אחת משמעות ומטפורה. ברגע של התגלות, נדמה 
לי שחיפה נהפכה לימה קפואה שהשלג נמס ממנה אט אט, כדי שיתגלו החיים שבתוכה 

או כדי שחייה יחזרו אליה במרחב ללא גבולות או הגבלות.

בסצנה דרמטית זו עלה הסיפור של הפלסטיני הנעדר מחיפה, עבאס שבלאק. הוא היה 
בן חמש שנים כשרכב שחור הסיעו מביתו בוואדי סאליב עם אמו שנשאה אתה את 
מכונת התפירה, ועם אביו שלקח אתו קופסה מעץ, ובה המפתח של הבית ומסמכים 
משפחתיים חשובים, אל שכם ואל לובן אלשרקייה במסע שהגיע אל סוריה, לבנון, 
תוניסיה ואלג'יר, לכל מקום חוץ מחיפה. לונדון הפכה לתחנתו האחרונה, משם חזר 
לאחר היעדרות של ארבעים שנה כדי לבקר בבית, שם מצא אותו כמות שהוא, בקומת 

הקרקע אישה זקנה בשם שרה שהחזיקה עדיין ברהיטים. 

שרה שנזכרה במשפחתו אמרה לו: רהיטים אלה, לכם הם, אני שומרת אותם, אם תרצה, 
תוכל לקחת. לא אמרה שהבית הזה הוא שלך. רק מה שהיה בבית מאותם רהיטים 
וחפצים שאמו לא יכלה לשאת בעקירתה. על אחד הקירות תלתה שרה תמונה של 
בנה החייל ושל בתה. "אספר להם על פגישתנו זו" – אמרה שרה והגישה לו קפה ערבי. 

לאחר שנה, שרה נפטרה. 

ברגע של התגלות, 
נדמה לי שחיפה נהפכה 
לימה קפואה שהשלג 
נמס ממנה אט אט, כדי 
שיתגלו החיים שבתוכה 
או כדי שחייה יחזרו 
אליה במרחב ללא 
גבולות או הגבלות.
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ביתו של עבאס שבלאק ברחוב אלבורג'  החזיר אותי לבית המשורר שלנו עבד אלכרים 
אלכרמי )אבו סלמא(, ברח' אלבסאתין  בשכונת אלאלמאנייה . כשנפגשנו בסופיה הוא 
ביקש ממני לבקר בבית. הלכתי. מצאתי אישה רומנייה במקור גרה שם. היא סיפרה 
שמשפחה פולנייה גרה שם לפניה, ושאף אחד לא אמר לה שהבית הוא של משורר 
דגול שנעקר ממנו ועזבו על גבי סירה כשהוא נושא אתו רק את מפתח הבית וקובץ 

שירים בכתב ידו. הקובץ נפל לים והמפתח נשאר. 

לאחר שנה נפטר אבו סלמא. 

עבאס שבלאק ישב בינינו באולם הגדול של הארמון, מנסה להיאחז ממה שנותר בזיכרונו 
מחיפה לפני שידע את הגלויות כילד בן חמש. התחלנו לספר לו מה אירע לחיפה מאז 
עקירתו. הסיפורים והאסוציאציות התעוררו כסימפוניה של סיפורת, רגועה עד כדי שקט 
ועצבנית עד כדי רעש. השלג שנערם על פני הימה הקפואה, הזכיר את "שנת השלג" 
בחיפה. בשנת 1950 ידעה חיפה את אשר לא ידעה מעולם, לא לפני ולא אחרי. השלג 
נערם לגובה של יותר ממטר, הטרקטורים אשר עסקו בהריסת בתי חיפה הפסיקו את 

מלאכתם למשך שבוע כדי לפנות את השלג שנערם ברחובות.

הסיפורים של עבאס שבלאק אודות ביתו הנמצא על קו התפר בין ואדי אלסליב לבין 
שכונת הדר, החזירונו לימי חיפה היפים, אל לילותיה ומסיבות הלילה הקיציות, אל 
עיתוניה, סופריה ומשורריה, אל מועדוניה ובתי הקפה שלה, ליום בו הייתה עיר קיץ 
שוקת חיים, לפני שהתחלפו שמות רחובותיה ושכונותיה, ולפני שרחוב אלבורג' נהיה 
רחוב "השחרור", כלומר שחרורו מעבאס שבלאק, בן החמש ואמו שששה למשמע לחן 

"מרמר זמאני יא זמאני מרמר".

לעיתים רחוקות שמו של אדם ושמו של מקום קשורים באופן אינטימי כל-כך. עבאס, 
חברנו האהוב שהגיע מלונדון, הזכיר לי שם את כל "העבאסים" כאן בחיפה. את כיפת 
הזהב של הבהאים, התכשיט של העיר, על מורדות הכרמל, שגם היא נקראת על 
שם עבאס, ורחוב עבאס שנושא את אותו שם עד היום. אני אוהב את השם החיפאי 
הכרמליטי הזה. לא יודע למה הוא לוקח אותי לבגדאד ולאלף לילה ולילה, אל תחושות 
של נוסטלגיה לאותה ספרות משוחררת מכבליה ומהצנזורה, ואל המוסיקה הזורמת 
כזרימתו של נהר החידקל. ציון השם עבאס מחזיר אותי אל ביתו של אמיל תומא, שם 
ישבנו על מרפסתו עם כוסות היין האדום וחלשנו על העיר המקבלת ספינות הבאות 
מהמערב, מנסים לדון בהיסטוריה שנדיר מאוד למצוא אותה בבטני הספרים. השם 
עבאס מחזיר אותי לעלי עאשור, הסופר אשר הסתיר מאחורי ארשת פניו קוים עצובים 
של סרקאזם עוקצני, ואשר סיים את חייו בגלות אחרת, בפראג, רחוק מעזה, מולדתו 

הראשונה, ורחוק מביתו ברחוב עבאס.

עבאס שלנו שבא מלונדון החזיר אותי אל עבאס זין אלדין הקומוניסט טוב הלב הממשיך 
להיאבק, אשר הוביל אותי לעיתון אלאיתיחאד.  הייתי נער המרותק לסיפורי עלי באבא 
ואלסינדבאד בלי לדעת שהיא לקוחה מאלף לילה ולילה, ועסוק בסרטי המלחמה נגד 

האינדיאנים, אז החכמתי מהעיתון שאמריקה היא "ראש הנחש".

באולם על גדות ימה קפואה, חזרתי אל סיפורו של עבאס האופה שהמתין בצד הדרך 
לחזרת משפחתו מלבנון ונפטר כשמכר את הלחם.

שרה שנזכרה במשפחתו 
אמרה לו: רהיטים אלה, 
לכם הם, אני שומרת 
אותם, אם תרצה, תוכל 
לקחת. לא אמרה 
שהבית הזה הוא שלך. 
רק מה שהיה בבית 
מאותם רהיטים וחפצים 
שאמו לא יכלה לשאת 
בעקירתה. 

הסיפורים של עבאס 
שבלאק החזירונו לימי 
חיפה היפים, לפני 
שרחוב אלבורג' נהיה 
רחוב "השחרור", כלומר 
שחרורו מעבאס שבלאק 
בן החמש ואמו 



סיפרתי לחברינו מעיר הערפל והרעשים אודות השיך עבאס אשר חלם להפיל את 
המטוסים הבריטים ונטרף על ידי צבוע לאחר שאיבד את הזיכרון - כפי שסיפרו בכפר 
שלי.  צחקנו על ההומור שבו והצטערנו על מר גורלו. הוא היה משוטט ברחובות הכפר 
על חמורו הלבן כשבמותניו מרקדת חבילת מפתחות, מפתחות מטוסינו הערביים כפי 

שנהג לומר כששאלנו: ומה פשר מפתחות אלה, השיך עבאס? 

סיפורים הפותחים את פצעינו, כאלה שמחזירים לנו את פלסטין או שמחזירים אותנו 
אליה, כפי שהיא מצטיירת בזיכרון של הפרט ושל הקבוצה. כשאנו נזכרים ומזכירים את 
אותם הימים שלפני העקירה, אנו מציירים לעצמינו מולדת השופעת חיים. זאת בניגוד 
למה שלמדנו בבתי הספר של ישראל, כי ארץ זו הייתה שממה ומכוסה ביצות ומלריה, 
וכי הייתה "ארץ ללא עם שהמתינה לעם בלי ארץ", והנה באו גואליה עם המכונה ועץ 
האיקליפטוס והרצון האירופאי המפותח הגורס את הסלעים.. אולם גרס את האדם קודם.

הדור שחי באותה תקופה, אוהב לספר אודות חיי העיר ושגשוגה התרבותי. שיך קשיש 
אמר לי בידיים רועדות מהתרגשות: "אני נוכחתי בחפלה של אום–כולת'ום בחיפה, 
ראיתי אותה במו עיני, ניגשתי אליה ולחצתי את ידה.. בידי זאת.. בחיי אלוהים לחצתי את 
ידה". סברתי תחילה שהשיך סתם סנילי, או ש"כמי שבני דורו נפטרו", חזרתי למקורות 
הכתובים וגיליתי שחיפה הייתה תחנה חשובה בחייה של אום-כולת'ום. חיפה הייתה זו 
שנתנה לה את השם "כוכב המזרח". הסופר המצרי אבראהים עבד אלקאדר אלמאזני 
שאבו סלמא הזמינו לחיפה אמר: חוגי התרבות לא יכירו בך כסופר ערבי ללא שתואר 
זה יינתן לך בפלסטין. אבו סלמא כתב: פלסטין של שנות השלושים והארבעים של 
המאה הקודמת, הייתה מקום נשגב של אנשי ספר והגות. מלבנון הגיעו אליה פעמים 
רבות אמין אלריחאני, אלאח'טל אלסג'יר והשיך מוסטפא אלג'אלאייני, עומר פאח'ורי, 
אמין נח'לה, תאופיק עואד ועומר אלזעני.  ומדמשק, ח'יר אלדין אלזרכלי, שפיק ג'ברי, 
עומר אבו רישה, בדוי אלג'בל וח'ליל מרדם. מעיראק, אלרסאפי ואלג'ואהרי, ממצרים, 

אבראהים אלמאזני ועבאס מחמוד אלעקאד.

אנשינו בחיפה מספרים: בחיפה הופיע פריד אלאטרש ועבד אלוהאב. הציג בה יוסף 
והבה, נג'יב אלריחאני ואמינה ריזק. ניסינו להקים תיאטרון משותף בעמותת אלראבטה 
אלאדבייה. בשנת 1929, צפינו במחזה "הרוצח של אחיו" של ג'מיל אלבוחירי. אירחנו 
את להקת רמסיס בהנהגת יוסף והבה וג'ורג' אביד. בתקופה זו החלה תחרות ערה בין 
המועדונים שלנו כדי לפתח חיי תיאטרון, בין המועדון האסלאמי לבין המועדון הערבי 
ושבט הצופים של חיפה ולהקת הכרמל. התוצאה הייתה הפקת שמונה מחזות בשלושה 
חודשים, הנפרשות על נושאים שכתבו יוצרים בחיפה וכאלה של מולייר ושייקספיר. 
כאשר המשורר של פלסטין, עבד אלכרים אלכרמי, בחר את חיפה לחיות בה, הוא 
הוקסם לא רק מימה ומההר, אלא גם מחיי התרבות, וכך הוביל עם חבריו חנא נקארה, 

אמיל חביבי ואמיל תומא את המועדון האורתודוקסי.

כך הופיעה חיפה של אתמול בארמון הבארוקי שקירותיו קושטו בציורים המשקפים 
בתמימות את המפגש בין הארץ לשמיים ואת משחקי הנשמה עם הגוף וניסיונות כושלים 

של ההיטהרות מהחטא.

כשאנו נזכרים ומזכירים 
את אותם הימים שלפני 
העקירה, אנו מציירים 
לעצמינו מולדת 
השופעת חיים. זאת 
בניגוד למה שלמדנו 
בבתי הספר של ישראל, 
כי ארץ זו הייתה שממה 
ומכוסה ביצות ומלריה, 
וכי הייתה "ארץ ללא עם 
שהמתינה לעם בלי ארץ"
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השלג לא פסק בעיירה זלצבורג כשנשאנו את המזוודות שלנו והתרחקנו מהימה הקפואה 
בדרך למטוס. אתה מביט דרך חלון המטוס כלפי מעלה ומוצא שמיים כחולים ובהירים 
ושמש זורחת. מביט כלפי מטה שם אתה מגלה עננים לבנים המסתירים את המישורים 

הרחבים אשר מכוסים שלג, כפי שהוא מכסה את הימה הקפואה.

כשהשלג נמס האדמה שוקקת חיים.

העלים הירוקים חוזרים אל העצים,

 הציפורים שלא סובלות את הקור, חוזרות.

הפלאחים יוצאים מבתיהם כדי לחרוש ולזרוע.

במדרחובות של הערים יושבים האוהבים בבתי הקפה, בזלצבורג כשברקע לחנים של 
מוצרט, ובחיפה שם מפציעים שיריה של פיירוז בקפה "פתוש", שם ברחוב האהבות 

והיין, רחוב אבו נוואס, שם מתחיל מסע חדש בזיכרון של חיפה.

תרגום: מרזוק חלבי     

שם ברחוב האהבות 
והיין, רחוב אבו נוואס, 
שם מתחיל מסע חדש 
בזיכרון של חיפה.



8.5

Interview with Ye'ala Hazut,
Director and Curator

of Beit HaGefen Gallery 

يعيلة حزوت، مقابلة مع 
الجاليري وأمينة  مديرة 

الكرمة  في بيت 

Encounters
in the Gallery

لقاء في
الجاليري

ከወ/ሮ ያኤል ህዙት የቤት
ህጌፌን ጋላርያ ዳሊክተር

 በጋላርያ
 ግንኙነት፦ቃለ

መጠይቅ

ראיון עם יעלה חזות,
מנהלת ואוצרת הגלריה בבית-הגפן

מרכז תרבות ערבי יהודי בחיפה

מפגשים
בגלריה

 интервью с Яэлой Хазон:
директором и куратором
галереи Бейт Ха Гефен

Встречи
в галерее
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"בית הגפן, שנוסד בשנת 1963, פועל במישור המקומי, הארצי והבינלאומי במגמה 
ליצור מקום מפגש של תרבות וחברה בין יהודים וערבים וכדי לעודד ולקדם את 
ההבנה והקיום בצוותא" כתוב באתר הארגון. איך משתמשים בתרבות כאתר מפגש? 

שיחה עם יעלה חזות, אוצרת הגלריה בבית-הגפן.

 

אנחנו יודעים שאירועי או אתרי תרבות יכולים להיות אתרים של מפגש והיכרות, 
וגם אתרים המשרטטים גבולות בין-קהילתיים ולא מאפשרים כניסה לזרים. איך 

את רואה את זה בתפקיד שלך? 

אחד התפקידים שלי כפי שאני רואה זאת הוא להעלות שאלות ולעודד חקירה. השאלה 
היא איך את מאפשרת לזהות כלשהי להתקיים בזכות עצמה, ומצד שני מאפשרת גם 
את החיבור או את הנזילות, את המארג שלא רק משמר את אותן קטגוריות. אני חושבת 
על המפגש של הקהל עם קודים שהוא לא גדל בתוכם והוא לא נתקל בהם ביומיום, 
ואיך מתוך המפגש הזה ניתן לאפשר גם לצופה וגם לאמנים איזו חקירה חדשה, גם 

של עצמם וגם של האמנות שלהם. 

בחג החגים 2011 התערוכה המובילה היתה נאמן למקור, והיא עסקה במשמעויות של 
הנאמנות הזו. ניסינו לבחון אלו מקורות אנחנו בוחרים לשמר, איך משלבים את ההיסטורי 
בתוך החדש, איך ניתן לקיים צמיחה ופיתוח לצד שימור. אחד מחלקי התערוכה הוצג 
בבניין ההיסטורי של עיתון אל-איתיחאד, שהוא מקום חשוב ועיתון חשוב, שהוציא אנשים 
שייצגו את הזהות המקומית. העבודות בבניין התייחסו לזהות של המקום: ביניהן הוצגו גם 
פריטים מתוך האוסף של טוני אשכר, אספן ששומר במחסניו  פריטים ההמייצגים את 
ההיסטוריה הבנויה של המקום - דלתות, חלונות וכן הלאה. טוני משמר את העבר, ולי 
ברור לי שהוואדי הוא שכונה שמשוועת לשימור, אבל גם להתחדשות, בשילוב שיתאים 
לאנשים שחיים פה. צריך לשמר את הזהות הישנה, אבל גם לתת אופק התפתחות 

לתושבים. זהו אחד האתגרים כפי שאני רואה אותו. 

זו היתה עבודת אוצרות משותפת 

פריד אבו שקרה היה שותף שלי לאוצרות, וזה היה תהליך מאוד מלמד. המטרה היתה 
לייצר תמונה מורכבת, הרבה מעבר למה שעושים הרבה פעמים, כשריקוד דבקה נתפס 
כמה שמייצג את הערבים. צריך להתקדם מעבר לזה, להשתחרר מהמובן מאליו ולאפשר 

לדברים להיות יותר דינאמיים. 

זו אחת הביקורות נגד חג החגים – שזה אירוע שמשמר את הערבי בתפקיד מוכר 
החומוס ורוקד הדבקה 

אני יודעת ומסכימה. לכן המרחב האמנותי צריך לייצר משהו אחר, להישאר בקטגוריות 
הישנות זה לא מעניין. יש כאן מפגש בין אמן, אוצר וקהילה. מה שחשוב זו לא רק 
התערוכה הסטטית שנשארת בתוך הגלריה, אלא כל ההתרחשות מסביב. זה מעלה גם 
שאלות על אופן החיבור בין בית-הגפן לשכונה, איך עובדים בתוך שכונת מגורים ערבית, 
נוצרית-מוסלמית, מסורתית. השאלה היא מה המשמעות של התערוכה בתוך המרחב 

המטרה היתה לייצר 
תמונה מורכבת, הרבה 
מעבר למה שעושים 
הרבה פעמים, כשריקוד 
דבקה נתפס כמה 
שמייצג את הערבים. 
צריך להתקדם מעבר 
לזה, להשתחרר מהמובן 
מאליו ולאפשר לדברים 
להיות יותר דינאמיים. 



הזה, מה החיבור של תושבי השכונה, איך עושים משהו שהוא גם רלבנטי, גם מתחשב 
במקום ובקודים שלו, וגם מצליח לייצר משמעות וחדשנות לתושבים ולמבקרים מחוץ. 

אנשים מהשכונה באים לגלריה?

כרגע לא, אבל זה משהו שאנחנו מנסים לעבוד עליו. נדרשים זמן ונכונות הדדית כדי 
לבנות הכרות, קשרים אישיים ואמון. זה משהו שהוא גם תוצר של דברים אחרים – אין 
בתי-ספר ערבים עם מגמת אמנות. הציווי של 'לא תעשה לך פסל ומסיכה' תקף גם 
באסלאם, אז גם כל התפיסה של האמנות הויזואלית היא שונה, מידת הפתיחות היא 

אחרת, לפחות אצל חלק מהאנשים. 

על התערוכה ההיא עבדנו בזמן בלתי-אפשרי ומאוד קצר, אני לא חושבת שהתושבים 
היו שותפים, ממש לא. המטרה היא ליצור שותפות מלאה. אני לא תושבת הוואדי, אני 
מתערבת בתוך מרחב שהוא לא שלי, אבל אני מציעה שנעבוד ביחד כדי לפתח וכדי 

לחזק את הקיים.  

לא אומרים 'מי את היהודיה שתבואי לפתח לנו'?

לא יודעת אם אמרו לי את זה ישירות, אבל זה בטוח נאמר. זה מעלה חששות, להתפס 
בתור "יהודייה המציעה - להכיר את התרבות הערבית". אבל אני לא מוכנה שהקטגוריות 

האלו יהיו כל מה שמגדיר אותי. זה נראה לי מצומצם מאוד.   

אני כאן כי מבחינה אישית ומקצועית אני רוצה להיות כאן ואני מאמינה בחשיבות 
של העשייה המנסה ליצור גשר ודיאלוג כפי שאנחנו פועלים לעשות בבית הגפן. אני 
גם מאמינה בפיתוח תרבותי בתחום האמנות בחיפה, בתקווה שיצוצו מרכזים נוספים 
לאמנות. אם זה היה צריך להיות מנוהל על-ידי ערבי? בוודאי שחשבתי על זה, אבל זה 
לא מרכז תרבות ערבי בלבד, זה מקום שמייצר מפגש, זה התפקיד שלו, ולתפיסתי יש 
כאן מקום לכולם.  בבית-הגפן בכלל יש צוות משותף. יש מנהל תיאטרון ערבי, יש מנהלת 
תכניות, יש פה גם ערבים וגם יהודים ואני מנהלת את הגלריה. השאיפה היא ליצור בית, 
זה מקום פתוח לאוצרים ולאמנים ולכל מי שרוצה לעבוד וליצור כאן. אחת המטרות 
היא טיפוח האצרות בחברה הערבית, אוצר הוא בונה דעת קהל ומייצר שיח וביקורת. 

איזה מן תוצר המפגש האמנותי הזה מייצר? מה קורה לאנשים?

אני תוהה האם מפגש של קהל עם עבודות האמנות שפריד ואני ייצרנו בנאמן למקור 
האיר עבורם דברים באור שונה או הניע מחשבה. אני בטוחה שכן, במידה כזו או אחרת. 
הוצגה בתערוכה עבודה של אשרף פוארכי, שבה אום כולתום הוצגה לצד חמור, סימבול 
חוזר בעבודותיו שהינן בעלות אופי ביקורתי. אם יש שוני בתגובות בין יהודים וערבים? 

ישנו שוני שקשור בתפיסות עולם, מסורות, חינוך לערכים שונים וכן הלאה. 

העלתם שאלות משמעותיות על נאמנות, בגידה

כדי לעשות את זה נדרשת חקירה עצמית מעמיקה, יש בזה הרבה מורכבויות, צריך גם 
לעבור את זה מבחינה אישית. אני גם מאמינה שלאמנות, מפני שהיא בלתי-אמצעית, 
יש את האפשרות לחצות גבולות באופנים לא מקובלים, לאפשר דיאלוג מסוג אחר, 

אני לא תושבת הוואדי, 
אני מתערבת בתוך 
מרחב שהוא לא שלי, 
אבל אני מציעה שנעבוד 
ביחד כדי לפתח, כדי 
לחזק את הקיים. התחום 
שלי הוא תחום האמנות, 
זה מה שיש לי להציע.  



 אורנה בן שטרית - רז
מראה כללי
תערוכה בבית הגפן
החג של החגים
דצמבר 2008

לפעמים סוג של חיבור רגשי. תערוכה איננה מבקשת להיות פרופגנדה בדמות שלט 
"די לכיבוש". תערוכה היא מפגש עם יצירה, טקסט, מרחב והקשר המעורר מחשבות 
סביב תכנים שלעיתים אינם קלים לעיבוד. לכך נדרש התיווך האוצרותי, לעיתים כטריגר 

המעורר ומניע חשיבה שונה.



רולי רוזן 

Rolly Rosen

Роли Розен

رولي روزن 

יונת שלום
בחפ"ק

Peace Dove
 in the Front

Command
  - Room

 Голубь мира на
переднем крае

حمامة سالم
في غرفة
األمامية القيادة 
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א. נפל בגורלנו <  

אפריל 2011, רחבת תיאטרון אל-מידאן ברחוב הנביאים. בפנים מתקיים באותו בוקר 
טקס עצוב: על הבמה מונח ארונו של ג'וליאנו מר, ערבי-יהודי, מי שניסה לבטא בדרכו 
ובאורח חייו שייכות כפולה או מכופלת – לערכים של חירות ושוויון, למשפחה וחברים 
יהודים, ללאום הערבי, וגם להיפך. יומיים קודם לכן נורה מר בידי  רוצח בסמטאות 
ג'נין, עכשיו מגיעים רבים, בעלי זהויות יהודיות או ערביות, להיפרד ממנו. כמו בחייו, כך 
גם במותו יצר מר סוג של מרחב יהודי-ערבי משותף, מבלבל ומבולבל.  המרחב הזה 
מתקיים על במת אולם התיאטרון בטקס הפרידה, אך גם כשאני עולה למעלה, לרחבה, 
אני מגלה שם מחזה מהחיים, אשר כאילו נכתב בידי מחזאי מוכשר אשר ביקש לתאר 

את הדרמה של החיים בעיר. 

על רצפת הרחבה שלפני הבניין מתמקמת קבוצת תלמידים גדולה, הם מתיישבים 
בהמוניהם על הרצפה. אני תוהה אם הם הגיעו ללוויה, אך הקשבה מהירה מגלה כי 
הם נקלעו לכאן מסיפור אחר "פה ממול היה מבנה של תנועות הנוער הערביות, וגם 
כאן היו קרבות" אומר להם המדריך המזוקן, ומתוך דבריו מתברר לי בהדרגה כי מדובר 
בתלמידי תלמידי תיכון עירוני א', שהגיעו לכאן במסגרת סיור 'בעקבות לוחמים' הנערך 

כחלק מההכנות ליום העצמאות ויום הזיכרון המתקרבים. 

המדריך משחזר באוזניהם את מהלך הקרבות בשכונה – מי ירה על מי וכמה נהרגו 
ברחוב הזה ממש. הסיפור הוא סיפור הגבורה המוכר על מעטים מול רבים, אבל אז 

פתאום הוא אומר עוד משהו, טקסט לא צפוי לסוג כזה של סיור. 

"אנחנו מצד אחד מציירים תמונה של קרבות, אבל מצד שני אני גם רוצה לצייר תמונה 
אחרת של העיר חיפה" הוא אומר. "נפל בגורלנו שבעיר הזו יש 'מיקס' של דתות וקבוצות".  
המילה 'נפל בגורלנו' עוד תשוב ותהדהד, אך בינתיים הוא ממשיך להסביר את תוצאותיו 
של אותו גורל. "למשל" הוא מספר "אצלנו, בעירוני א', למד תלמיד שאמו היתה יהודיה 
ואביו היה ערבי. קראו לתלמיד הזה ג'וליאנו מר, והתלמיד הזה נרצח בג'נין שלשום. 
מהמקום הזה, שבו אנחנו מציינים קרבות בין יהודים לערבים, יצא מסע ההלוויה שלו. 

אז יש לנו כאן בליל של דברים."

מצד אחד, הוא אומר "מבית-הספר שלנו יצא אדם שעבר לג'נין, מצד שני יוצאים מאצלנו 
חיילים קרביים". גם ג'וליאנו, הוא ממהר להבהיר "שרת בצבא -  הוא היה בצנחנים, שלא 
יהיו אי-הבנות".  התלמידים נראים מתקשים לעכל את הסיפור על הצנחן בוגר בית-
הספר שחצה את הקווים, בלבל את הגבולות ושבר את כל  הקטגוריזציות האפשריות, 
אך המורה אינו עוצר לדון ב'בליל' הזה. "אז יש לנו כאן את המיקס, ולמרות שלא תמיד 
אנחנו מסתדרים, אנחנו כן חיים ביחד" הוא אומר "לכן ביום הזה אנחנו לא הולכים 
עם דגלים - לא כי אנחנו מתביישים במדינה" הוא שוב ממהר להבהיר "אבל אנחנו לא 
רוצים --- ביום הזה, במקום הזה, אנחנו מבקשים שלא תשירו את השירים שאתם שרים, 
תשירו 'שלום עליכם'."  אני תוהה אילו שירים הם שרים בדרך כלל, אבל גם יודעת את 
התשובה, אין צורך לנחש. "מכאן" הוא ממהר לעבור נושא "אנחנו נעבור לגן הזיכרון, 

נעמוד דקה דומיה לזכר הנופלים". 

"אז יש לנו כאן את 
המיקס, ולמרות שלא 
תמיד אנחנו מסתדרים, 
אנחנו כן חיים ביחד" 
הוא אומר "לכן ביום הזה 
אנחנו לא הולכים עם 
דגלים



התלמידים קמים, כמה בנות מצחקקות מתחילות לשיר 'הבאנו שלום עליכם' ולמחוא 
כפיים. מישהו, מורה אחר כנראה, משתיק אותן 'יש כאן הלוויה'. הוא אומר.  צעיר עם 
סרט 'סדרן' בערבית על זרועו, מתעצבן: "הוא לימד ילדים תיאטרון ואת כולם הצבא 
הישראלי רצח" הוא אומר, מספר במשפט אחד את הסיפור שלו על מר-חמיס, תלמיד 
עירוני א' והצנחן הגיבור. מורה  אחר של הקבוצה, לא המדריך שדיבר קודם, אומר לו 
"יותר מדי טוב לכם כאן, תלכו למדינות שלכם". הסדרן לא עונה לו, והתלמידים קמים 
והולכים. עוד בוקר בחיפה, עיר שעל-פי המודל שלה, מבטיח ראש העיר, יונה יהב, 

בדברי הפתיחה שלו לספר על תולדותיה – יצמח השלום .

ב. יונת שלום בחפ"ק < 

האירוע המבלבל והמבולבל הזה, שאליו עוד נחזור, הוא דוגמה אחת מני רבות לאופן 
שבו משורטטים ובו זמנית גם מטושטשים קווי התיחום הלאומיים על פני המרחב 
האורבאני במהלך חיי היומיום בעיר בכלל, ואירועי תרבות פומביים בפרט. סיפורו של 
מורה התיכון שהובא בפתיח, אשר ניסה – בתדריך לולייני מרתק של מספר דקות מול 
תלמידיו – גם לשרטט את הגבול באמצעות הסיור 'בעקבות לוחמים' ועיצוב האחר כאויב, 
אך בו-זמנית גם לטשטש את קו התיחום הנוקשה ולהציג איזו זהות חיפאית מקומית 
משותפת, שבה האחר הוא שכן שבו יש להתחשב, מבטא בתמצית את המתח הזה, ואת 
ההתנהלות בתוכו. זהו מתח הנוצר בעיר בין השאיפה להיות 'עיר עברית במדינת הלאום 
היהודית' לבין השאיפה להציג את עצמה כ"מודל של דו-קיום'. תמונה אחת, מאירועי 

פתיחת חג החגים בדצמבר 2009 כמו מבטאה בתמצית את המתח הזה. 

על מעקה מרפסת בית אבן מוזנח מבתי הוואדי, שהפכה לרגל האירוע לבמה שעליה 
הצטופפו מנחי ומנחות הטקס בבגדיהם החגיגיים, תלויים היו שני סמלים: סמל החגיגות, 
יונת שלום צחורה המבקשת לעוף, הוצמדה למעקה, מבטאת בכנפיה הפרוסות את חלומה 
של העיר להמריא אל-על, להיות סמל לשלום ולדו-קיום. אך שלט אחר, שהוצמד גם 
הוא אל אותו מעקה, סיפר סיפור אחר: "חפ"ק"  היה כתוב שם באותיות אדומות גדולות 

"הכניסה למורשים בלבד!"  

יונת השלום, הבנתי אז, כלואה בחפ"ק – הלא הוא חדר הפיקוד הקדמי, המשמש בדרך 
כלל לניהול מלחמות, לא שלום. קשורה ברגליה לשיח המיליטריסטי, היא תתקשה 
להמריא – ועם זאת, קשה היה שלא להתפעל מן הניסיון: משק הכנפיים כמו נשמע 
באוויר, עולה גם מן הנאומים בטקס. דבריו של ראש העיר על השכנות הטובה וחגיגית 
החגים המשותפת הופרעו רק על-ידי מראם של אינסוף אנשי הביטחון העצבניים 
שהקיפו אותו ואת אורחו מופז,  ועל-ידי פלוגת המג"בניקים על נשקם שהתפרסה על 
הגגות לרגל האירוע. ועם זאת, הפרשנות לא היתה בהכרח חד-משמעית. יונת השלום, 
חשבתי אחר-כך, יכולה להיות כלואה בחפ"ק, אך היא יכולה גם להמות שם את המיית 
השלום שלה,  לנפנף בכנפיה מול תכניות הגנרלים, לחפש פירורים בין מפות הקרבות, 
ולהפריע למהלך התקין של התדריכים וקבוצות הפקודות. יונת השלום בחפ"ק, אם 

על מעקה מרפסת בית 
אבן מוזנח מבתי הוואדי,   
תלויים היו שני סמלים: 
סמל החגיגות, יונת שלום 
צחורה המבקשת לעוף, 
ושלט אחר: "חפ"ק!, 
הכניסה למורשים 
בלבד!"  
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כן, היא שמו של מחזה  רב-משמעי, כמו העיר בתוכו הוא מתנהל. סיפורו של סיור 
'בעקבות לוחמים' אשר נקלע, שלא בטובתו, ללווייתו של ג'וליאנו מר-חמיס יכול להיות 
דוגמה לאופן שבו יונת השלום מפריעה לחפ"ק: מה שאמור היה להיות סיור המבנה 
זהות יהודית גאה ולוחמת מול האוייב הערבי, הפך גם – בתוקף הנסיבות, ובאופן לא 
מתוכנן – לסיור שלימד, כמעט בעל כורחו, על הצורך להתחשב בקיומו וברגשותיו של 
ה'אחר' בעיר. מחזה השחזור של כיבוש רחבת הנביאים, אשר אמור היה להתקיים, באופן 
סימבולי כל-כך, ברחבה שלפני תיאטרון אל-מידאן, הסתיים בנסיגה טקטית – אם לא 

אסטרטגית: בלי דגלים, תוך שירת הבאנו שלום עליכם, צינית ככל שתהא. 

ג. הצגה של זהויות < 

הנחת היסוד של המחקר התבססה על הנחה תיאטרלית משהו, על-פיה הזהויות הקבוצתיות 
הן הבניות תרבותיות המתכוננות באופן דינאמי במרחב העירוני, ולא תכונות מהותיות 
סטטיות ופרימורדיאליות. במילים אחרות, העיר איננה נתפסת כמיכל לשתי קהילות 
קוהרנטיות, אלא כאתר בו שחקנים שונים משחקים תפקידים שונים, המדגישים או 
מטשטשים את הזהות של עצמם ושל האחר במגוון הקשרים. כך למשל, עבר המדריך 
מעירוני א' במהירות מסחררת מתפקיד המורה היהודי הגאה למורשת קרב לתפקיד 

המורה החיפאי לחיי סובלנות, וחוזר חלילה. 

ההסתכלות הזו אינה מובנת מאליה:  היא דרשה ממני להשתחרר מן המבט המקובל 
כל-כך על כולנו, הבוחן איפה יש יהודים ואיפה ערבים, ולצאת מנקודת הנחה כי בעיר 
מסתובבים בני-אדם, המדגישים או מטשטשים את הערביות או היהודיות שלהם ושל 
שותפיהם להתרחשות, או מנהלים על כך משא ומתן בכל רגע  נתון. התבוננות מעמיקה 
בתהליכים אלו מעלה כי כוחות השרטוט והטשטוש אינם שני כוחות נפרדים, ולעיתים 
קרובות אותם אנשים, באותם מהלכים, גם משרטטים וגם מטשטשים את הגבולות, 
בו-זמנית. כך למשל, טקס פתיחת חג החגים גם משרטט את הגבולות, כאשר – לפחות 
על הבמה – הוא מעלה מיצג של שתי קהילות מובחנות ונפרדות כביכול, אשר כל אחת 
מהן רוקדת את ה'ריקוד שלה', חוגגת את 'החגים שלה', פועלת כביכול בתוך התרבות 
שלה.  בו בזמן, מעצם הזמנתם של כלל תושבי העיר 'לחגוג ביחד', האירוע גם מטשטש 
את הגבולות, כאשר ברחוב )ולא על הבמה( קשה בדרך כלל לדעת מיהו ערבי ומיהו 

יהודי, ומתכוננת סוג של קהילה משותפת. 

ד. ההיפ-הופ משותף ומפריד < 

בסיכומו של דבר, נראה כי בעיר מתקיים ריקוד מורכב של צעד קדימה ושניים אחורה 
)או להיפך( שבו הכוחות הסותרים מאזנים זה את זה, ויונת השלום והחפ"ק לומדים 
לרקוד, לשיר ולנגן  זה לצד זה באיזה דו-קיום 'תרבותי', מתוח, בתנועה מורכבת ורבת 

בעיר מסתובבים בני-
אדם, המדגישים או 
מטשטשים את הערביות 
או היהודיות שלהם ושל 
שותפיהם להתרחשות, 
או מנהלים על כך משא 
ומתן בכל רגע  נתון. 



פנים. בתוך הריקוד הזה, משחקים אלמנטים תרבותיים גלובאליים, כמו למשל סגנונות 
מוזיקאליים כדוגמת ההיפ הופ, הרגאיי ודומיהם, כסוג של מצע משותף, אשר באמצעותו 

הגבולות משורטטים ומטושטשים – שוב, בו-זמנית ובמקביל.

ביטוי אחר לכך ניתן היה למצוא בערב הופעות של מרכזי הנוער העירוניים, שנערך 
במרכז התרבות החיפאי – האודיטוריום במרכז הכרמל – בחסות העירייה בחודש מרץ 
האחרון. את האולם הגדול, המשמש בדרך כלל לקונצרטים חגיגיים או מופעי בלט 
'תרבותיים', מילאו הפעם נערים ונערות דוברי ערבית, לצד נערות יוצאות אתיופיה 
בחולצות חשופות כתף, ג'ינס סקיני ונעלי עקב מחודדות, ופה ושם גם נערות מוסלמיות, 

עם כיסוי הראש המסורתי המתלווה גם הוא לג'ינס וחולצות גולף.  

בתחילת הערב עלו על הבמה שתי תלמידות, שחורה ולבנה, וסיפרו כי המופע יערך 
ברוח המחאה החברתית של הקייץ האחרון. הסיפור שקישר בין המופעים השונים היה 
על צעירים חיפאיים – יוצאי אתיופיה וברית המועצות, ערבים ויהודים – אשר מתאגדים 
נגד ניסיון למנוע מהם להיכנס למסיבות. "אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו בכבוד, שלא יפלו 
בינינו!" אומרת הנערה האתיופית. הם מנסים לגייס את חבריהם, לא תמיד מצליחים, 
חלקם אדישים, לא קל להנהיג מחאה. אך בסופו של דבר הם מצליחים, ובסוף המופע 
הם עומדים כולם יחד, ומקריאים את נאומו של מרטין לותר קינג בעברית, ערבית, 

אמהרית ורוסית. 'יש לי חלום' 'עינדי חילם'. 

את הסיפור המרתק הזה, המופיע כל-פעם כקטע קישור קצר, קוטעים מופעים של 
מרכזי הנוער השונים: נערות ממרכז עבאס, רוקדות ג'ז לצד בנים הרוקדים קטעי 
Breakdance עוצרי נשימה -  נערות יוצאות אתיופיה מנווה יוסף שרות שיר מקהלה 
עדין שמתחלף בריקוד ג'ז עם תנועות הכתפיים האופייניות לריקוד המסורתי של הקהילה.  
ממרכז הנוער גיבורים מופיעה להקת דרבוקות, וכשהם מסיימים חצי אולם עומד 
ומוחא כפיים, כמה מן הנערות עולות על הבמה ורוקדות ריקודי בטן. כך מצליח המופע, 
באופן מרתק, גם לייצג את המסורות אותן מביאים בני-הנוער מן הבתים או הקהילות 
הייחודיות שלהם, וגם לייצר חוט מחבר של ריקוד או מופע משותף. בין לבין מגלגלים 
קטעי הקישור את סיפור המאבק נגד האפליה, המסתיים, כאמור, בנאום "יש לי חלום."  
העובדה שהחלום הזה הוא made in USA אולי איננה מפתיעה – התרבות הישראלית 
הרוויה בלאומיות מבחינה לא יצרה, בינתיים, אתוס דומה, וכך יש פה דוגמה לאופן שבו 

אתוסים גלובאליים מאפשרים לגשר על קונפליקטים מקומיים.

על פניו, אם כן, ניתן לראות באירוע הזה אירוע שבו ניצחה היונה את החפ"ק, אך כמו 
תמיד, גם כאן לא היה ניצחון חד-משמעי. "היום אתם נוער, זה כיף, אבל מחר תהיו 
חיילים" הזכירה סגנית ראש העיר, יוליה שטריים, בנאומה למשתתפים – שרבים מהם, 
באופן ברור, דווקא לא ילבשו מדים. החפ"ק שוב שלח את שליחיו, יונת השלום שוב 

נפגעה – אבל מן הסתם לא באופן סופני, אלא רק עד חג החגים הבא. 

יהב, יונה: הקדמה: כולנו תוצר של 'כור ההיתוך' של העיר חיפה. בתוך: שרפמן דפנה ונחמיאס 
אלי, עורכים: תה על מרפסת הקזינו, דו-קיום בחיפה בתקופת המנדט הבריטי 1920-1948. 

   1

 הם מנסים לגייס את 
חבריהם, לא תמיד 
מצליחים. אך בסופו של 
דבר הם מצליחים, ובסוף 
המופע הם עומדים 
כולם יחד, ומקריאים את 
נאומו של מרטין לותר 
קינג בעברית, ערבית, 
אמהרית ורוסית. 'יש לי 
חלום' 'עינדי חילם'. 
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קוים מנחים לניהול 
וקידום תרבות עירונית 

בעיר משותפת <

בעיר מרובת קהילות, יש לאירועי תרבות 
קהילתיים תפקיד כפול: הם יכולים לאפשר 
תרבותם  את  לשמר  השונות  לקהילות 
הייחודית, אך בו זמנית ובמקביל הם יכולים 
לשמש כגשר 'בין-תרבותי', להזמין חברי 
קהילות אחרות להשתתף בהם, וכך לאפשר 

היכרות והכרה בין הקהילות. 

בחיפה מתקיימים אירועים שונים המנסים 
ליצר מרחב בין-תרבותי, שבו יש מקום 
לשפות, לנרטיבים ולתרבויות השונות, אך 
גם נוצר מרחב משותף. תהליך בנייתם של 
אירועים כאלו הוא מורכב, ומצריך השקעה 
מעמיקה בבניית יחסי אמון בין השותפים, 
תוך שמירה על גבולות מחד, אך גם פריצתם 

מאידך.

שימוש בשפה שאינה השפה הדומיננטית 
חשוב לשימורן של תרבויות ומסורות, וגם 
הוא יכול לשמש כגשר לאחרים כאשר 
מידע על המתרחש בעיר מתורגם לשפות 

אלו. 

חשוב לא להניח כי בני קהילות שונות 
מתעניינים רק בתרבות של קהילת המוצא 
שלהם. מימדים רבים באמנות ובתרבות הם 

אוניברסאליים, ויש לשמרם ככאלו.

יצירה מקומית, ולהשקיע  חשוב לטפח 
ביצירת מרחבים ואירועים המאפשרים 

הצגתה לקהל הרחב.   



קול חיפאי

אני הגעתי לחיפה בגלל התיאטרון, זה 
היה הגשר שחיבר אותי לעיר. בעצם 
התחלתי את החיים המקצועיים שלי 

בתיאטרון חיפה, אבל אז עשיתי 
את זה מתל-אביב. אחר-כך הייתי 

במקומות אחרים, ואז עודד קוטלר 
הזמין אותי, באופן שפיתה אותי לעבור 

עם המשפחה. זו היתה המדיניות של 
העירייה, למיטב ידיעתי עד עכשיו רק 
מעטים נשארו בעיר. אני כבר 16 שנה 

פה, המשפחה שלי כבר לגמרי רואה את 
עצמה כחיפאית, אבל אני בעצם עדיין 

מרגיש כמו תל-אביבי בחיפה. 

סיני פתר
יליד 1954, במאי תיאטרון 

עצמאי, לשעבר המנהל 
האמנותי של תיאטרון חיפה, 

מתגורר בכרמל הצרפתי 

להיות תל-אביבי בחיפה זה כל-מיני 
דברים. מצד אחד זה להתפעל 

מהפסיפס האנושי והיופי של המקום 
ואיכות החיים שלו, ומצד שני זה 

להתגעגע לכל מה שאין לחיפה שזו 
הויטאליות האורבאנית של תל-אביב. 

מיטב מכרי וחברי,  הקהילה האמנותית 
שאיתה אני באינטראקציה נמצאת 
בתל-אביב, לא פה. בכל השנים פה 

הצלחתי ליצור קשרים, אבל לא קהילה 
חיה ונושמת שאני יכול להרגיש חלק 
ממנה. זה לא נורא כואב, כי המרחק 

מתל-אביב לחיפה הוא 50 דקות ברכבת. 
אז אני חי במידה רבה בין שתי ערים. 

איכות החיים היא שילוב של יכולת 
לגור בדירה שלא היתה מתאפשרת לנו 

מעולם בתל-אביב. החיים בין הכרמל 
לואדי ניסנאס הם עשירים ואני מרגיש 
את זה: אני יכול לשבת בקפה מסדה, 

עם יהודים וערבים מסביב, אני לא 
מרגיש עוינות או מתחים אולי לפעמים 

סקרנות. 

יש קבוצה של אנשי תיאטרון פלסטינים 
שעבדתי איתם, שביימתי איתם, גם 

ג'וליאנו היה אחד מהם. אני מגיע 
לפעמים להצגות באל-מידאן, עם 

מכרם חורי אני כבר כמה שנים עמל 
להקים סטודיו למשחק וקולנוע שאולי 

יקרום עור וגידים. אבל זה מאוד פרקטי, 
לא כדי להפגין דו-קיום אלא כי מכרם 

הוא איש מקצוע מצויין. 

חיפה מכילה את כל מה שצריך במזרח 
התיכון החדש. רואים את הדור החדש 
שצומח בין מסדה לבן-גוריון, דור חדש 
של אינטליגנציה פלסטינית צעירה עם 
תודעה עצמית מפותחת. אני רואה את 

השחקנים הצעירים שהיו תלמידים שלי, 
את האופן שבו הם משתלבים בתיאטרון 

אל-מידאן ובקולנוע הישראלי, 
הפלסטיני והבינלאומי. 

 אני כבר 16 שנה פה, 
המשפחה שלי כבר 
לגמרי רואה את עצמה 
כחיפאית, אבל אני בעצם 
עדיין מרגיש כמו
תל-אביבי בחיפה. 

יס
 ל

קי
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ם 
לו

צי
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אני לא יודע עד כמה הצעירים 
הפלסטינים בחיפה מעוניינים בסוג של 

קהילה אמנותית מעורבת, אני חושב 
שהם עסוקים מאוד בבניית הזהות 
שלהם. הם מקיימים את הדיאלוג 
מדי פעם, אבל לצרכים פוליטיים 

קונקרטיים. לעומת זאת הדור מבוגר 
מרגיש מותש מהמאמצים והאכזבות של 

הדיאלוג, כשהאינתיפאדה השנייה היא 
נקודת השבר הגדולה ביותר. 

ועם זאת, יש איזה חיי יומיום של 
דו-קיום. יותר ערבים מתחילים לגור גם 
באזור הזה, של הכרמל הצרפתי למשל. 
בבניין מולנו יש לפחות שתיים או שלוש 
משפחות ערביות. אני רואה בזה כמובן 

תופעה חיובית, ולא נתקלתי בשום בעיה 
הקשורה לשכנות המעורבת הזו. אולי 

יש, אבל אני לא יודע. 

אני כן מודע לזה שבכרמל התפתחה 
עם הזמן חרדה מערבים, למשל 

חרדה גדולה מהשתלטות ערבית על 
קמפוס חיפה. אבל כל זה נעשה באופן 

מאוד סובטילי, כי בעירייה מזהים את 
הפוטנציאל הרב-תרבותי של חיפה גם 
כלפי חוץ, ובנקודות מבחן היסטוריות 
הם עמדו בפרץ לגונן על האוכלוסייה 

הערבית. יחסית יש פה סטטוס קוו 
מאוד סובלני. 

אני רואה גם מעמד בינוני מאוד חזק 
של יוצאי חבר העמים, שבלי כל ספק 

ישפיע ומשפיע על מה שיקרה. אני 
רואה את זה בהדר, בשפה המדוברת, 

בהשפעה הפוליטית החזקה של 
מפלגות ימין כמו ישראל ביתנו בעיר, 

במנגנון העירוני. אני חושב שחלק 
גדול מהם יצאו כבר מהגטו, הם חלק 

בלתי-נפרד מהכרמל, מבתי הקפה, 
בטכניון בודאי. הגרעין הזה, הוא מאוד 

מורגש, וגם לו יש צרכים תרבותיים 
שצריכים לקבל מענה. כשאני ניהלתי 

החיים בין הכרמל לואדי 
ניסנאס הם עשירים ואני 
מרגיש את זה: אני יכול 
לשבת בקפה מסדה, עם 
יהודים וערבים מסביב, 
אני לא מרגיש מתחים. 
אולי לפעמים סקרנות. 

אני לא יודע עד כמה 
הצעירים הפלסטינים 
בחיפה מעוניינים בסוג 
של קהילה אמנותית 
מעורבת, אני חושב שהם 
עסוקים מאוד בבניית 
הזהות שלהם.

את התיאטרון עשיתי מאמץ להקים 
תיאטרון רוסי. אני חושב שהתיאטרון 

העירוני צריך להיות תיאטרון גג שמכיל 
תיאטרון בכמה שפות. 

אני מאמין שהתרבות יכולה להוות 
גשר בין הקבוצות, לא ליצור נישות. אם 

אל-מידאן יתגבר על המשברים שלו, 
אני מקווה שיהיה לו עניין להפוך את 
העבודות שלו לעבודות שגם הציבור 
היהודי יכול להיחשף אליהן, למשל 

באמצעות תרגום מוקרן. 

אם היתה הכרעה להשקיע בעיר 
ביצירת תרבות מקומית, אני חושב 

שאפשר היה להביא לפה יוצרים ואנשי 
תרבות מתל-אביב. אם צעירים שגומרים 
בתי ספר למשחק ואומנות היו מקבלים 
הזדמנות ליצור פה, להקים סטודיו, אם 
היה סיבסוד עירוני, אפשר היה לחולל 

פה סוג של מהפיכה. אני חושב שחיפה 
משוועת ליצירה מקומית: חיפה תישאר 

תמיד פרובינציה, אבל היא יכולה 
להיות פרובינציה משמעותית, זה כבר 

קרה בהיסטוריה, התיאטרון פה היה 
קטליזטור של דברים.

המאמץ הכי גדול צריך להיות על 
תשתית פתוחה וסובלנית של יצירה 

מקומית. הדבר הזה מחייב תקציב כי 
זה לא דבר שיכול לשאת את עצמו. 

מוכרחים שיהיה מצב שהאנשים 
האלו יקומו בבוקר בבית-קפה בחיפה, 

ולא יגיעו לתיאטרון ויחזרו חזרה 
בלילה. כשניהלתי את התיאטרון 

אחד התסכולים הגדולים שלי היה 
שהסתיימה ההצגה ורציתי לשבת עם 
הקולגות בבית-קפה אבל כולם לקחו 
את המונית לתל-אביב ואני נשארתי 

לבדי. זה משהו שצריך לנסות לשנות. 



זכרון עירוני  9
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1948 מספר תושבי חיפה  "בשנת 
הגיע לכ- 144,000,  מתוכם 70,000 
ערבים ו 74,000 יהודים. בשנת 1949 
נמנו בעיר כ- 88,000 תושבים, 85,000 
יהודים ורק 3,000 ערבים".  כך כותבת 
זה.  סועאד דיאב במאמרה בפרק 
כיצד מתמודדת עיר משותפת עם 
זיכרון עירוני טראומטי כזה? האם 
ניתן לקיים חיים משותפים לצידם 

של נארטיבים שונים? 

מזהותה  חלק  הוא  עירוני  זיכרון 
של עיר, הוא מספר את סיפורה או 
סיפוריה, מעצב את ההווה, מאפשר או 
לא מאפשר חשיבה על עתיד משותף. 
באופנים מגוונים, כל אחד בדרכו, 
מנסים כותבי המאמרים להתמודד 
את  לפענח  החיפאי,  הזיכרון  עם 
החורים השחורים שהותיר אחריו, 
ולהציע דרכים לחשיבה אחרת, צופה 

פני עתיד, על העבר. 

גיל בר
רחוב אלקלעי 2010



9.1

9.3

9.2

9.6

מחיקה של
נוף עירוני בחיפה < 

על שתיקה והשתקה, 
היסטוריה ועיר משותפת <

ואדי סאליב
שכבות <

היסטוריה בעין ההווה:
דו-קיום מלמטה,

במחקר ובפרקטיקה <

9.5

9.4

בית תומא,
זיכרונות מהמרפסת <

אמיל
נשאר

בואדי <

דר' זיוה קולודני

סועאד דיאב  רולי רוזן 

עדנה גורני

יעקב חפץ 

רגב נתנזון

392 

408 

420 

404 

414 

428 



]391[

קול חיפאי:
אינה טישקו <

קווים מנחים
להתמודדות עם

זיכרון עירוני
בעיר משותפת  <

431 438 



דר' זיוה קולודני

מחיקה של
נוף עירוני

בחיפה 9.1

Dr. Ziva Kolodny

 Доктор Зива Колодны

The Effacement
of Haifa's Urban
Landscape

Стирание
городского
 вида Хайфы

ዶ/ት ዚቫ ቆሎዳኒ የሃይፋ ውበት 
መደምሰስ 

د. زيفا كولودني المنظر  طمس 
المديني
حيفا في 



]393[

מבוא <

..."מפעל נאה של הריסת העיר העתיקה, אשר סכנה את בריאות העיר ויופייה", כך כינה 
אבא חושי, בנאום שנשא לרגל היבחרו לראש העירייה, את 'מבצע שקמונה', המבצע 
הצבאי להריסת העיר העתיקה בחיפה עם תם המערכה על העיר באפריל 1948 )ארכיון 

חיפה 14.1.1951(.

ערב המלחמה שימשה העיר העתיקה כמרכז מגורים, בנייני הציבור והדת של הקהילה 
הערבית בחיפה. במהלך ימים ספורים נהרס חלק ניכר מהאזור, אשר ננטש על 
ידי כ- 65,000 תושביו הערבים במהלך ימי הלחימה ובשנה שקדמה להם. ליציאתם 
ההמונית של ערביי חיפה קדמה עזיבה הדרגתית של כ- 30,000 תושבים ערבים בין 
דצמבר 1947 לאפריל 1948, מרביתם ממעמד הביניים ותושבי העיר האמידים. עזיבתם 
המוקדמת פגעה קשות במורל התושבים הערבים שנשארו ושימשה להם דגם חיקוי 
לנטישתה הדרמטית באפריל )מוריס 1991(. מתוך 98,284 תושבי העיר שנמנו במפקד 
מיום 9.11.48 נותרו בה 3,566 תושבים ערבים בלבד, אשר הועברו להתגורר בשכונת 
ואדי ניסנאס ורחוב עבאס )חיפה 1954; גורן 2004(. את רשמי ביקורה בחיפה באותם 
ימים סיכמה גולדה מאיר, ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית דאז, במשפט "זה 
דבר מחריד לראות את העיר המתה".  את חיי העיר השוקקים החליפו הררי הריסות 
– 300,000 מטר מרובע של  פסולת בניין, אשר המתינו לפינויים על ידי קבלן שזכה 
במכרז בסכום של אלף לירות ישראליות. כנסיות, מסגדים ובתי כנסת נותרו בשלמותם 

בלב השטח ההרוס בהתאם לפקודת המבצע.

מעיר מעורבת בעלת מספר דומה של יהודים וערבים, תחת שלטון מנדטורי בריטי 
ומועצת עיר בעלת רוב ערבי, הפכה חיפה תוך זמן קצר ל'עיר עברית', מנוהלת על ידי 
הנהלת עיר חדשה בעלת רוב למפלגות הפועלים בראשות אבא חושי. במקביל, הפכה 
חיפה שער הגירה לאלפי עולים חדשים. מבין 190,000 נפש שהגיעו לארץ בין מאי 
1948 למארס 1949, שוכנו בחיפה 24,000 עולים, רובם בבניינים שננטשו בשכונות 
הערביות באזור העיר התחתית – ואדי סאליב, העיר תחתית, הדר תחתון, ואדי ניסנאס, 

חליסה והמושבה גרמנית.

הריסת העיר העתיקה סומנה כצעד אל-חזור ואותתה על מגמות תכנון ופיתוח העיר 
בעתיד. מיד עם תם 'מבצע שקמונה' יזמה העירייה תחרות אדריכלית רעיונית פומבית 
לתכנון המרחב הערבי שננטש בלב העיר.  מחיקת 'העיר הערבית' בראשית ימי המדינה 
הייתה עבור חברי הנהגת העיר הזדמנות לייצר באמצעות כלים תכנוניים ובזמן קצר 
זהות עירונית חדשה, עברית ומודרנית, ולמצב את מקומה של עיר הפועלים )'חיפה 
האדומה'( ככוח אלקטורלי מקומי של מפלגת מפא"י וכמרכז שלטון אזרחי של הפרויקט 

הלאומי המדומיין.

הדיון המוצע במאמר עומד על מקומו המרכזי של הנוף כמחולל תהליכים ומבנה זהויות 
וכעדות ממשית ומדומיינת של זיכרון עירוני אישי. מנגנוני ייצור הנוף, כך אטען, הם 

מחיקת 'העיר הערבית' 
בראשית ימי המדינה 
הייתה עבור חברי הנהגת 
העיר הזדמנות לייצר 
באמצעות כלים תכנוניים 
ובזמן קצר זהות עירונית 
חדשה, עברית ומודרנית.



מנגנוני ייצור הנוף, הם 
פעולה ממשלית מכוונת. 
היא מתווכת על ידי 
עשייה מקצועית ומהווה 
כלי אידיאולוגי המעצב 
את התודעה

פעולה ממשלית מכוונת. היא מתווכת על ידי עשייה מקצועית ומהווה כלי אידיאולוגי 
המעצב את התודעה, הנוצר ונוצר מחדש בהתאם לתפישות המשתנות מעת לעת. הדיון 
מתמקד במנגנון 'מחיקת נוף', ובוחן כיצד מנגנון ייצור זה מסייע לקידום תהליכים חברתיים 
ותרבותיים בעלי מימד היסטורי מתמשך מאז אירועי 1948 ועד ימינו, כאידיאולוגיה החבויה 
בתוך פרוצדורות התכנון. כאן עולות שאלות כמו - כיצד שוקעו תכנים אידיאולוגיים 
לתוך תהליך מחיקת הנוף? מי היו הגורמים הפעילים בייזום, הנחייה ומימוש תכנים 
אלו? מהו דפוס הפעולה?  האם אכן חלחלו תפישות תכנון הנוף הממסדי ה'רשמי' אל 
תודעת תושבים בעיר? כיצד נתפש תוצר הנוף המחוק על ידם? במקביל לחקירת ייצור 
הנוף המתמקד בסיפור ההגמוני של הנוף ומצוי בנבכי הארכיוניים ועולה מראיונות עם 
המתכננים, ניבחן  גם הרובד האישי של מחיקת הנוף. הוא נישען על עבודה אתנוגרפית, 
הכוללת תצפית משתתפת ושיחות עם אנשים על התייחסותם לנוכחות שאריות נוף 

העיר העתיקה לשעבר. 

הדיון בנוף וייצורו, העומד על חשיבותו בעיצוב המרחב, מתחולל בעולם ובישראל בכמה 
זירות מחקר. בזירה האדריכלית, 'ייצור נוף' )'landscape production'( הוא פעולה 
מקצועית מתוכננת ומודעת המעצבת את הנוף )Harris 2007(.  הדיון בנוף ובאופני 
ייצורו עומד לאחרונה במרכז מחקרים העוסקים במושג 'נוף'. הוא בוחן את אופני יצירתו 
כאמצעי כוח של שליטה או הסדרה, וכדרך להנחלת רעיונות וערכים ממסדיים או 
אידיאולוגיה שלטת )Corner 1999(. דיון זה מאתגר את התפישה הרווחת של הנוף 
כפסיבי ואסתטי )Meyer 2002(, וכ"דרך ראייה" )"a way of seeing"( מובחנת המפרשת 
את האופן בו נחווה הנוף. הדיון בנוף ואופני ייצורו מחדדים את היותו של הנוף מוצר 
אדריכלי תכנוני. הוא תולדה של עבודה מקצועית של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכננים 
ומהנדסים המגוייסים למטרה זו על ידי פוליטיקאים וביורוקרטים המנהלים את מהלכי  
ייצור הנוף. באמצעות פרקטיקות ופרוצדורות מקצועיות מוסכמות מתהווה הנוף ונתפש 
כגורם המעצב את התודעה של החווים אותו. כלומר, הנוף הוא מוצר אידיאולוגי. הוא 

מכוון ומשתנה בזמן ובמרחב בהתאם לתפישות פוליטיות המשתנות מעת לעת. 

בזירה השנייה, בתחומים כמו גיאוגרפיה, היסטוריה, אנתרופולוגיה או אמנות, המושג 
'נוף' )'landscape'( הוא בעל התייחסות דואלית. מחד הוא מושג קונקרטי הקשור 
לאספקטים הפיסיים של הנוף, מאידך הוא מוצר תרבותי סובייקטיבי המאפשר פרשנות 
אישית וקולקטיבית. לאחרונה מתמקדים מחקרים בתחומים אלו  במושג 'ייצוג נוף' 
)'landscape representation'(, ובמיוחד בבחינה ובפרשנות של ייצוגי הנוף דרך 
טקסטים ספרותיים, ציור  וצילום )Cosgrove 1998(. כאן נתפש הנוף בעיקר כמושג 
חזותי או תחושתי, הקשור לטבע או למרחב פתוח ואל מה שרואים ותופשים במבט, 
אמיתי או מדומיין. הגיאוגרף Kenneth Olwig        , טוען למשל כי בעצם השתנותו 
התמידית משמש הנוף כסוכן וכמתווך של ידע בתהליכי גיבוש זהות עבור יחידים 
וקבוצות בחברה. באמצעותו מועברים מסרים אידיאולוגיים גלויים או מוצפנים ע"י גורמים 

.)Mitchell 1994( שלטוניים, כמו למשל השלטון הקולוניאלי

)2002(
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מחיקת נוף העיר העתיקה 1920-2010  <

נוף  מחיקת  של  תהליך  המבטא  נוף  ייצור  מנגנון  הוא   )'erascape'( נוף'  'מחיקת 
זיכרון  ומחיקת  פיסית  והחלפתו באחר, המושתת על פרקטיקות  של העלמה  קיים 
)Kolodney and Kallus 2008(. בחיפה של 48, מחיקת נוף העיר העתיקה ויצירתו 
הערבי  אופיו  להריסת  כלי  העיר  הנהלת  חברי  עבור  היווה  במקומו,  חדש  נוף  של 
ופתוח'  'קדמה  עם  המאופיינת  חדשה  ובנייה  נחשלות,  עם  המזוהה  האזור  של 
של  המרכזי  תפקידה  את  תפש  חושי  אבא   .)'progress and development'(
ואת  ותרבותיים,  פוליטיים  רעיונות  של  והנחלה  להפצה  ומדומיין  פיסי  כמצע  העיר 
כפי  העירוני,  במרחב  מסומנת  לאומית  שייכות  להבניית  העיר  נוף  של  המכונן  כוחו 
שהצהיר: "אנו נעצב את סגנונה, דמותה, תכנה והווי חייה של העיר, משום שהאינטרס 
שלנו מזוהה עם האינטרסים של העם" )חושי 1954:21(. חושי גם הבין את החשיבות 
בגיוס ידע מקצועי מתאים למהלכי ייצורו ולתחזוקתו של נוף העיר כמתווך ארוך טווח 
בין הריבון, הטריטוריה והקהילה. בהתאם, הוחלף מהנדס העיר הבריטי ליונל ווטסון 
ייזום  סמכות,  כמקור  העיר  לראש  ישירות  כפוף  היה  אשר  חדש,  תכנון  צוות  ומונה 
תכניות ומעקב שוטף אחר מימושן בהתאם לכוונותיו. מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר 
הקולוניאלי,  לשלטון  משיוכו  נבע  ווטסון  של  תפקידו  סיום  כי  עולה   2.2.1952 מיום 
מאחר ו"אינו חפץ בשינויים שחברי הנהלת העיר החדשה מבקשים להוביל ואינו מחויב 
למנגנון המפלגתי אלא מונע על ידי כשרון, חריצות ומקצועיות בלבד" )ארכיון העיר 

חיפה 2.2.1952(. 

בתחומי  נערכה  אשר  העיר',  מרכז  דמות  ל'עיצוב  הפומבית  האדריכלית  לתחרות 
המרחב הערבי שננטש - הוגשו 13 הצעות של משרדי אדריכלים מהמובילים במדינה 
האגף  מנהל  עמד  השיפוט  צוות  ובראש  ושביב(,  גולדברגר  רכטר,  )כמו  עת  באותה 
לתכנון ארצי, האדריכל אריה שרון. התכנית זוכת התחרות, של האדריכל הירושלמי 
עיר  מרכז  ולהסדיר  לארגן  המבקש  מודרניסטי,  תכנון  על  מבוססת  שביב,  מיכאל 
המרחב  אל  התייחסו  הפוליטיקאים,  בעקבות  המתכננים,  וקריא.  ברור  באופן  חדש 
כריק המצפה לתוכן – לתכנון נטול סמני זהות של העבר הערבי )המקומי( או היהודי 
)הגלותי(. התכנית גם נעדרת התייחסות למאפייני זהותו הפיסי של האתר, כמו למבנה 
הטופוגרפי והגיאומורפולוגי הקיים: גבהים, ים, מצוק, לשרידי צמחייה, ריצופים, גדרות 
או מבנים שנותרו בשטח. בריאיון עם האדריכלית לאה גרינברג )2008(, שהשתתפה 
בתחרות ולימים שימשה כמנהלת המחלקה לתכנון העיר בעיריית חיפה, היא מתארת 
את אתר התכנון כמעין "מגרש חול ללא כללי משחק מוקדמים", ואת התכנית הזוכה 
באותה  להתאים  יכלה  היא  גרינברג,  טוענת  אוניברסאלית,  תכנית  זוהי  כ"ראוותנית". 
של  ההשראה  מקורות  את  תואמת  התכנית  בעולם,  או  בארץ  אחר  מקום  לכל  עת  
האדריכלים באותה תקופה שהוכשרו בעיקר באנגליה וגרמניה, אשר חלקם עבד תחת 

המשטר הבריטי בארץ או הושפע ממנו.

התכנית הזוכה היא גיאומטרית ופונקציונלית, בעלת קווים ישרים וביטוי פלסטי כשל 
מכונה. היא כוללת משטחי בינוי רחבים של סדרת בניינים רבי קומות, ביניהם פרושים 

המתכננים, בעקבות 
הפוליטיקאים,  התייחסו 
אל המרחב כריק 
המצפה לתוכן – לתכנון 
נטול סמני זהות של 
העבר הערבי המקומי או 
היהודי הגלותי.

 בחיפה של 48, מחיקת 
נוף העיר העתיקה 
ויצירתו של נוף חדש 
במקומו, היווה עבור 
חברי הנהלת העיר כלי 
להריסת אופיו הערבי  
של האזור המזוהה עם 
נחשלות, ובנייה חדשה 
המאופיינת עם 'קדמה 
ופתוח'. 



ידי עורקי תנועה הראשיים. מרכז  עירוניות המופרדים על  ורחבות  שטחים פתוחים 
הכולל  אזרחי-לאומי  כמרכז  ומיוצג  נפרדת  עירונית  יחידה  מהווה  המתוכנן  העיר 
ביטוח  לאומי,  בנק  כמו  פרטיות  בחברות  שיאוכלסו  קומות(  רבי  )מגדלים  'עופלים' 
ברוח  ותרבות.  שעשוע  בידור,  מסחר,  מבני  ממשלה,  משרדי  לצד  ספנות,  וחברת 
עקרונות ה- C.I.A.M מבטאת התכנית תשוקה מודרניסטית לשליטה בייצור נוף על 
ידי בנייה חדשה, כחלק מיכולת טכנולוגית להסדרת נוף טבעי ופרוע ויצירת נוף חדש 
ורציונאלי. באמצעות התכנון מיוצר נוף המזוהה עם השלטון העברי וסממני תרבות 
מערבית, האמור להעלים נוף ערבי נטוש וחרב המזוהה לא רק עם נחלשות וילידות, 
אלא גם עם האויב הערבי של המדינה הצעירה. בהתאם, תשתקף דרך חלונות בתי 
העיר הממוקמים במרומי הר הכרמל ומורדותיו תמונת נוף חדשה. נוכחותו המתמדת 
רב-חשיבות  שיקול  היה  העיר  תושבי  ידי  על  הנצפה  העתידי  העיר  מרכז  נוף  של 
בתפישת התכנון וברצון הנהלת העיר בפינוי ההריסות ושאריות הבתים שנותרו ובניית 
מקום חדש התפור לפי מידותיהם, כפי שטען חושי )1954:21(: "המבנה הטופוגרפי 
והגיאופיסי של עירנו מחייב שמירה קפדנית, לא רק על התכניות הכוללות אלא 
גם על הצורה הארכיטקטונית של כל בית, הנראה בחיפה כמעט כעל כף יד ובכל 
הצדדים". נוכחותו היומיומית מעלה לדיון את מקומו המשמעותי של הנוף בהבניית 
מאליו,  כמובן  קרובות  לעיתים  נתפש  הוא  בה  בעיר  ותרבותיים  חברתיים  יחסים 
העיר  ממוקמת  בה  הסביבה  של  הטבע  ומאפייני  המיוחדת  הטופוגרפיה  תוצר 

 .)Kolodney and Kallus 2008a(

הרחיבו  הם  ההרוס.  העתיקה  העיר  בשטח  רק  לא הסתפקו  העירייה  גורמי  כאמור, 
את שטח התכנון לאזורים סמוכים שננטשו ברובם על ידי תושביהם הערבים והפכו 
עם תם המלחמה ל'נכסי נפקדים' בניהול המדינה. 'חוק נכסי נפקדים' שאושר בכנסת 
בשנת 1950 קבע את מעמדם החוקי של הנכסים )קרקעות, בתים, שטחים חקלאיים 
ישראל.  מדינת  בשטח  המלחמה  במהלך  הפליטים  אחריהם  שהותירו  וכדומה(, 
האפוטרופסות  מועצת  של  לניהולה  הנפקדים  נכסי  הועברו  החוק  אישור  בעקבות 
במשרד המשפטים. מהאפוטרופוס הועברו הנכסים לאחריות 'רשות הפיתוח', ומאוחר 
יותר לניהול 'מינהל מקרקעי ישראל'. בסקר מצב קיים שהוכן כרקע לתחרות הוגדרו 
אזורים אלו כ'אזור משכנות עוני ושטחי שיקום שיש לבנותם מחדש' התכנית התנתה 
את הבינוי החדש בהריסת מבני המגורים שאוכלסו ברובם על ידי עולים והעתקתם 
של כ- 20,000 תושבים לשיכונים חדשים שנבנו באותה עת ברחבי העיר. לגבי אזור 
ואדי ניסנאס, אליו הועברה אוכלוסיית חיפה הערבית  אחרי 1948, סברו המתכננים כי 
"חלק מהאוכלוסייה הערבית ישאף לעבור לשיכונים.... ולהתפנות מהבנייה הצפופה של 
בתים קטנים וישנים".  דויד ברוצקוס )1956(,  אשר שימש כמנהל הלשכה המחוזית 
לתכנון בירושלים, סבר כי התכנית הינה חלק ממגמה תכנונית רדיקלית של המדינה 
הצעירה ל'שיקום חלקי ערים מיושנים' בערים ותיקות, כדוגמת ירושלים, לוד, אשקלון 
וצפת. הוא חשש כי באמצעות תכנית השיקום תסיר הרשות המקומית מעצמה אחריות 

לשיקום ההזנחה הפיסית בשכונות אלה.

אך הריסת העיר העתיקה בחיפה לא הייתה יוזמה של חיפה הריבונית. היא עוגנה עוד 
בתכניתו של המתכנן הנודע פטריק גדס לעיר בהזמנת מושל הצבא הבריטי משנת 
בשנת   שאושרה  העירונית  המנדטורית   המתאר  ובתכנית   ,)Hyman 1994(  1920

נוכחותו המתמדת 
של נוף מרכז העיר 
העתידי הנצפה על ידי 
תושבי העיר היה שיקול 
רב-חשיבות בתפישת 
התכנון וברצון הנהלת 
העיר בפינוי ההריסות 
ושאריות הבתים שנותרו 
ובניית מקום חדש 
התפור לפי מידותיהם
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1934. בשלושים שנות שלטון המנדט בחיפה היוותה העיר חוליה ברשת ערי הנמל של 
האימפריה הבריטית ומרכז אסטרטגי וכלכלי בינלאומי במזרח התיכון.  בהתאם, תוכננו 
בעיר נמל חדש, אזור תעשייה פטרוכימי, ורשת תשתית מודרנית של מסילות ברזל, 
כבישים ותקשורת. בדומה לערי נמל קולוניאליות כמו קייפטאון, כלכותה, סינגפור או 
אלג'יר, היוו העיצוב והתכנון העירוני מכשיר מודרני רב עוצמה ליצירת סדר חדש וכלי 
פוליטי להבאת גלגלי המודרניזציה לאזורים הנשלטים–נחשלים )לתפישתה(, כדוגמת 
'חיסול',  'הרס',  Home(. מונחים כמו   1997( עיירת החוף של חיפה בראשית המאה 
'פירוק', 'הסרה', 'הרחקה', 'הסרה', 'בנייה מחדש', 'חידוש', 'שכלול' ו'שיפור', אשר חלחלו 
לז'רגון המקצועי ברחבי הקולוניות, שימשו גם את השיח התכנוני-אדריכלי המתגבש 

 .)Kolodney 2011( של מנגנון מחיקת הנוף בחיפה באותה עת

בין  פיסי למעבר תשתיות  ומחסום  היווה מטרד  המרקם הצפוף של העיר העתיקה 
כן הוחלט בראשית שנות  אזור התעשייה במפרץ לבין הנמל המתפתח במערב. על 
ניכרים מהמרקם  כרוך בהריסת חלקים  עורק מרכזי רחב שהיה  על סלילת  ה-30  
והאפידמי  הסניטארי  הפיסי  במצבה  דן  אשר  מקיף,  סקר  נערך  בהמשך  העירוני. 
החמור של העיר העתיקה וסייע לגיבוש החלטה על הריסתה הכוללת בשנת 1947 
העיר  מהנדס  מדו"ח  למשל  ללמוד  ניתן  הירוד  הסניטארי  מצבה  על   .)2006 )גורן 
המתריע מפני פריצת מגפת דבר במקום: "ביולי 1947, כבשנים קודמות, פרצה בעיר 
העתיקה מגיפת דבר. הממשלה, מחלקת הבריאות והעירייה ערכו מיד מלחמה נמרצת 
במגיפה...כאמצעי מונע הוקפה העיר העתיקה באזור של ד.ד.ט. כמו כן נערך ציד נמרץ 
על עכברושים. שלטונות הצבא הבריטי סיפקו כמויות גדולות של ד.ד.ט. ושיתפו פעולה 
במערכה הכללית. זה בפעם הראשונה ניסו להכניע את העכברושים בעיר העתיקה 
ובסביבותיה ע"י הצפת צינורות הביוב במים רבים. נראה, כי ניסיון זה הצליח במידה 
ניכרת, כי מספר רב של פגרי עכברושים הופיעו בים, בקרבת מוצאי הביוב" )ארכיון 

העיר חיפה 1947/1948(. 

נציגי  בשיתוף  מחדש  האזור  לבנוי  אדריכלית  תחרות  קיום  על  הורה  העיר  מהנדס 
אגודת האדריכלים הערבית והיהודית, אשר תציע תכנון עדכני ומודרני ותהא פתוחה 
בפני אנשי מקצוע "מפלסטינה והמזרח התיכון". ראוי לציין כי התחרות לא נתקלה 
זכתה  ומקרב תושבי המקום  וערבים כאחד,  יהודים  בהתנגדות מקרב אנשי מקצוע, 
כל  גם  סומנו  העתיקה,  העיר  להריסת  ליוזמה  בנוסף  בלבד.  ספורות  להתנגדויות 
השכונות הערביות הסמוכות אליה )ואדי ניסנאס, ואדי סאליב, חיפה העתיקה, חרט-
אל-תנק, רובע אל יהוד, אזור שער הכרמליתים והבורג' התחתון( כ'תחום שיקום' שיש 
לבנותו מחדש על פי "תורת התכנון המודרני". הנחיות הבינוי שנקבעו ל"תחום שיקום"  
ייעדו שכונות אלו למעשה להריסה.  ההנחיות התנו כל בנייה חדשה או תוספת בנייה 
בניין,  קווי  זהים בשטחם, הסדרה חדשה של  בנייה  למגרשי  וחלוקה מחדש  בתכנון 
מרווחים, גובה ואחוזי בנייה, והקצאות שטחים לצרכי ציבור לטובת דרכים ותשתיות, 
מבני ציבור ושטחים פתוחים.  מאחורי קודים תכנונייים אלו, הנוגדים את אופי הבינוי 
יוזמה  למעשה  מסתתרת  השנים,  במהלך  במקום  שהתפתח  דורי  הרב  המסורתי 

למחיקת המרקם הפיסי והאנושי הקיים של המרחב הערבי בעיר טרום 1948.

אך הריסת העיר 
העתיקה בחיפה לא 
הייתה יוזמה של חיפה 
הריבונית. היא עוגנה עוד 
בתכניתו של המתכנן 
הנודע פטריק גדס לעיר 
בהזמנת מושל הצבא 
הבריטי משנת 1920

המרקם הצפוף של העיר 
העתיקה היווה מטרד 
ומחסום פיסי למעבר 
תשתיות בין אזור 
התעשייה במפרץ לבין 
הנמל המתפתח במערב. 

מהנדס העיר הציע 
לקיים תחרות אדריכלית 
לבנוי האזור מחדש, ראוי 
לציין כי התכנית לא 
נתקלה בהתנגדות מקרב 
אנשי מקצוע, יהודים 
וערבים כאחד



היוזמה הבריטית להרס העיר העתיקה מאומצת למעשה ע"י קהילת הלאום ומבוצעת 
התכנון  לתפישת  נחרצות  התנגדו  החדשה  העיר  הנהלת  שחברי  למרות  ידה.  על 
העיר  צרכי  טובת  לפני  האימפריה  טובת  את  לטענתם,  העמידה,  אשר  הבריטית, 
ותושביה, הם ראו בה הזדמנות ליצירת תדמית עירונית חדשה ומודרנית.  כך נרתמו 
חיפה  נוף  הבניית  לתהליך  קולוניאליות  ואדריכלות  תכנון  ופרקטיקות  ידע  למעשה 
בימי ראשית ימי המדינה. אוריאל שלון, יו"ר ועדת הפיתוח העירונית, הצדיק את ביצוע 
לכלל  והממשלה  העירייה  הגיעו  המנדטורי  השלטון  בימי  "עוד  כי  בטענה  התכנית 
יסודות של  על  ולקוממה מחדש  יש להרוס את העיר העתיקה של חיפה  כי  הכרה 
תכנון מודרני. עם כל הרומנטיקה שבירושה זו של העבר האוריינטלי שימש חלק זה 
של העיר מטרד מבחינת התחבורה והתברואה הציבורית והפרעה רצינית להתפתחות 
הזוכה  ההצעה  של  והשאפתני  המודרניסטי  התכנון    .)1954 )שלון  בכללה"  העיר 
בתחרות האדריכלית ל'עיצוב דמות מרכז העיר' הוטמע בתכנית האב בראשית שנות 
ה-50 ובתכניות מפורטות שהוכנו למקום בהמשך. תכנית 'מרכז שקמונה' משנת 1982, 
הציעה לדוגמא הקמת "יחידת תכנון מושלמת פונקציונלית וארכיטקטונית–אסתטית 
כאחד".  התכנית הגדירה מתווה בינוי חדש הכולל חלוקה חדשה לחלקות, קויי בניין 
חדשים  נפחים  וכן  ופתחים  גגות  אופי  גמר,  לחומרי  מפורטות  אדריכליות  והנחיות 
המוחק שוב את את מרקם העיר העתיקה, מגמד את בנייני הדת שנותרו באתר וזר 

לבינוי שנותר בסביבה – העיר התחתית, ואדי סאליב ושכונת הדר הכרמל. 

כחמישים שנה אחרי 'מבצע שקמונה' עמד אזור העיר העתיקה לשעבר נטוש ושומם, 
כפצע בלב העיר המסרב להגליד.  תהליכי 'מחיקת נוף', אשר התחוללו באתר במהלך 
כשיקול  הנוף  של  למקומו  עדות  הם  כיום,  גם  וממשיכים  האחרונות  השנה  שישים 
מרכזי במאבק על מחיקת אופיו הערבי של המקום. התכניות הסידרתיות שיועדו לו 
התממשו בחלקן בתחילת שנות ה-90 עם הקמת פרויקט 'קריית הממשלה' בגבולות 
העיר שנהרסה. מטרת הפרויקט הייתה לייצר מתחם ריכוזי של מבני שלטון ומסחר, 
בלב  המשפט.  והיכל  לאומי  ביטוח  בניין  הפנים,  משרד  האוצר,  משרד  מבנה  כמו 
ואדי  שכונת   בנייני  חורבות  ולמרגלות  לשעבר,  הערבית  העיר  של  פצועה  סביבה 
סאליב המתפוררים במעלה ההר, התרוממו בניינים - סמלים לעידן הגלובלי של שנות 
בעת  תקופה.  באותה  בישראל  מרכזיות  בערים  שהוקמו  למבנים  בדומה  האלפיים, 
קבלת פרס רכטר למבנה בית המשפט תיארה אדריכלית הפרויקט ברכה חיוטין את 
הבניינים המתפוררים סביב היכל המשפט כ"בניינים רומנטיים המשתקפים מחלונות 
בית המשפט", והעידה כי המבנה "משתלב ברחוב ובסביבה העירונית, והחולף על ידו 
אינו חש מאויים או נפעם מול הרשות השופטת הספונה בהיכליה" )זנדברג 2007(. 
אך הבניין, אשר הוגדר על ידי מתכנניו כ"בולט בצניעותו", הוא מהודר ומזדקר באופן 
המגמד את הולך הרגל לאורך הרחוב, ורחבת הכניסה אליו הצטמצמה לכדי ספסל 

בודד החובק עץ זית.

למרות שחברי הנהלת 
העיר החדשה התנגדו 
נחרצות לתפישת התכנון 
הבריטית, הם ראו 
בה הזדמנות ליצירת 
תדמית עירונית חדשה 
ומודרנית. 

בלב סביבה פצועה של 
העיר הערבית לשעבר, 
ולמרגלות חורבות בנייני 
שכונת  ואדי סאליב 
המתפוררים במעלה 
ההר, התרוממו בניינים-
סמלים לעידן הגלובלי 
של שנות האלפיים.
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ארבעה סיפורים של מחיקת נוף עירוני < 

האחרונה  המאה  במהלך  העתיקה  העיר  באזור  שהתחוללו  הנוף  מחיקת  תהליכי 
מעלים את נוכחות הנוף כגיליון מרובה שכבות )palimpsest(. בחיפה, כעיר ישראלית 
מעורבת, הם מאתגרים את השיח על הנוף והשתקתו.   כיצד תופשים כיום תושבים 
התכנוני-אדריכלי  המעשה  באמצעות  בקפידה  תוכנן  אשר  הנוף,  מחיקת  את  בעיר 
ה'רשמי'? האם אכן חלחלו תפישות אידיאולוגיות שהוטמעו באופן מכוון במנגנון ייצור 
הנוף הממסדי אל תושבים בעיר? בין חזיתות מבני הזכוכית והגרניט שנבנו לאחרונה 
נגלים למשוטט באזור העיר העתיקה לשעבר  שרידי חורבות ושאריות בתי כנסיות 
התרוקן  אמנם  המקום  בעיר.  הערבית  הקהילה  עם  ישיר  באופן  המזוהים  ומסגדים, 
מתושביו, אך עקבותיו ניכרים וממאנים להיעלם. עבור תושבים בחיפה, תהליך 'מחיקת 
נוף' הוא חוויה יומיומית. נוכחותו המתמדת של הנוף והעדרו, הנצפה  דרך חלון או 
מרפסת ממרומי הר הכרמל ומורדותיו ועל ידי המבקרים במקום, מעלה שאלות לגבי   
הדיאלקטיקה האישית של 'מחיקת נוף'. האם שועתק אזור העיר העתיקה כזירת מאבק 
על דימוי העיר המתוכננת בתקופות השונות אל תפישות היומיום של תושבים? האם 
קיימת הכפפה ישירה בין תפיסות אשר קובעו בתהליכי מחיקת הנוף ה'רשמי' לבין  
וראיונות  נסיתי לברר במהלך שיחות  נוף'? שאלות אלו  'מחיקת  הנרטיב האישי של 
עומק שערכתי עם מספר אנשים אותם פגשתי באזור במהלך קיץ 2009. סיפורם של 

ק.נ.,  ח.ת. י.ה., ור.כ., אשר בחרו להיות מוצגים בעילום שם, מובאים להלן. 

גברת ק. נ., תושבת חיפה בת 82, זוכרת היטב את סמטאות העיר העתיקה השוקקות 
היא  המלחמה  לפני  כשנה  ושיחקה.  ביקרה  בהם  משפחתה  קרובי  של  הבתים  ואת 
אליה  בלבנון,  משפחה  קרובי  אצל  להתגורר  ועברה  משפחתה  עם  העיר  את  עזבה 
שבו אחר המלחמה. היא כואבת את הנטישה הפתאומית של ערביי העיר ב-48, באה 
ורכושם.  בתיהם  על  ושמרו  נשארו  לא  שהם  כך  על  ומצרה  מנהיגיהם,  עם  חשבון 
ל"עיר הישנה", כך היא מכנה את אזור העיר העתיקה לשעבר, היא לא הולכת. היא 
גם לא מבקרת בכנסייה שנשארה שם, בה התפללה משפחתה לפני 48. היא מעדיפה 
הנוף  זהו  לדבריה,  החדש,  הערבי  המקום  זהו  הגרמנית,  המושבה  באזור  להסתובב 

החדש של העיר. 

עבור ח.ת., אשר השתתף ב'מבצע שקמונה' והיה מבין החיילים אשר פרצו דרך במרכז 
העיר הנטושה, המקום טראומטי. הוא מצר על הריסת העיר ומצטער כי לא התנגד 
למהלך הצבאי באופן אישי. לשאלתי, האם בעת המבצע היה ידוע על תכניות בריטיות 
להריסת העיר, הוא ענה כי למרות שחלק מחברי ההגנה שפעלו בעיר היו אדריכלים 
הריסת  העירוניות,  בתכניות  המקום  הריסת  לכוונות  מודעים  היו  שאולי  ומהנדסים 
העיר העתיקה לא לוותה במפות או תכניות, אך במהלך 'מבצע שקמונה' נפרץ תחילה 

ציר ראשי )בדומה לתכנית הבריטית( ורק מאוחר יותר נהרסו מבנים נוספים. 

עבור  י.ה. , פעיל חברתי בן 40, הנוף המשמעותי בחיפה הוא נוף החורבות. הוא מסביר:  
"יש נוף פיסי ויש נוף מנטאלי. אסביר מהו נוף מנטאלי. אני גר בשכונת הדר הכרמל, 

בין חזיתות מבני הזכוכית 
והגרניט שנבנו לאחרונה 
נגלים למשוטט באזור 
העיר העתיקה לשעבר  
שרידי חורבות ושאריות 
בתי כנסיות ומסגדים, 
המזוהים באופן ישיר עם 
הקהילה הערבית בעיר. 
המקום אמנם התרוקן 
מתושביו, אך עקבותיו 
ניכרים וממאנים 
להיעלם.



גלויות, אזור  ציון, קבוץ  הולך עשר דקות ברגל לאזור העיר התחתית, לרחוב שיבת 
ואדי סאליב וחליסה. אני פוגש בדרך הרבה חורבות, אני פוגש הרבה פתחים חסומים 
שחוסמים  'זהירות'  או  מסוכן'  'מבנה  או  פרטי'  'שטח  כמו  אזהרה  שלטי  מבנים,  של 
את הגישה. רואים שעטנז של ישן וחדש. לפני 20 שנה לאבי היה עסק קטן ברחוב 
שיבת ציון 25. כשהייתי חייל חשבתי לפתוח שם פאב. זהו מבנה מבטון שנבנה על 
גבי מבנה קיים מהתקופה העות'מאנית. השרידים של המבנה הישן מבצבצים בתוך 
המבנה החדש. רוב המבנה העות'מאני הרוס. כשחפרתי תחת חלל המבנה וגיליתי את 
הבנייה העות'מאנית הרגשתי כמו ארכיאולוג. שיניתי את חדר המדרגות, שיפצתי את 
המבנה באופן מודרני – באותה תקופה הסגנון ששלט היה היי-טקי. ניסיתי לחבר בין 
החוץ והפנים על ידי לבני זכוכית, מעין עיצוב מודרני של תחילת המאה. היה חשוב 

לי להתחבר לנוף של השרידים בחיפה, לשלב בין ההרוס לחדש, בין השבור לחדש". 

לו  )נדמה  הממשלה'  'קריית  של  החדשים  בבניינים  רואה   ,38 בן  העיר  תושב  ר.כ., 
שהמקום נקרא 'קריית רבין'( תמונת ראי של נוף שנעלם. הוא מסביר  - אם מסתכלים 
מלמעלה, מהעיר, על הבניינים הגבוהים, אפשר לראות בעצם את אזור העיר העתיקה, 
את הגבולות שלה – זו כמעט תמונת ראי הפוכה. לדבריו, למרות ההרס הנמשך של 
שרידי הבנוי ההיסטורי והגיחוך בהסתרת כנסיות ומסגדים מאחורי הבניינים החדשים, 
כמו למשל בניין ה'טיל' )כינויו הרווח של מבנה משרד הפנים המזדקר(, או כמו למשל 
'בנק איגוד' ברחוב פלי"ם שמסתיר את הכנסייה, אי אפשר לטשטש את העיר  בניין 
הערבית. הבניין של מסגד ג'ריינה למשל משתקף כל הזמן על בניין הטיל – על חזית 
הזכוכית שלו, הוא הופך ממש חלק מהבניין. המשפחה שלו לא מחיפה, הם משפרעם, 
הוא גר בשנים האחרונות בשכונת הדר ומגיע בימי שישי להתפלל במסגד ג'ריינה וגם 

לפעמים בימים אחרים.

סיכום <

ארבעת סיפורי מחיקת הנוף העירוני, כפי שסופרו לי בקיץ 2009,  חוצים זמן היסטורי, 
מגדר ולאום. הם פותחים צוהר לתפישת מחיקת הנוף כזיכרון אישי ואותנטי של נוף 
פיסי, מדומיין או סימבולי המתמשך על ציר הזמן וממאן להעלם. הסיפורים מפגישים 
הכלוא  דינאמי  מוצר  הנוף  של  היותו  את  ומעלים   הנפש,  לנופי  ממשיים  נופים  בין 
ההגמוני  הנוף  הצליח  אכן  האם  לשלוט.  העיר  בניין  תכנית  מבקשת  בהן  בזיכרונות 
לחלחל לחיי היומיום ולכונן תבניות זהות אידיאולוגיות? באופן מפתיע מציגים סיפורי 
בנוף  ויהודים כלפי השינוי שחל  בין תושבים ערבים  דומות  הנוף האישיים תפישות 
ומנוצחים,  מנצחים  וערבים,  יהודים  של  מראש  ידועים  נרטיבים  מפרקים  הם  העיר. 
התכנוני  בשיח  נתפש  אשר  העתיקה,  העיר  נוף  שלילת  למרות  וקורבנות.  שליטים 
'ישן',  'טראומטי',  כנוף  נתפש  הוא  'ריק', בשיח האישי  או  סניטרי'  'לא  'נחשל'  כ'ערבי', 
הבינוי  במעשה  ראה  אשר  ר.כ.,  של  גילויו  היה  במיוחד  מעניין  'מתריס'.  או  'נוסטלגי' 

באופן מפתיע מציגים 
סיפורי הנוף האישיים 
תפישות דומות בין 
תושבים ערבים ויהודים 
כלפי השינוי שחל בנוף 
העיר. הם מפרקים 
נרטיבים ידועים מראש 
של יהודים וערבים

 הבניין של מסגד ג'ריינה 
למשל משתקף כל הזמן 
על בניין הטיל – על חזית 
הזכוכית שלו, הוא הופך 
ממש חלק מהבניין. 
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החדש את דמות מתאר העיר שנהרסה, כהתנגדות וערעור על תכתיבים אידיאולוגיים 
'מלמעלה' אשר ביקשו לנהל את החיים הממשיים והמדומיינים בנוף העיר 'מלמטה'. 

אך לא יכלו לו. 
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בספטמבר 2010 נפתחה בגלריית פירמידה תערוכה בשם ואדי סאליב / שכבות.  את 
התערוכה אצר יעקב חפץ, שכבר שנתיים לפני כן החל באיסוף החומרים ועבודה 
עם אמנים מסוימים. הטקסט שליווה את התערוכה מתאר את ההתמודדות עם 
מציאות ששחקה את עברה של שכונה מרכזית בעיר חיפה, מציאות בה שמה של 

השכונה נותר אך המקום נהרס עם כול עברו.

הרעיון לתערוכה ואדי סאליב / שכבות, עלה מתוך העובדה שאני יוצר ועובד בחיפה, 
בוואדי סאליב. הנוף הניבט מחלון הסטודיו שלי הוא ואדי סאליב, ומה שנשקף ממנו 
במהלך השנים הוא פעולת מחיקה עקבית שאינה מותירה דבר. כך מתחלפת התמונה 
ורק שמו של המקום נשאר. עיון ממושך בחומרים הקשורים בהיסטוריה הרחוקה של 
המקום ובזו של אחרי 1948, הוליד בי את הרצון לעסוק במקום בדרך שונה משהכרתי. 

ב-1988 נערכה בגלריית "בית היוצר" בחיפה תערוכה גדולה שכותרתה: "רקוויאם לוואדי 
סאליב", אותה ערכו ואצרו גרשון קניספל ונתן זך. הייתה זו מעין תפילת אשכבה למקום 
שחדל להתקיים: שכונה המוטלת בחלקה התחתון של העיר כחלל מנותק מכל סדר 
אורבני. זו הייתה ה"ִשכבה" שבנתה את רעיון התערוכה. רציתי לדון בחלל הריק של 

מקום שאחרי היעלמותו נותר רק שמו, שהמידע עליו מתווה מסלול בשומקום. 

שם התערוכה, "שכבות" מתייחס לחשיפה "הארכיאולוגית" של המקום שנותר כחלל 
בסביבה אורבנית. ניסיתי לבדוק זאת לאור הדימוי של העיר כמקום של מתינות והגינות. 
המחשבה הייתה להציג שכבות, ולהזמין את הצופה "לארגן" הכול ליחידה אחת שבה 
מתרחש ממד הזיכרון. הפירוק השיטתי של "הוואדי" נבחן ומצמיח תהליך הפוך: אני 

"בונה" את ואדי סאליב בשלבים, בשכבות.

מה שאמור להיבחן כאן בסופו של דבר היא האפשרות שמודל זה של ואדי סאליב יוביל 
לחשיבה מחודשת ולהתייחסות שונה, ביקורתית, לדברים שנעשו בזמנו שלא ביישוב 
הדעת. פרופ' יוסי בן ארצי מתייחס לוואדי סאליב כאל "מושג גיאוגרפי הטומן בחובו 
הקשרים היסטוריים, חברתיים וארכיטקטוניים החורגים אף מעבר לתחומי העיר חיפה"1.  
ואכן, גישה זו עומדת גם בבסיס תערוכה זו: ואדי סאליב לא כמקרה מקומי, אלא כמודל 
שאוגר מידע רב על מרקם חיים שלם שאבד, על הזדמנות שחלפה, והמעלה שאלות 

חשובות ביחס לאופי המשך הקיום בארץ.

קיימת הנחה שחיפה היא עיר מעורבת המקיימת בתוכה הרמוניה, שכל אותם תאי 
זיכרון שאוגרים מידע כואב התחלפו בשאיפה לאחדות. פרופ' יפעת וייס קובעת שהעיר 
איננה מעורבת, אך היא עיר הוגנת יחסית2. הצעידה בעקבות האמן עבד עבדי לעבר בית 
משפחתו ההרוס בחלקו, המוצגת כעבודה בתערוכה, ממחישה עד כמה הזיכרון והכאב 
אינם מאפשרים מעורבות והשלמה. פעולות ההרס נעשות באופן גורף, כפי שמציין ד"ר 
גדעון עפרת3, כפעולה של "התאבדות" מרצון שגוררת מחיקה של מבנים היסטוריים 
ונכסים ארכיטקטוניים ותרבותיים.  פעולה זו נבחנת על ידי האמן בילו בליך מאז 2003; 
במיצב בתערוכה,  "הליטוף האחרון", בליך בודק את היעלמותו הפיזית של המקום ואת 
ה"ריק" שנוצר בעקבותיו. גלעד אופיר נע עם המצלמה ממרכזו של ה"ריק" אל הקצוות 
המטשטשים והמוחקים כל זהות, ומחדד את השאלה המרכזית שמעוררת התערוכה: 

הנוף הניבט מחלון 
הסטודיו שלי הוא ואדי 
סאליב, ומה שנשקף 
ממנו במהלך השנים הוא 
פעולת מחיקה עקבית 
שאינה מותירה דבר. 

פעולות ההרס נעשות 
באופן גורף, כפי שמציין 
ד"ר גדעון עפרת3, 
כפעולה של "התאבדות" 
מרצון שגוררת מחיקה 
של מבנים היסטוריים 
ונכסים ארכיטקטוניים 
ותרבותיים. 

وادي
لصليب ا
طبقات



לאן פנינו? האדריכל דרור גרשון מעלה את הטענה: "התוואי החדש שנבנה הורס את 
רצף המרקם העירוני, שכלל מבנים, דרכים ושבילי הולכי רגל, כל אלו יצרו מארג עירוני 
שמאפשר חיים. סלילת הכביש מונעת בעתיד כל פעולת שחזור". בשיתוף עם משרד 

האדריכלים האורבניים הוא מציג שחזור מבנה בוואדי, דוגמה לאפשרות שאבדה. 

התערוכה אינה מציבה התפתחות כרונולוגית של מקרה "הוואדי", אלא את ההיבטים 
השונים בו – מהאישי-אינטימי, כבעבודתה של הצלמת סמרא שאבט הבוחנת את איטום 
הפתחים כזיכרון מטפורי אישי, ועד התיעודי, כמו עבודת המעקב והתיעוד של אברהם 
אילת בצילומיו על הוואדי והחיים בו, שהחלה בשנת 1975 ונמשכה ביתר אינטנסיביות 
מאז ייסוד "פירמידה" והקמת הסטודיו שלו במקום, מעקב אחרי "הדבר ההכרחי שעומד 

לפני העדשה". זו פעולת תיעוד שיש בה גם הרפתקה היוצרת ממד אמנותי. 

"לגור במקום, האם פירושו להשתלט עליו? מה פירוש להשתלט על מקום?", שואל 
ז'ורז' פרק 4. שתי קבוצות אכלסו את המקום; הראשונה גורשה ונטשה ב-1948, ואת 
מקומה תפסו עולים חדשים-מהגרים, בעיקר מארצות צפון אפריקה. החלל שנוצר 
התמלא בצפיפות והפך לשכונת עוני. בעקבות מאורעות 1959 נחרט "ואדי סאליב" 
בתודעה הישראלית כסמל לאפליה עדתית, לניכור חברתי ולדיכוי. היו מי שכרכו את 
ה"נכבה" הפלשתינית במציאות שהתפתחה בשכונה. בראיון שהתקיים לאחרונה עם 
אורי אבנרי5/6  שאלו אותו המראיינים אלי נחמיאס ורון שפיגל, האם קיים קשר בין שני 
האירועים, ואבנרי השיב, "האמת שלא". הוא חוזר בו מטענה מוקדמת וציין שהעובדה 
הפשוטה היא שקבוצה אחת תפסה את מקומה של הקודמת.  האם האחרונה יצרה מקום? 
האם עולים אלו יצרו מרקם חיים חדש? האם התנהל שיח כלשהו בין שתי הקבוצות? 

מיכאל מירו מעלה לאוויר מיצג של "חדשות" מוואדי סאליב, זו פיקציה שבוחנת דרכי 
השתלטות: בשידור הרדיו שלו אוכלוסיות מתחלפות מרצון, אין מאבק. הניסיון האוטופי 
להפוך את ואדי סאליב לשכונת אמנים, כפי שמעלה האדריכל וליד כרכבי ברישומי 
השחזור. עדיין עוסק בתהליך ההשתלטות ובחלום שיקומה של השכונה.  המשורר 
מחמוד דרוויש ביטא את תקוות האב שלא מתקיימת, "- ומי יגור בבית אחרינו אבי? – 
ישאר על כנו כפי שהיה, בני", תקווה שנגוזה עם מגמת ההרס והשחיקה . "אני מביט 
בתצלום, איני מופתע שהוא כמו הולך וגדל", טוען הסופר האיטלקי, ארי דה לוקה.  אני 
מביט במקום וכאילו כל השכבות עולות ומעידות על עצמן כעל פרק מרתק בעברה 

וצמיחתה של עיר7. 

שכונה שאבדה. "יתבונן הקורא בעירו חיפה, יבחן את רגישותה האסתטית, הסביבתית, 
ויתהה על פרשת הריסת שכונת ואדי סאליב. יתבונן, יבחן, יתהה: אפשר שייוותר עם 
מקדש הבהאים",  כך מנסה ד"ר גדעון עפרת להציג מציאות שלאחר מעשה ההרס8. 

תערוכה זו מפגישה קבוצה של אמנים, אדריכלים, צלמים ואזרחים לפרויקט שבא לדווח 
על קיומן של שכבות זיכרון, מהן נבנית התערוכה כולה, כל אחד מהם מביט בעיניו שלו. 
כל המקבץ יוצר שכבה מורכבת ולא אחידה. חלק מהעבודות בוחרות במסע הרפתקה, 

אחרות מתעדות מציאות כמסמך, ויש היוצרות אשליה שהמקום שוקק חיים. 

 "יתבונן הקורא בעירו 
חיפה, יבחן את רגישותה 
האסתטית, הסביבתית, 
ויתהה על פרשת הריסת 
שכונת ואדי סאליב. 
יתבונן, יבחן, יתהה: 
אפשר שייוותר עם 
מקדש הבהאיים"

: "התוואי החדש שנבנה 
הורס את רצף המרקם 
העירוני, שכלל מבנים, 
דרכים ושבילי הולכי 
רגל, סלילת הכביש 
מונעת בעתיד כל פעולת 
שחזור".

"לגור במקום, האם 
פירושו להשתלט עליו? 
מה פירוש להשתלט על 
מקום?"
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הבחירה ביצירות לתערוכה נגזרה מהרצון לייצג עדויות ומסמכים אותנטיים לצד ניסיון 
לבדוק, לבקר, ולהקרין את תחושת האובדן. התערוכה אינה מציעה קריאה פרשנית 
אחידה, היא פורשת מצע לדיון על מודל שחורג מגבולות המקום - שכונה בלבה של עיר 
מעורבת, שברגע אחד הכול הפך בה זמני, וההרס ו"ההתאבדות" פעלו בה מעל ומעבר 
לכל שיקול הגיוני. ואדי סאליב מסמל החמצה גדולה. התערוכה אינה מציעה פתרונות, 
היא מעלה לדיון אפשרות של מציאות אחרת, כוללת, כזו שיכולה לחולל שינוי ערכי. 

                                                                                                                 

ואדי סאליב מסמל 
החמצה גדולה. 
התערוכה אינה מציעה 
פתרונות, היא מעלה 
לדיון אפשרות של 
מציאות אחרת, כוללת, 
כזו שיכולה לחולל שינוי 
ערכי. 

יוסי בן ארצי, ואדי סאליב ומקומו בהתפתחות חיפה,נתן זך, רקוויאם לוואדי סאליב, הוצאת 
בית היוצר, חיפה, 1987

יפעת וייס, ואדי סאליב: הנוכח והנפקד, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007

גדעון עפרת,העיר כטבע, נתן זך, רקוויאם לוואדי סאליב, הוצאת בית היוצר, חיפה, 1987

ז'ורז' פארק, חלל וכו': מבחר מרחבים, בבל, 1999

אורי אבנרי, אז חבר כנסת ועורך השבועון האופוזיציונרי העולם הזה, סיקר בזמנו בהרחבה 
את אירועי וואדי סאליב, וראה זיקה בין יחס השלטון לתושביו הערבים של הוואדי  לתושביו 

היהודים )"מרד המרוקאים", העולם הזה, 15.7.59(.

אלי נחמיאס ורון שפיגל, ואדי סאליב: המיתוס ושברו, הוצאת לחמן, 2009

ארי דה לוקה, לא עכשיו, לא כאן, הספריה החדשה, 2005

גדעון עפרת, העיר כטבע, נתן זך, רקוויאם לוואדי סאליב, בית היוצר, 1987
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בפה פעור, בראש נטוע במקומו ועיני עוקבות אחר תנועותיה, ידעתי שזה עומד לקרות: 
"נו, מה חדש בחיפה? עדיין חוקר את ה'דו-קיום'?"; "אה-הה", מלמלתי. "כבר אמרתי לך 
שכל העסק הזה של דו-קיום הוא קשקוש. ברגע שמשהו קורה, הכול חוזר למאבקים 
אתניים ולאומיים. "הפעם העדפתי שלא למלמל ובמקום זה עצמתי את עיניי. אף פעם אל 
תתווכח עם השיננית, הזכרתי לעצמי, וקולות המכשירים שהפעילה האפילו על מחשבותיי. 

מאוחר יותר באותו יום קיץ בשנת 2009, בנסיעה חזרה לחיפה, הרהרתי במה שיכולתי 
לומר אילולא היו ידיה והמכשירים שלה תקועים עמוק בתוך פי. היא מן הסתם צדקה, 
וגם רוב דיווחי החדשות תומכים בטענתה. אך שעת הנסיעה חזרה מן המרפאה בתל 
אביב לאורך חופי הים התיכון רעננה את זכרוני ועזרה לי להבין את החלטתי שלא 
למלמל. אכן, באזור זה של העולם, כמו במקומות רבים אחרים, אנשים מניחים לזהותם 
– האתנית, הדתית והלאומית – להוביל את מחשבותיהם ואת פעולותיהם, ובעיקר בעיתות 
משבר. אך האם זה בלתי נמנע? יתירה מזאת, האם תמיד זה היה המצב? האם יכולה 
חיפה, כמקרה מבחן, להוכיח אחרת? לתהיות אלה הוספתי עוד שאלה - את שאלתו של 
האנתרופולוג דיוויד גרבר: "מכיוון שאיש אינו יכול לדעת בבטחה שעולם שונה לחלוטין 
הוא בלתי אפשרי, האם איננו בוגדים בכולם בהתעקשותנו להצדיק ולהמשיך ולקיים 

.)Graeber 2004, 10( "?את המצב הגרוע של היום

היה זה הקיץ השלישי למחקר שלי בחיפה, והשני בשכונת הדר. כיום הדר – ובמיוחד 
רחוב מסדה – היא שכונה ייחודית בנוף החברתי של העיר חיפה, ובזה של ישראל כולה; 
תושביה משתייכים כמעט לכל המגזרים האתניים, לאומיים ודתיים בחברה הישראלית. 
יהודים ממגוון עדות ופלסטינים בני דתות שונות חיים בשכנות בהדר ובונים מרקם חיים 
משותף בחיי היום-יום שלהם. במוסף שבעה לילות שהתפרסם בינואר 2010, תיאר 
רועי צ'יקי ארד את רחוב מסדה בשכונה כ'נס' בישראל של היום, שבה "יבשות התרבות 
היהודיות והערביות נעות הרחק זו מזו כל הזמן" )ארד 2010, 8(. לעומת הדר, חיפה רבתי 
היא עיר מפולגת לפי מגזרים לאומיים-דתיים ולפי מגדירים כלכליים. למרות זאת, העיר 
מוגדרת על-ידי פרנסיה וכן נתפסת על-ידי חלק מהציבור כ'עיר של דו-קיום', כמקום 
שבו יהודים וערבים חולקים את המרחב העירוני משלהי תקופת השלטון העות'מאני 
ועד היום. בהתאם לתפיסה זו, הסיפורים המקובלים על ההיסטוריה של דו-קיום בחיפה 
נוטים להאפיל על האירועים הדרמטיים שהתרחשו בעיר בחמשת החודשים האחרונים 
של שלטון המנדט הבריטי בעיר. בעוד שבנובמבר 1947 חיו בחיפה כ-70,000 פלסטינים 
ומספר דומה של יהודים, חמישה חודשים של אירועים אלימים בעיר הובילו לגירושם 
ובריחתם של רוב תושביה הפלסטיניים. באפריל 1948 נותרו בעיר רק כ-3,000 פלסטינים, 
וחיפה הייתה לעיר שרוב תושביה יהודים )1(. כיום חיים בחיפה כ-250,000 תושבים, 

ורק כ-10% מתוכם אינם יהודים.

מרבית המחקרים המבקשים לתאר את ההיסטוריה של החיים המשותפים בחיפה 
יוצאים מתוך גישות מסורתיות למחקר, שבמרכזן המדינה ומוסדותיה. תשתית המחקר 
והעדויות האמפיריות בגישות אלו נסמכות על המערכת המדינית, הדיפלומטית, הצבאית 
והמוניציפלית, ובכך הן חוסמות את המבט על חוויית החיים המשותפים כפי שהיא 
משתקפת בעיני אנשים שאינם נמנים בהכרח על מקבלי ההחלטות הרשמיות. אם הכוונה 

אכן, באזור זה של 
העולם, כמו במקומות 
רבים אחרים, אנשים 
מניחים לזהותם – 
האתנית, הדתית 
והלאומית – להוביל 
את מחשבותיהם ואת 
פעולותיהם, ובעיקר 
בעיתות משבר. אך האם 
זה בלתי נמנע? יתירה 
מזאת, האם תמיד זה 
היה המצב? האם יכולה 
חיפה, כמקרה מבחן, 
להוכיח אחרת?



בדו-קיום היא חיים משותפים בשלום של קבוצות שבאותו זמן גם נתונות במצב של 
סכסוך, כי אז מחקר על דו-קיום אינו יכול להתמקד אך ורק בניסוח מדיניות ובאופני 
יישומה. מחקר על דו-קיום חייב גם להתמקד בשאלות הנוגעות למפגשים בין-אישיים, 
לתנאים ולאופנים בהם בני אדם חווים מעורבות יומיומית אחד בחיי השני ומנהלים 
משא ומתן לגבי ה"עצמי" וה"אחר" והבנת האחר במונחי העצמי, עד להתפתחותה של 

תפיסה אינטר-סובייקטיבית ביחס למציאות החברתית )2(.

אחת הדרכים ללמוד על ההיסטוריה של מפגשים בין-אישיים היא על-ידי איסוף היסטוריה 
שבעל-פה מאלו שחוו אותם.  כך, למשל, בכדי לפתוח צוהר אל האופן בו התנהלו היחסים 
החברתיים בחיפה בצל האירועים האלימים שהחלו עם החלטת החלוקה בנובמבר 
1947, חיפשתי אנשים שיוכלו לספר על על כך בגוף ראשון. אחד המרואיינים הראשונים 
שפגשתי היה אמיל, פלסטיני נוצרי, שהיה בן עשר בשנת 1947. ב-12 ביוני 2007, אמיל 

חלק אתי את זיכרונותיו מהימים הראשונים של האלימות בעיר )3(:

הסיפור הזה שאני רוצה לספר לך עכשיו היה מרגש עבורי אז והוא עדיין מרגש 
אותי היום. במורד הרחוב בו גרנו היה יהודי שהיה לו בית מלאכה קטן ושם הוא 
ייצר צעצועי עץ לילדים. אחי עבד אצלו.  יום אחד, שבועיים אחרי שהתחילו בעיר 
התפרעויות בעקבות הריגתו של הבישוף דה-בוטון, האיש חזר כדי לראות מה קרה 
לבית העסק שלו. הוא בא בסביבות שבע בערב, וכמה אנשים ראו אותו והחלו לרדוף 
אחריו. הרבה אנשים. הוא ברח דרך המדרגות קרוב לבית שלנו ונכנס לדירת השכן. 
השכן היה דמות ידועה בחיפה והוא הגן עליו. אני עמדתי ליד הדלת והסתכלתי 
לראות מה קורה. ההמון קרא לשכן: "תן לנו אותו, תן לנו אותו", והוא ענה: "האיש 
הזה בא לביתי והוא בן אדם!" אתה מבין? אחרי שהם עזבו הוא שילח אותו לדרכו.

גם לאה ונחמה, שתי אחיות יהודיות, ילידות 1933 ו- 1935, היו ילדות בחיפה בימי 
המלחמה. ב- 1943 נולדה להן אחות נוספת, ומכיוון ששני הוריהן עבדו, הובאה מלבנון 
מטפלת ערבייה ששמה מאי לטפל בשלושתן. בראיון עמי, ב- 8 באוגוסט 2009, הן סיפרו 

לי על יחסיהן עם מאי, שהסתיימו עם התעצמות האלימות:

נחמה: יהודים וערבים חיו יחד. ממש יחד. ולכן, כאשר מאי הגיעה אבא אמר: מהיום 
והלאה מדברים בבית הזה רק ערבית. אז אמרתי לו: בסדר, רק אמור לי איך אומרים 
בערבית 'מה זה'? והוא ענה: שו האדא. בלילה, כשמאי באה לאחל לנו ליל מנוחה, 
הצבעתי על החלון ושאלתי: שו האדא? והיא ענתה: ֻשּבאּכ. הצבעתי על הדלת 

ושאלתי: שו האדא? – ּבאּב. ואתה יודע מה? מאוד מהר דיברנו ערבית שוטפת. 

לאה: היינו מאוד קרובים אליה, ולכן ב-1947 אמא אמרה לה שהאווירה מתחממת 
ושהיא מפחדת שמא היא תיפגע, ויעצה לה לעבור לבית אחותה בעכו. יום אחד 
היא חזרה לחיפה  והלכה אל החנות שאמא עבדה בה. אמא הופתעה ושאלה: איך 
הגעת הנה? זה מסוכן! איך הגעת? באותם ימים לא היה קל לנסוע. מאי ענתה שהיא 
מתנצלת שהיא לא יכולה להציל את כולנו אבל היא מבקשת מאמא שתיתן לה 
את אחותנו התינוקת. היא אמרה שהולכים לשחוט את כולנו אז לפחות אותה היא 
יכולה להציל. אמא סירבה ואמרה לה: אם הם ישחטו אותה, הם ישחטו את כולנו. 

מרבית המחקרים 
המבקשים לתאר את 
ההיסטוריה של החיים 
המשותפים בחיפה 
יוצאים מתוך גישות 
מסורתיות למחקר, 
שבמרכזן המדינה 
ומוסדותיה. בכך נחסם 
המבט על חוויית החיים 
המשותפים כפי שהיא 
משתקפת בעיני אנשים 
שאינם נמנים בהכרח 
על מקבלי ההחלטות 
הרשמיות
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מקובל להניח שמשמעויות היסטוריות נקבעות בראש ובראשונה על ידי התוצאות הגדולות 
של אירועים. לכן, ניתן להניח שסיפורים אלו על ניסיונות ומעשי הצלה בין מכרים ושכנים 
לא שינו באופן משמעותי את מהלך האירועים ב- 1947-48 ואף לא את הדינאמיקה של 
הסכסוך הציוני-פלסטיני. התנסויות כגון אלה, מהן ניתן לשער שאולי ניצלו חייהם של 
בודדים, כמעט ואינן מסופרות בתיאורי חיפה של השנים 1947-48. התיאורים המוכרים 
לנו לקוחים בעיקר מה'היסטוריה מלמעלה', שבה המרחבים הבין-אישיים מושתקים. 
חשיפת מעשה הסתרתם בידי ההיסטוריוגרפיה המרכזית המקובלת – הציונית והפלסטינית 
כאחד – היא משמעותית בפענוח ההיגיון שבבסיס ההבניה החברתית של המציאות של 
ימינו, במקום שבו היסטוריה, פוליטיקה ואידיאולוגיה מתערבים זה בזה בהבנת ההווה 
)4(. ההתמקדות ב"דו-קיום מלמטה", לעומת זאת, מראה כיצד המרחב הפרטי של הבית 
מאפשר חוויות בין-אישיות שבכוחן לאתגר פוליטיקה ציבורית והיסטוריוגרפיה מסורתית.

למרות שהחוויות שפורטו כאן נתפסות כיוצא-מן-הכלל – הן בסיטואציה ההיסטורית, 
הן במעמד סיפורן – האם הן תוכלנה לצייד אותנו בכלים להבנה טובה יותר של האתגר 
הניצב בפנינו היום? האם תוכל ההתמקדות בסיפורים מושתקים אלה ליצור מרחב 
דיאלוגי שבתוכו נוכל לייצר הווה אחר? כוחו של ֶידע היסטורי שכזה לשמש משאב אישי 
ביצירת משמעויות בהווה הובהר, למשל, בדבריה של תמר, אחת התושבות היהודיות 
בהדר: "אתה יודע," היא אמרה לי אחרי שסיפרתי לה על הראיון עם לאה ונחמה, "אחת 
מאמות המידה שלי לגבי ידידות היא אם האדם יפתח לך את דלתו ברגע שהמצב יידרדר 
ותיאלץ לעזוב את הבית. מי בין היהודים כאן יעזור לערבי? מי מבין הערבים יעזור 
ליהודי? אני בטוחה שאמין יפתח לי את הדלת. לגבי ג'מילה - אני לא כל-כך בטוחה". 

באותם ימים מהבילים של קיץ 2009, כשברקע שוב מרחפת סכנת הידרדרות למעגל 
נוסף של אלימות, אתגר חדש הלהיט את הרוחות בשכונה המעורבת. עד אז העסיקו את 
התושבים עניינים הנוגעים לשימוש בשפה, העדפות מוזיקליות, אופן ציון חגים לאומיים 
ודתיים, דיונים לגבי שירות צבאי וכן התמודדות יומיומית עם הטרדות המשטרה. בקיץ 
2009 נוספה לכל אלו תכנית העירייה לעודד השתקעות של גרעין תורני בשכונה, 
תכנית שנתפסה בעיני חלק מהתושבים כמיועדת לייהד את השכונה ולשנות את הרכבה 
הדמוגרפי. תכניות ייהוד אינן תופעה חדשה בתולדות חיפה או בערים מעורבות אחרות 
בישראל, אך בעיני כמה מתושבי הדר החדשות היו מפתיעות ומטרידות )5(. עיתונאי 
של מקומון בשפה הערבית אשר שמע על התכניות ביקש להכין כתבה על תגובות 
התושבים בשכונה. לפגישה שנקבעה עמו באחד מבתי הקפה הגעתי יחד עם כמה 
תושבים נוספים, ותמר ביניהם. בעודנו ממתינים לעיתונאי שוחחנו בינינו ותהינו את מי 
אנחנו למעשה מייצגים בשיחה זו. הסכמנו שמכיוון שאיננו מייצגים איש פרט לעצמנו, 
נציג את הנוכחים כקבוצה המבקשת להתנגד לניסיונות לשנות את ההרכב הדמוגרפי 
של השכונה. מתוך כמה שמות שהוצעו, הוחלט, חצי בבדיחות, לקרוא לקבוצה בשם 
"הוועד העממי לשותפות אמת". כאשר הגיע העיתונאי הוא רשם את הצהרתנו, כולל 
את קריאתנו לסולידריות בין-שכונתית עם הוועדות העממיות של ח'ליסה ועין הים - 
שתי שכונות נוספות בחיפה שחוו ניסיון לייהד אותן. ימים ספורים לאחר מכן הוזכר 
"הוועד העממי" בסיפור השער של המקומון. אין שום רע בדמיון וביצירת סוג זה של 
אירוע-תקשורת, חשבנו. אם בעירייה יקראו את הכתבה, הם יידעו שניסיונות ליצור 

הוא בא בסביבות שבע 
בערב, וכמה אנשים 
ראו אותו והחלו לרדוף 
אחריו. הרבה אנשים. 
הוא ברח דרך המדרגות 
קרוב לבית שלנו ונכנס 
לדירת השכן. ההמון 
קרא לשכן: "תן לנו אותו, 
תן לנו אותו", והוא ענה: 
"האיש הזה בא לביתי 
והוא בן אדם!" אתה 
מבין?



מחלוקות בין אוכלוסיות בשכונות המעורבות מעוררים התנגדות, וכאשר תושבי השכונה 
יקראו אותה, הם יידעו שוועד כזה קיים, ואולי – כך חשבנו – יתפתח אירוע-תקשורת 

זה ויהפוך למציאות.

נכון לרגע זה ה"וועד העממי" נותר על נייר העיתון, בעוד האתגרים העומדים בפני תושבי 
השכונה המעורבת ממשיכים להעסיק אותם ביומיום. על רקע אתגרים אלו, ועל רקע 
כוחות חברתיים גדולים יותר, הדוחפים להפרדה בין אוכלוסיות, נדמה שמחקר על 
ההיסטוריה וההווה של "דו-קיום מלמטה" עשוי לתרום לא רק להבנת מציאות החיים 

בשכונות מעורבות, אלא אף לייצורן של חלופות פוליטיות בנות קיימא.

ת   ע ה ב  ת כ ב  2 0 1 0 - ב ם  ס ר ו פ ש ר  מ א מ ל  ש ת  ר צ ו ק מ ה  ס ר ג י  ה ו ז

Collaborative )Anthropologies( Vol. 3, pp. 93-101. ברצוני להודות להוצאת אוניברסיטת 
נברסקה על שאפשרה לפרסם את הגרסה הנוכחית. מאמר זה מבוסס על מחקר שנערך בין 
2007 ל- 2009 ונתמך על-ידי מענקים ממרכז פרנקל ללימודי יהדות באוניברסיטת מישיגן, 

המכון הבינלאומי באוניברסיטת מישיגן והמכון לצדק היסטורי ופיוס )IHJR( בהאג. ברצוני 
להודות לגופים אלו על סיועם הנדיב. כמו כן, אני אסיר תודה לנדיבותם של תושבי חיפה 
שחלקו עמי את סיפוריהם, את מחשבותיהם ואת זמנם במסגרת מחקר זה. ברצוני להודות 
גם לעמיתי בסדנה לאתנוגרפיה כאקטיביזם באוניברסיטת מישיגן, אתם התגבש הרעיון 
למאמר זה, וכן לסטיוארט קירש, בני נוריאלי, דלית שמחאי וקלי פייארד, על הערותיהם 

החשובות לגרסה המוקדמת של המאמר. 

1. הגורמים, הפרקטיקות והתוצאות של השינויים הדמוגרפיים האלו בחיפה וברחבי הארץ 
)שבה כ-700,000 פלסטינים נעקרו ממקומם( זעזעו את המזרח-התיכון ומטרידים את 

.)Morris 2004, 2( העולם למעלה משישה עשורים

.Jackson 1998 :2. לכתיבה אנתרופולוגית על אינטרסובייקטיביות ראו, למשל

3. בהתאם לאתיקה המקובלת במחקר אתנוגרפי, שמותיהם של האנשים המוזכרים במאמר 
זה שונו כדי לשמור על פרטיותם. כל הראיונות המצוטטים כאן התקיימו בעברית, והקטעים 
מוצגים כאן בשינויי עריכה מזעריים תוך שמירה על תוכנם בתרגום מהצורה שבעל-פה 

  .)Jones 2004 לצורה הכתובה )להרחבה על פרקטיקה זו ראו

4. ראו: Eley 2005, xiii ו- White 1978, 69. כמובן שלא ניתן להתעלם מכך שבהסתמכות 
על היסטוריה שבעל-פה ההווה של הראיון עשוי להשפיע על תוכן וצורת הסיפור, וכדברי 

דומיניק לה-קפרא: "בזיכרון האדם הוא ָשם וכאן בו-זמנית" )LaCapra 2001, 90(. יחד עם 
זאת, בחירתם של היסטוריונים להימנע מקיום ראיונות על אודות אירועים היסטוריים בכדי 
להימנע מהטיות מניחה מראש שיש דרך נאותה יותר, אובייקטיבית יותר ומהימנה יותר לחקר 
"אירוע" היסטורי. תפיסה זו, למעשה, הינה תפיסה א-היסטורית ביחס לקיומה של עובדתיּות 

היסטורית והיא מתעלמת מכך שהעבר תמיד תלוי בהווה )ראו: Trouillot 1995; לפיתוח 

.)Nathansohn and Shiblak, 2011 :טענה זו בהקשר של ההיסטוריוגרפיה של חיפה, ראו

5. לפי תמיר גורן )2004(, עוד בשנות העשרים המאוחרות של המאה העשרים יזם בן גוריון 
תכנית לייהד את חיפה. ניסיונות הייהוד של השנים האחרונות נעשים גם בשכונות מעורבות 

בערים אחרות, כמו עכו, רמלה, לוד, יפו וכרמיאל.
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אמיל פיתה אותי.  בצחוקו המתגלגל, הגלוי, בצחוקו הסמוי, פותח לי, בואי, בואי יפתי, 
כי כאן מתחיל הצחוק ואין לדעת היכן יסתיים, הצחוק הוא נשף מסכות, מכונת זמן, 

הצחוק הוא מפתח גנבים המתאים לכל מנעול.

"תהיינה סמטאות ללא מוצא," הבטיח בחגיגיות, כשהבחין שאני מהססת, "ורחובות מפותלים, 
ומנהרות חשוכות, ואת," ניקב באצבעו הזקורה את האוויר, כמניף שרביט, "את תלכי בהן 
ותחפשי את הפסלים ואת הציורים והצילומים, תלויים ומונחים,  מוברגים ומהודקים, על 
קירות,  על גגות, בחצרות, והמלים, איך יכולתי לשכוח את המלים, זריתי אותן במיוחד 
בשבילך.  אם תשפילי מבטך תלכי בעקבות הרגליים ואם תישירי מבט תלכי בעקבות 
המלים והשבילים יובילו." סתם ולא פירש.  חכם השביל מן ההולך בו, נזכרתי אני, ואכן 
עד מהרה מצאתי את המלים, מודפסות ותלויות בכל מקום, מרמזות, משחקות, חדות 
חידות, ואני בעקבותיהן.  אמיל נכבש אף הוא למשחק, גירים בכף ידו, הוא נחפז ורושם 
חצים צבעוניים, סימני דרך לגדולים.  חץ אחד ירוק ועבה מסמן כלפי מעלה.  "נתחיל 
בהתחלה, מה את אומרת, ַחִּביְּבִתי?"  עולים בשדרות הציונות שהיו פעם שדרות האו"ם 
שהייתה פעם דרך ההר, טריק אל-ג'בל, שהיה פעם הר ללא דרך וללא שם, "ויהיו עוד 

נסים ונפלאות, אני מבטיח."  

בואדי שלטים בערבית.  על קיר בית ספר גרפיטי מסולסל, לא מובן, וציור מרושל של 
ספק לחמנייה מעוכה ספק אגרוף מונף.  רמץ עמום של פחד שולח לשון, ליקוק קטנטן 

לח, מי יודע מה כתוב שם.  נגדי?  נגדנו?  

אמיל מפליג לפני, מקפץ ומפזז, נכון תמיד, מכור לבמה,  לא יחמיץ הזדמנות להופיע, 
עגלגל  רבות להתבטא.   לו הזדמנויות  אין  בזמן האחרון  בפני קהל של אחת,  אפילו 
בחליפת הפסים שלו, עיניו נוצצות.  שפם מעטר את פיו ושני שפמים תואמים כמפרשים 
מונפים מצילים על עיניו.  תלתליו באפור ולבן וידו מוחה זעה ממצחו, מלחייו, ומבלי 
משים מתווה ציור על ציור באבק הגירים הצבעוניים, מוסיפה לפניו צהלה קרנבלית 
אולי  נובע,  הוא  מאין  אבין  אם  לפענח.   רֹוָצה  אני  שלו  הצחוק  את  וירוקה.   וורודה 
ידבק בי, ישקה אותי, יסיר ממני את קללת הרצינות הצחיחה.  התייבש לי הצחוק בזמן 
האחרון.  הצחוק והכאב, במקום בו הם נפגשים ומתערבבים, הכאב, שלו, שלי.  כמובן 
שזוהי העמדת פנים שמניעי נאצלים.  מחפשת טפיחה על השכם, את בסדר, להרגיע 
לפני  והנה  להקשיב.    - יודעת  כן  אני  אחד  דבר  מזה,  חוץ  המשתולל.   המצפון  את 

הזדמנות חד-פעמית, ועוד בהדרכת בן המקום.    

אמיל נעצר מתחת לבנין שחלונותיו ופתחיו חסומים בלבנים.  גופו מתחיל להזדעזע 
ואני מצטרפת אליו, לא יודעת אם לצחוק או לבכי.  על עורכי המוקדים ועל שורפי 
הספרים.  אמיל מביט בי בפנים שטופי דמעות, שבילים נשטפים באיפור הגיר, המסכה 
הופכת טרגית, ושנינו מתנועעים יחד כהושענות.  על עוקרי העצים ועוקרי העיניים.  על 
הגחונים על מפות, מוחקים בשקידה שמותיהם של גבעות ובארות וואדיות, שמותיהם 
של מעיינות והרים.  במחסומי אבנים בנויים ביד גסה, "עבודה ערבית," קורץ לי אמיל, 
הם חושבים שיצליחו לכלוא אותם בתוך הבניין שהיה פעם בית.  אך הזיכרונות אינם 
זקוקים לפתחים רחבים.  הם תרים אחר סדקים דקים כחוט השערה, בקיעים בקיר, 

עולים בשדרות הציונות 
שהיו פעם שדרות האו"ם 
שהייתה פעם דרך ההר, 
טריק אל-ג'בל, שהיה 
פעם הר ללא דרך וללא 
שם, "ויהיו עוד נסים 
ונפלאות, אני מבטיח."  



חרכים, אשנבים, חורי מנעול וספי דלתות.  הם מפעפעים, עוברים באוסמוזה, בדפוסיה, 
קלים כאד, חמקניים כקופים קלי רגל.  מצדו האחד של הקיר חיות אגדתיות, הלובשות 
פני אדם מצדו השני, חיות בבהירות רבה יותר ממרבית הפוסעים ברחוב.  דיוקנה של 
וַאייַדן.  היא מציצה אלינו מכל החלונות,  ַאייַדן  האישה שחיה כאן מצויר שוב ושוב, 

יושבת בכל המרפסות.

"מה את אומרת, ַחִּביְּבִתי?"

בשכבות  חשה  רגלי  כפות  תחת  כך.   כל  מפחדים  אנחנו  ממה  בקרקע,  נטוע  מבטי 
והגיאולוגיות הנכבשות מעומס משקלן המצטבר, מתדקקות, דבקות  הארכיאולוגיות 
נסי  בתהליך  נפלאות,  חיות  של  מאובנים  הרות  הן  במעיהן  לאחת.   ונעשות  בזו,  זו 
ועוד  לחפור.  מוכנים  נהיה  אם  אלא  נכיר  ולא  נדע  ולא  לאיטן,  הרקמות  מתחלפות 

אומרים שהחולד הוא עיוור. 

"אני משעמם אותך, זקן טרחן ומעופש."

שרק לא יחשוב שאני צעירה ריקנית ומטופשת, "אתה דווקא נראה חי לחלוטין, לא רע 
לגבי מישהו שמת לפני שנים."

יודעים  מתאימים,  ובאיפור  בתלבושת  נכונה,  בתאורה  ַחִּביְּבִתי.   עיניים  אחיזת  "הכל 
אין  שם,  כלומר  שכאן,  היא  העיקרית  הבעיה  בשלד.   אפילו  נפלאות,  לחולל  אצלנו 
עם מי לדבר, ושם, כלומר כאן," החווה אמיל בידו על הרחוב, "מרבית האנשים אינם 
משגיחים בקיומי, או פוטרים אותי בנפנוף קל, חזור למקום ממנו באת, יא תרח, רוח 

רפאים."    

אני דווקא מוכנה לחבק אותו אך לא יודעת איך הוא יגיב,  למרות הניצוץ בעינו, מפחדת 
שיחטוף לי שבץ. בעיקר חוששת שיראה אותנו מישהו שמכיר אותי, מה היא עושה 
עם הערבי הזקן המוזר הזה.  בחצר העזובה, חתן וכלה מאבן ופניהם חתומות, אינם 
מביטים זו בזה, וגם לא בעוגת האבן המונחת לפניהם, וחתיכה משולשת חסרה בה. 
לב ענק באדום, מפולח חצים, מגמד את קיר הבית. עליה הכמושים של הגפן נאחזים 
בשריגים, ֻצמּוד לזיכרון צלו הקריר של הקיץ. אישה בכיסוי ראש לבן מזכירה לי מי אני, 
ומזכירה לי את מי שאינני ואת מי שהלך ואיננו.  אני מביטה אל אמיל.  דמותו נראית 
לי מטושטשת, נעה כבבואה במראה.  גם כף ידי שקופה, אברי מתחסרים.  דמות אישה 
מפלסטיק שקוף, ממולאת פרחי בוגנוויליה לבנים, משתלשלת ממסגרת פלדת-אל-

חלד, שער קרוע לסמטה.

אין לי מה לומר, מרוקנת כולי. בתוכי אלם, שיתוק, אותו אני מנסה להסתיר במלים.  
שיום  לי  אמרו  אני,  ומה  ונכתבו  נאמרו  הרבה  כך  כל  טעם,  כבר  אין  במלים  אפילו 
טרנספורמציה,  עוברת  לא  זזה,  לא  בגולם,  נעצרת  ואני  נהדר  כפרפר  אבקע  אחד 
כולם מסביבי כותבים ומפרסמים, עורכים קונצרטים, מציגים בתערוכות. אפילו אתה, 
אמיל, הצלחת להחזיק שלושה אבטיחים ביד אחת, ורק אני לבדי נותרת בחשכה עם 
ואחר כך  ומרגשת, מבטיחת סוד,  – בתחילה טרייה  ההבטחה התלויה בחלל האוויר 

בוואדי שלטים בערבית.  
על קיר בית ספר גרפיטי 
מסולסל, לא מובן, 
וציור מרושל של ספק 
לחמנייה מעוכה ספק 
אגרוף מונף.  רמץ עמום 
של פחד שולח לשון, 
ליקוק קטנטן לח, מי 
יודע מה כתוב שם.  נגדי?  
נגדנו?
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מתיישנת, מתייבשת, הופכת רגילה ויומיומית כמו גרב, כמו מברשת שיניים, עד שאינני 
מבחינה עוד בקיומה.

"אל תחשבי שאני מי יודע מה, חכם גדול ובעל תשובות," עונה לי אמיל, בלי ששאלתי, 
"אני בעצם דייג פשוט, ואת, את אוהבת לדוג?"

"פעם אחת בחיי הלכתי לדוג, כשהייתי ילדה בת שתים עשרה בערך.  העליתי בחכתי 
דג אחד קטנטן, סרדינון בקושי.  כשידחס לקופסת השימורים יוותר בה מקום לעוד 
נעוץ בשפתו,  וקרס  העלוב המפרפר  הדגון  למראה  חרדה  נמלאתי  כמותו.   עשרות 
והדג  ינוע אחורנית  בגוף החלקלק.  רציתי שהזמן  יכולתי לגעת  בי, לא  שיתוק אחז 
ינגוס בפיתיון ולא ייתפס, או שלא ינגוס, שישחה בכלל במקום אחר, זעם נורא עלה 
בי כלפיו, על שנלכד, ועל עצמי, עד שמישהו חמל עלי ושלף את הקרס וזרק את הדג 

חזרה למים."        

איש מציץ ממרפסת, דוחף חתול מן המעקה אל הרחוב.  רוכל סוגר את חנות הירקות, 
מגיף תריס ברזל, מטאטא עלים תלושים של חסה, גזרים כתושים, אבוקדו מבוקע.  על 
קיר הבניין הסמוך צילומי כפות ידיים על רקע אדום – מורות לכל הכיוונים, זוהי הדרך.  
עוד לא אבדה תקווה, אני חושבת.  לאנושות הישגים גדולים, אפילו שימפנזים הצלחנו 

ללמד לדבר בשפת הסימנים של חרשים-אילמים.  

"ובכל זאת אני רואה בך תכונות של דייג," אמיל אינו מוותר. "מה עיסוקך?"  

"אני...אני לא בדיוק יודעת...אני גם צלמת."

אמיל שורק בהתפעלות.  "את דברנית גדולה – הלא תפרטי מעט יותר?"

תיאום  ללא  דרכי  על  שיקרה  המתאים,  האובייקט  אחר  בחיפוש  שעות  מבלה  "אני 
מוקדם, ואז אני שם, מכוונת את העדשה." 

"ניחשתי נכון!" צוהל אמיל.  "בכל זאת דייגת.  זה די טוב בהתחשב בעובדה שאת יודעת 
הרבה עלי ואני איני יודע עליך מאומה.  ומה עם האור?"

והאור  ולפעמים התמונה מושלמת,  ובזוית הנכונה  בדיוק במקום  חייב להיות  "האור 
לעזאזל מתעקש לקלקל."

מעבר לפינה ניצבת חופה לבנה תחתיה תלויים שני כדורים כחולים, כשתי טיפות מים.  
מעליה, בהתאמת צבעים מושלמת ובהרמוניה נדירה, על חבלי הכביסה של משפחת 
לבנה  שולחן  ומפת  ובוורוד  בסגול  שטיח  תלויים   ,17 מספר  חרירי  אל  רחוב  עטיה, 
תחרירית, עדיין נוטפת.  על הכניסה לחצר השכנים שומרים שני חתולי אבן ולצידם 

שני חתולי רחוב דוממים, לא נמים ולא ישנים.  

"צלמי אותי כאן," מבקש אמיל, "עם החתולים."

הצחוק והכאב, במקום בו 
הם נפגשים ומתערבבים, 
הכאב, שלו, שלי.  
כמובן שזוהי העמדת 
פנים שמניעי נאצלים.  
מחפשת טפיחה על 
השכם, את בסדר, 
להרגיע את המצפון 
המשתולל.



החליפה  תלת-רגל,  על  המצלמה  את  מעמידה  חורפית.   רכה  שמש  מושלם,  האור 
הכהה של אמיל בקונטרסט חד ללובן החופה, אני לידו בג'ינס ובסודר שחור. לוחצת 
שוב ושוב על הכפתור של השלט-רחוק.  אמיל ואני מתחת לשטיח.  אני ואמיל מתחת 
לחופה.  שנינו ליד החתולים, יושבים על קיר האבן הגבוה ומשלשלים רגלינו לרחוב, 

כמו ילדים.  

על החיים ועל המוות, אני מחליטה לקפוץ אל תוך המים הקרים.  "אמיל, גם היום היית 
כותב כמו שכתבת,  מנהרות סודיות, יצורים מן החלל, כל מה שקרה בשנים מאז מותך, 

מה שקורה יום יום, אפשר עוד לכתוב בכלל?"

"השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך היא האם אפשר לשתוק?"

"לא רוצה לשתוק, לא יודעת איך לדבר, מה להגיד, כולנו שותקים כמו דגים מול המראה, 
כאילו קנינו כרטיס קולנוע, יושבים בכורסאות מרופדות וצופים בסרט מלחמה,  מחזות 

ביעותים, לא ממש מבינה מה אני רואה, אולי מסרבת להבין, מסרבת להאמין."   

"כשאני מביט, אני רואה אותנו ואתכם משני עברי המראה.  כל צד מביט בשני, כל צד 
מתעקש שהוא ורק הוא האמיתי, והניצב מנגד הוא בבואה ותו לא.  אך בבואה אי אפשר 

למחות, היא תמיד שם."

"קראתי שיצורים עצמאיים ושונים במהותם ובצורתם, חיו פעם בשלום, בשני עולמות 
נפרדים, משני עבריה של המראה.  ניתן היה לעבור מצד לצד, לצאת ולהיכנס אל תוך 
המראה.  אחר כך פרצה מלחמה.  צד אחד הכניע את הצד השני וכלא אותו, אך לא 
לאורך זמן.  בעתיד, יפרצו יצורי האספקלריות ובריות המים את כלא הזכוכית והמתכת 

וישיבו מלחמה שערה.  מה..."

"של מי הסיפור הזה, איפה מצאת את האגדה העתיקה הזאת?" מתלהב אמיל, משסע 
אותי באמצע המשפט, מרחרח באפו הרגיש של דייג השולה מעשיות וסיפורי עם.

"לפחות תגיד לי מי המקור ומי ההשתקפות?" אני מתעקשת.

"את רוצה לדעת על מי מוטל הכישוף לחזור מתוך חלום על כל התנועות והמעשים, 
כבבואות חיוורות."

שיתעורר  שונים  וצבעיו  שונה  שצורתו  הדג  בבואה,  שאינו  בדג  יבחין  ראשון  "ומי 
במעמקים?"

אמיל מביט בי וחיוך מנץ בעיניו "ומי ידע באיזו שפה ידבר הדג, ערבית או עברית?"

תאנה דבוקה לבית תלוי על פי התהום.  " הגנים התלויים של ואדי אל נסנאס!" מכריז 
אמיל בקולו של מורה דרך.  "הייתה לבית הזה חצר גדולה, ובה צמחו עצי פרי לרוב, 
'יוסף אפנדי' שריחה מחדש את הלב. עד שהגיע  וזית, שקד ותאנה, ומנדרינת  לימון 

הבולדוזר ונגס בצלע ההר והותיר את הבית והעץ תלויים על בלימה."

אמיל נעצר מתחת 
לבנין שחלונותיו ופתחיו 
חסומים בלבנים. "עבודה 
ערבית", הוא קורץ, הם 
חושבים שיצליחו לכלוא 
אותם בתוך הבניין שהיה 
פעם בית.  אך הזיכרונות 
אינם זקוקים לפתחים 
רחבים
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"ועץ אגס אחד, כך שמעתי, שפסק להצמיח אגסים והחל להצמיח חצילים."

זולה,  מרגישה  אני  בתלמידתו.   המתגאה  כמורה  ממזרי,  חיוך  לעברי  מבזיק  אמיל 
מזויפת, מזייפת, מתחבאת מאחורי מלים של אחרים, תמיד מרגישה שעדיין איני יודעת 
מספיק, עלי לקרוא עוד ספר, עוד מאמר, מתי לעזאזל אגיד את דעתי במלוא האומץ, 
במלוא החירות, במלוא השיגעון, מתי אדע.  אמיל אוחז בסנטרי בחיבה ואז הוא מושיט 
ידיו לצדדים ומתחיל להסתחרר, רוקד ומחולל, בתחילה לאט, כמו מתוך חלום, ואז 
מהר יותר, הוא מושיט לי את ידיו, אני מהססת לרגע וכבר מאוחר מדי,  הוא מתעגל 
מצטנף סביב עצמו, ניתק מהקרקע, הופך לאד לבן, מתפשט והולך כמו השד שיצא 
רואה  אני  הסרט,  של  לאחור  בהילוך  מראות,  קרעי  מסתחררים  סביבו  הבקבוק.  מן 
ַסרֶוה מחוללת על הסלע מאחורי צעיפיו של מפל המים.  הגדיים של העז של  את 
השכן של טאהא מוחמד עלי מספורייה שבים לדלג ולכרכר, שדים משחת, ולגדוש 
את הלבבות. עבד-אל-כרים פוסע בדרכו להתגלח, כבכל יום, אצל הספר ברחוב חורי.  

ַאח'ַטֶיה מושיטה לעברי 'כלה' מרוחה בשמן זית, בזוקה במלח, ומגולגלת לשרביט.  

אבן.   וחתולי  לבנה  חופה  מעל  צבעונית  כביסה  לראות  ניתן  המפותחות  בתמונות 
למעלה, כמעט מחוץ לתמונה, מרחפים שני זוגות נעליים זה מול זה, נעלי גבר שחורות, 
זרויות אבק גיר צבעוני, ונעלי הליכה חומות, בוץ קרוש בחריצי סוליותיהן, בהינומת 

שמים כחולים ריקים. 



רולי רוזן 

Rolly Rosen

Роли Розен

رولي روزن

בית תומא,
זיכרונות
מהמרפסת
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א. בית תומא < 

פברואר 2011, בוקר יום ששי. שמש חורפית נעימה מלטפת את פניהם של חברי קבוצת 
המטיילים, המתכנסים ברחבת הנביאים – המקום שהוגדר כנקודת המוצא לסיור 'בעקבות 
קו התפר', הנערך כחלק מתערוכה של מוזיאון העיר בעקבות המנדט. המדריך הוא 
האדריכל וליד כרכבי, מי שמשמש כיום כראש צוות השימור של העירייה. בן למשפחה 
חיפאית ותיקה, הוא מוביל את המטיילים מן הכיכר אל בניין נטוש. על חומת הבית יש 
שלט כחול מוכר של המועצה לשימור אתרים, מאלו המשמשים בדרך כלל להנצחת 
זכרם של חלוצים כלשהם, בוני הארץ ומקימיה. אך השלט על הבניין הנטוש הזה הוא 
שונה: "בית משפחת תומא" כתוב שם, וכן מוסבר כי הבניין "נבנה בשנת 1912 על ידי 
האחים גבריאל ומיכאל תומא ושימש למגורי המשפחה." עוד נכתב שם כי "בבית זה 
נולד בשנת 1919 ההיסטוריון והוגה הדעות ד"ר אמיל תומא, אשר דגל במאבק לשלום 

וצדק בין כל עמי המזרח התיכון. היה ממייסדי ועורכי העיתון אל איתיחאד."

הנוסח הזהיר של השלט הזה, שאין לו דבר וחצי דבר עם ההיסטוריה העברית של העיר, 
ואולי אף להיפך, איננו דבר של מה בכך. הוא תוצאה של מאבק ששם לו למטרה לשמר 
גם חלקים אחרים של ההיסטוריה העירונית, וכרכבי, בדרכו הצנועה, מוסיף עכשיו עוד 
נדבך למאמץ הזה. "אנחנו במתחם של בית משפחת תומא" הוא מסביר, "הבניין נבנה 
כבית ליוואן, ביית ערבי טיפוסי למשפחה." שם המשפחה מקושר במיוחד להיסטוריון 
אמיל תומא, שהיה מחשובי המפלגה הקומוניסטית. "המשפחה שלהם היא משפחה 
קרובה למשפחתי, סבתי ואמא של אמיל תומא היו אחיות" הוא אומר פתאום, מכניס 
איזה נופך אישי בלתי-צפוי להסבר האדריכלי היבש. "לאמא שלי יש זיכרונות כשהיא 

יושבת על המרפסת ומשקיפה על כל הסמטאות של העיר העתיקה."

בתמונה הזו,  של אמו של המדריך, היושבת על מרפסת הבניין ההרוס שלפנינו ומשקיפה 
על העיר הערבית-יהודית למטה, יש משהו אשר, במודע או שלא במודע, אמור לגרום 
לליבם של משתתפי הסיור )יהודים כולם?( להחסיר פעימה: העיר שעליה השקיפה 
האם הצעירה איננה עוד, הם יודעים, גם בעלי הבית שהשקיעו כך בבנייתו אינם גרים בו 
יותר. מהלך זה הוא תוצאה של המאבק שהוכרע בעיר ב-1948, ובמהלכו נעלמה חצי 
מאוכלוסייתה. כרכבי הוא בן למשפחת הצד שהפסיד, אך בדבריו אין האשמה גלויה, 
סגנונו יבש, דיווחי, וכך גם התגובה אליו. מנומסים, מודעים למוקש המתקרב, מקשיבים 
משתתפי הסיור לסיפור הזהיר והמאיים בו-זמנית. "אני פעם שמעתי את אולגה, אחותו 
של אמיל, מתארת את העזיבה של הבית." הוא ממשיך. "זה היה בעשרים ואחד לאפריל 
48, הם היו צריכים לצאת כי ירו עליהם מהדר, הם ירדו בסולם לכיוון העיר התחתית 
כי אי-אפשר היה לצאת מפה דרך הדלת, זה היה מסוכן". הם השאירו את הכל בתוך 

הבית, ונסעו ללבנון, הוא ממשיך לשתף בסיפור המשפחתי שלו. 

שהותם שם הייתה קצרה, הוא מספר, ביוני 48 הם כבר חזרו לעיר הולדתם, "אבל אז 
כבר היו אנשים אחרים בתוך הבתים ושום דבר לא נשאר."  מאחר שהם נעדרו מן הארץ 
ביום הקובע, הוא מסביר, הפכו הבניינים ל'נכסי נפקדים', למרות שבני המשפחה כן 

"המשפחה שלהם 
היא משפחה קרובה 
למשפחתי, סבתי 
ואמא של אמיל תומא 
היו אחיות" הוא אומר 
פתאום, מכניס איזה נופך 
אישי בלתי-צפוי להסבר 
האדריכלי היבש. 



שבו לעיר. הם הועברו לחזקתה של חברת עמידר, שהשכירה אותם לדיירים קשי יום, 
אך אסרה עליהם לשפצם. בסוף שנות השמונים התדרדר מצבו של בית תומא לסף 
קריסה, עמידר פינתה אותו מדייריו ואטמה אותו "וזה גזר דין מוות לבניין, כי נכנסים 
אנשים ושודדים הכל, משקופים מעץ ומרצפות מצוירות". המצב התדרדר עד כדי כך 
שעמידר ביקשה להרוס את הבניין, הוא מספר, אך כאן הוא כבר שימש בתפקיד האחראי 
על השימור, תמך במאבקה של חיה תומא, אשתו היהודיה של אמיל, לשמר את זכרו, 
והכריז עליו כבנין לשימור. "עכשיו יזם תל-אביבי קנה את המבנה והוא יעשה כאן 
מעונות סטודנטים." הוא מעדכן על גלגולו האחרון של הבניין, וגם מוסיף ש"אני שמח 
מאוד שהוא יחזור לפעול וישומר". מיד אחר-כך, כשהקהל עוד לא הספיק לעכל את כל 
סיפור ההיסטוריה העירונית בקליפת אגוז, הוא חוזר להסבר האדריכלי:  "מאז 1912 

לא השתנה מלבד התוספת של חדר מדרגות מחוץ לבניין" הוא מבהיר. 

האנשים שותקים, קולטים את המידע בלא להגיב. "או.קיי., אם אין שאלות אז נמשיך 
בסיור" מציע כרכבי שוב בדרכו היבשה. "במדינה כמו שלנו, כשהשימור עדיין בחיתוליו, 

המלאכה מאוד מרובה" הוא מסיים באיזו חוות דעת מקצועית. 

ב. קייפטאון <

במאמר המתאר את האופן בו מוצג עברה של העיר Capetown בדרום אפריקה במצבים 
פוליטיים שונים ומשתנים, קובע Martin Hall כי נופים אורבאניים מבטאים זהות וגם 
מעצבים את היחסים בין אלו החיים בהם, וכי מבנים, רחובות ומונומנטים מתפרשים 
ומתפרשים-מחדש כביטוי לשינוי ביחסי הכוח .1 כך קרה גם ב Capetown, הוא כותב: 
היא נבנתה ב-1652 כמושבה לצי ההולנדי בדרך לאינדונזיה, ב1795 עוצבה מחדש 
על-ידי השלטון הבריטי במקום, ב1948 עוצבה על-ידי שלטון האפרטהייד כמרחב של 
הפרדת גזעים, וב-1994 עברה שוב 'עיצוב מחדש' והיא נתונה כרגע בין שתי הבנות 
המובילות לשני כיוונים אפשריים: שירות אינטרסים כלכליים דומיננטיים מחד, או תפיסת 
זיכרון אלטרנטיבית, איתגור השיח הקיים, סתירות ואי-ודאות מאידך. כל אלו, כך נראה, 
מתקיימים גם בהסברו הקצרצר של האדריכל כרכבי על בית משפחת תומא ההרוס: 
בכמה משפטים, הוא מאתגר את השיח היהודי הקיים על 'שיחרור העיר', מכניס לחור 
השחור על העבר הערבי שנמחק אנשים, פנים, סיפורים אישיים היורדים במהירות בסולם 
מפחד היורים מן הרחוב שלמעלה. הוא עוסק גם באינטרסים הכלכליים הדומיננטיים 
)היזם התל-אביבי( – ואת כל מעשה הלוליינות הזו הוא מבצע בשלל כובעים. מי מדריך 
בעצם את הסיור?  פלסטיני בן למשפחות קורבנות 'טיהורה' של העיר? אדריכל ניטראלי? 

ראש צוות השימור בעירייה הפועל לעיצוב הזיכרון ההיסטורי? אבל איזה בדיוק?

כתיבה על נופים אורבאניים כביטויים של זהות וכמעצבי זהות מאתגרת תפיסות פשטניות 
של 'מורשת', ומנסה להבין את יחסי הכוח שעיצבו את הסביבה העירונית ואת האינטרסים 
הגורמים לשימור או הדגשה של אזורים מסוימים, להתעלמות מאחרים, או לגילוי מחדש 
של העבר בצורות שונות, כותב Martin Hall. הזיכרון הוא משתנה ותלוי תנאים היסטוריים, 

מי מדריך בעצם את 
הסיור?  פלסטיני בן 
למשפחות קורבנות 
'טיהורה' של העיר? 
אדריכל ניטראלי? ראש 
צוות השימור בעירייה 
הפועל לעיצוב הזיכרון 
ההיסטורי? אבל איזה 
בדיוק?
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הוא משנה את צבעו וצורתו על-פי מצב ההווה, לא עובר מדור לדור אלא משתנה מדור 
לדור. עם כל מהפך שלטוני בעיר, משתנים באחת סיפור העבר, ההווה והעתיד שלה.

איזה סיפור מספר, אם כן, סיפורו הקצר של כרכבי על בית דודיו ממשפחת תומא, עברו 
המפואר, ההווה המוזנח ועתידו הצפוי, כמעון סטודנטים המופעל על-ידי "יזם תל-אביבי"? 

ג.חיפה <

כמו סיפוריה של קייפטאון, גם סיפורי חיפה השתנו במרוצת השנים, כשהעבר, ההווה 
וגם העתיד הצפוי נתפסים באופן שונה על-פי יחסי הכוחות הקיימים: אם בתחילת המאה 
העשרים הביטה העיר לאחור על מאות שנות שלטון עותומאני, וצפתה קדימה לעתיד 
דומה, הביא לה הכיבוש של 1917 דגש על היותה עיר נמל משכבר הימים, והעתיד 
שנצפה לה היה של סוג של בירה כלכלית של האימפריה הבריטית באזור. אחרי 1948, 
הפכה העיר "מעיר מעורבת, דו-לאומית, לעיר פועלים עברית". 2  העבר הערבי נמחק, 
פיזית ומנטאלית, ההווה היה חלוצי ו'עברי', והעתיד היה של עיר עברית פורחת, "עיר 
נמל, עיר של תעשייה ומסחר, עיר של פועלים" 3 62 שנה אחרי, חוזר העבר הערבי 
ומבצבץ, מרים ראש, מזכיר את קיומו, ואז, כמו תולעת סודית, הוא שוב נעלם ונבלע,  

נחבא בין קירות העתיד הצפוי לו,  כ"מעון סטודנטים שיופעל על-ידי יזם תל-אביבי". 

הנוף האורבאני  הוא רקורסיבי – מעוצב על-ידי זהות ומעצב אותה. לכן מרחבים עירוניים 
בלתי ניתנים להפרדה מההקשר הפוליטי, הכלכלי וההיסטורי שלהם. צורות המרחב  
יכולות לתת הכרה או לשלול אותה, והשינויים ההיסטוריים מובילים למשחק דינאמי 
)interplay(  בין נופים וזהות, אשר משתנה כל הזמן, מאתגר ומאותגר. מול הסיפור 
הממסדי )בקייפטאון או בחיפה( אפשר תמיד להציע זיכרון נגד: קריאה אלטרנטיבית 
של ההיסטוריה על-ידי שימוש בעמימות, אירוניה, שפה כפולה, באופן המשנה את 
השיח הפוליטי והביורוקראטי . סיפורו הקצרצר של כרכבי על בית-תומא, באופן הצגתו 
המקצועי והמרוחק, ניתן לקטלוג כסוג כזה של זיכרון אלטרנטיבי, המשתמש בשיח 
העובדתי היבש, ובפלטפורמה ממסדית לעילא )סיור מטעם המוזיאון העירוני( כבסיס 

לאיתגור זהיר, חמקמק, וכאילו לא אישי, של השיח המקובל. 

באופן מעניין, נראה כי דווקא חוסר התגובה שלה זכה הסיפור מעידה, במובן מסוים, 
על עוצמתו. גם אם בנסיבות אחרות היו רוב המשתתפים )היהודים( מנסים להתווכח 
עם סיפור בנוסח זה, להאשים את הפלסטינים באחריות על אסון הנכבה, או להביע את 
שביעות רצונם מתוצאותיה של אותה מלחמה בעיר, בנסיבות הסיור והרגע ההוא, הקול 
הזה, קולו של השיח היהודי ההגמוני, נותר שותק )או מושתק?(. האם נוצר כאן סוג של 
'מרחב שלישי', במונחי Homi K Bhabha, שבו תפקידו העירוני וסמכותו המקצועית 
של המדריך טשטשו )לרגעים, ואז שוב לא( את זהותו הלאומית הפלסטינית? 4  כמו 
ברגעים רבים אחרים בעיר, נראה כי המשא ומתן על הזהות במרחב העירוני עבד בסיור 
הזה שעות נוספות, והתחלף כמו קליידסקופ מהיר: בפתיח הסיפור, כך נראה היה, דיבר 
האדריכל המומחה על סגנונות הבנייה. בהמשך, עלה לקדמת הבמה הקרבן הפלסטיני, בן 

הזיכרון הוא משתנה 
ותלוי תנאים היסטוריים, 
הוא משנה את צבעו 
וצורתו על-פי מצב 
ההווה, לא עובר מדור 
לדור אלא משתנה מדור 
לדור. 

סיפורו הקצרצר של 
כרכבי על בית-תומא, 
באופן הצגתו המקצועי 
והמרוחק, ניתן לקטלוג 
כסוג כזה של זיכרון 
אלטרנטיבי



למשפחה שנושלה מרכושה. אבל עוד לפני שהספיק קהל השומעים לעכל את המעבר 
הזה, כבר הופיע שוב ראש צוות השימור בעירייה, אשר הביע את שמחתו על קניית 

הבניין על-ידי היזם התל-אביבי, ועל העתיד הצפוי לו כמעון לסטודנטים. 

ד. נוסטאלגיה <

 Amy Mills במאמר אחר, העוסק בזיכרון במרחב האורבאני של איסטנבול, מתארת
את הנוסטאלגיה המדומיינת לעבר הרב-תרבותי, המאפיינת כיום חלקים של האליטה 
בעיר, אך המבוססת על הסתרה והכחשה של דיכוי המיעוט וגירושו 5. למעשה, כותבת 
Mills, העיסוק בנוסטאלגיה העירונית אינו אלא דרך אחרת של עיסוק בשאלה 'מי הוא 
טורקי'. במובן הזה, ניתן לראות את העיסוק בעברה של חיפה – בסיור הזה, כמו בסיורים 
רבים אחרים שנערכו במסגרת אותה תערוכה – כעיסוק בשאלה 'מיהו חיפאי', ומה 
משמעותה של הזהות הזו בעיר המציגה עצמה כ"סמל הדו-קיום". כותרת הסיור שתואר 
-  'על קו התפר' – מתייחסת גם היא, במודע או שלא במודע, להיבט זה: שכן קו תפר 
יכול להיתפס כמפריד בין פיסות בד שונות, אך בו-זמנית, הוא גם מחבר אותן למעשה 
לבוש אחד. במובן זה, עצם ההתייחסות לקו התפר העירוני הוא 'הודאה' בעבר המשותף.

על-פי Mills, נוסטאלגיה ותפיסות של מורשת נשענות על פרשנות של ההיסטוריה כדי 
לפצות על חוסר עכשווי - הזיכרון של העבר יכול להיקרא כסיפור המנסה להתמודד 
עם ההווה ולעצב חלום לעתיד. גם בחיפה, כך נראה, משחקת  הנוסטאלגיה תפקיד 
בניסיון לעיצוב הזהות העירונית, במתח שבין הבנייתה כעיר 'עברית' לבין הבנייתה כעיר 
קוסמופוליטית, סובלנית, ואולי אף דו-לאומית. קשה למצוא דוגמה טובה יותר לשימוש 
בנוסטלגיה לצורך זה, מאשר נאומו של ראש העיר, יונה יהב, בטקס פתיחת התערוכה 
על חיפה  בזמן המנדט באותו מוזיאון, אשר – חודש מאוחר יותר – שילח לרחובות 

העיר את סיורו של כרכבי.

לבוש בשחורים, מול שורת כסאות פלסטיק לבנים ומנחה בלבוש קצין בריטי מימי המנדט, 
ביקש יהב לברך את מנהלי המוזיאון, את האוצרת, ואת האורחים הנכבדים. "המוזיאון 
עושה עבודה חשובה, וחושף באופן מקצועי את ההיסטוריה המפוארת של העיר שלנו" 
אמר שם ראש העיר. "ההיסטוריה הזו היא מקור לגאווה ---  כשמסתכלים בתערוכה 
הזו כאן הגאווה מתחילה". על אחד הקירות, הוא סיפר, הוא מצא ציטוט של מבקר בעיר 
מימי המנדט, אשר כתב בדו"ח ללונדון כי "בעיריית חיפה ההחלטות מתקבלות באופן 
שקול ושוויוני." הציטוט הזה, הוא אמר בהומור האופייני לו, הפתיע אותו "הוא מדבר 
על הקדנציה שלי!' הוא הרהר לו )ורץ לספר לקהל הממתין(. "אנחנו העירייה היחידה 
שהתמונות שהקודמים שלי מתחילות מאלף תשע מאות ולא מארבעים ושמונה." תמונות 
ראשי העיר הערבים תלויות גם הן על קירות לשכתו, הוא גילה לקהל, מציג את עצמו כמי 
שאינו מנסה למחוק את ההיסטוריה של 'לפני'. אבל משפט אחד אחר-כך, שוב באותה 
לוליינות עוצרת נשימה, הוא הצטרף למעשה המחיקה הגדול, דווקא תוך שימוש באותה 
נוסטלגיה, באופן המכחיש והמסתיר אותו מתארת Mills באיסטנבול. "אני שמח שמאה 

העיסוק בנוסטאלגיה 
העירונית אינו אלא 
דרך אחרת של עיסוק 
בשאלה 'מיהו חיפאי'

"אני שמח שמאה שנה 
ויותר מתנהלים פה חיים 
בכבוד הדדי ושותפות 
ולכן זה מצליח." אמר 
ראש העיר, מוחק את 
השנה הקריטית שבה 
פינו החיים בכבוד הדדי 
ושותפות את מקומם 
למאבק אלים 
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שנה ויותר מתנהלים פה חיים בכבוד הדדי ושותפות ולכן זה מצליח." אמר ראש העיר, 
מוחק את השנה הקריטית )שכמובן גם לא נכללה בתיעוד בתערוכה( שבה פינו החיים 
בכבוד הדדי ושותפות את מקומם למאבק אלים שהסתיים בגירושם/עזיבתם/בריחתם 
של המחצית הפלסטינית של תושבי העיר, ובהרס פיזי טוטאלי של העיר העתיקה ורוב 
בתיהם. "אם זה יועתק לשאר המדינה ואז למזרח התיכון יהיה פה גן עדן" הוא הבטיח.

ה. איסטנבול <

הזיכרון החברתי של החיים בשכונה מספר על העבר בנוסח 'היינו כולנו אחים', כותבת 
Mills על הנוסטלגיה באיסטנבול. הנוסטאלגיה הזו עונה על צורך, שכן הלאומיות הטורקית 
ניתצה מה שהיה מוזאיקה לכידה של זהויות רבות שחיו חיי יומיום קוסמופוליטיים, 
והעמידה במקום זאת קבוצת קהילות מפורדות, המופרדות זו מזו על-ידי קטגוריות 
אדמיניסטרטיביות לאומיות שיש ביניהן מתח, עם פוטנציאל לאלימות בעתיד. כך, 
הנוסטלגיה משמשת ככלי להרגעת המתחים בהווה, אך היא גם חושפת את שבריריות 
גבולות האומה הטורקית: בסיפורים הנוסטאלגיים, המציגים את ה'זרים' כמי שהיו שייכים 
לעיר, גבולות האומה מתגלים כחדירים, לא יציבים ופגיעים: הם מתרחבים לכלול גם 
את מי שאינו שייך להגדרה, ואז מתכווצים שוב ומדירים אותם. נראה כי זוהי התנועה 
המתקיימת גם ביחס לזיכרון  -  ואולי לא רק ביחס אליו – בחיפה: כך, בנאומו במוזיאון, יהב 
גם שואף להצטייר כמי שמכיל את העבר הפלסטיני )כשהוא מציין כי גלריית התמונות 
של קודמיו בתפקיד מתחילה עוד לפני הקמת המדינה( אך גם מוחק חלק משמעותי 
ממנו )כשהוא מכחיש לחלוטין את אסון הנכבה של 48(.  אם מרחב הזיכרון  הוא המקום 
עליו מתקיים השיח ביחס לשייכות, אומה וגבולות, ניתן לראות כיצד שם נבנים היחסים 
בין רוב דומיננטי לקבוצות מיעוט, ושם מעוצב הקשר בין זיכרון לפרקטיקה של היומיום. 
גם כרכבי וגם יהב מספרים סיפורים נוסטאלגיים, אך הסיפור איננו אותו סיפור: אצל 
כרכבי, 1948 נוכחת, גם כשהיא צצה ונעלמת בין הסברים על סגנונות ארכיטקטוניים. 

אצל יהב השנה ההיא כמו נמחקה מלוח השנים )היו רק '100 שנים של דו-קיום'(. 

ו. מוזיאון 

את נאומו של יהב, ואת עצם קיומה של התערוכה במוזיאון העירוני העוסקת בעברה 
 ,Eva Ochman של העיר, אפשר לראות גם בהקשר רחב יותר, המוצג במאמרה של
והעוסק בפרגמנטציה של הזיכרון הלאומי בשלזיה עלית אחרי נפילת מסך הברזל. 6 
בפולין שעברה דה-צנטרליזציה, כותבת Ochman, העיריות אחראיות לשימור הזיכרון 
המקומי. הן צריכות להישען על העבר המשותף, הן כדי לקבל לגיטימציה, והן כדי 
ליצר זהות מקומית משותפת שתעודד סולידאריות. במצב זה, עיריות שונות מייצרות 
פוליטיקות שונות של זיכרון, ולשונות של זיכרון ברמה המקומית יש פוטנציאל לאתגר 
את תפיסת העבר הלאומי כפי שהיא מוצגת על-ידי המדינה. ישראל אומנם לא עברה 

מרחב הזיכרון  הוא 
המקום עליו מתקיים 
השיח ביחס לשייכות, 
אומה וגבולות



מהלך דרמטי דומה, אך הצורך בטיפוח זיכרון מקומי כבונה זהות, כך נראה, לא פסח 
גם חיפה, ומכאן נראה כי הדיון על תפקידה של העיר בעיצוב הזיכרון הלאומי ולהיפך, 

עשוי לשפוך אור מעניין גם על עיצוב הזיכרון החיפאי.

כדוגמה, Ochman מביאה את העיר Gliwice, אשר, כמו עיירות רבות אחרות בשלזיה, 
היתה עיר גרמנית עד מלחמת העולם הראשונה, עיר פולנית אחריה, שוב עיר גרמנית 
במהלך  הכיבוש הנאצי, ואז שוב עיר פולנית אחרי תום מלחמת העולם השנייה. כסוג 
של הדגמה לטענתו של Hall, כי עם שינוי השלטון משתנה העבר, ההווה וגם העתיד 
של העיר, מתארת Ochman כיצד בתקופה הקומוניסטית נמחק העבר הגרמני שלה, 
וימי הזיכרון הלאומיים הוקדשו בעיקר להוקרת חיילי הצבא האדום, אשר שיחררו 
את פולין מן הכיבוש הנאצי – בלא תשומת לב מיוחדת לאספקט המקומי. בתקופה 
הפוסט-קומוניסטית, לעומת זאת, החלה העירייה לעצב טקסי זיכרון בעלי דגש שונה, 
וכך, למשל, את התשיעי למאי )יום סיום מלחמת העולם השנייה( החלו לציין לא כ'יום 
הניצחון' כמו בתקופה הקומוניסטית, אלא כ'יום אירופה', שבמסגרתו מוזמנים  נציגים 
של ערים תאומות מכל רחבי אירופה וחוגגים אינטגרציה אירופאית. לציון 750 שנה 
לעיר הוקמה אנדרטה "לזכר כל תושבי Gliwice, קורבנות מלחמות וטוטאליטאריות". 

בהקשר החיפאי, סיפור האנדרטה  של Gliwice הוא דוגמה לאופציה ליצור זהות 
עירונית מכלילה, ומבקשת לכלול בזיכרון המקומי את כל תושבי העיר, באשר הם. האם 
ניתן להעלות על הדעת אנדרטה דומה בחיפה, אשר תתייחס לזכר 'כל תושבי חיפה, 

קורבנות המלחמה והטרור?' בינתיים, השאלה נשארת פתוחה.

וגורמים חיצוניים < זיכרון עירוני  ז. 

Ochman מתארת גם כיצד עיצבה התערבותם של גורמים חיצוניים שונים את טקסי 
הזיכרון בעיר – ביניהם איגוד יוצאי Gliwice הגרמנים, או איגוד הווטרנים של הצבא 
האדום שנלחמו באזור וביקשו להנציח את זכר חבריהם שנפלו. באופן מעניין, היא 
משרטטת כך גם את היחלשותה של מדינת הלאום )אשר לא התערבה בעיצוב הטקסים( 
ואת עליית כוחם של ארגונים חוצי גבולות. מהלך דומה בחיפה היה משתף גם קבוצות 
שונות של יוצאי העיר במחנות הפליטים השונים בגדה, בלבנון, בירדן או בסוריה – מהלך 
שקשה לדמיין אותו במצב הנוכחי. ועם זאת, פעילות של קבוצות מקומיות, המבקשות 
לעצב סיפורים שונים של זיכרון עירוני, כן מתקיימת  בשנים האחרונות בחיפה – למשל 
בין פעילי 'הסיפור החיפאי', או קבוצה פלסטינית שערכה סידרת אירועים לרגל ציון 
250 שנה ליסודה של העיר – אירוע אשר לא קיבל שום התייחסות מן העירייה, למרות 

יומרותיו של יהב בפתיחת התערוכה.

בתקופה הקומוניסטית, ארגונים לטיפוח הזיכרון המקומי היו נפוצים, אבל הסיפורים על 
העבר היו נתונים לצנזורה, והסיפורים שפורסמו היו על קהילות הומוגניות, ללא הכרה 
בשונות או בנרטיבים השונים, כותבת Ochman על Gliwice. העבר שימש לתיקוף 
הסיפור הרשמי על ההיסטוריה של העיר, להדגשת  התקדמות חברתית וכלכלית 

עיריות שונות מייצרות 
פוליטיקות שונות של 
זיכרון, ולשונות של 
זיכרון ברמה המקומית 
יש פוטנציאל לאתגר את 
תפיסת העבר הלאומי 
כפי שהיא מוצגת על-ידי 
המדינה. 
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בשלטון הקומוניסטי וליצירת  גבולות בין 'אנחנו' ו'הם' )פטריוטים, משת"פים, פולנים, 
גרמנים(. בשנות ה-90, לעומת זאת, קמו הרבה  ארגונים אשר שמו להם למטרה לטפח 
את המורשת העירונית, תוך התייחסות לקהילות השונות )יהודים, גרמנים( שחיו בה 
בעבר. את עצם הקמת המוזיאון להיסטוריה העירונית ואת התערוכה על תקופת המנדט 
בחיפה ניתן לראות כצעד בכיוון  זה, אם כי גם הוא, כמובן, מוגבל: התערוכות במוזיאון 
עד כה עסקו בשנים שלפני 48 )התקופה העותמאנית, תקופת המנדט( ובשנים שאחריה 
)'חיפה עיר ההווה'(. השנה ההיא עצמה נותרה עלומה, וניסיונות להעלותה באוב לא צלחו.

כך, בחיפה של 2011 סיפור הזיכרון הלאומי היהודי-ישראלי עדיין דומיננטי מאוד, ואילו 
סיפור העבר הפלסטיני, בייחוד זה של 48,  מודחק ומוכחש, הן פיזית והן ברמת הנרטיב 
העירוני. ועם זאת, ניצנים רבים של סיפור אחר ניתנים לזיהוי בעיר, אולי גם בשל מגמת 

השימור והרצון להשתמש בעבר כמנוף לתיירות והכנסות בהווה. 

במאמר על Capetown תיאר Martin Hall כיצד הרובע העתיק של העיר, שנבנה בתחילת 
המאה ה-20, הפך בתחילת המאה ה-21, תחת השלטון הדרום-אפריקאי החדש, לסוג 
של פארק סגור לתיירים, מעין Disneyland המשחזר את העבר הקולוניאלי. המקום 
הפך לאתר צריכה עכשווי, שמור על-ידי גדרות ושומרים המאפשרים רק ל'אלו שיש 
להם' להיכנס ולהנות, מוגנים מפני השאר. אתרים כגון אלו, כותב Hall משתמשים בעבר 

לא לצורך חינוך או העברת מורשת אלא כמקור לרווחים. 

חיפה טרם הגיעה למצב זה, אך מגמות השימור של ואדי סאליב והניסיון להפוך את 
הבתים המטים לפול ל'מלונות בוטיק' לתיירים מזדמנים כן מסמנים נטייה לכיוון זה. 
נראה כי החיבור בין צרכים כלכליים למגמות אחרות יכול ליצור חיבורים מרתקים – אך 

לא תמיד לטובת העיר או תושביה, הנוכחיים, ההיסטוריים, או העתידיים.

פעילות של קבוצות 
מקומיות, המבקשות 
לעצב סיפורים שונים 
של זיכרון עירוני, כן 
מתקיימת  בשנים 
האחרונות בחיפה 
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עם כל הרצון הטוב, חיפה עדיין אינה עיר משותפת. יש בה צירים של חיים בערבוב וטוב 
להבחין בהם, לשדרג, לחזק ולהרחיבם. אבל המצב הנתון של מיון אזרחים ושדרוגם לפי 

מוצאם הלאומי, אתני ודתי עדיין קיים, חי ונושם בעיר אהובה זו. 

ההיסטוריה של הפלסטינים בחיפה התחילה עוד לפני 48 – היסטוריה שעדיין מודרת, 
מוכפשת ומוכחשת. הנרטיב הפלסטיני של הקונפליקט הערבי ישראלי לא שייך להיסטוריה 
עתיקת יומין. אנחנו מדברים על היסטוריה בת 64 שנה. כדי להבהיר את התמונה ולסבר 
את האוזן בנתונים: בשנת 1931 חיו בחיפה כ- 50,000 תושבים – 34,000 ערבים ו16,000 
יהודים. בשנת 1948 מספר תושבי חיפה הגיע לכ- 144,000 מתוכם 70,000 ערבים 
ו74,000 יהודים. בשנת 1949 תושבי חיפה מנו כ- 88,000: 85,000 יהודים ורק 3,000 

ערבים )אגבארייה, 2001; רשיד אלחאג', 2005(. 

כלומר כ- 70,000 תושבים ערבים מכל רבדי העיר גורשו והועזבו; ובתיהם, נכסיהם 
ומקומות פרנסתם הופקעו ונכבשו ע"י משפחות יהודיות של מהגרים. בתים רבים, מסגדים 
וכנסיות נהרסו או שהופקעו ונעשה בהם שימוש למטרות אחרות )אלעארף, 2001(. 
הטראומה של גירוש ערביי חיפה, והתרוקנות העיר ממחצית מתושביה,  מחלחלת 
עדיין לכל אירוע. הערבים  אינם עולים או מהגרים, אלא ילידיה וצאצאיה של ארץ זו. 

חיפה הייתה עיר תרבות תוססת וציר מרכזי של חיי תרבות ואמונות בעולם הערבי 
במזרח התיכון. בה יצאו לאור כתבי עת, עיתונים ומגזינים ידועים ומפורסמים שהגיעו לכל 
העולם הערבי כמו עיתון הכרמל, חיפה, אלנפאאס אלעצרייה ועוד )ח'ורי, 1976(; ובה 
התארחו אומנים ערבים, גדולים ומפורסמים כמו אום כולתום ולהקת רמסיס המצרית 
בהנהלת יוסף ווהבי וג'ורג' אביד )שראב, 1987(. חיי תרבות אלו נקטעו ב 48. מאז, 
הערבים בחיפה עוברים מסכת ארוכה של הכחשת הנרטיב ההיסטורי שלהם ונישול 

מתמשך של נכסיהם. 

סיפור משפחתי קצר ימחיש את העניין. דודתו של בן זוגי ) שפיקה(, אשר מתה לפני 
כשנתיים, יהי זכרה ברוך, הועזבה היא ומשפחתה ב 48 מביתם בחיפה והועלתה על 
ספינה לכיוון לבנון. חלק מאחיה לא הצליחו לחזור והמשיכו לחיות ומתו בלבנון וילדיהם 
מפוזרים בארצות שונות בעולם. היא ועוד שני אחים ושתי אחיות הצליחו להסתנן וחזרו 
לחיפה. אבל אז הם נאלצו לרכוש שוב את ביתם ממשפחה יהודיה שהשתלטה על הבית 
כאשר הם לא היו נוכחים – בית שאותו הם בנו במו ידיהם ושאת העצים בגינה שבו הם 
שתלו. חשוב לציין שזה היה מזל גדול שלא היה מנת חלקם  של משפחות רבות אחרות. 

הטראומה הנפשית של גירוש, כיבוש והפקעת נכסים לא נעצרה. מאז ועוד היום נמשכים 
הניסיונות הבלתי נלאים לשנות את סימני העיר ולמחוק ארכיטקטורה שלמה וסימני 
תרבות – מסגדים, כנסיות, ובתי ספר קדומי ימים – בנוסף לניסיונות המוצלחים לשנות 
את שמות הרחובות הערביים בעיר. אבל אלה לא יכולים להימחק מהזיכרון ומהתחושות 
של אנשים אפילו אם לא מזכירים אותם ביום יום וגם אם לא מציינים אותם בקבוצות 
מיקוד. רחוב אלג'בל כדוגמה נשאר בפיהם ובזכרונם של הערבים על אף שהעירייה 
שינתה את השם לרחוב האו"ם ובהמשך לרחוב הציונות. שכונת עין הים עדיין ידועה 
לערבים בשמה המקורי ואדי אלג'מאל. לכן, זכרון היסטורי שנעשה בו עוול, נרטיב קבוצתי 

חיפה הייתה עיר תרבות 
תוססת וציר מרכזי של 
חיי תרבות ואמונות 
בעולם הערבי במזרח 
התיכון. 

רחוב אלג'בל כדוגמה 
נשאר בפיהם ובזכרונם 
של הערבים על אף 
שהעירייה שינתה את 
השם לרחוב האו"ם 
ובהמשך לרחוב הציונות. 
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מוכחש, טראומה קבוצתית ומצב של אי שוויון מתמשך הם גורמים שלא מאפשרים 
לשבור את הגדר הגלויה-סמויה של עיר מעורבת. גם כאשר מתקיימים דיונים על 
המצב – כמו למשל בקבוצות המיקוד של חיפה עיר משותפת – הם מתקיימים בצד מצב 
פוליטי נתון אשר בו יחסי הכוח וכוחות השליטה ידועים וההגמוניה השולטת מאפשרת 
שיח מוגדר, מוגבל  ומפוקח ע"י מנגנוני השלטונות. ההגמוניה מבררת מה עולה ומה 
אסור שיעלה. לכן ברור שהדברים המתייחסים להיסטוריה הפלסטינית של העיר לא 
יעלו בראיון או בקבוצות מיקוד, אבל הם מהדהדים, חודרים עמוק ומחלחלים לנפש 

ולקיום של כל ערבי שגר בעיר. 

אי אפשר להתעלם מכך שהערבים בעיר הם אנשים שרוצים לחיות, להתקיים ולחנך את 
ילדיהם, ללכת לעבודה ולחזור הביתה, למצוא מקומות עבודה שהולמים את יכולותיהם 
ולקיים חיי תרבות משלהם או אוניברסאליים, לפי בחירתם. האזרחים התושבים יחששו 
להעלות את הסוגיות הנ"ל, גם כדי לשמור על עצמם ולא להיתפס ולהיות מתויגים 
כלאומניים, בדלנים ואולי כטרוריסטיים. על כן המתח הלאומי יעלה עם כל גירוי חיצוני, 
כיוון שהמרחב הציבורי, שגבולותיו קבועים מראש ומתבטא בשליטה של השפה והתרבות 
העברית, הנרטיב הציוני ויחסי הכוח המאובחנים בין הערבים ליהודים )לטובת היהודים(, 
לא נותן לאזרחים הערבים להתבטא, להתאבל ולזכות בהכרה בנוגע למה שנעשה 

להם ולבני עמם. 

המרחב הציבורי הנוכחי לא מתקן ולא מוביל את המצב האזרחי הקיים למצב של חיים 
משותפים - הרי חוסר השוויון שבתחומי תשתיות החינוך, מקומות עבודה לערבים 
ותשתיות תרבות עודנו מוכר וידוע.  השיח שצריך להתנהל בחיפה הוא גם שיח על 
המקום הפיזי בתוך המרחב ועל הנוכחות. השפה, למשל, היא אמצעי שדרכו הזהות 
והתרבות מעוצבות. בחלק מהתחומים הערבים רוצים להיות לחוד כמו בבתי הספר 
ובשפה, אבל בהרבה מרחבים נוספים הם מחפשים את השיתוף האזרחי. כדי לאפשר 

את "הביחד ולחוד" יש צורך בפיתוח מנגנונים של איזון עדין. 

תיקון העוול הנוכחי והעוול ההיסטורי הם תנאים הכרחיים ליצירת תהליכי פיוס אמיתיים. 
בלי תהליך כזה העיר תישאר בפתח של שיח ראשוני המתנהל על היותה מעורבת. 
האוטופיה של עיר משותפת היא עיר שמאפשרת לתושביה לדבר ולהכיר בהיסטוריה 
ובעוולות מתמשכים. היא מאפשרת הכרה בנרטיבים קבוצתיים וכמובן דואגת לתיקון 

עוולות מתמשכות. 

האוטופיה של עיר 
משותפת היא עיר 
שמאפשרת לתושביה 
לדבר ולהכיר 
בהיסטוריה ובעוולות 
מתמשכים.

אי אפשר להתעלם 
מכך שהערבים בעיר 
הם אנשים שרוצים 
לחיות, להתקיים ולחנך 
את ילדיהם, ללכת 
לעבודה ולחזור הביתה, 
למצוא מקומות עבודה 
שהולמים את יכולותיהם 
ולקיים חיי תרבות 
משלהם
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קווים מנחים לקידום 
זיכרון עירוני משותף <

מספר קווים מנחים יסייעו בהתייחסות 
הוגנת להיסטוריה הקונפליקטואלית של 

העיר המשותפת:

הכרה בקיומם של נרטיבים שונים וסותרים 
לעיתים

יצירת מרחבים שיאפשרו את אזכור העבר 
העירוני של הקהילות השונות החיות בעיר

יצירת מרחבים והזדמנויות להיכרות עם 
הסיפורים השונים באמצעות תערוכות, 

סיורים עירוניים, כנסים וכו' 

יצירת הזדמנויות לדיאלוג על העבר, ועל 
ההשלכות והשאלות העולות ממנו ביחס 

לעתיד המשותף   
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קול חיפאי

 אני עליתי לארץ בשנת 1991 
מביאלורוס. שם הייתי מורה לפסנתר, 

כאן גם לימדתי ובשנת 1998 התחלתי 
לעבוד במתנ"ס, בהתחלה כרכזת ואחר-
כך כמנהלת שלוחה. במקביל המשכתי 

כל הזמן להיות מורה לפסנתר. 

השלוחה הזאת עומדת כאן משנת 
2000, ולאט לאט מילאנו אותה עם 

אנשים. יש לנו כל-מיני קורסים, 
ריקודים, לימודי מוזיקה, הרצאות. זה 

יותר זול פה ממקומות אחרים בעיר, כי 
המורה מקבלת פחות כסף. 

אינה טישקו
ילידת 1947, מנהלת השלוחה 

במתנ"ס הדר  

פה ההורים עושים מאמץ גדול לשלוח 
את הילדים, אנחנו במתנ"ס עושים 

מאמץ גדול גם לשלוח אותם לחו"ל. 
הם אלופי העולם באיטליה בהיפהופ, 

מי שמממן את זה הם  ההורים, אין 
לנו שום סבסוד לחוגים לילדים. הם 

משלמים אפילו סכומים כאלו, לא בגלל 
שיש להם, זה סדר העדיפויות שלהם. 

זה לא שזה רק הורים דוברי רוסית - יש 
גם הורים ערבים ששולחים את הילדים 
ללמוד פסנתר, חלק מגיעים אלי כשאני 
מלמדת. התלמידים שלי הם גם יהודים 

וגם ערבים, הערבים הם דווקא תלמידים 
טובים, כי מי שיכול לשלוח ילד ללמוד 

פסנתר ברור שזה משפחות טובות 
מאוד. אני הרגשתי שהם מאוד רוצים 
את זה, והם רואים בזה ממש הצלחה 

סוציאלית כזו. 

התלמידים הערבים האלו באים אלי 
באופן פרטי, מי שבא למתנ"ס בדרך 

כלל זה דוברי עברית ורוסית. היו 
מקרים שפנו אלי גם ערבים, אבל 

כנראה הרגישו שהם מעט ולא נוח 
להם להיות לבד בקבוצה קטנה. גרים 

פה ערבים – גם יותר למטה, גם בהדר, 
הם עולים מהעיר התחתית, כל שנה 

באים יותר.  אני לא צריכה לספר שזה 
חינוך אחר, תרבות אחרת..  ברור שיש 
הבדלים, ומההבדלים גדלה שנאה וכל 

הדברים שעדיף שלא יהיו. זו בעיה שאני 
לא חושבת שיש לה פיתרון. אני לא 

שמאלנית, אז אני לא.... אבל אם לא עשו 
בזמן הקודם או טרנספר או משהו אחר, 
אז צריכים להיות ביחד, לדאוג שלכולם 

יהיו אפשרויות אותו הדבר. 

בינתיים המתח ברחוב גדול, כי בני 
הנוער הערבים יוצאים לרחוב, ומה 
יש שם לעשות? רק להתנפל על מי 

שפחות חזק, מי שיותר מבוגר. אנשים 
מאוד פוחדים לצאת בשעות הערב. 

יותר זול פה ממקומות 
אחרים בעיר, כי המורה 
מקבלת פחות כסף.

יס
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לפני כמה שנים היו מקרים שתפסו 
תיקים, הרביצו. עכשיו קצת פחות, אולי 

המשטרה עשו משהו.  

אנחנו – האוכלוסייה שלנו, דוברי 
רוסית – אנחנו נמצאים כאילו באמצע. 

הרחוב הזה – בית"ר – מפה מתחיל 
רמת ויז'ניץ, וגם שם אי-אפשר להגיד 

שהאהבה מי יודע מה גדולה אלינו. אצל 
הערבים אפשר לפחות להסביר שזה 

סיבות סוציאליות, סוציו-אקונומיות. את 
החרדים אני לא יכולה להבין, כי דוברי 
הרוסית רובם, גם אם לא כולם, יהודים. 
והם שונאים אותנו כמו לא יודעת מה. 

הם לא מסתירים את זה אפילו.

לפני שקם כאן מתנ"ס היה פה בית-
ספר רוסי, אז ממש היה מקרה שתפסו 

ילדה בת 8 ברחוב וחתכו לה את הצמה. 
למה? כי היא בלונדינית ורוסיה, אולי 

גויה, אני יודעת? הכל ביחד. יש כאן 
ישיבה מול, אז הם יוצאים שם, עם 

המדריך, וזורקים אבנים על הילדים 
שלנו. כשאני קופצת ומתחילה לדבר 

איתם, מה אתם עושים, אני אומרת שאני 
אכתוב – אז המדריך אומר לי: את יכולה 

לכתוב לאלוהים.

זו ישיבה של גברים, אני בכלל לא יכולה 
להיכנס, אבל כן מבקשת מהשלוחה 

החרדית של המתנ"ס שהם ידברו איתם, 
שזה לא יפה, וזה לא בסדר, הם יודעים 
את השמות. לפעמים זה עוזר, לפעמים 

לא. עד המקרה הבא. היו גם ניסיונות 
להדברות, אבל כל פעם שיש דבר כזה 

הם אומרים שהרבנים לא מרשים, או 
מרשים רק בתנאי ש.. וזה לא קורה. הם 
מנסים לסגור את עצמם בגטו, וזו בעיה. 
אבל אולי הם לא היחידים - גם אצלנו, 

כשהיו הרבה עולים אז בבית-ספר 
בסמ"ת היו כיתות שלמות של רוסים 

ומורים רוסים ואז דיברו רק רוסית 
בבית-ספר ישראלי. אני לא חושבת 

שזה טוב, אבל זה מן התנגדות: אתם לא 
מקבלים אותנו, אז אנחנו נהיה כאלו. 

זה גורם מקרים חריפים, גם ברחוב וגם 
בגנים. יש גם מקרים שבני נוער שלנו 

מתחילים לגנוב, לעשות דברים לא 
טובים, ואז זה עוד יותר מסתבך. 

היה איזה ערב אחד לפני כמה חודשים, 
בדרך, פה ברחוב, ראיתי כמה בחורים 
דתיים על הכביש שהרביצו לילד קטן. 

הוא נראה אולי בן 12, שאלתי אותם 
"מה אתם עושים?! מה הוא עשה?" הם 

אמרו שהוא ניסה לגנוב, לקח משהו 
באיזו חנות, או מאיזו מרפסת, והם עמדו 

שם והחטיפו לו מכות, כאילו – שילמד. 
אני לא יכולתי לעשות כלום, אני אישה 

לבד, הם היו אולי חמישה בחורים 
מבוגרים. לא ניסיתי לקרוא למשטרה 
כי היו פעמים קודם שקראתי והם לא 

באו. אז נסעתי משם. אני לא יודעת איך 
זה נגמר. 

זה קורה לילדים שלנו כי להורים אין 
זמן, הם עובדים כמו חמורים. הרוב 
עובדים בעבודות שחורות – בבנייה, 

בניקיון, בטיפולים בזקנים. 

בשכונה היו בהתחלה בערך 40,000 
דוברי רוסית, אבל היום פחות כי אנשים 

עוזבים – חלק לשכונות אחרות, חלק 
להוסטלים של מבוגרים, חלק למדינות 

אחרות, אנשים עוזבים כי יותר קשה פה 
ממה שהם ציפו. הם לא ציפו שהשפעה 

של מזרח כזה עמוק – שזה מלוכלך, 
רעשני. 

כשאני מסתכלת על חיפה אני חושבת 
שהתרומה של העלייה היתה מאוד 
גדולה ומוצלחת, למרות שלא כולם 
מוכנים להודות בזה. למשל נותנים 

לזקנים לשבת באוטובוס, זה לא היה קודם.

היה מקרה שתפסו
ילדה בת 8 ברחוב
וחתכו לה את הצמה. 
למה? כי היא בלונדינית 
ורוסיה, אולי גויה, אני 
יודעת? הכל ביחד. 
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הרעיון המבורך להתחיל לדבר על יחסי יהודים-ערבים בחיפה במושגים של עיר משותפת 
במקום עיר מעורבת מזמין אותי לפתוח בחשיבה על עצם המושגים, וזאת משום שאני 
מאמינה שלמלים יש כוח להבנות מציאות, ולשנות מציאות. מניין מגיע המושג הפופולארי 
"עיר מעורבת"? הרי המרחב האורבאני מעצם הגדרתו הוא פלוראלי. לעומת זאת, "ערים 
מעורבות" הוא מושג שקשור לתפיסה בינארית. ההנחה שבבסיסו היא שעיר יכולה, 
לפחות באופן אוטופי, להיות "לא מעורבת", כלומר הומוגנית. כך בישראל ישנן "ערים" 
וישנן "ערים מעורבות". לצורך העניין, תל אביב וירושלים המערבית, אבל גם באר שבע, 
כרמיאל, או נצרת אינן "מעורבות", אלא הן ערים בעלות זהות אתנו-לאומית חד משמעית 
וחד ערכית. ואילו עיר המקבלת סימון של עיר מעורבת היא כזו שיש בה מסה קריטית 

לכאורה של ערבים. 

החלוקה לערים מעורבות וערים שאינן כאלה, כלומר הבניית המרחב האורבאני כהומוגני 
- אלא אם כן הוכח אחרת - עומדת כמובן בקונפליקט עם מציאות המרחב הנחווה. אך 
מעבר לכך, היא גם מצויה במתח עם כמה ממרכיבי היסוד של אורבאניות כפי שהיא 
מככבת בשיח המודרניסטי עצמו. כבר בשיח המודרניסטי המוקדם, העיר הייתה המקום 
שבו החלוקות הנוקשות של העולם הישן יכלו להיות מופרות, ואשר בו אנשים יכלו 
להמציא את עצמם מחדש תוך שהם חוצים גבולות שקודם לכן נדמו טבעיים ובלתי 
נמנעים.  דבי ברנשטיין, למשל, בספרה האחרון על תל אביב של תקופת המנדט, מביאה את 
סיפורן של נשים יהודיות שהיגרו לבדן ונקלטו לתוך מעגלים חברתיים הטרוסקסואליים.
למרות נוכחותן הברורה של מסגרות מוסר ומשמוע, חוויֹות החיים הקונקרטיות של 
נשים וגברים עוצבו על ידי כמיהה למודרניות שתהיה אחרת ממה שהיה קודם, ואשר 

באה לידי ביטוי בין היתר גם בעיצוב הסימבולי של המרחב1. 

במידה מסוימת, העיר המודרניסטית גילמה דבר והיפוכו: היא גילמה את האופציה 
של מרחב אזרחי שבו שיוכים אתניים, משפחתיים, מעמדיים ואחרים יחדלו לשמש 
כשלשלאות ויהפכו למסגרות וולונטריות. אך בו בזמן, בשיאו של תהליך בניין האומה, 
העיר החדשה גם גילמה מרחב "לבן", שבו אמורים היו להתגשם החלומות על מדינת 
לאום, או 'עיר לאום' נקייה מ'אחרים'. במקרים שהיא לא הקיאה מתוכה את האחר 
האתנו-לאומי או זזה הצידה ממנו, היא דרשה ממנו להיות שקוף. בפועל, הצמיחה של 
העיר המודרנית בפרויקט הציוני ואחר כך בישראל הייתה שלובה ללא התר בפרקטיקות 
של טיהור אתני, תחילה אידיאולוגי וולונטרי – כמו במקרה של תל אביב שיצאה מיפו 
והתכוננה כהיפוכה – וברבות הימים גם טיהור אתני פיזי. וברגע מכונן אחד, ב 1948, 
הפיזי והסימבולי נדמו כאילו שהתלכדו באופן מושלם. אוכלוסיות שלמות ברמלה, לוד, 
ירושלים, עכו וחיפה עזבו או גורשו ושוב לא יכלו לחזור. אלה שנשארו רוכזו בגטאות 
וחודשים לא יכלו להיכנס העירה. הרגע הפנטסטי הזה, שבו לכאורה נפתר הדיסוננס 
בין 'עיר הלאום'  המסופרת לעיר הנחוות בפועל, התמוסס כמובן לאחר מכן ולמעשה 
לא היה כזה עד תום מעולם. אך הוא הותיר לנו את המושג של ערים מעורבות, מושג 
שמסמן מחוזות של אוטופיה מופחתת, אך בו בזמן גם מבטיח לנו ששאר הערים, הערים 

ה"נורמאליות" , הן הומוגניות. 

 "ערים מעורבות" 
הוא מושג שקשור 
לתפיסה בינארית. 
ההנחה שבבסיסו היא 
שעיר יכולה, לפחות 
באופן אוטופי, להיות 
"לא מעורבת", כלומר 
הומוגנית.

החלוקה לערים 
מעורבות וערים שאינן 
כאלה, כלומר הבניית 
המרחב האורבאני 
כהומוגני עומדת 
כמובן בקונפליקט 
עם מציאות המרחב 
הנחווה. 

من زاوية نظر
أنتروبولوجية مدينية:

عن مشروع حيفا
مدينة مشتركة



 > מדינת הלאום מול חברה אזרחית 

בניגוד להבניה הפשטנית שמיצג המושג "ערים מעורבות", מבט מלמטה מגלה על נקלה 
שבפועל החברה הלאומית מתפרקת להרבה יותר מאשר שתי קטגוריות בינאריות. שכן 
בצד ובתוך שתי האחרויות המובחנות מתקיים ערב רב של זהויות חברתיות נוספות - של 
אתניות, מגדר, מעמד, דת וכו'. הפרויקט חיפה כעיר משותפת שואף לאזרח את תפיסת 
העיר המעורבת בלי להכחיש את המימד הפוליטי של השונות. המתח הבסיסי המאפשר 
הכרה או הכחשה של ההטרוגניות הוא זה שבין מדינת הלאום לחברה האזרחית, שני 

מרכיבים הנדמים כסותרים למרות שבמידה רבה הם מזינים זה את זה.

במאמר המופיע בספר מציגה רולי רוזן ארבעה "מודלים" או אבות טיפוס של יחסים. 
האחד הוא מה שקראה "מודל ההפגנות", קרי כאשר ברגעים של פיגוע או מלחמה 
מופיעות במרחב הציבורי שתי קבוצות מובחנות שעומדות אחת מול השנייה ומקיימות 
ביצוע ציבורי )public performance( של התנגשות. מודל ההפגנות מגלם רגעים בהם 
המרכיב הנפיץ של הערבוב האתנו-לאומי עולה אל פני השטח ונדמה כעומד לצאת מכלל 
שליטה. המושג "ערים מעורבות" מנכיח את הסכסוך האתנו-לאומי ברמה המוניציפאלית 
ומזמין אותנו לחשוב על ניהול היחסים במרחב המיידי של היומיום במושגים של סכסוך 
לאומי. הקישור שמגולם במושג "ערים מעורבות", בין הכמיהה לעיר לבנה לכמיהה 
למדינה יהודית )כלומר כמיהה להכרעה חד משמעית של הסכסוך( מקבל אישוש 
מהתפרצויות תקופתיות של אלימות בערים שונות בארץ, ולעיתים גם בעולם - בצפון 

אירלנד בשנות ה-70 למשל, בהודו, בצרפת באנגליה וכן הלאה.

ברגעים של התעמתות קולנית או התלקחות, הכוחות שדוחפים לפיצוץ )הימין הקיצוני 
במקרה של ישראל(, הם "קול" שמסמן את הניגודיות האינהרנטית של השיטה, שבה המדינה 
וקבוצות הפועלות בשמה כופה פעולות של מידור וטיהור, ואילו החברה האזרחית – אף 
היא בשר מבשרה של מדינת הלאום – מייצרת פעולות מסבכות, שצובעות את המרחב 
בגוונים מרובים. כמו במקרה של מסגד המריבה בנצרת, ובדוגמא זו כמובן ה"עירוב" הוא 
בתוך הקהילה הפלסטינית עצמה, התביעה המאורגנת לבעלות על המרחב, שמגייסת 
לה בבת אחת את כוח החוק, כוח הזרוע, ושיח קולקטיבי מלודרמטי, מופיעה כתגובה 
לאפקט המבזר של החברה האזרחית, אך בו בזמן היא גם האפקט האזרחי עצמו. במקרה 
של ישראל, אם כן, הגבול בין אתנוקרטיה לדמוקרטיה הוא דק ועדין לא רק בגלל הרצון 
המוצהר של ישראל להיות מדינה יהודית דמוקרטית, אלא גם בגלל המבנה הבסיסי של 
השיטה, שבה האופציה האזרחית מעודדת התארגנות של קבוצות אינטרס על בסיס 
אתני, דתי, ולאומי, והישות הביורוקרטית של המדינה מעודדת קבוצות הזדהות בדלניות. 

הפרויקט "חיפה כעיר 
משותפת" שואף 
לאזרח את תפיסת 
העיר המעורבת בלי 
להכחיש את המימד 
הפוליטי של השונות. 

המושג
"ערים מעורבות" 
מנכיח את הסכסוך 
האתנו-לאומי ברמה 
המוניציפאלית ומזמין 
אותנו לחשוב על 
ניהול היחסים במרחב 
המיידי של היומיום 
במושגים של סכסוך 
לאומי. 
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פחד < 

בשיח הישראלי המקובל, אם כן, המושג "עיר מעורבת" הוא שם קוד ספציפי לסוג של 
מרחב בתוך מדינת הלאום - סוג אחד מיני רבים, יש לומר, שבו קשה במיוחד לתחזק 
את האשליה של מרחב אזרחי הומוגני. הוא מנכיח את אופציית הריבוי האתני והלאומי 
תוך שהוא מנסה לשלול אותה, ובכך מעלה את השאלה מה לעשות עם המציאות 
שאיננה ניתנת לאילוף. בניגוד למה שאולי נדמה, האלימות שמתפרצת לפרקים בערים 
"המעורבות" אינה תולדה של אילוף שכשל או של ילידים שהתעקשו לומר שהמלך 
הוא עירום. היא שם מלכתחילה. מופעיה משתנים בין לבן ושחור, יבש ורטוב, ורוב 
הזמן היא בעצם לא דרמטית אלא דווקא בנאלית – כזו שמחוברת לחוויית היומיום של 
אינדיבידואלים. אלימות אורבאנית בנאלית - תקיפות, שוד, אונס -  נחווית כפרטית 
לחלוטין אך בעצם מונעת מאותם צירים של הדרה ושליטה שמולידים את האלימות 

הגרנדיוזית – מגדר, מעמד, אתניות, לאומיות. 

הדיון על עיר משותפת מנסה לפי הבנתי לעשות מהלך דיסקורסיבי מורכב, בו מצד אחד 
כן נעשה חיבור בין האלימות הגרנדיוזית לבנאלית ונעשית פוליטיזציה מודעת של מה 
שרולי רוזן קראה "מודל פארק הכט", אבל מצד שני ובאותה נשימה ממש אנו מבינות 
כי בעיר, "הפוליטיקה הגדולה" נפרטת לתוך ה"פוליטיקה של היומיום ושל המקום". 
הפוליטיקה של היומיום, זו שמתקיימת בחוויה הקונקרטית של התושבים ועלתה חזק 
בקבוצות המיקוד, היא בלתי דיכוטומית בעליל. בחוויה הקונקרטית של תושבות העיר, 
האלימות שמתרחשת ברחוב קשורה לזו שמתרחשת בתוך הבתים או השכונות, ומה 
שמתרחש בין הקבוצות קשור למה שקורה בתוכן. בפוליטיקה של היומיום התושבות 
ממפות את העיר לפי מרחבי נוחות. העיר מנקודת המבט של מרחבי הנוחות שבה שוזרת 

את הפוליטיקה הגדולה והפוליטיקה הקטנה זו לזו באופן הדוק.  

קיימות חברתית <

בניגוד למושג "ערים מעורבות", נקודת המוצא של המושג "ערים משותפות" היא מה 
שמקובל לקרוא קיימות חברתית )social sustainability(, מושג שהתפתח כתגובה 
לרעיון של פיתוח מודרניסטי. התפיסה המודרניסטית אופיינה באמונה עמוקה בניצחון 
הציביליזציה על הטבע, בהתפתחות חד קווית שאין לה גבולות, באשליה אומניפוטנטית 
של שליטה, ובאמונה בסיסית שהעולם ילך וייעשה טוב יותר – אלים פחות, חופשי 
יותר, נוח יותר. בהקשר האורבאני התפיסה המודרניסטית התאפיינה בארגון מדעי, 
פונקציונאלי, ורציונאלי של העיר, ובתכנון ניטראלי שהולך מעבר לתרבות, להיסטוריה, 
ולטבע. בצד האילוף המתמיד של הטבע, תפיסה זו שאפה )ושואפת( לאלף גם את 
המרכיבים הסוררים בחברה. התפיסה המודרניסטית של העיר שואפת למגר את האלימות 
לחלוטין או למצער לדחוק אותה למרחבים הפרטיים ו/או לגטאות כדי לייצר מרחב 
עירוני ציבורי הרמוני, הומוגני, שווה לכל נפש. כזכור, רק על הרקע הזה יכול היה המושג 

"ערים מעורבות" להיוולד. 

האלימות נמצאת 
שם כל הזמן, אבל 
היא מקבלת נראּות 
כמעט רק כאשר היא 
יוצאת מהבית או 
מהגטו, וגולשת לתוך 
המרחבים המולבנים

נקודת המוצא
של המושג 
"ערים משותפות" 
היא קיימות חברתית



המושג קיימות חברתית נוצר מתוך ההבנה שהאוטופיה המודרניסטית נכשלה, שלא רק 
שלא ניתן לייצר מרחבים עירוניים סטריליים, אלא גם שהמחיר של מרחבים כאלה גבוה 
מדי: החומות שיש לבנות כדי לגונן על שכונות הומוגניות הופכות אותן לכלא ומכרסמות 
בכל אותם יתרונות שהפכו את העיר לכל כך אטרקטיבית מלכתחילה – חופש תנועה, 

חופש בחירה, היכולת להמציא את עצמנו מחדש. 

אחד הלקחים החשובים של פיתוח בר קיימא הוא הצורך להכיר בחשיבות של הרב-
מימדיות של החיים העירוניים והחיפוש אחר איזונים ובלמים. פיתוח כזה מנסה להיות 
קשוב, בעת ובעונה אחת, למגבלות הסביבתיות )עד כמה ניתן לקלוט מהגרים, למשל( 
ולגורמי המשיכה של העיר )שלא תפסיק למשוך מהגרים גם אם צריך למתן את 
ההגעה(, והוא מתאפיין בחיפוש מתמיד אחר פשרות. בניגוד לאוטופיה המודרניסטית 
של מרחב ציבורי "נקי", הומוגני, מתוכנן וממודר, תפיסת הקיימות החברתית מקבלת 
בברכה שימושים מעורבים ופתרונות מקורבים. זוהי גישה תכנונית שתשאף, למשל, 
לייצר נגישות דינאמית על ידי שילוב של תחבורה ציבורית מסיבית בצד התחבורה 
הפרטית, ותכנון מרכזי קניות בתוך השכונות והערים, כך שאנשים יוכלו לבצע חלק 
גדול מפעילות היומיום באופן רגלי ולהוריד את התלות במכוניות. בין היתר, תכנון כזה 
מעודד אינטראקציה חברתית מורכבת, שמפחיתה את הרמה הכללית של אנטגוניזם 
בין קבוצות חברתיות, גם אם רוב האנשים לא חווים אותה כנוחה באופן מובהק. תפיסה 
כזו גם מאפשרת לנו לתפוס באופן שונה התנהגויות סטיגמטיות, כמו למשל הראייה של 
אנשים שמחטטים בפחים כלקטנים עירוניים המהווים חלק מאקו-סיסטמה מורכבת, 

ולא רק כמפגע. 

כאן יש להזכיר את עבודתה החלוצית של ג'יין ג'ייקובס, שהקדימה את השיח על קיימות 
חברתית בתכנון האורבאני בשלושים שנה בערך. ג'ייקובס בספרה חייהן ומותן של 
ערים אמריקאיות גדולות2 מביאה שפע אדיר של דוגמאות לכך שהעיר מתפקדת 
בצורה הטובה ביותר דווקא במקומות שבהם לא שולט ההיגיון של סטריליזציה: שכונות 
מעורבות, שימושים מעורבים, או כפי שהיא מכנה זאת – רשתות חברתיות שכוללות כמה 
שיותר אנשים בלתי סבירים )כאלה שהם לא החברים הטבעיים או הספונטאניים שלי(. 
אחד המרכיבים החשובים בפיתוח בר קיימא הוא השימוש בידע מקומי, בניגוד לגישה 
המודרניסטית המביאה "ידע מדעי" מלמעלה ומתנשאת מעל לידע המקומי )אם היא 
בכלל רואה שהוא קיים(. במובן זה אקורד הפתיחה של חיפה כעיר משותפת הולם מאוד 
– יצאו לשוחח עם תושבים בעיר על מנת לייצר המלצות מעשיות על בסיס הידע הזה. 

אם כן, המושג של קיימות חברתית שואף לאיזון ולפשרה. פשרה בין התרבות לטבע, בין 
הטכנולוגיה לסביבה, ופשרה גם בין החלקים השונים של החברה. באופן פרדוקסאלי 
משהו, זהו מושג שרוצה לשרטט כיוון לחיים עתידיים שהוא אנטי-אוטופי בהגדרתו, 
אם כי לאור מה שלמדנו במהלך המאה שעברה על אלימות בין-אתנית, ניתן בהחלט 

לראות בו אוטופיה מסוג אחר. 

אחד הלקחים 
החשובים של פיתוח 
בר-קיימא הוא חיפוש 
מתמיד אחרי פשרות. 

עיר מתפקדת בצורה 
הטובה ביותר דווקא 
במקומות שבהם לא 
שולט ההיגיון של 
סטריליזציה
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המרחב האורבאני כמרחב
אתני פוסט-קולוניאלי < 

בטרמינולוגיה ביקורתית ניתן לחשוב על ערים מעורבות כעל מרחבים פוסט-קולוניאליים. 
המושג "פוסט-קולוניאלי" בהקשר זה מייצג את העלייה של המורכבות האתנית קרוב 
יותר לפני השטח. בישראל למשל, לא כל מי ש"אינם יהודים" )כפי שנהוג היה לכנות 
את הערבים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד לפני כעשור( הם "ערבים", 
ולא כל הפלסטינים הם תושבי השטחים הכבושים. בחלקים מסוימים של הערים יש 
כביכול רק יהודים, אבל החוויה הפרקטית מגלה חיש מהר שבעצם יש שם גם נוצרים 
מחבר העמים, מרומניה או מהפיליפינים שחולקים עם הישראלים האולטימטיביים את 
המרחבים הכי אינטימיים והכי הומוגניים כביכול. אמנם הסמנטיקה של "עובדים זרים" 
מדגישה את חוסר השייכות שלהם ולכן לכאורה מאשרת שהמרחבים הללו נותרים 
נקיים, אבל ביהדות עבודה זרה היא הרי גם סוג של זיהום סימבולי. ואכן, השקיפות 
של מהגרות העבודה בשכונות המולבנות של העיר מתבטלת כשאנו מגיעות לשכונות 
הפריפריה, שם הן שוכרות דירות, עושות שוק, ומקיימות תרבות. בשכונות הללו הרבה 
יותר קשה להתייחס לנוכחות של מהגרות ומהגרי העבודה בצורה רומנטית – או להתעלם 
ממנה. שם, הנוכחות של עוד נשים "שחורות" מאיימת להיות הקש שיחרוץ סופית את 
דינן של השכונות לשוליות, שיקבע אותן כנשאיות הסימבוליות וכקורבנות הישירות של 

האלימות – האלימות הבנאלית שהיא גם האלימות הדרמטית, הרשמית. 

במאמר המנתח את תוצרי קבוצות המיקוד שנערכו במסגרת הפרוייקט מנתה רולי 
רוזן ארבעה מודלים, או ארבע נקודות עצירה מעניינות. שתיים קיצוניות )הצפת המימד 
האנטגוניסטי – מודל ההפגנות, או הכחשה שלו – מודל מסדה(, ושתיים מתונות. אני 
רוצה לסיים בדבר או שניים על המודלים המתונים יותר. במודל פארק הכט אנשים 
משדרים: חיי ותני לחיות. רואים את השונות ומניחים לה. ואילו במודל החג של החגים 
הם לכאורה חוגגים את השונות תוך שהיא הופכת למצרך. מודל החג של החגים הוא 
המשלים של מודל פארק הכט. הוא עושה דה-פוליטיזציה של השונות דווקא על ידי 
הבלטה שלה. המודל הזה, אגב, מתקיים לא רק באופן יזום על ידי העירייה, אלא גם 
באופן ספונטאני. בשגרה היומיומית של העיר התושבות היהודיות יורדות לוואדי לאכול 
חומוס אסלי. אבל ברגעים שבהם האלימות מתגברת הן משתמשות בכך כדי להעניש את 
השכנים הערביים שלהן. ברגעים האלה אין קל מאשר להמיר את החומוס בטאלי הודי, 
למשל. להבדיל מרגעי הדרמה בהם המציאות הרב-אתנית המקוטבת והאנטגוניסטית 
מקבלת הדגשה וניצתת כמדורה מטאפורית וממשית )הרגעים בהם עומד למול עינינו 
מודל ההפגנות או המהומות(, ברגעי השגרה המרחב האורבאני הפוסט-קולוניאלי 
נוטה להדחיק )to displace( את המציאות המקוטבת ולהמיר אותה בייצוגים של 
אחרּות בלתי מאיימת, למשל דרך פרקטיקות יומיומיות של תרבות הצריכה. במקרים 
האלה, האחרות האתנית לא רק שאינה מקלקלת את ההנאה הצרכנית שלנו, היא 

מעלה את ערך הסחורות. 

בחלקים מסוימים של 
הערים יש כביכול רק 
יהודים, אבל החוויה 
הפרקטית מגלה חיש 
מהר שבעצם יש שם 
גם נוצרים מחבר 
העמים, מרומניה 
או מהפיליפינים 
שחולקים עם 
הישראלים 
האולטימטיביים 
את המרחבים הכי 
אינטימיים והכי 
הומוגניים כביכול.

 מודל החג של החגים 
עושה דה-פוליטיזציה 
של השונות דווקא על 
ידי הבלטה שלה. 



אם להמשיך עוד רגע במשל החומוס, חשוב לציין כי באופן פרדוקסאלי האשליה של 
הדבר האמיתי – האסלי – יכולה להצליח רק אם הוא יעבור את ההתאמות הנכונות, את 
הדילול הנכון. שכן "הטעם" של החומוס, או הטאלי ההודי, או הטאפס או הטורטיות או 
הצ'ולנט או האינג'רה כאשר הוא נצרך במסגרת אוכל אתני הוא תמיד שונה – בהגדרה 
שונה – מן הטעם הביתי שלו. זה לא שטעם אחד הוא אותנטי ואילו השני מקולקל. הטעם 
תמיד מתכונן בתוך סד של יחסים חברתיים כוחניים של היבדלות והשתייכות. אלא 
שההמרה המוצלחת של אוכל לאוכל אתני – מה שהופך את האוכל האתני ממסריח 
לטעים – עוברת דרך הכחשה של המורכבות החברתית שיצרה את הטעם "בבית", 
והכחשה של יחסי הכוח המעורבים בצריכה שלו. עם כל הרומנטיקה, האוכל האתני 
במרחב האורבאני הפוסט-קולוניאלי הוא בסך הכל מוצר שצריך לבדל את עצמו ולשרוד 
בתוך שוק ענק ועמוס לעייפה של מזון מהיר וזול. באופן דומה, גם האנשים שצורכים 
אותו בסך הכל רוצים לעבור את היום בשלום, לגמור את החודש, להינצל מסרטן או 
מתאונת דרכים, וליהנות מחגיגת הצריכה. ביומיום העמוס לעייפה, המאויים, הפגיע ובו 
בזמן הזחוח, אנחנו יכולות לטעום את האחר במנות קטנות, מופחתות חריפות, ומותאמות 
לחיך הגנרי של מה שקרוי כאן "אשכנזיות". וכל אותה העת, במקביל לתהליך היומיומי 
הזה, האופציה הקוטבית של לטרוף את האחר ולקרוע את בשרו, לא חֵדלה מלהיות 

תלויה מעלינו כענן. 

הרהור מסכם <

מהו, אם כן, הסיפור האמיתי של העיר? האם העיר המעורבת נועדה להתפוצץ, ולכן 
אין כל טעם לנסות לבסס בה מוסדות של הסכמה אזרחית? ההיחלצות מההבניה 
הדיכוטומית של רב תרבותיות א-פוליטית מחד מול אנטגוניזם שאחת דינו להתפוצץ 
מאידך, מובילה אותנו לענות בחיוב על השאלה האם האלימות היא בלתי נמנעת. אבל מה 
שחשוב לזכור הוא שהאלימות שם כל הזמן, ולא רק ברגעי הדרמה. רוב הזמן האלימות 
כאמור היא בנאלית. פשיעה ראשונית ומשנית מתרחשת בעיר ופוגעת בתושביה באופן 
בלתי רנדומאלי בעליל. הגזענות שוכנת בכולנו, אך היא פוגעת בעיקר באלה שמסומנים 
כאחרים וכזרים. הפגיעות של זקנים מוגברת כשאין להם אוטו ואזעקה בבית. פגיעויות 
של נשים הן שונות ומגוונות, ונעות מחוסר היכולת לעבור ברחוב כי שורקים לי ונוגעים 
בי, דרך צמצום קיצוני של אפשרויות התעסוקה עבור נשים הלובשות רעלה, ועד ַלפגיעּות 
של ילדות בבתי הספר ושל נשים וילדות בתוך ביתן ממש. האלימות נמצאת שם כל 
הזמן, אבל היא מקבלת נראּות כמעט רק כאשר היא יוצאת מהבית או מהגטו, וגולשת 

לתוך המרחבים המולבנים.

המיזם של חיפה כעיר משותפת, כפי שאני מבינה אותו, מנסה להציע מנגנון של אחריות 
חברתית שלא נופל לקוטב זה או אחר של הכחשה – לא מכחיש את האיבה מחד, ולא 
את העובדה שהעיר הינה, והייתה תמיד מקום של שונות מאידך – אלא מנסה לעבוד 

עם הידע המקומי, ולייצר ממנו אופציה של פשרה. 

ביומיום העמוס 
לעייפה, המאויים, 
הפגיע ובו בזמן 
הזחוח, אנחנו יכולות 
לטעום את האחר 
במנות קטנות, 
מופחתות חריפות, 
ומותאמות לחיך הגנרי 
של מה שקרוי כאן 
"אשכנזיות".

 המיזם של חיפה 
כעיר משותפת, מנסה 
להציע מנגנון של 
אחריות חברתית שלא 
נופל לקוטב זה או אחר 
של הכחשה – אלא 
מנסה לעבוד עם הידע 
המקומי, ולייצר ממנו 
אופציה של פשרה. 
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הצילומים המלווים את הספר הם מעין פריזמת מבטים היוצרת קלידוסקופ רב-גוני של 
ההיעלמות, ההדחקה, ההשכחה ושאריות הזיכרון של העיר חיפה לצד ההתחדשות 

וההתעוררות.

המוטיבציה בעבודת העריכה והאוצרות של הצילומים בספר נבעה בראש ובראשונה 
מהרצון להצגת מגוון קולות רחב ככל הניתן. כך, לצד צלמים וצלמות מקצועיים וסטודנטים 

או סטודנטיות לצילום מציגים גם חובבי צילום בעלי מודעות חברתית. 

הצילומים שנבחרו נעים על הציר שבין תיעוד לבין אמנות והם מוצגים כגוף עצמאי 
המאפשר קריאה נפרדת מהטקסטים. מובן שישנו קשר בין הפרקים השונים לבין 
הצילומים אך הם אינם מופיעים כאן כאילוסטרציה לנושאים אלא כמבט אחד מתוך 

רבים אפשריים. 

מוצג חלק  מהסדרה    ובשער הראשון, בראשית הספר  בגלריית הפתיחה 
"self timer portraits" של אלון סגל. הסדרה מציגה קבוצות אנשים אקראיות במקומות 
שונים בחיפה. היא מתפקדת בספר כאקספוזיציה, חשיפה ראשונית של "השחקנים" 
בשטח, אלה שבסופו של דבר מתמודדים עם ההחלטות של קובעי המדיניות. להצבתם 
בפתח הספר משמעות רבה, רוצה לומר, לפני שנפנה לדון בתיאוריות וברעיונות גדולים 
בואו נזכור מעל הכול את העובדה כי מדובר באנשים האלה ושכמותם, חיפאים ותיקים, 
חדשים או זמניים. זוהי בחירה מודעת המדגישה את חשיבותם של תושבי העיר ומעלה 

אותם לראש הפירמידה של קבלת ההחלטות.  

שם הסדרה מרמז על הפעולה הרפלקסיבית הטמונה בה: self timer היא פונקציה 
במצלמה המשהה את עיתוי החשיפה ובדרך כלל משמשת צלמים כשהם רוצים 
לצלם את עצמם. בסדרה זו התהפכו היוצרות, הצלם אינו מופיע בצילום ובמקומו 
אחד מהמצולמים הוא זה הלוחץ על כפתור החשיפה - ורמז לכך הוא הכבל השחור 
המופיע בכל הצילומים. כך נוצרת מראה דו-כיוונית בה נוסף על "תפקידו" כאובייקט 
נצפה בצילום הופך המצולם למצלם, לסובייקט המודע לנוכחותו וליכולתו להשפיע 

לכאורה על המציאות הנלכדת בעדשת המצלמה.

סדרה נוספת מוצגת בגלריית הסיכום, אותה צילם עמרי פנסקי, ברחוב הנקרא היום 
שדרות הציונות. 

בסדרה זו מוצגים הבתים לאורך הדרך המרכזית המובילה מוואדי ניסנאס בעיר התחתית 
ועד לכרמל. זהו תוואי שנסלל כבר במאה ה-19 ונקרא בשם הפיוטי "דרך ההר" - "שארע 
אל ג'בל".  מאז ועד היום נאלצים תושבי הרחוב, מרביתם ערבים, להתמודד עם שינוי 
שמו של הרחוב פעם אחר פעם. לאחר קום המדינה שונה השם ל"שדרות או"ם" לציון 
החלטת עצרת האו"ם לסיום המנדט הבריטי בישראל.  ב-1975 שונה שמו בשנית 

ל"שדרות הציונות" כמחאה על החלטת האו"ם המשווה את הציונות לגזענות.

הסדרה מוצגת בסוף הספר ומשמשת כתמרור אזהרה. ראשית, בשל ההתעלמות הבוטה 
של הממסד מרגשותיהם של תושבי הרחוב בשינוי שמו ומשמעויותיו עבורם ושנית, 
בשל האבסורד המגולם במעשה עצמו, נראה כי המבקש לשנות את השם מדמה בנפשו 
כאילו בכוחו באמת לשנות את ההיסטוריה. היא מציגה גם את סגנונות הבנייה החיפאים 

מובן שישנו קשר 
בין הפרקים השונים 
לבין הצילומים אך 
הם אינם מופיעים 
כאן כאילוסטרציה 
לנושאים אלא כמבט 
אחד מתוך רבים 
אפשריים.

לפני שנפנה לדון 
בתיאוריות וברעיונות 
גדולים בואו נזכור מעל 
הכול את העובדה כי 
מדובר באנשים האלה 
ושכמותם, חיפאים 
ותיקים, חדשים או 
זמניים.



האופייניים, המשתנים עם הטיפוס במעלה הרחוב, ומספרים הן את סיפורו והן את 
סיפורה של העיר, העולה מן הים אל ראש ההר.   

למקבץ של פרק הכלכלה והתעסוקה בחרתי בשתי סדרות המציגות את חיפה הישנה. 
האחת "סבטלנה היפה", סדרת הצילומים של אורלי פרל-ניר שצולמה במפעל מתכות 
ישן מציגה פורטרטים של עובדי המפעל ומעלה מחדש את הדימוי של חיפה כעיר 
פועלים מנומנמת שמקור ההכנסה העיקרי בה הוא התעשייה הכבדה והישנה. הסדרה 
השנייה של חן תמרי מציגה את בעלי העסקים הזעירים הבודדים שעוד נותרו בחיפה 
בכלל ובוואדי ניסנאס בפרט. העיר המתגלה בצילומים אלה היא משל לזהות הולכת 
ונכחדת. האנשים המצולמים כאן הם מוסרי העדות האחרונים למה שהייתה פעם חיפה 

ופעולת הצילום מנציחה את הרגע החולף הזה .

אין זה מקרי שמקבצי התמונות של פרק התכנון ופרק הזיכרון, שצולמו בידי צלמים 
שונים, נפתחים עם צילום הנושא מבט דומה. לתפיסתי שני הנושאים הללו קשורים 
קשר הדוק והעוסקים בהם חייבים לשאת בתודעתם את ההשפעה ההדדית הקיימת 
ביניהם. בשני הצילומים מופנה המבט מפאתי שכונת ואדי סאליב אל עבר העיר התחתית, 
מבט הנלכד ללא הרף בבנין "המפרש" או "הטיל" )בלשון המקומיים(. בניין זה מייצג 
את מגוון מבני השלטון הגדולים שנבנו בשנים האחרונות על חורבות העיר העתיקה 
שהייתה, אך המבט פונה חזרה אל עבר שכונת ואדי סאליב, השכונה המסמלת יותר 
מכל את ההיסטוריה הכואבת של תושבי חיפה הערבים ב-48', שגם בגלגוליה המאוחרים 
לא ידעה שקט ודי אם נזכיר את אירועי ואדי סאליב של שנת 59'. במקבץ הזיכרון 
מוצגת סדרת צילומים של גיל בר, אשר מאפשר לנו הצצה לשכונת הרפאים הדוממת, 
בתי אבן יפים ומעוצבים על חלונותיהם האטומים עומדים ומהדהדים את ריקנותם. 
בסוף מקבץ זה מוצגים צילומים של אורית סימן טוב מאזור אחר בחיפה, גם כאן 
נחווית התחושה של צילום מאותה נקודה והפנית מבט שונה פעם אל ההר ופעם אל 
הים. בצילומים אלה מתגלה עירוב טבעי או מלאכותי של עבר והווה. לעומתם מוצגים 
במקבץ התכנון צילומים מסדרה של יניב וייסה, פרויקטים של בניה מאסיבית המעלים 
שאלה על השתלבותם  בנוף החיפאי ועל מידת ההשפעה של זיכרון המקום עליהם. 
עוד במקבץ זה סדרת צילומים של ניר דבוראי המציגה באופן דרמטי את המפגש בין 

בתי השיכונים לבין הכרמל

שאלת ההשפעה של הזיכרון והמקום מהדהדת גם במקבץ צילומים נוסף, זה המלווה 
את פרק היחסים הבין-קהילתיים. צילומים אלו מתמקדים בשכונת ואדי ניסנאס, אשר 
נתפסת בדרך כלל כסמל ה'דו-קיום' החיפאי. ואכן תושבי השכונה הפסטורלית ובתוכה 
השוק וניחוחות הזעתר והקפה מצטיינים בהכנסת אורחים ובסבלנות אין קץ למטיילים 
ברחובותיה. אך האם באמת מתקיים שיח בין המבקרים בשכונה לתושביה או אף שיח 
פנימי בין תושביה השונים ועד כמה השיח הוא הדדי ואמיתי? אילו אוכלוסיות באמת 
מגיעות לשכונה ומדוע אוכלוסיות מסוימות מדירות עצמן מביקור בה? מדוע מתקיים 
דווקא בשכונה זו פסטיבל "החג של החגים" ומדוע שומרים על מסורת זו באדיקות כה 
רבה? במקבץ הצילומים שצילמה אתי חן-ברייר מוצגת טעימה מהאופי המיוחד של 

השכונה לצד התבוננות והרהור בקונפליקטים שונים המתקיימים בה.

המבט פונה חזרה 
אל עבר שכונת ואדי 
סאליב, השכונה 
המסמלת יותר מכל 
את ההיסטוריה 
הכואבת של תושבי 
חיפה הערבים ב-48', 
שגם בגלגוליה 
המאוחרים לא ידעה 
שקט ודי אם נזכיר את 
אירועי ואדי סאליב של 
שנת 59'.
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מקבצי הצילומים לפרקים תרבות ופוליטיקה ממוקדים בשכונת הדר, שבה ישנו ריכוז 
של ארגונים לשינוי חברתי ופעילים/ות בעלי/ות מודעות חברתית-פוליטית ואמביציה 
גבוהה לבצע שינוי. זאת לצד ההתמודדות היומיומית הלכה למעשה עם רעיון החיים 
במשותף של אוכלוסייה עם התמהיל המגוון ביותר בחיפה, מהווים קרקע פורייה לפעילות 
רוחשת המייצרת הדים במגוון תחומים בעיר. משכונת הדר יצאו הפעילים שהובילו 
את מחאת האוהלים בחיפה בקיץ 2011. ממנה ובתוכה מקיימות הפעילות, היזמות 
והאמניות1 אירועי תרבות השואפים לשיתוף מרבי של הצדדים ומעלים על פני השטח 
את ההתמודדות, ההצלחות והכישלונות שבחיים משותפים באוכלוסיה מעורבת. ניתן 
אף לומר כי חלק מאירועים אלה מתקיימים כאנטיתזה לפסאדה ההרמונית המצטיירת 
מאירועים ממוסדים בעיר ובעיקר מפסטיבל "החג של החגים". בשל אופיים הז'ורנליסטי 
והרצון לחשוף כמה שיותר מהפעילויות השונות בתחומים אלה מוצגים הצילומים בגודל 
קטן יותר, והם מוקדשים לשכונה ולפעיליה הרבים בהערכה רבה ובאמונה אמיתית בצדקת 
דרכם. הם מצטרפים גם למקבץ בפרק החינוך המאפשר הצצה לחייהם של בני העשרה 
בעיר. הצילומים המלווים פרקים אלו צולמו על-ידי טל ארטל, מוחמד בדארנה, אורנה 
בן שטרית–רז, דניאל ישר, רועי כהן, זיו כץ, יעקב כתריאל, אייל לבקוביץ' ולילך עמית.  

כאן המקום להודות לכל הצלמים והצלמות שנרתמו לפרויקט הספר חיפה-עיר משותפת 
ובכך הביעו אמון ברעיון. לחלק מהצילומים המוצגים כאן נחשפתי בביקורת עבודות 
במסגרת קורס צילום דוקומנטרי בהנחיית יעקב ישראל במרכז לעיצוב ולחינוך ויצו 
חיפה ועל כך תודה. חלק מצילומי פרק הפוליטיקה והמחאה הופיעו בתערוכה שנערכה 
על-ידי המרכז לחקר החינוך לשלום באוניברסיטת חיפה, שאותה אצר יאיר גיל, וגם 

לו ולצוות המרכז מגיעה תודה.  

תודה מיוחדת מגיעה גם לצלמי "הקולות" המשולבים בספר, עמית בהט, נחום לדר, 
שוקי ליס ודוד קרסו, תלמידי הקורס "צילום דיוקנאות" בהנחיית מיכל חלבין וקובי 
גופר במרכז לצילום ביחידה ללימודי המשך בטכניון. צלמים אלו נרתמו במסירות 
ובאחריות רבה לתהליך האינטימי והמחייב של צילום דיוקן, וכולם יחד – במשותף עם 
שאר הצלמים והצלמות שתרמו את צילומיהם לספר – שרטטו דיוקן אינטימי ובו בזמן 
נרחב ומגוון מאוד, של חיפה, העיר שבה מתנהלים ומצטלמים החיים, גם ביחד וגם לחוד. 

כולם יחד שרטטו דיוקן 
אינטימי ובו בזמן נרחב 
ומגוון מאוד, של חיפה, 
העיר שבה מתנהלים 
ומצטלמים החיים, גם 
ביחד וגם לחוד. 

הבחירה לכתוב באופן גורף בלשון זכר רבים אינה תואמת את השקפתי ולכן ההטיה ללשון 
נקבה רבות. אין בכך שאיפה לבטל את עשייתם המבורכת של הפעילים, היזמים והאמנים 

באשר הם אלא רק נסיון להתמודד עם קשיחותה של השפה העברית.
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תכנית חיפה עיר משותפת, שממנה צמח ספר זה, החלה לפעול בינואר 2008. היא 
נוהלה על-ידי צוות משותף, ערבי-יהודי: שהירה שלבי, מנהלת ורולי רוזן, רכזת 
מחקר. רגע לפני שהספר יוצא לאור, ניסינו להבין מה היה לנו שם. איך ולמה 

הגענו לתכנית, מה רצינו, מה עשינו ומה השגנו. ראיון הדדי עם מבט רפלקטיבי.

רולי: אנחנו עומדות עכשיו ארבע שנים אחרי שהתחלנו את העבודה בתכנית. איך את 
מסכמת אותן? מה רצינו? מה השגנו?

שהירה: אני באופן אישי מאוד רציתי לנהל את התכנית. זה היה אחרי שניהלתי את 
פרויקט החינוך הערבי בחיפה, שבו הקמתי,  בפעם הראשונה למיטב ידיעתי, שולחן 
עגול בין העירייה, ההורים ומשרדי הממשלה. זה היה ניסיון מאוד מוצלח, יצאתי עם 

תחושה שאפשר לעשות שינוי, והיה לי חזון שככה העיר צריכה להתנהל.  

הבנתי שאני כערביה צריכה להשפיע על המרחב העירוני כמרחב שהוא שלי. אני לא 
חיפאית במקור, אני מכפר אכסאל. הגעתי לפה כדי ללמוד באוניברסיטה, יכולתי גם 
להגיע לתל-אביב. אבל כשגרתי פה הרגשתי שאני לא רק סטודנטית שגרה בעיר, אני 
פעילה פוליטית, בהפגנות, בניסיון לשנות את השיח, גם החיפאי וגם הכלל ארצי. הדבר 
הכי ייחודי היה הקהילה הפמיניסטית הפלסטינית. היו שם נשים שבחרו לנהל חיים 
עצמאיים, לא לגור במעונות, לא לחזור לכפר אחרי סוף הלימודים. התחילה להיווצר 
קהילה שלמה של אקדמאים ערבים, פעילים פוליטית. ומשם הרגשתי שיש לי אחריות, 
לעשות סוג של שינוי תפיסתי - וכדי לעשות שינוי צריך מרחב. בארגוני הנשים עבדנו 
בכל הארץ, חרשנו את הכפרים. אבל חיפה היתה מן בסיס, משהו שנתן מרחב להגשמת 
הרעיונות שלנו. כאן יכולנו לממש את החופש האישי שלנו כנשים, החופש לבחור, לחיות 
את החיים שנכונים לנו. הקבוצה מסביב היתה קבוצת תמיכה. ממנה בניתי את הקהילה 
שלי בהמשך, גם כאמא שהיתה שותפה ליוזמות פוליטיות, בעיקר בתחום החינוך. בשלב 

מסוים הרגשתי שאני צריכה להשפיע ברמה רחבה יותר. 

הרגשתי מחוברת לקהילה שלי, אבל האזרחות שלי בחיפה היתה כל הזמן בסימן שאלה. 
כשאת ערביה בחיפה, כולם שואלים אותך מאיפה את במקור. זו שאלה על מי עירוני, 
ומי הצטרף לעירוניות הזו. העיר הפלסטינית נהרסה ב-1948. חיפה ויפו היו בירות 
התרבות – היה בהן קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, יצאו עיתונים. הכפרים היו הרבה פחות 
מפותחים. וחורבן העיר הפחיד את האנשים, הם איבדו איתה האורבאניות.  האוכלוסייה 
העירונית שנשארה בערים שהפכו לערים יהודיות עדיין החזיקה את המודל של הפער 
בין העירונים והכפריים, ואני בתור מישהי שבאה מהכפר הייתי צריכה לעבוד קשה כדי 
להיות שייכת. אני לא נולדתי פה, אבל אני פה כבר 25 שנה. הייתי עסוקה בשאלה איך 
בונים את העיר שבה הפלסטיני ירגיש שווה – גם מול החיפאים הוותיקים, הערבים, גם 
מול היהודים. מאוד רציתי להרגיש שהמקום הזה הוא שלי. מכאן הרצון שלי לנהל את 
תכנית חיפה עיר משותפת: הבנתי כי השתתפות, שותפות שוויונית ואמון בסיסי הן תנאי 
לשייכות שאינה נבדקת על רקע של מי את ומה את מסמלת. שמתי לי למטרה להרחיב 
את השיח בנושא, ולקדם את בניית המרחב האורבאני הפלסטיני בחיפה. זו משימה לא 

קלה בתוך העיר היהודית, שאינה מתייחסת לאזרח הפלסטיני כשווה. 

בארגוני הנשים עבדנו 
בכל הארץ, חרשנו את 
הכפרים. אבל חיפה 
היתה מן בסיס, משהו 
שנתן מרחב להגשמת 
הרעיונות שלנו. 

הרגשתי מחוברת 
לקהילה שלי, אבל 
האזרחות שלי בחיפה 
היתה כל הזמן בסימן 
שאלה. 



רולי: הסיפור שלי הוא שונה, כמובן, ואולי גם קצת הפוך לשלך. אני גדלתי בחיפה, 
בנווה שאנן. היום אני יודעת להגיד שבעצם גדלתי בשכונה ולא בעיר - לפעמים היינו 
עושים קניות בהדר, או בתקופת התיכון, בהתרגשות גדולה, הולכים לסרט בסינמטק 
שרק הוקם אז בכרמל. אבל כמעט כל החיים התנהלו  רק בשכונה – בית-הספר, תנועת 
הנוער שהיתה מאוד משמעותית. ערבים לא הכרנו בכלל – היו שמועות שיש כמה בעיר 
התחתית, אבל אף פעם לא נפגשנו איתם ולא דיברנו איתם. כשאני חושבת על האופן 
שבו הבת שלי והחברים שלה גדלים היום באותה שכונה, אני לא בטוחה שזה שונה 

בהרבה. אולי זה חלק ממה שהביא אותי לתכנית.

בחלק הביוגראפי, בשלב שבו את, מהכפר, הגעת ללמוד בעיר הגדולה שנתפסה בעינייך 
כסמל האורבאניות, אני עזבתי: כשהייתי צריכה ללכת לאוניברסיטה בשום פנים ואופן 
לא רציתי ללמוד בחיפה שנראתה לי פרובינציאלית, העדפתי את ירושלים. שם נחשפתי 
לעולמות חדשים – סטודנטים ערבים, תנועות שמאל, פוליטיקה, עיתונות, ארגונים לשינוי 
חברתי. רק 28 שנה אחרי שעזבתי את חיפה החלטנו  - כבר כמשפחה -  לחזור לעיר. 
חזרנו לאזור נווה שאנן, אבל היה לי ברור שהפעם אני לא נשארת לנהל את החיים 
שלי רק בשכונה. העבודה בתכנית חיפה עיר משותפת עזרה לי להתחבר מחדש לעיר 
ילדותי, אבל מזווית אחרת. רציתי להכיר אותה, להבין איפה אני חיה: מי עוד גר בעיר 
הזו? אני עובדת איתך ועם ערבים אחרים, אבל איפה אתם גרים? איפה הילדים שלכם 
לומדים? איך אתם מרגישים בעיר שלי? בגלל הילדות, אצלי השייכות היתה נקודת 
המוצא, אבל רציתי להבין גם מה קורה אצל האחרים שלא הכרתי קודם. כאן התחיל 
המסע  המשותף שלנו, שמבחינתי היה מסע שניסה לפענח מה המשמעות של עיר 
משותפת. המסע עבר גם בלימודים שלי באוניברסיטה, והתוצאה שלו הוא הספר הזה. 

אבל היו הרבה מהלכים בדרך, שחשוב להבין.

שהירה: בהתחלה היה לי מאוד  חשוב לעבוד עם העירייה, עם החברה האזרחית, עם 
פעילים. ניסיתי להביא נציגים שיחשבו יחד איך להפוך את המרחב הזה למרחב של 
כולם, שכולם ירגישו שיש להם את הזכות להיות שותפים. וכדי לעשות את זה הייתי 
צריכה לפתח תפיסה לעצמי, שתתייחס לשאלה של מה המשמעות של עיר משותפת 
מבחינתי. זה לא קל, קל יותר להיות בתוך השיח ההיסטורי, להיות פלסטינית שרואה 
את חיפה כעיר פלסטינית שנהרסה ב-48, קל להתייחס ליהודי ככובש, שכל המלחמה 
שלי היא על מה שהיה פה פעם. יכולתי להיות במקום הזה ואני מודעת אליו. אני לא 
מוחקת את העבר. אבל כדי ליצור שינוי הייתי צריכה לשנות את החשיבה שלי ולפתח 

מודל חדש, שמסתכל גם על העתיד. 

המשמעות היתה לפתח מודל חדש, מודל שיאתגר את העיר, שהתרגלה לסוג מאוד מסוים 
של יחסים של רוב ומיעוט, כשברור ששינוי דורש גם ויתור על פריבילגיות.  להגדיר מה 
אני רוצה מהעיר, כאזרחית. הבנתי שכל עוד אני לא פותחת את הגבולות אני לא אוכל 
להצליח, שאי-אפשר לפתח שותפות אם לא רואים את האחר כשותף. כדי לחיות בעיר 
אני צריכה לראות אותה כעיר של כל תושביה. אני צריכה לראות אותה בראייה העכשווית 
כדי שאוכל להגיד משהו על העתיד שלה. והעיר העכשווית בחיפה היא עיר מורכבת. 

אני גדלתי בחיפה, 
בנווה שאנן. 
ערבים לא הכרנו בכלל 
– היו שמועות שיש 
כמה בעיר התחתית, 
אבל אף פעם לא 
נפגשנו איתם ולא 
דיברנו איתם.

הייתי צריכה לפתח תפיסה 
לעצמי, שתתייחס לשאלה 
של מה המשמעות של 
עיר משותפת מבחינתי. 
זה לא קל, קל יותר להיות 
בתוך השיח ההיסטורי, 
להיות פלסטינית שרואה 
את חיפה כעיר פלסטינית 
שנהרסה ב-48.
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זו עיר שיש בה הרבה זהויות, הרבה אחרים, ואני שואלת את עצמי מה אני ביחס לאחרים 
האלו. ויש עלי אחריות, גם כמיעוט, להכתיב סוג של קווי התנהגות גם כלפי. מבחינתי 
העיסוק בעיר משותפת הוא התמודדות עם היחס אלי ואל הקהילה שלי כקהילה שקופה. 
מהמקום שממנו אני באה אני יכולה להזדהות עם עוד אוכלוסיות, ואז אני צריכה גם 
לכבד את הזכויות של האחרים. זה לא מובן מאליו שאני באה ומדברת על עיר משותפת 
לכל תושביה. ברמה העקרונית אני צריכה להיות בבעיה עם העלייה הרוסית, שהיא 
חלק מהמפעל הציוני של לשמור על הרוב היהודי בארץ. זה נכון, אבל אנחנו גם חיים 
באותה עיר, 25% מתושבי העיר הזו באו משם. אז מה סוג היחסים שאני רוצה לבנות 
עם הקבוצה הזו, שחיה באותו מרחב שאני חיה בתוכו? אני יכולה להמשיך להתנגד 
לעלייה, אבל בתוך היומיום קורים כל-מיני דברים. מתוך ההרהורים האלו אני באתי 

לנהל את התכנית הזו. 

פגשתי שני דברים. פגשתי את ועדת ההיגוי שעבדה איתנו במשך שלוש שנים, ופגשתי 
אותך. אני אומנם הבאתי חזון ראשוני, אבל הוא התפתח בעבודה עם כל השותפים. 
זה התבסס על שיח, גם עם אנשים בעירייה, השיחות בינינו, הידע, הטקסטים שקראנו, 
המחקרים שעשינו. את התחושות שלי למדתי להגיד במושגים תיאורטיים. זו למידה 
שעיצבה אצלי את התחושות מחדש, אני מרגישה קצת יותר מחודדת, גם בחזון שלי 

וגם בביקורת שלי. 

רולי: מבחינתי, המנהיגות הזו שלך, כאשה ערבייה שמדברת על 'עיר לכולם' היתה 
מאוד מאוד מרשימה, ואולי גם מפתיעה. היא באמת ייצגה שיח אחר, שאותו אני רציתי 
לפתח. שיח של חשיבה איפה אנחנו יכולים למצוא את המכנה המשותף, של שאלה מה 
רוצים לקדם יחד, במקום להיתקע בדיון האינסופי הזה של מי היה פה קודם, מי סבל 
יותר ולמי מגיע יותר. אחרי המון שנים של מעורבות בקונפליקט, זה הפך קצת מייגע, 
ופה היה לי נדמה שמצאתי משהו אחר. כשאת הובלת את זה, זה היה תהליך מרתק 
בעיני. היכולת של מי שמגיעה מקהילה של מיעוט מקופח לנסות לראות את הזכויות 
של כולם – זה לא היה מובן מאליו, וזה ממשיך להרשים אותי. גם העבודה עם וועדת 

ההיגוי, שייצגה חשיבה דומה, היתה מרתקת.

השאלות שאני נשארת איתן מתייחסות ליכולת של תכנית כזו להשפיע ברמה העירונית. 
האם זו בכלל משימה שהחברה האזרחית יכולה לקחת על עצמה? מה אפשר לעשות 

עם משרה וחצי במצב כזה? אפשר לפתח ידע, וזה מה שעשינו. אבל מה אז?

שהירה: היה ברור שזה משהו שיכול להיות בעל השפעה רק תוך בניית שותפויות, וזה 
מה שניסיתי לעשות. היו לנו המון פגישות עם העירייה, בכל-מיני דרגים. ראש העיר 
בהתחלה ברך אבל אחר-כך די נעלם, וכשהזמנו אותו להשתתף בכנס הוא לא הגיב.  
ככלל, העירייה היתה מאוד אמביבלנטית ביחס לפרויקט. כמה פעמים הם אמרו כן, 
אבל כל פעם שזה הגיע למשהו ממשי הם נעלמו. היו דרגים שכן יצרנו איתם קשר, 
אבל העירייה כעירייה בחרה לא להיות שותפה. זו התחושה שלי, וקצת קשה לי עם 
העובדה שחלק מהדברים לא הלכו כמו שרציתי, שהמוסדות העירוניים לא לקחו את 
מה שעשינו כהזדמנות. אני חושבת שזה חבל. יש כאן ידע שמתייחס לתכנון, לחינוך, 
לתרבות. הוא יכול לשרת פעילים, אבל אם העירייה היתה משתפת פעולה זה היה 

הרבה יותר אפקטיבי.

המשמעות היתה לפתח 
מודל חדש של התפיסה 
שלי את האחר. הבנתי
שאי-אפשר לפתח 
שותפות אם לא רואים 
את האחר כשותף. 

רצינו לפתח שיח של 
חשיבה איפה אנחנו 
יכולים למצוא את 
המכנה המשותף, מה 
רוצים לקדם יחד.

השאלות שאני נשארת 
איתן מתייחסות ליכולת 
של תכנית כזו להשפיע 
ברמה העירונית. האם זו 
בכלל משימה שהחברה 
האזרחית יכולה לקחת 
על עצמה? 



רולי: בשלב מסוים אני הבנתי שאם זה לא ילך עם העירייה, חשוב שזה ילך עם התושבים. 
לכן היה חשוב לי לשתף כמה שיותר כותבים בספר, להביא כמה שיותר קולות. רציתי 
שזה יהיה פרויקט קהילתי שיציג את מגוון הפנים של חיפה שאותם למדתי להכיר 

במהלך שנות העבודה בתכנית ולכן פניתי להמון אנשים.

ברמה האישית שלי, העבודה על הספר היתה מסע מרתק להיכרות עם העיר, עם 
ההיסטוריה שלה. כך למשל התחלתי ללכת לסיורים שונים שנערכו בה, ובפעם הראשונה 
שמעתי שהיתה פה עיר עתיקה, עם חומות וקסבה, שנהרסה לגמרי ב-48.  אני גדלתי 
בעיר הזו בשנות הששים, ואף אחד, אף פעם, לא סיפר לי על זה כלום. גם לא ידעתי 
שהיו פה 70,000 איש שעזבו או גורשו. זה נמחק מהתודעה העירונית, וזה עלה גם 
בקבוצות המיקוד – אנשים לא דיברו על זה. הם גם לא דיברו על העבר המשותף שהיה 

פה, על העיר הקוסמופוליטית שהיתה.

נדמה לי שהשינוי שחל בי במהלך העבודה היה מן היפוך תפיסתי כזה – אם כשגדלתי 
התפיסה היתה שטוב שכולם יהיו 'אותו הדבר' – יהודים, אשכנזים, מה שזה לא יהיה – 
עכשיו פתאום התחלתי לחשוב שהשונות דווקא מביאה עושר. היה לי חשוב ללכת עם 
הבת שלי לחג החגים, שתדע שבעיר הזו חוגגים גם את חג המולד או עיד אל פיטר, ולא 
רק את חנוכה. התחלתי ללכת לכנסיות בימי ראשון, זה סקרן אותי. התחלתי לראות את 
השונות כנכס, לא כאיום, וזה היה חידוש מאוד משמעותי. והעסיקה אותי המחשבה איך 
מוצאים את המשותף בתוך השוני הזה. אלו היו השאלות שליוו אותי במהלך העבודה.

נדמה לי שבהדרגה הבנתי שצריך חשיבה חדשה – חשיבה שבה מי שמנסה לבנות 
גשרים אל הקהילה האחרת לא נחשב כבוגד, אלא כמי שמשרת את האינטרסים של 
הקהילה שלו, מנסה למצוא דרכים של חיים ביחד, במקום המלחמה האינסופית של 
'אנחנו' מול 'אתם'. הבנתי שכדי לשרת את הקהילה שלי, אני צריכה להרחיב את גבולות 
ה'אנחנו'. שהקהילה שלי היא לא רק היהודים הוותיקים, בחיפה, אלא כל מי שחי פה, 

כולל החרדים והעובדות הפיליפיניות והבהאים ויוצאי אתיופיה ודוברי הרוסית.  

במהלך השנים של עריכת הספר פגשתי המון אנשים – פגשתי גזענות וחרדה וכאב 
ודעות קדומות, אבל גם אנשים שמחפשים את המשותף הזה, עם כל הקושי. ואני מקווה 
שהספר ייתן להם כלים לחשיבה על החיים בעיר בתחומים השונים, שהוא יאפשר להם 

להכיר טוב יותר את השכנים שלהם, ולמצוא את המשותף בתוך המפריד.

שהירה:  אני רואה את זה כפרויקט צומח, גם בחיפה וגם בערים אחרות. פה אנחנו 
בונים שותפויות ומנסים ליישם חלק מההמלצות – אנחנו מנסים למשל לקדם הקמה 
של מרכז לטיפול בקונפליקטים עם בית-הגפן ומחלקת הרווחה בעירייה, אנחנו שותפים 
בפסטיבל הסיפור החיפאי שמביא סיפורים חיפאיים שונים לקהל. ואנחנו מקדמים את 
זה לא רק פה אלא גם בעוד ערים ואזורים משותפים - בכרמיאל, בעכו, בלב הגליל. יש 
חשיבה ביפו, באזור באר-שבע. אז אולי צריך להגביה את הקול הזה, הוא קול מושתק. 
התקשורת תמיד מגיעה למקום שיש בו אלימות ומהומות, אבל כשיש חיי יומיום סבירים 
אף אחד לא כותב על זה. זה לא קורה סתם, זה תוצר עבודה של הרבה אנשים. זה משהו 

שצריך להעריך, להבין איך זה עובד, וזו תרומה חשובה של הספר הזה.

רציתי שזה יהיה 
פרויקט קהילתי שיציג 
את מגוון הפנים של 
חיפה שאותם למדתי 
להכיר במהלך שנות 
העבודה בתכנית 

הבנתי שצריך חשיבה 
חדשה – חשיבה 
שבה מי שמנסה 
לבנות גשרים אל 
הקהילה האחרת 
לא נחשב כבוגד, 
אלא כמי שמשרת 
את האינטרסים של 
הקהילה שלו, מנסה 
למצוא דרכים של חיים 
ביחד, במקום המלחמה 
האינסופית של 'אנחנו' 
מול 'אתם'. 

התקשורת תמיד 
מגיעה למקום שיש 
בו אלימות ומהומות, 
אבל כשיש חיי יומיום 
סבירים אף אחד לא 
כותב על זה. 
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הרהורי סיכום על
תכנית עיר משותפת < 

המושג "ערים מעורבות" מנכיח את הסכסוך 
האתנו-לאומי ברמה המוניציפאלית ומזמין 
חשיבה  על ניהול היחסים במרחב המיידי 
של היומיום במושגים של סכסוך לאומי. 
שואף  משותפת  כעיר  חיפה  פרויקט 
לאזרח את תפיסת העיר המעורבת בלי 
להכחיש את המימד הפוליטי של השונות

הפרויקט הוא דוגמה לאופן שבו מול תמונת 
עולם דיכוטומית ופעולות של מידור וטיהור, 
החברה האזרחית מייצרת פעולות מסבכות, 
שצובעות את המרחב בגוונים מרובים. הדיון 
על עיר משותפת מניח כי בעיר "הפוליטיקה 
הגדולה" נפרטת לתוך ה"פוליטיקה של 
היומיום ושל המקום", והפוליטיקה הזו 

היא בלתי-דיכוטומית בעליל. 

תפיסת העיר המשותפת מושפעת על-ידי 
המונח 'קיימות חברתית'. בניגוד לתפיסה 
המודרניסטית, שהתאפיינה בארגון מדעי, 
פונקציונאלי, ורציונאלי של העיר, תפיסת 
הקיימות נוצרה מתוך ההבנה שלא ניתן 
לייצר מרחבים עירוניים סטריליים. במקום 
זאת מוצע לחפש אחר איזונים ובלמים, 

ולעסוק בחיפוש מתמיד אחר פשרות.

המיזם של חיפה כעיר משותפת מנסה 
להציע מנגנון של אחריות חברתית אשר 
ולא את  אינו מכחיש את האיבה מחד, 
העובדה שהעיר הינה, והייתה תמיד מקום 
של שונות מאידך, אלא מנסה לעבוד עם 
הידע המקומי, ולייצר ממנו אופציה של 

פשרה. 



קול חיפאי

כשבני הבכור היה בן 
4, הוא חזר הביתה 
כועס ועצוב, וסיפר 
שחבריו בגן הקניטו אותו 
באומרם שהוא כושי, 
מלוכלך ושהם לא רוצים 
להיות חבריו.  

הרגע הקשה ביותר בחיים שלי בחיפה 
היה כשבני הבכור היה בן 4. אנחנו 
גרים ברמות אלון, והוא חזר הביתה 

כועס ועצוב, וסיפר שחבריו בגן הקניטו 
אותו באומרם שהוא כושי, מלוכלך 

ושהם לא רוצים להיות חבריו.  לקח 
לי מספר דקות כדי לעכל את מה 

שאוזניי שמעו. כשהבנתי את מה שאמר 
חיבקתי ונישקתי אותו כאילו שמעולם 
לא חיבקתי אותו. אני ורעייתי החלטנו 

לפנות לגננת, והצענו לה להעביר 
סידרה של שיעורים לילדים על יחס 

שלמה בריהון
יליד 1972, עלה לארץ ב-1984. 

מנהל תכנית לקידום יוצאי אתיופיה 
בשתי"ל. גר ברמות אלון

 

לשונות ורב תרבותיות. לשמחתנו, אחרי 
המפגשים איתנו הם התחילו להתנהג 

בצורה יותר ומכבדת את האחר. למדנו 
והפנמנו שגם בחיפה, לצבע יש אפקט 

מאוד משמעותי, למרות שמכל הבחינות 
בני הוא ישראלי לכל דבר ועניין.

הסיפור הזה קרה אחרי הרבה שנים 
של מגורים שלי בעיר, והוא הפתיע 

אותי: אני הגעתי לחיפה בתום השירות 
הצבאי שלי, כדי ללמוד באוניברסיטה.  

זה היה קרוב לעשר שנים אחרי שעליתי 
לארץ במבצע משה בסוף שנת 1984. 
הגעתי דרך סודן, שאליה הלכנו במסע 

מפרך. הייתי אז ילד בן 11, ההורים שלי 
שלחו אותי עם הדודים שלי, הם חשבו 
שהם יגיעו זמן קצר אחרינו, אבל בסוף 

לקח שבע שנים עד שראיתי אותם 
שוב. בארץ למדתי בפנימייה, עברו עלי 

שנים קשות של געגועים, אבל החום 
והעזרה של הצוות עזרו לי להתגבר. 
הורי הגיעו רק בשנת 1990, כשכבר 

הייתי בצבא. אחרי שהשתחררתי הגעתי 
לאוניברסיטת חיפה, שם סיימתי את 

לימודי BA  תואר ראשון בפסיכולוגיה, 
ותואר שני בשירותי אנוש ומנהל.ׁ  

חיפה בשבילי היא המקום בו העברתי 
את רוב חיי הבוגרים: פה התחלתי  

לעבוד בארגון שתי"ל, כרכז תוכניות 
לקידום הקהילה האתיופית בישראל. 

כשהתחתנו, אשתי ואני החלטנו 
להישאר בחיפה ולבנות פה את החיים 

שלנו. התאהבנו במגוון האנשים שפגשנו 
מתרבויות שונות והרגשנו שזאת עיר 
שבה אנו כעולים וותיקים מאתיופיה 

יכולים להרגיש כשווים בין שווים. 

אנחנו גרים ברמות אלון. אף על פי 
שלא ביקרנו בבית אצל שכננו. מעולם 
לא הרגשתי דחוי הן בשכונה והן בעיר 

כולה. אני חייב להתוודות שלא הרגשתי 
את עומק הכאב והצער שנגרמת 

הט
 ב

ית
עמ

ם 
לו

צי
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לאנשים שחוו, באופן אישי, את חווית 
הגזענות עד שנולדו לנו ילדים. הילדים 
שלי היוו עבורי מראה מעציבה לחברה 

בה אנו חיים. 

בגיל שש בננו נרשם לבית הספר. כמו 
כל הורה גאה, לווינו אותו לכיתה א', 

שמחים ומאושרים.  לצערנו, השמחה 
שלנו התפוגגה מהר מאוד. נתקלנו 

בצוות בית-ספרי, אשר לפחות בחלקו 
והושפע מדעות קדומות ופוגעניות. כל 

דבר קטן שהתרחש בין הילדים, הופנתה 
אצבע מאשימה כלפי הבן שלנו. מה 

שהדהים אותנו בייחוד היה חוסר 
הענות של הורי התלמידים להזמנה של 

ילדיהם לבקר אצלנו בבית. כל הורה 
שפנינו אליו המציא כל מיני סיבות בכדי 

לא להיענות להזמנה. שוב ושוב ניסינו 
להזמין את חבריו של הבן לבית, אך 

התשובה הייתה זהה בכל המקרים. מה 
אפשר לומר לבן שכל כך רוצה להזמין 
חברים מהכיתה, אך לא זוכה לשיתוף 

פעולה מצד הוריהם?!

באחד הימים קיבלתי שיחת טלפון 
מאחת האמהות  שביקשה להזמין את 

בני לביתה. כמובן נענינו בחיוב. למעשה 
מאותו רגע בני המשפחה הזו הפכו 

לחברים מאוד קרובים שלנו. סוף  סוף, 
אנו רואים ברק בעיניו של הבן. כיום, 

הוא לומד בכיתה ב' עם הרבה ביטחון 
עצמי ועם מודעות עצומה לשונות. הוא 
הצליח למשוך אליו  חברים רבים מבני 

כיתתו למרות חוסר שיתוף פעולה מצד 
הורי הילדים. 

לצערי, הסיפור הזה של הבן שלנו 
הוא רק דוגמה למקרים רבים שקורים 

בחברה שלנו. בעיר חיפה חיות כ-1270 
משפחות יוצאי אתיופיה שהם מעל 

5800 נפשות. רוב המשפחות מתגוררות 
במספר שכונות: מזרח חיפה, )חטיבת 
כרמלי ונווה יוסף( קריית חיים, ואיזור 

התוצאה היא תהליך של 
ויתור. אנשים אומרים: 
'אם הם לא רוצים אותנו, 
בואו נעשה דברים עם 
עצמנו'. אנשים עייפים 
מלרדוף אחרי ה'לבנים'.

שפרינצק ונווה דויד. הרבה מהם גרים 
בשיכונים או רחובות שכמעט התרוקנו 
מהאוכלוסייה הוותיקה שגרה בהם, וכך 

יש להם מעט מאוד מגע עם שכנים 
שאינם יוצאי אתיופיה. גם הילדים 

לומדים בבתי-ספר שבהם הם מהווים 
רוב: זה המצב בבתיה"ס גבריאלי, 

יבנה ורמב"ם. זה קרה כי הורי הילדים 
האחרים הוציאו את ילדיהם מבתי-

הספר האלו, וזה יוצר תחושה בקהילה 
שהחברה הרחבה לא מעוניינת במגע 

איתם. ולעיתים זה גם נאמר באופן חד-
משמעי וגלוי. 

התוצאה היא תהליך של ויתור. אנשים 
אומרים: 'אם הם לא רוצים אותנו, בואו 

נעשה דברים עם עצמנו'. אנשים עייפים 
מלרדוף אחרי ה'לבנים'. לדעתי זה פוגע 
בסיכויי ההשתלבות בעתיד: הם עלולים 
לפתח תחושה של 'אנטי' כלפי החברה 

הסובבת אותם. גם קשיי ההשתלבות 
בתעסוקה מקשים על המצב.

העירייה בשיתוף פעולה עם שותפות 
חיפה-בוסטון מפעילה את תכנית 

שילובים, שעוסקת בקידום החינוך, 
התעסוקה, וההשתלבות בחברה. 

התכנית הזו באמת נותנת מענה לחלק 
מן הצרכים החיוניים של הקהילה, ויש 
לה הישגים משמעותיים: לפני תחילת 

פעולתה של התכנית שיעור המובטלים 
בקהילה היה 80%, היום הוא רק 40%.  

הנתונים האלו, וגם הקשר שלי עם 
הרבה צעירים שפעילים למען הקהילה 

במסגרות שונות, הם הסיבה שאני 
בכל-זאת אופטימי.  התקווה שלי היא 

שבעיר הזו, שהתברכה במגוון עשיר של 
פרטים וקהילות שונות, יכולה להיווצר 

חברה סולידרית, שוויונית ובעלת ערכים 
הומאניים.



יונים /  עדנה גורני

ענן יונים התרומם באחת
מבניין רב קומות של

הביטוח הלאומי, שד' פלי"ם 8, חיפה,
ואין ליונים מאומה עם ביטוח,
למרות שמעמיסים על כנפיהן

את ההבטחה לשלום,
ואין ליונים כלום

עם לאומיות, 
ענן יונים נחת שוב כיונה אחת

עבורן הבניין הגבוה
הוא תחליף סביר למצוק

ממנו אפשר לצפות
אל בניין ממגורות דגון,
אופק ההבטחה למזון,

שתכנן יוסף קלארווין, כמו את 
מבנה הכנסייה האוונגלית בהוהנצולרנפלאץ,

ואת משכן הכנסת בירושלים ואף את קריית הממשלה,
ליונים זה לא אכפת,

גם לא הטענה כי המכרז היה מוטה
וגם את בית הקרנות תכנן
תחתיו מפגינות בכל שבוע

נשים בשחור מניפות שלטים,
"די לכיבוש!"

הנהגים מאטים וקוראים: 
"תחזרו למטבח!

אין לכן מה לעשות ביום ששי?"
ואולי משנה להן החשיפה בתקשורת

שגרעיני התבואה שהתפזרו בחצר הממגורות
מושכים אליהם יונים )אותן( בהן ירו )בהן(

והתעוררה מחאה ציבורית,
שדרשה לנקות את החצר במקום להרוג יונים, 

שפע מזון לא מבטיח אם כך שלום,
אלו היו ששים שניות

על יונים וביטוח לאומי.

יוני 2011





Несмотря ни на что, вероятно – а может быть и нет – но все-таки есть 
надежда, что в разных районах города, в матнасах, активисты социального 
протеста, комитеты кварталов, члены горсовета, жильцы многоквартирных 
домов, ученики школ и посетители Праздника праздников прочтут нашу книгу. 

Может быть, все-таки жители Адара или Вади Ниснас, активисты протеста 
против электрификации железной дороги, студенты в Нижнем городе, 
завсегдатаи кафе на улице Масада, проспекте Бен Гурион или в центре 
Кармеля, участники пешеходных экскурсий по Хайфе, посетители музеев, 
те, кто купается на прибрежных пляжах и дети, играющие в парке Хехт.

Может быть, все-таки среди всех этих людей найдутся те, кого заинтересует 
наша работа, те, кто понимает, что демонстрации в Южном Тель-Авиве 
не являются проявлением неизбежного столкновения между культурами, 
а вызваны провалами в государственной политике, в соответствии с 
которой с одной стороны, людям позволяют приезжать в город, а с другой 
стороны, им не дают возможности зарабатывать, и поэтому их оттесняет 
на социальную обочину бедности и преступности. Может быть, все-таки 
найдутся читатели – жители Хайфы или других мест – стремящиеся 
построить общее пространство на основе равенства, заинтересованные в 
продвижении равенства в сфере занятости, в двуязычном образовании, в 
другом взгляде на городскую память. И может быть, не наверно, а абсолютно 
точно в ходе встреч, которые устраивались в процессе работы над книгой, 
обнаружилось существование в городе значительных групп интересов такого 
рода. Среди них активисты арабских и еврейских кварталов в Эйн Ха-ям, 
в Кирьят Элиэзере и Кирьят Элияху, общинные активисты, добивающиеся 
создания двуязычной школы, религиозные лидеры, члены хайфского 
форума межконфессионального сотрудничества, харедим в Неве 
Шеанан, которые пытаются создать пространство толерантности, студенты 
и архитекторы, готовые спланировать общие пространства, организаторы 
фестиваля хайфского рассказа, усердно работающие для создания 
возможности услышать разные голоса Хайфы, сотрудники Бейт ХаГефен 
и отдела общинной работы в муниципалитете и многие другие.

Им, нашим попутчикам, посвящается эта книга – как пища для размышлений, 
как поддержка в трудные дни. 

В надежде, что времена изменятся.
Роли Розен и Шахира Шалаби
Хайфа, лето 2012 г.
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расистских законов. Безусловно, не осталась в стороне и Хайфа. Здесь 
полиция оскорбляла и унижала молодых арабов в центре Кармеля и на 
Адаре. Харедим напали на светскую молодежь, обосновавшуюся в парке 
в квартале Рамат Вижниц, и удерживали молодых людей против их воли. 
Группа молодых арабов напала на двух солдат, направлявшихся в больницу 
РАМБАМ. В начале июня на первой полосе газеты Йедиот Хейфа появился 
огромный цветной заголовок с призывом убрать из города иностранных 
рабочих. Все это заставляет задуматься, можно ли и актуально ли в таких 
условиях вообще мечтать об общем городе, не является ли утопической и 
оторванной от реальности модель гражданского общества на основе равенства, 
создания межкультурного пространства и поиска общего знаменателя? Есть 
ли у этой идеи сторонники в разных общинах, которые сегодня – в большей 
степени, чем когда-либо – склонны закрыться, прервать все отношения, 
проявлять подозрительность к "другому", которого считают угрозой просто 
потому, что он другой?

Нет однозначного ответа на такие вопросы, и попытки воплотить в жизнь 
хотя бы часть рекомендаций, выработанных в результате нескольких лет 
совместной работы над программой, не всегда встречаются с пониманием. 
Попытки наладить диалог с различными ответственными работниками 
муниципалитета, предложив им сотрудничество, много раз кончались ничем. 
Уже открывшиеся перед нами двери закрывались вновь, данные нам обещания 
растворялись в воздухе, планируемое сотрудничество уходило в песок. 
Многие арабские активисты, которых мы попросили написать заметки для 
сборника, не ответили на нашу  просьбу. В ответ нам говорили – в более 
откровенной или в более завуалированной форме - что они не видят в общем 
видении смысла для себя, и что они предпочитают сконцентрироваться на 
укреплении своей общины и не быть втянутыми в странные утопические 
мечтания. Время от времени представители других общин тоже предпочитали 
оставаться за пределами рассказа (или книги). Кажется, что реальность стала 
сепаратистской и замыкающейся в себе, превратилась в источник угрозы и 
сама оказалась под угрозой. Ночами, когда мы редактировали статьи или 
подбирали иллюстрации, перед нами неотвратимо стоял вопрос, принесут 
ли плоды огромные усилия, которые мы прилагали, чтобы исследовать 
город, изучить зарубежные модели, собрать знания, сформулировать 
рекомендации, и приведут ли они к желаемым изменениям. Применимо ли 
это все к местным условиям, могут ли подготовленные нами материалы 
очертить контуры видения и возникнут ли у читателей вопросы, не столкнется 
ли наш сборник с неверием и цинизмом, кто это будет читать, может быть, 
это никому не интересно?

Может быть.

B период
написания книги 
Кнессет принял 
Закон о Накбе.
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калейдоскоп художественного редактора сборника Орны Бен Шитрит-Раз, 
подобравшей фотографии для иллюстрации книги, автор объясняет, чем 
она руководствовалась при отборе фотографий, и очерчивает различные 
точки зрения фотографов, чьи работы были отобраны для иллюстрации 
текстов книги – не  в качестве иллюстрации, как пишет Бен Шитрит-Раз, а 
как размышление или еще одни взгляд на тему, которой посвящен каждый 
раздел. В конце книги помещено  стихотворение Эдны Горни Голуби и Битуах 
леуми (Институт национального страхования)", а после него мы видим 
подборку фотографий, иллюстрирующих происходящее в разные годы в 
Шара Аль-Джабель, на проспекте ООН, на проспекте Ционут – одной из 
самых символичных магистралей Хайфы. Снимки домов на этой улице дают 
возможность посмотреть на город еще с одной стороны, и перекликаются с 
серией фотографий, помещенных в начале книги. Их герои – жители города, 
выходцы из различных общин. Эти люди – главные персонажи книги, и для 
них она написана.

Такое множество заметок может дезориентировать, и поэтому книга требует 
более чем одного вида чтения. Как и в любом сборнике, тут не нужно линейного 
чтения от корки до корки; напротив, можно сосредоточиться на том, что 
представляет для читателя особый интерес. Те, кого интересуют широкие 
теоретические аспекты, могут ограничиться ими; люди, занимающиеся 
планированием, образованием, культурой или межобщинными отношениями, 
могут углубленно проштудировать соответствующие разделы. Тем, кто любит 
Хайфу или интересуется городской жизнью, будет интересно прочитать 
рубрику "Голоса Хайфы" и заметки о жизни в Хайфе, пропустив теоретические 
материалы. Те, кого интересуют принципы совместного общества в Хайфе, 
могут обратиться к соответствующим разделам. Конечно же, статьи выражают 
точку зрения их авторов, а не позицию Шатиль или Нового израильского 
фонда. 

 

V. И ПОСЛЕСЛОВИЕ? >

На момент сдачи этой книги в печать по всей стране еще чувствуются отзвуки 
бурных демонстраций и беспорядков  в южных кварталах Тель-Авива против 
иностранных рабочих, живущих с ними по соседству. Кроме этого, в период 
написания книги Кнессет принял Закон о Накбе, где прописано, что министр 
финансов имеет право урезать государственное финансирование получающих 
его учреждений, если они отмечают день основания государства как день 
траура. БАГАЦ отклонил иск против закона о гражданстве. Страницы газет 
полны сообщениями о многих других случаях вспышек насилия и принятии 
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Паз и активистка общественного движения; Синай Патар, театральный 
режиссер, живущий в районе Кармель Царфати; Бенци Кац, директор 
религиозного матнаса в районе Неве Шеанан, и Инна Тишко, директор русского 
филиала матнаса Адар. Каждый из этих людей вносит свои краски, свой 
голос в многообразную мозаику жизни города. Линда Калама, филиппинка, 
работающая няней у пожилой женщины, страдающей болезнью Альцгеймера, 
которая живет в центре Кармеля (Мерказ ХаКармель), и Джелаль Хатами, 
один из видных деятелей бахайской общины города, завершают этот список 
голосов Хайфы. Они вплетены в разные разделы, образуя многогранную 
совокупность связей между их высказываниями  и темами разделов: иногда они 
представляют тему и иллюстрируют ее на примере своей жизни, а временами 
они демонстрируют именно позицию отключения от обсуждаемого вопроса, 
когда человек предпочитает игнорировать болезненную тему, которой 
посвящен тот раздел, куда вплетены его высказывания, и продолжать вести 
свою непростую жизнь в городе. 

Книгу завершает последняя часть - Заключение. Здесь опубликована 
статья доктора Амалии Сар, сотрудника отделения социологии и 
антропологии Хайфского университета. В ее статье, озаглавленной 
Программа Хайфа - общий город" с точки зрения антрополога урбаниста 
мы находим более широкий взгляд на проблему. В то время как понятие 
"смешанные города" предполагает этнические и национальные конфликты на 
муниципальном уровне и подчеркивает важность управления отношениями 
в понятиях национального конфликта непосредственно на повседневном 
уровне, пишет доктор Сар, проект "Хайфа как общий город" культивирует 
у граждан мировоззрение смешанного города, не отрицая политического 
измерения различий. По мнению автора, проект – это пример того как в 
противовес дихотомной картине мира и процессам дробления и очищения, 
гражданское общество создает осложняющие процессы, придающие 
пространству многоцветность. В отличие от модернистской концепции, которая 
характеризуется научной, функциональной и рациональной организацией 
города, пишет автор, программа предлагает концепцию уравновешивания, 
сдержек и компромиссов.

В поисках компромисса и расставаясь с иллюзиями, мы попытались и в 
нашем завершающем диалоге Так что у нас там было? Взгляд на программу 
"Хайфа - общий город" четыре года спустя, поразмышлять о работе, которую 
мы предлагаем вниманию читателя, о том, каким путем лично каждая из 
нас пришла работать в программу, о том, какое значение имеет наша 
совместная работа, о наших мечтах, с которыми мы пришли в проект, и 
о необходимости приспосабливаться к действительности, в то же время  
не отказываясь от своего видения. В статье Фото города как социальный 
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Хайфы, автора статьи Музей и публика, музей и община – встречи во 
время прогулок, и Гальи Авиани, продюсера фестиваля хайфского 
рассказа, автора статьи У подножия горы – об ушедших рассказах. Обе 
статьи помогают осознать сложность попыток организовать мероприятия, 
адресованные разным общинам, вместе и по отдельности и вызывают 
уважение к тем, кто этим занимается. Две другие статьи рассматривают 
другие аспекты хайфской культуры: в статье Между борщом и Чебурашкой 
Нурит Бахир описывает культуру русскоязычных жителей Хайфы и выражает 
сомнение в том, действительно ли русский язык, общий для всех выходцев 
из разных государств бывшего Советского Союза, объединяет их в одну 
"русскую" общину в городе. В статье Воспоминания о Хайфе на замерзшем 
озере Салман Натур обращает взгляд в прошлое, на хайфскую культуру до 
1948 г. и на сохранившиеся до сегодняшнего дня фрагменты, которые она 
оставила после себя. 

Тема городской памяти является также центральной темой седьмого 
раздела, последнего в этой части. Центральная идея раздела Городская 
память - отношение к прошлому формирует и настоящее. В статье Стирание 
городского вида Хайфы ландшафтный архитектор доктор Зива Колодны 
комментирует решение о сносе Старого города Хайфы в 1948 г. Последствия 
этого решения чувствуются в городе и сегодня. В статье О молчании и 
замалчивании, история и общий город Суад Диав пишет о том, как она видит 
городскую историю и ее влияние на современность. В другой статье этой части, 
озаглавленной Воображаемые вмешательства – сосуществование снизу и 
этнографический проект Регев Натанзон, докторант кафедры антропологии, 
занимающийся исследованием совместной жизни в городе в прошлом и в 
настоящем, описывает разные события, которые происходили в ходе его 
исследования. В своих заметках художник Яков Хефец, который в 2010 г. 
организовал и курировал выставку в галерее "Пирамида", тоже размышляет 
о местной памяти. В заметке Вади Салиб – слои описывается опыт жизни и 
работы в "черной дыре" исторического прошлого Хайфы.

Описанию других граней повседневной жизни в Хайфе посвящена рубрика 
Голоса Хайфы. Это короткие заметки, вставленные между статьями 
сборника и написанные жителями Хайфы, или краткое содержание интервью 
с ними, где высказываются различные мнения о жизни в городе. Выходец 
из Эфиопии Шломо Брихон, житель района Рамат Алон, описывает свою 
жизнь и жизнь своего сына, ученика одной из местных школ. Фади Наджар, 
хозяин ресторана "Дозан" на проспекте Бен Гуриона, описывает Хайфу так, 
как видит ее он. Своей особой точкой зрения делится и Ибтисам, уборщица 
с Халисы. К ней присоединяется Ярон Хадар, директор филиала Тверия 15 
матнаса (общинного центра) Адар, Нэнси Ашур, жительница района Неве 
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арабского социального протеста и перечисляет условия, необходимые 
для развития совместного движения, которое бы учитывало различные 
интересы. В статье Еврейско-арабское существование в городе и в городском 
совете глазами члена совета член городского совета Эдна Зарецки пишет о 
проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться при попытках оказать 
максимально возможную помощь слабым слоям населения и способствовать 
продвижению видения и идеалов групп, которые привержены ценностям 
достижения равенства между полами, различными этническими группами, 
сообществами, социальными слоями, отстаивают ценности социальной 
справедливости и справедливого распределения прав и обязанностей и 
осознают их необходимость. Здесь, как и в завершающей статье раздела 
Народ требует – но какой народ? поднимается вопрос способности выдвинуть 
совместную повестку дня в условиях продолжительного конфликта и раздора. В 
статье проводится анализ процессов затушевывания и очерчивания этнических 
границ в ходе социального протеста в Хайфе летом 2011 г. 

Без сомнения, процессы затушевывания и очерчивания границ происходят 
и в других сферах жизни. В пятом разделе этой части, посвященном 
теме образования, приводятся дополнительные примеры проявлений 
таких процессов. Раздел открывает статья доктора Оры Мор, сотрудника 
отделения социологии Хайского университета, От раздельного 
обучения к совместному образованию. В статье представлена концепция 
образования, отвечающая реалиям общего города, и приводятся конкретные 
рекомендации для практического воплощения этой концепции в Хайфе. 
В своей статье Прогулки по городу толерантности Роли Розен описывает 
экскурсию учеников четвертого класса в рамках их проекта "Хайфа наш город" 
и размышляет о подспудных идеях, выходящих на поверхность во время 
такой экскурсии, и о противоречиях между концепцией проекта и другими 
концепциями, изучаемыми в классе. Статья Признанный, не признанный, 
частный или государственный Шахиры Шалаби рассказывает о попытках 
развития арабского образования в городе. В своей статье О школе "Бьяхад" 
(вместе) Эли Фрайнд, директор школы Бьяхад, где вместе учатся дети 
из светских семей и из семей харедим, рассказывает об этой особенной 
школе. Еще в одной статье рассказывается об интеграции в городскую жизнь 
детей выходцев из бывшего Советского Союза и из Эфиопии. И этот раздел 
завершает список основных направлений, которые приводятся и в шестом 
разделе, посвященном культуре

Авторов этого раздела интересует, являются ли культурные мероприятия 
или культурные центры местом встречи или местом разъединения, когда 
это так, а когда иначе, и как создается межкультурное пространство. Эти 
вопросы – предмет сомнений Рути Директор, куратора Музея искусств 



разрешении конфликтов в конфликтных городах, рассказывает об их работе. 
Проводится сравнение опыта других городов по преодолению  национальных 
конфликтов в городском пространстве. Один из выводов, вытекающих из 
статьи – важность совместных мест работы как площадки для построения 
общинных связей. Эта тема углубленно исследуется в третьем разделе, 
где в центре внимания стоят экономика и занятость. 

И этот раздел открывается статьей о проекте Мадридского клуба по 
созданию совместного общества Основные направления экономики 
совместного общества. В рамках проекта к разработке этих направлений была 
привлечена группа экономистов. В статье Местная устойчивая экономика 
как экономическая модель для совместного общества доктор Гили Барух, 
руководитель программы устойчивой экономики в организации Шатиль, 
предлагает свои основные направления развития экономики совместного 
общества, в том числе конкретные рекомендации, которые реально провести 
в жизнь в Хайфе. Еще один взгляд на действительность за рубежом дает 
статья Продвижение к равенству в расколотом обществе: опыт Северной 
Ирландии, написанная Эйлин Лейвери, ответственной за соблюдение законов 
в Комиссии по равенству Северной Ирландии. В этой статье 
описывается деятельность Комиссии по равенству, направленная 
на продвижение равных возможностей для конфликтующих общин этого 
региона при найме на работу. Эта деятельность внесла значительный вклад 
в урегулирование конфликта и способность достижения мирного соглашения 
между общинами. В статье Хайфа может стать примером приводится интервью 
Боба Найвена, работавшего консультантом от Европейского Союза при 
Управлении по равенству в сфере занятости Министерства 
промышленности, торговли и занятости, и приводятся рекомендации 
по продвижению равенства в сфере занятости в Хайфе на основе накопленного 
опыта.  Завершает раздел статья Палестинский марш по проспекту Бен-
Гуриона, или Шефи, Хомски, Адлер энд Варшавски празднуют Рождество. В ней 
анализируются экономические аспекты празднования Праздника праздников 
и способ управления противоречием между желанием использовать ресурсы 
арабского населения города для развития туризма и создания рекламы городу 
и стремлением представить Хайфу как еврейский город в национальном 
государстве. Эта статья представляет собой попытку исследовать методы 
очерчивания  этнических границ и их затушевывания в городском пространстве. 
Эти вопросы освещает и четвертый раздел этой части, посвященный 
политике и социальному протесту.

Первая статья этого раздела называется О социальном протесте и власти 
капитала. Ее автор, Шахин Насер, рассказывает, как устанавливали палатку 
протеста в Вади Ниснас летом 2011 г. В сущности, он обсуждает вопрос 
возможности или невозможности существования совместного еврейско-
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раздора в городской совместной жизни. В свете этого был выдвинут ряд 
инициатив, описанных в программе. Вероятно, часть из них можно осуществить 
и в Хайфе, где также приходится преодолевать большую неоднородность 
населения - такая ситуация  создает как преимущества, так и вызовы – и 
предпринимать усилия, чтобы общины ближе узнали друг друга и тем самым 
предотвратить межобщинное насилие. Этим темам посвящены следующие 
статьи в этом разделе. 

Возьмем, к примеру, статью Все хотят жить в Хайфе … Я тоже!!  журналиста 
Шахина Насера, рассказывающую о его детстве и юности в Вади Ниснас. 
Вади Ниснас, как правило, служит витриной "совместного сосуществования" 
в Хайфе, но Насер стремится к сосуществованию совсем другого рода. "Вы 
увидите настоящее сосуществование не в тарелке с хумусом, не в пите, 
фалафеле или шуарме, а в сердцах людей, живущих бок о бок друг с другом, 
в сотрудничестве жителей города" - пишет он. 

Пример попытки развития такого сосуществования, сосуществования сердец, 
представлен в статье Сближение арабов и евреев для создания хайфского 
форума межконфессионального сотрудничества рава Голана Бен-Хурин. В 
статье описывается, как группа религиозных деятелей, живущих в городе, 
решила ответить на призыв раввинов Цфата не сдавать квартир арабам, и 
выступила с заявлением, где говорилось, что не только разрешается сдавать 
и продавать дома и квартиры людям других конфессий; напротив, каждый 
человек должен углублять связи между народами. Часть межобщинных 
отношений в городе протекает в этом аспекте, другие завязываются в общем 
пространстве повседневной жизни, которое описано в заметках жителей 
Адара, выходцев из бывшего Советского Союза Славы Гринберг и Джонни 
Спектора. 

В статье Мой рассказ об Адаре Слава Гринберг изумляется богатству, 
таящемуся в жизни "художников, активисток, транссексуалов, женщин, 
лесбиянок, феминисток, странных и депрессивных людей, актеров, вечных 
студенток и философов". Джонни Спектор удивляется меньше. В статье 
Идентификация он рассказывает, как однажды ночью на него напали соседи 
по кварталу. Это происшествие вдребезги разбило его иллюзии о "другой 
Хайфе", и он решил сменить квартиру. Он анализирует систему отношений 
на Адаре и выясняет, кому удается наладить совместное существование 
на Адаре, а кому это удается в меньшей степени. Он добавляет важную 
деталь  в сложную мозаику города и поднимает вопрос насилия - скрытого 
и явного, потенциального и реализованного, порождаемого жизнью общин 
и разными культурами, существующими рядом друг с другом. Сотрудники 
отдела благосостояния муниципалитета – вот те, кто пытается преодолеть 
это насилие, и последняя статья этого раздела, Между тремя городами: о 
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объектом для жителей и гостей города. В проекте межкультурного квартала 
в Хайфе, созданного в ходе учебы в студии городского обновления в Нижнем 
городе в Хайфе на потоке городского и районного планирования 
факультета архитектуры и градостроительства хайфского 
Техниона его авторы Габриэла Рубин и Юваль Шахар предлагают видение 
Нижнего города как межкультурного арабско-еврейского квартала, самобытной 
модели оживленной совместной жизни. Последний проект этого раздела, 
"Община как рычаг городского расцвета", разработали в той же студии Орва 
Свитат, Бассаль абу Рейя и Алекс Шварцер. В рамках  этого проекта авторы 
также видят Нижний город в качестве ядра центра северного мегаполиса, с 
крепнущими связями и устойчивым пространством доверия между общинами 
на общей территории. Во втором разделе этой части, посвященном 
межобщинным отношениям, в центр внимания также поставлена 
система отношений между общинами. 

В этом разделе опубликована статья Большей частью они  арабы. В ней 
представлены результаты обширной исследовательской работы, проведенной 
в ходе осуществления проекта. В проекте принимали участие 165 жителей 
Хайфы, собранные в фокус-группы, и в ходе исследования участники фокус-
групп обсуждали то, как они видят отношения между общинами города. 
В результате исследования было выявлено существование 4-х моделей 
таких отношений: модель "Демонстрации", напоминающая войну, модель 
"Праздник праздников", затушевывающая конфликт, модель "Хэппенинг на 
Масаде", затушевывающая идентичность и различия, а также модель "Парк 
Хехт", признающая различия, но относящаяся к ним безразлично. Автор 
утверждает, что межобщинные отношения в городе динамичны и движутся 
между четырьмя моделями с головокружительной скоростью под влиянием 
внешних событий в еврейско-арабском конфликте. В статье предлагаются 
основные направления управления системами отношений в городе в данной 
ситуации. Этой же теме посвящена следующая статья в этом  разделе. Ее 
автор – координатор проекта Межкультурная Барселона  Каролина Астудилльо 
Беалс,  которая принимала участие в июньской  конференции 2010 г.  в 
качестве члена делегации ALDA.    

В статье Городская политика в межкультурном подходе – опыт Барселоны   
Каролина Беалс описывает проект, организованный в Барселоне с целью 
ее развития как межкультурного города. В муниципалитете Барселоны, где 
доля иммигрантов увеличилась с 3% в 2000 г. до 17% в 2010 г., поняли, что 
проблема требует системного подхода, и ввели в действие специальную 
программу на эту тему. Чтобы определить, какие вызовы стоят на пути ее 
осуществления, (аналогично программе Хайфа - общий город), жители 
города обсуждали в десятках фокус-групп систему межобщинных отношений, 
высказывая свои предубеждения и стереотипы, а также и обозначая очаги 
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которая является краеугольным камнем в их работе. Эту концепцию, кроме 
требования признания уникальности групп, отличают мультикультурный подход 
и стремление развивать в городе пространство межкультурных контактов и 
сотрудничества. Такой подход является определяющим и в деятельности 
программы Хайфа - общий город, а также в других статьях в сборнике.

После описанного теоретического обзора, и взгляда "на карту других городов 
мира и далее", следует часть вторая, посвященная продвижению 
Хайфы как общего города. И в этой части есть несколько разделов, 
посвященных широкому кругу вопросов: городское планирование, 
межобщинные отношения, занятость и экономика, политика 
и социальный протест, образование, культура и городская 
память. В каждом разделе есть ряд статей,  освещающих теоретические 
аспекты вопроса, приводятся примеры проектов в этих областях в других 
городах мира, или – в большинстве случаев – посвященных положению 
дел в Хайфе на сегодняшний день. В конце каждого раздела можно найти 
страничку рекомендаций или основные направления развития совместного 
общества в обсуждаемой области (планирование, образование, культура и т. 
д.) на основе широкой концепции, с одной стороны, и анализа существующего 
положения в городе, с другой.

Так, например, в разделе о планировании опубликована статья Городское 
планирование в общем городе. Ее авторы - профессор Эрза Черчмен и 
профессор Рахель Калуш, сотрудники факультета архитектуры и 
градостроительства хайфского Техниона. В статье предлагаются 
принципы, которыми нужно руководствоваться при городском планировании 
в общих городах в целом и в Хайфе в частности. В статье Роли Розен 
"Между Ибн Гвироль и Бостан Хайят" проводится обзор гражданских 
инициатив, ставящих себе целью повлиять на городское планирование и 
их связи с построением совместного гражданства. В конце этого раздела 
опубликованы работы студентов, изучающих городское планирование, 
где выдвигаются конкретные идеи реализации принципов общего города 
при городском планировании в Хайфе. В проекте Два кладбища и один 
музей Михаль Шувер, студентка, изучающая ландшафтную архитектуру 
в Технионе, предлагает превратить старое офисное здание по адресу 
ул. Ацмаут 102 (где расположен также и офис ассоциации Шатиль), в 
музей современного искусства. Здание окружают два старых христианских 
кладбища, расположенных в этом районе. Таким образом, пишет Шувер, здание 
интегрируется в слои разных периодов и вместе с человеческими историями, 
запечатленными на надгробных плитах, составит полную историческую 
картину. Такая реконструкция внесет значительный вклад в обновление 
города. Кроме того, у этого уголка города появится шанс стать туристическим 
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общим пространством. По нашему мнению, такая точка зрения на несколько 
шагов опережает общепринятые требования равных возможностей.

Можно сказать, что в следующих главах представлен набросок совместного 
общества, приводятся рекомендации и основные направления для превращения 
Хайфы в общий город. Так, первая часть озаглавлена Совместное 
общество - видение будущего? Здесь два раздела – первый раздел 
называется О необходимости построения совместного общества. 
Изложены принципы, которых нужно придерживаться в обществе, стремящемся 
стать совместным, причем представлены два взгляда на проблему: в статье 
членов Шатиль, работающих для совместного общества, разъясняются 
значение и необходимость этого понятия для Израиля. Также публикуется 
документ Мадридского клуба Обязательства и подходы к совместному 
обществу. Мадридский клуб объединяет бывших глав государств, которые 
продвигают этот вопрос на глобальном уровне. На повестку дня ставятся 
требования к различным аспектам, такие как необходимые урегулирования 
во властных структурах, требуемые изменения в законодательной базе, 
способы оказания услуг, межобщинное развитие.

Второй раздел этой части, который озаглавлен Международный 
опыт продвижения общих городов, тоже состоит из двух статей, 
специально написанных для этой книги. Дженнифер Йэх,  в то время студентка 
Массачусетского института технологии в Бостоне, провела целое лето в 
качестве стажера проекта и выполнила для нас в его рамках исследование, 
посвященное мерам, которые принимаются в разных городах мира для 
разрешения межобщинных конфликтов и для построения совместного 
общества. В ее статье Международный опыт - разноликие сообщества и общие 
города исследуется, среди прочего, опыт Нью-Йорка, Белфаста, Монреаля и 
города Бадура в Индии. Параллельно в том же разделе публикуется статья 
Марко Боариа и Стефании Франсеско, членов Ассоциации агентств 
местной демократии (ALDA), действующей в основном в странах бывшей 
Югославии, но также и в других странах Восточной Европы и Европейского 
Союза в целом. На конференции в июне 2010 г. ALDA объединилась с 
Шатиль. В Хайфе выступили представители ALDA со всей Европы. Они 
рассказали о том, что делается в их городах в этой области. Позднее 
выступления некоторых из них были опубликованы в данной книге. Они 
рассказывают о специфических аспектах работы по развитию совместного 
общества в других городах. В своей статье Общие города – глобальный вызов 
Франсеско и Боариа излагают свои выводы по деятельности по развитию 
совместного общества на местном городском уровне, подчеркивая важность 
этого слоя повседневной жизни для развития демократии и совместных 
обществ. Они также подчеркивают важность межкультурной концепции, 
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совместный общинный продукт, плод труда многих людей, как в Израиле, так 
и за рубежом. Множество голосов и точек зрения, которые отражены в книге, 
превращают ее в пример общего города, где есть место для возникновения 
все новых и новых перспектив, но в то же время идет поиск некоего общего 
знаменателя. К нашему сожалению, из-за ограниченного бюджета на этом 
этапе книга выходит в свет только на иврите; на другие языки, на которых 
проходит жизнь жителей Хайфы, мы перевели только предисловие и 
стихотворение, которое открывает книгу. Но и такое положение отражает 
сегодняшнюю ситуацию в Хайфе, когда доминантным языком является общий 
язык коммуникации. Это отнюдь не означает, что есть намерение удалить 
другие языки, которые появляются – как символическое напоминание об 
их совместном существовании  в совместном пространстве – в названии 
книги, в заголовках статей и в переводе предисловия. Впоследствии, если 
и как только появятся средства, книга будет переведена и на другие языки. 

 
IV. ЦЕЛИ И РАЗДЕЛЫ >

В документе, сформулированном членами Руководящего комитета, где 
представлены основные принципы книги, поставлен ряд целей, в том числе:

> продвигать и распространять концепцию общего города

> предложить основные направления действий по продвижению этих 
идей в Хайфе.

В качестве целевой аудитории намечены жители города, городские активисты 
в разных районах, активисты развития совместного общества в городе, 
руководители, специалисты и студенты, работающие в различных областях, 
таких как планирование, образование, общинная работа в городе, а также 
специалисты и жители других городов, желающие продвигать эту идею в 
своих городах и изучить опыт, накопленный в Хайфе. На фоне множества книг, 
посвященных этой теме, наша книга выделяется урбанистическо-хайфской 
точкой зрения, а в центре внимания в ней стоит повседневная жизнь в городе. 
На этом в книге делается основной упор, но он не изолирован – замысел 
был показать повседневную жизнь в ее широких связях, попытаться понять, 
какое влияние на эти связи оказали исторические факторы и более глубинные 
социальные структуры, в которых эти связи осуществляются. Да и рассмотрение 
отношений  между общинами города в их совокупности – выходцами из 
бывшего Советского Союза и Эфиопии, светскими и религиозными, а не 
только отношений между евреями и арабами, представляет, по нашему 
мнению, новаторскую точку зрения, как и попытка сфокусироваться на 
концепции совместного общества, стремящегося к совместному владению 
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и самое главное – своим энтузиазмом. Профессор Эрза Черчмен, профессор 
Рахель Калуш и доктор Ора Мор на добровольных началах образовали 
редколлегию этой книги, принимали активное участие в выработке концепции 
и снимали сомнения, которые возникали у нас при работе над книгой. К ним 
и к другим членам Руководящего комитета присоединились многие хайфские 
и иностранные авторы, которые поделились своими знания и опытом в 
различных областях, или рассказали о своей жизни - жизни рядовых жителей 
Хайфы. Студентки Анат Бен-Нун и Дженнифер Йэх работали в программе 
добровольцами в летние каникулы, помогая в проведении исследования 
(Дженнифер) и в организации и документировании  работы фокус-групп 
(Анат). Ряд должностных лиц муниципалитета (ирии) и других муниципальных 
учреждений дали интервью о своей работе или написали статьи. И фотографы 
– студенты различных школ и курсов фотографии в городе – внесли свой 
весомый вклад в визуальное оформление. Фотохудожник Орна Бен Шитрит-
Раз (студия "Шноркель") руководила оформлением книги с любовью 
и большим художественным вкусом. Студия "Шноркель" работала 
над книгой долгие месяцы, оказывая нам профессиональную поддержку 
и с терпением и толерантностью относясь к тем колебаниям и дилеммам, 
которые возникали у нас во время редактирования книги. Доктор Амалия 
Сар, сотрудник отделения антропологии и социологии Хайфского 
университета, была научным руководителем диссертации Роли Розен, 
и разделы из этой работы напечатаны в книге. Спасибо всем. 

 
III. ОБЩИНЫ И ЯЗЫКИ >

Как уже говорилось, целью этой книги было нарисовать широкую и как можно 
более полную картину жизни в Хайфе, где будут представлены разные голоса 
и разные общины. Несмотря на наши попытки предоставить в ряде разделов 
трибуну всему многообразию голосов, нам не удалось это сделать полностью 
сбалансировано, и не в каждом разделе говорится обо всех общинах. Это 
объясняется ограниченным объемом, а также готовностью или отсутствием 
готовности со стороны представителей различных общин поделиться своим 
видением ситуации на страницах книги. Наряду с большим количеством 
авторов (сорок два человека в конечном счете), которые согласились с нами 
сотрудничать, были многие люди, к которым мы обращались с просьбой 
написать статьи для книги и которые по самым разным причинам на нашу 
просьбу не откликнулись. Тем выше мы ценим тех людей, которые поделились 
с нами плодами своего труда – пером или камерой. Все они делали это на 
добровольных началах, и единственным вознаграждением стало их участие 
в продвижении идеи общего города. Так они создали необычную книгу, 



]479[

жизни города", - писали участники группы в ее "удостоверении личности", 
которое они вместе составили в ходе двухдневной встречи в июне 2008 г. 
"Участники и участницы группы принадлежат к разным общинам – евреи 
и арабы, выходцы из бывшего СССР и из Эфиопии, уроженцы Хайфы и 
люди, которые поселились в городе в зрелом возрасте. Даже если в группе 
и нет формального представительства всех общин, сформировавшихся и 
представленных в городе, мы принесли с собой наши знания о потребностях, 
проблемах и особом видении города членами этих общин. При этом, не отрицая 
наше право быть своеобразными и разными, мы стремимся действовать 
как жители Хайфы и граждане. В нашем исследовании Хайфы, формулируя 
принципы, мы стремимся развивать общее, хайфское видение, учитывать 
благо всех жителей города, а не только благо членов общины каждого из нас". 
Цель группы, добавляют ее участники, "сформулировать основные принципы, 
которые станут фундаментом для выработки практической рабочей программы 
развития Хайфы как общего города". Видение, которое сформулировали 
участники этой встречи, включает ряд пунктов:

> Хайфа - толерантный город, ее граждане, как арабы, так и евреи, 
принадлежащие к разным социальным, этническим и религиозным 
группам, поддерживают отношения сотрудничества на основе подлинного 
доверия и диалога.

> Муниципальные власти Хайфы признают важность справедливого и 
равного распределения ресурсов и принимают меры для обеспечения 
равных возможностей и сокращения таких явлений как эксплуатация и 
ущемление прав слабых слоев населения.

> Жители города чувствуют свою причастность, общность и физическое, 
эмоциональное и формальное  владение общим пространством. 

Хотя важен и сам факт способности выработать общее видение, но львиную 
долю работы еще предстоит проделать. Каковы пути воплощения этого 
видения в разных областях жизни города – в городском планировании, в 
образовании, в экономике, в культуре? В чем практический смысл этих 
принципов? Предлагаемая вашему вниманию книга – это попытка дать 
черновой ответ на эти вопросы, опираясь на результаты работы группы и 
персонала организации Шатиль, которые вели этот процесс. Многочисленные 
материалы, опубликованные здесь были представлены на конференции 
Хайфа - общий город, состоявшейся в Хайфе в июне 2010 г. Это 
предварительные результаты исследовательской работы. В книгу вошли 
не все материалы, представленные на конференции. В то же время в книге 
опубликованы другие разделы, специально написанные для нее. Выход в свет 
этой книги был бы невозможен без  вклада всех членов Руководящего комитета, 
которые с большой щедростью делились своим временем, мыслями, знаниями 
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2007 г. идея была проработана и были собраны деньги на ее претворение 
в жизнь. В январе 2008 г. руководителем проекта была назначена Шахира 
Шалаби, а координатором исследований – Роли Розен. Так началась работа, 
продолжавшаяся 4 года. Ее итоги (на сегодняшний день) представлены в 
настоящей книге.

На первом этапе был сформирован руководящий комитет, куда вошли 
представители различных общин города и специалисты во многих областях, 
в том числе профессор Эрза Черчмен, профессор Рахель Калуш и доктор 
Ариэла Варенски, которые предоставили свои обширные знания и опыт, 
накопленный ими на факультете архитектуры и градостроительства 
хайфского Техниона; доктор Амаль Джебарин и доктор Ясер Мансур 
принесли свой опыт развития арабского образования в городе; доктор 
Галя Кулик озвучила голос русскоязычной общины города, а Омер Таяцо 
знает, как представлять точку зрения выходцев из Эфиопии; Рола Див, 
руководитель феминистской палестинской организации Каян, и Суад Диаб, 
активистка палестинского движения в Хайфе с многолетним стажем, озвучили 
позицию палестинских женщин. Доктор Ора Мор, преподаватель педагогики 
и социологии в Хайфском университете, принесла свой профессионализм 
и богатый опыт в области двуязычного образования, к ней присоединилась 
Хулод Шанбур, директор двуязычного детского сада Ахават амим (Братство 
народов) на Кармеле, который в то время работал в районе Кабабир. 
Доктор Юваль Йонаи, сотрудник отделения социологии Хайфского 
университета, принес свои профессиональные знания, а Йоав Яголь, 
директор матнаса "Лео Бэк", и Яэль Абада, в то время руководитель 
совета Хайфы по волонтерству, принесли свои практические знания 
под углом зрения повседневной общинной работы. Доктор Джубран Джубран, 
в то время научный руководитель амуты "Шанс" ("Сикуй"), обогатил 
работу комитета юридическими знаниями, так же как и адвокат Савсан Заар 
("Адалла"). Эдна Зарецки, член горсовета, принесла многолетний опыт 
участия в феминистском движении и еврейско-арабском сотрудничестве; 
Шай Коэн, в то время директор хайфского отделения Общества охраны 
природы, принес экологические концепции, а доктор Зеэв Дгани, и доктор 
Табет Абу Рас, руководитель амуты "Новые горизонты" ("Офек 
Хадаш"), также поделились своими профессиональными знаниями. 

В течение следующих двух лет комитет собирался примерно раз в месяц, 
проводя более или менее длительные дискуссии для определения основных 
направлений проекта. Группу Хайфа как общий город создали жители 
и жительницы Хайфы, принимающие участие в деятельности общественных 
организаций, люди с высшим образованием, специалисты в различных 
областях, которые поставили себе цель исследовать значение сущности 
Хайфы как общего города для членов разных общин и наметить принципы 
и пути развития сотрудничества и его превращения в весомый фактор 
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II. НАЧАЛА >

Осенью 2006 года, осенью после окончания войны, которая выпала на долю 
города, в офисе организации Шатиль в Хайфе собралась группа активистов 
и сотрудников. Память о ракетах, которые падали на гору, на город и на море, 
еще была свежа, как и картины разрушения и смерти в железнодорожном депо 
недалеко от офиса, или в доме семьи в Вади Ниснас, где дети были убиты, 
когда они сидели во дворе. Но кроме чувства потери и травмы, участников 
встречи угнетала напряженная атмосфера, которая в те дни царила между 
различными общинами города. "Война, в ходе которой Хайфа подвергалась 
ракетным обстрелам, показала, какие хорошие отношения существуют между 
евреями и арабами. Хотя они и хрупки, они, в общем, украшают город", - 
говорит Фатхи Марсуд, руководитель офиса Шатиль в Хайфе и один из 
тех, кто стоял у истоков идеи.

"С одной стороны, тяжелые чувства испытывали и евреи и арабы. Тот факт, 
что наш общий город был под ударом, что разрушались дома, а людей ранило 
или, не дай Б-г, убивало, порожденные этим страх, горе, ощущение угрозы 
были общими для всех без различий. С другой стороны", – продолжает он, 
- "было ясно, что оценка ситуации, понимание, кто виноват в этом, чувство 
солидарности с жертвами войны были разными у большинства евреев и 
у большинства арабов. Хотя и были общие демонстрации против войны, 
и умалять их значение нельзя, но это было меньшинство. Многие евреи 
считали, что они только жертвы, и возлагали вину за то, что происходило, 
исключительно на Хизбаллу. По их мнению, жертвы среди гражданского 
населения по ту сторону ливанской границы были абсолютно оправданны. 
В то же время многие арабы в Хайфе считали, что Израиль не должен 
был начинать эту войну, что он сам навлек это на себя. Они видели по 
телевизору удары по Ливану, где жили их родственники, что побуждало 
их выражать свой протест против войны. В глазах многих евреев это было 
своего рода предательством". Когда было подписано перемирие, и жизнь, 
на первый взгляд, вернулась в привычное русло, руководителям Шатиль 
стало ясно, что проблема, проявившаяся во время войны, требует более 
серьезного внимания. "Мы поняли, что нужно углубленно исследовать, что же 
это значит – мы живем здесь в одном городе, в состоянии продолжительного 
конфликта с проявлениями насилия", - утверждает Марсуд. Возникла идея 
изучить мировой опыт в этой области, а также понять, что же происходит 
в Хайфе, чтобы выработать основные направления руководства таким 
разнородным городом, с множеством конфликтов, где в то же время 
существуют разные виды отношений между общинами. Так возникла идея 
программы межэтнического исследования Хайфа - общий город. В течение 
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I. СДАЕТСЯ РАЙОН >

В стихотворении Сдается район, написанном воспитателями киббуцниками, 
которые живут на Адаре, описывается некая утопия совместного общества 
- старожилы рады своим новым соседям, которые говорят по-русски, 
иностранным рабочим или арабам. Последние тоже, в свою очередь, рады 
друг другу и служат один другому опорой в борьбе с трудностями окружающего 
мира. В действительности же, утверждает Гай Гольдштейн, один из авторов 
стихотворения, "ясно, что это не совсем так". Между соседями на Адаре, 
население которого одно из самых смешанных  в городе, неоднократно 
возникают напряжение и отчужденность. Возникает много скандалов из-
за мусора или шума, межнациональный конфликт порождает взаимную 
подозрительность. Вместе с тем тут и там между жителями бедных кварталов 
и старых квартир складываются истинно добрососедские отношения, 
пронизанные доверием, тут и там создаются организации на основе общих 
интересов или даже общего видения, которые ставят своей целью продвижение 
к решению вопросов, касающихся квартала или города. И конечно же, есть 
много граждан, которых привлекает многообразие, в чьих глазах их соседи 
на Адаре хороши (как говорится в стихотворении) и даже очень.

Эта система отношений и совместных действий, которые то расширяются, 
то сворачиваются, укрепляются в периоды относительного затишья в более 
масштабном еврейско-палестинском конфликте, а в периоды обострений 
затухают, а порой и исчезают, но снова возникают в подходящий момент. 
Книга, которая лежит перед вами –попытка проследить это движение  от 
некого утопического видения совместного общества, где "все соседи очень 
хорошие", к суровой реальности, полной противоречий и напряжения, но также 
и ростков преодоления другого рода. Авторы пытаются очертить видение, 
представить знания и модели для развития совместного общества, известные 
в мире – в то же время не отрываясь от сложной городской действительности, 
от противоречивого разнообразия всех красок и звуков. "Мы стараемся не 
игнорировать разные идентичности, а поставить их во главу угла, но в то же 
время искать общие ценности и общее видение", - говорит Йотам Марк, один 
из авторов стихотворения. Как сохранить разное, особенное и отличное от 
других, и вместе с тем найти общий знаменатель, позволяющий жить вместе 
в одном многоквартирном доме, квартале, или городе? Это центральная 
коллизия книги, и вокруг нее  действуют разные персонажи, выходцы из 
разных общин, чьи голоса приводятся на следующих страницах.
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Festival, who strive to make it possible for different Haifa voices to be 
heard. Members of Beit HaGefen and the Department of Community 
Work in the municipality. And many others.

To them –- our partners along the way – this book is dedicated, as food 
for thought, and as encouragement in tough times. And in the hope that 
other times will come.

Rolly Rosen and Shahira Shalabi

Haifa, summer 2012
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to concentrate on strengthening their own community and not to be 
drawn into quaint, utopian dreams. Representatives of other communities 
also sometimes chose to stay out of the story )or the book(. Reality, 
so it seems, has become threatening and threatened, isolationist and 
introverted. In the nights between editing the material and choosing the 
pictures, the question inevitably arose of whether this enormous effort 
– researching the city, studying models from abroad, collecting the know-
how, formulating recommendations - was the right way to bring about 
change. Is it appropriate to this place, can the material outline a vision 
and provoke questions among the readers, or would it come up against 
disbelief and cynicism. Who would read it anyway? Perhaps no one. 

Perhaps. 

*

But perhaps not – perhaps, just the same, among the neighborhoods and 
tenements, the community centers, the protest activists and neighborhood 
committees, the city council members, tenants of shared buildings, 
elementary school students and those enjoying the Holiday of Holidays.

Perhaps, just the same, among the residents of Hadar or Wadi Nisnas, 
among the activists protesting electrification of the railway, students in 
the lower city, café-goers on Masada, Ben Gurion Avenue or the Carmel 
Center, people taking tours of Haifa's alleyways and visiting museums, 
those bathing on the seashore and children playing in Hecht Park

Perhaps, among all these, there will be those who are interested. Those 
who understand that even the demonstrations in South Tel Aviv are not an 
expression of an inevitable clash of cultures, they are an expression of a 
failure of policy, which allows people to come to the city on the one hand, 
but on the other hand does not allow them to earn a living and pushes 
them into a life of poverty and crime. Perhaps there will be readers - from 
Haifa or elsewhere - who aspire to build a shared and egalitarian space, 
who are interested in the possibility of promoting equality in employment, 
bilingual education, looking differently at the urban memory. And maybe 
not "perhaps" but certainly:The meetings that accompanied the writing of 
this book reveal the existence of not a few interest groups of this kind in 
the city: Arab and Jewish neighborhood activists in Ein HaYam, in Kiryat 
Eliezer and in Kiryat Eliyahu. Community workers. Activists working to 
establish a bilingual school. The religious leaders who belong to the 
Haifa Forum for Inter-faith Cooperation. The ultra-Orthodox in Neve 
Sha’anan trying to create areas of tolerance. Students and architects 
interested in planning shared spaces. The organizers of the Haifa Story 
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material, while others interested in the principles of shared societies 
will find what they are looking for in the chapters relevant to them. The 
articles, of course, represent the opinions of their authors and not the 
position of Shatil or the New Israel Fund.

E. And an Afterword? >

As the book went to press, the reverberations of the violent demonstrations 
by residents of the neighborhoods of South Tel Aviv against the foreign 
workers living in their midst were still echoing around the country. In 
addition, during the period in which the book was written, the Knesset 
passed the Nakba Law, determining that the Minister of Finance may 
reduce the budget of any government-funded body that marks the date 
of establishment of the state as a day of mourning. The High Court of 
Justice rejected appeals against the Citizenship Law, and many different 
reports of violent acts and racist laws filled the pages of the newspapers. 
Haifa too, of course, was not left out of the game: Young Arab men were 
harassed by police officers in Carmel Center and Hadar; ultra-Orthodox 
men trapped and attacked secular youngsters in the park in Ramot 
Viznitz. Two soldiers on their way to Rambam Hospital were attacked 
by Arab youths, in early June the Yediot Haifa newspaper came out with 
a large, brightly colored headline on its front page calling for "expulsion 
of foreign workers." All these raise the question of whether it is possible 
or even relevant to dream about a shared city. Is a civic model offering 
equality, the creation of inter-cultural spaces, and a search for common 
ground not utopian and detached from reality? Do we have supporters 
among the members of the different communities, which tend today – 
more than ever before – to look inward, to keep apart, and to view with 
suspicion on the "other," who is seen as threatening by his very difference?

The answer is not unequivocal, and the attempts to implement some 
of the recommendations in which we had a part during the program's 
years of work are not necessarily encouraging: Attempts at dialogue with 
various officials in the municipality to whom we tried to offer cooperation 
not infrequently ended in nothing. Doors that were opened were closed 
again in our faces, promises that had been given melted away, planned 
collaborations dissolved. Many Arab activists who were asked to write 
for this volume were not willing, and by doing so said – openly and 
directly or in a more covert manner – that they did not see the shared 
vision as a vision that was relevant to them, and that they preferred 
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at Haifa University, who takes a broader look at the program: From 
the Standpoint of an Urban Anthropologist: On the Haifa - Shared City 
Program. While the concept "mixed city" brings in the ethno-national 
conflict at the municipal level and invites thinking about managing relations 
in the immediate space of the everyday in terms of national conflict, 
Sa’ar writes, the Haifa Shared City Program aspires to naturalize the 
concept of the mixed city without denying the political dimension of 
the differences. In her opinion, the project is an example of the way in 
which civil society, in the face of a dichotomous world view and actions 
of compartmentalization and cleansing, creates complicating activities 
that color the space in many shades. By contrast with the modernist 
approach, characterized by scientific, functional and rational organization 
of the city, Sa’ar writes, the program offers an approach of balances, 
constraints and compromises.

The need to compromise and to give up on dreams also comes up in 
our summarizing dialogue, So What Did We Have Here? A Look at the 
Haifa Shared City Program, Four Years Later. In an attempt to develop a 
reflective look at the work, we present the personal paths that led each 
of us to work in the program, the significance of our work together, the 
dreams with which we came and the need to compromise with a different 
reality – but without giving up on the vision. An article by the book's 
photography curator, Orna Ben-Sheetrit Raz, The Urban Photograph as 
a Social Kaleidoscope, explains her choices and describes the different 
viewpoints of the photographers whose work was  chosen to accompany 
the texts in the book. Not as illustration, as Ben-Sheetrit Raz writes, but 
as a reflection or another view on the subject dealt with by the chapter. 
The poem by Edna Gurney, Doves and National Insurance, is the final text 
in the book, which ends with a series of photographs of Shara al Jabel 
/ UN Avenue / Sderot HaZionut, one of the most symbolic streets in the 
city. The photographs of the houses in the street offer another view of 
the city, and correspond to the series of photographs opening the book, 
starring residents of the city from different communities. These residents 
are also the stars of the book, which has been written for them. The broad 
diversity of the different articles may be confusing, and so the book offers 
more than one kind of reading. As with any anthology, linear reading 
"from cover to cover" is not required here, and it is possible to focus on 
different points of view: those interested in the broad theoretical material 
may read only these articles, those engaged in planning, education, 
culture, or inter-community relations are invited to delve into the material 
that is relevant to them. Those who love or have an interest in Haifa may 
be interested in the Haifa Voices and articles, skipping the theoretical 
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that attitudes towards the past in the city also shape its present. In her 
article Erasing Urban Landscape in Haifa, landscape architect Dr. Ziva 
Kolodny describes the decision to destroy the old city of Haifa 1948, and 
its implications for the city to this day. In her piece entitled On Silence 
and Being Silenced, History and the Shared City, Souad Diyab writes on 
how she sees the past and its impact on the present. In another article 
in this chapter, Imagined Interventions: Coexistence from the Bottom Up 
and the Ethnographic Project, Regev Natanson, a doctoral student of 
anthropology researching shared life in the city in the past and present, 
describes his experiences from his research, and a text by artist Yaacov 
Hefetz to accompany an exhibition curated in the Pyramid Gallery in 2010 
also deals with local memory. The text: Wadi Salib, Layers, describes an 
attempt to cope with living and working in the "black hole" of Haifa's past, 
and The Touma House, Memories from the Balcony presents another 
view of dealing with the city's painful memory. 

To present other aspects of everyday life in Haifa as well, interspersed 
between the articles are Haifa Voices - brief texts written by city residents, 
or summarizing interviews held with them, depicting life in the city from 
different angles. Shlomo Berihun, an Ethiopian immigrant, describes 
his experiences as a resident of Ramat Alon and father of a child at the 
neighborhood school; Fadi Najar, owner of the Duzan restaurant on Ben 
Gurion Avenue, describes Haifa from his point of view. Ibtisam, a cleaner 
living in Halissa, also contributes her unique viewpoint, as does Yaron 
Hadar, director of the Tveria 15 branch of the Hadar Community 
Center. Nancy Assor, a resident of Neve Paz and community activist, 
Sinai Peter, a theater director living in French Carmel, Bentzi Katz, director  
of the Religious Community Center in Neve Sha’anan, and Ina Tishko, 
director of the Russian branch of the Hadar Community Center, all 
bring their own Haifa voices to the complex puzzle of the city. Linda 
Kalama, a worker from the Philippines who cares for an elderly woman 
with Alzheimer's in Carmel Center, and Jalal Hatami, a senior member of 
the Baha'i Community in the city, round off this list of Haifa voices. They 
are interleaved among the chapters in a complex web of connections 
between their stories and the chapter topics: Sometimes they represent 
and illustrate the topic in their personal lives, and sometimes they represent 
a position disconnected from it, a position that actually chooses to try 
and live in the complex city but to ignore the charged issue addressed 
by the relevant chapter.

The book ends with the final section: Conclusion, with an article by Dr. 
Amalia Sa’ar, of the Department of Sociology and Anthropology 
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education in a shared city, and again includes concrete recommendations 
for implementing this approach in Haifa. Rolly Rosen’s article describes 
a 4th grade school trip as part of the Haifa, our city curriculum, and 
brings up questions of the hidden messages arising during the trip, and 
the contradictions between the messages of this curriculum and other 
messages learned in class. In the article Recognized, Unrecognized, 
Private or Public, Shahira Shalabi describes attempts to promote Arab 
education in the city, and Eli Freind, principal of the BeYachad School 
in which ultra-Orthodox and secular children learn together, describes 
this unique school in the article On the Beyachad School. In Black and 
White is My Color activists of the Haifa community of immigrants from 
Ethiopia describe the challenges facing children of Ethiopian origins 
in the city's school system, while Sleeping in Bed, Playing the Piano, 
relates to the ways immigrants from the former Soviet Union preserve 
the Russian language and tradition for their children, even in the third 
generation after immigration. This chapter too is concluded by a list of 
guidelines, which also appear in the Chapter on Culture.

The question of concern to the writers of this chapter is whether cultural 
events or cultural centers are points of meeting or of separation – when 
does it go one way and when the other, and how to create inter-cultural 
spaces. These are the issues discussed by Ruti Director, Chief Curator 
of the Haifa Art Museum, in the article Museum and Audience, Museum 
and Community - Walking Encounters, and also by Galia Aviani, one of 
the producers of the Haifa Story Festival in her article Down the Hillside 
- Towards the Absent Stories. An insight emerges from both articles with 
regard to the complexity of the attempt to create events appealing to 
different audiences, together and separately, as well as an appreciation of 
those engaged in this task. Two other articles examine different aspects 
of Haifa culture: In Between the Borscht and the Cheburshka, Nurit Bahir 
describes the culture of Russian-speakers in Haifa, and wonders whether 
the Russian language that is common to migrants from different countries 
throughout the former Soviet Union does in fact create a "Russian" 
community in the city. Meetings in the Gallery describes the efforts made 
in Beit HaGefen Gallery to create a shared space of art, and Peace Dove 
in the Front Commandroom again follows the drawing and blurring of 
the national borders in the city - this time at public cultural events. In the 
article The Memory of Haifa Over a Frozen Lake,  Salman Natur looks 
back to Haifa culture before 1948, and the remnants it left behind.

The subject of urban memory is also at the heart of the last chapter in 
this section, the Chapter on Urban Memory, led by the assumption 



Ireland Experience, describes the actions carried out by the Equality 
Commission to promote equal employment opportunities among the 
conflicted communities in this region, which contributed a great deal to 
moderating the conflict and to the ability to achieve a peace agreement 
between the communities. The article Haifa Could Be An Example, with 
an interview with Bob Niven, who was a consultant on behalf of the 
European Union to the Equal Employment Opportunity Commission 
in the Ministry of Industry, Trade and Labor, has recommendations 
for promoting egalitarian employment in Haifa based on this experience. 
And the article concluding the chapter, A Palestinian March Along Ben 
Gurion Avenue, or Shefi, Chomsky, Adler and Warshavsky Celebrate 
Christmas, analyzes the economic aspects of the Holiday of Holiday 
celebrations and the way in which the tension between the desire to use 
the city's Arab resources for promoting tourism and branding the city 
and the aspiration to present it as a "Hebrew city" in the nation state is 
managed. This article tries to examine the way in which the borders of 
the nation are drawn out and blurred in the urban space, and this topic 
is also addressed in the following chapter in this section - the chapter 
devoted to Politics and Protest.

The first article in the chapter, On Social Protest and the Rule of Capital, 
was written by Shaheen Nasser and describes setting up a protest tent 
in Wadi Nisnas in the summer of 2011. It discusses the question of the 
possibility or impossibility of holding a joint Jewish-Arab protest, and 
presents conditions for promoting a partnership which takes into account 
the different interests. In Jewish-Arab Existence in the City and City Council 
through the Eyes of a Council Member, Edna Zaretsky, a member of the 
city council, describes the questions with which she deals in an attempt 
to serve a weakened population group in the best possible way, and to 
promote the vision and ideals of a public that is highly aware and committed 
to values of gender, national, ethnic and class equality, and social and 
distributive justice. Here too, as in the article concluding the chapter, The 
People Demand - But What People? the question arises as to the ability to 
create a common agenda in conditions of ongoing conflict and dispute. 
The article examines the processes of blurring and delineating borders 
of nationality during the protests of summer 2011 in Haifa.  

Processes of outlining and blurring borders take place, of course, in other 
fields of life as well, and other examples are presented in The next Chapter 
of this section, The Education Chapter. It opens with an article by Dr. 
Aura Mor of the Department of Sociology at Haifa University, From Separate 
to Shared Education. The article presents the appropriate approach to 



]491[

Arabs and Jews to Set Up the Haifa Forum for Inter-faith Cooperation. 
In the article, Rabbi Ben-Horin describes how a group of people of faith 
from the city decided to respond to the call by rabbis from Safed not 
to rent apartments to Arabs, and came out with a declaration that not 
only is it permitted to sell or rent homes and apartments to people of 
another religion, it is essential to increase contacts between the different 
communities. Some of the inter-community connections in the city take 
place in such frameworks, while others are formed in the shared everyday 
space, described by Salva Greenberg and Johnny Spector, both residents 
of Hadar from the former Soviet Union.

In My Hadar Story, Greenberg expresses wonder at the richness of life 
among "artists, activists, trans-gender people, women, lesbians, feminists, 
innocents, depressives, actors, eternal students and philosophers." Spector, 
on the other hand, is less enthusiastic, and in his article Identification 
he describes how he was attacked one night by his neighbors, causing 
him to decide to move and destroying his illusion of "the other Haifa." He 
analyzes the relationships in Hadar, and examines who is able to live a 
shared life and who is less able to do so. He adds an important viewpoint 
to the complex urban puzzle, and brings up the question of the violence 
- covert and overt, potential and actual, arising from members of different 
communities and cultures living in close proximity. Those who are trying 
to deal with this violence are the community workers of the municipality's 
welfare department, and the last article in this chapter, Between Three 
Cities, On Managing Conflicts in Conflicted Cities, describes their work 
and compares it with the experience of other cities in coping with national 
conflicts in the urban environment. One of the conclusions emerging from 
the article relates to the importance of shared workplaces as a place 
for building community relations. This subject is addressed in depth in 
the next chapter which focuses on the Economy and Employment.

The chapter is opened again by an article from the Madrid Club 
for Shared Societies Project, with Guidelines for the Economy of 
a Shared Society, as developed by a team of economists from the 
project. In Local Sustainable Economic Development as a Model for 
the Economy of a Shared Society, Dr. Gili Baruch, director of the Local 
Sustainable Economic Development Program at Shatil, suggests 
her own guidelines for the economy of a shared society, and also 
includes concrete recommendations that can be implemented in Haifa. 
Another view from abroad is presented by Eileen Lavery, who is Head 
of Strategic Enforcement in the Equality Commission in Northern 
Ireland. Her article, Promoting Equality in a Divided Society: The Northern 
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This chapter includes an article, Usually They Are Arabs, with the 
findings of a large research study carried out by the Haifa Shared City 
Program, in which 165 Haifa residents participated in focus groups in 
which they discussed the way they saw inter-community relations in the 
city. The findings of the study show that there are four "models" for these 
relations: the "demonstrations" model, which resembles war, the "Holiday 
of Holidays" model that blurs the conflict, the "Masada events" model 
that blurs identities and difference, and the "Hecht Park" model, which 
recognizes the difference but is indifferent to it. The claim is that inter-
community relationships in the city are dynamic, ranging over the four 
models with dizzying speed, affected by external events in the Jewish-
Arab conflict. The article proposes guidelines for managing relations in 
the city in this situation, as does the next article in the chapter, written by 
Caroline Astudillo Beals, coordinator of the Inter-cultural Barcelona 
Program, who participated in the June 2010 conference as part of the 
ALDA delegation.

In the article Urban Policy with a Multi-Cultural Approach, the Barcelona 
Experience, Beals describes a project carried out in Barcelona aiming 
to promote it as an inter-cultural city. The municipality of Barcelona, 
where the percentage of migrants increased from 3% in 2000 to 17% in 
2010, understood that the subject required system-wide handling and 
implemented a special program to this end. In order to learn about the 
challenges on the way, they held dozens of focus groups )as did the Haifa  
Shared City Program(, in which residents talked about inter-community 
relations and revealed the prejudices and points of disagreement in shared 
life in the city. In light of this, a number of ventures were proposed, some 
of which can perhaps be implemented in Haifa, which is also coping 
with a very heterogeneous population. Some of the advantages and 
challenges involved in this situation, as well as the efforts taking place in 
order to increase familiarity and prevent violence between communities, 
can also be found in the following articles in this chapter.

For example, in the article Everyone Wants to Live in Haifa – Me Too!, 
journalist Shaheen Nasser describes his experience as a child and teenager 
in the Wadi Nisnas neighborhood. Wadi Nisnas usually serves as the 
"showcase" of Haifa "coexistence," but Nasser is looking for a different 
kind of shared existence: "You won't see real coexistence in a plate of 
hummus or pita with falafel or shawarma - but in the hearts of people living 
side by side, in collaboration between the people of the city," he writes.

An example of an attempt at coexistence of this kind, a joining of hearts, 
is presented by Rabbi Golan Ben-Horin in the next article, Connecting 
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Promoting Haifa as a Shared City. This section also contains a number 
of chapters on a wide range of issues: city planning, inter-community 
relations, employment and the economy, politics and protest, education, 
culture, and municipal memory. Each chapter contains a number of ways 
of relating to the theoretical aspects of the subject, bringing examples 
from projects in the field in other cities around the world, or – in most 
cases – focusing on the current situation in the field in Haifa. At the end of 
each chapter is a page of recommendations or guidelines for promoting 
shared society in the field in question )planning, education, culture and 
so on(, on the basis of the broader approach on the one hand, and the 
existing situation in the city on the other.

So, for example, The Urban Planning Chapter contains an article by 
Prof. Arza Churchman and Prof. Rachel Kalush, both from the Faculty of 
Architecture and Town Planning at the Technion, On City Planning 
in a Shared City, proposing guiding principles for planning shared cities 
in general, and Haifa in particular. The article: Between Ibn Gvirol and 
Bustan Hayat, is a review by Rolly Rosen of several civil society initiatives 
trying to influence urban planning and their connection to building shared 
urban citizenship. The chapter ends with the work of students of city 
planning, giving concrete ideas for realizing the principles of the shared 
city in urban planning in Haifa. In her plan Two Cemeteries and One 
Museum, Michal Schuber, who studies landscaping at the Technion, 
proposes turning the old office building at 102 Ha’atzmaut St. )in which 
the Shatil officers are also located( into a museum of contemporary art, 
surrounded by the two historic Christian cemeteries in the area. In this way, 
Schuber writes, the building will be connected with layers from different 
periods, and together with the stories of the people commemorated on 
the tombstones, will form a complete historic picture, having tourism 
potential for residents and visitors and also contributing to urban renewal. 
In the plan The Inter-cultural Quarter of Haifa, drawn up as part of the 
workshop on urban renewal in the lower city taking place in the program 
for urban and regional planning in the Faculty of Architecture and Town 
Planning at the Technion, Gabriela Rubin and Yuval Shachar present 
a vision in which the lower city will be a unique and lively inter-cultural 
Arab-Jewish quarter, a model for shared life. The last plan in this chapter, 
The Community as a Lever for Urban Growth, was created by Orwa 
Switat, Bassel Abu-Ria and Alex Schwartzer in the same workshop, and 
also proposes a vision in which the lower city serves as the heart of the 
northern metropolitan center, in which the connections and areas of trust 
between the communities are strengthened in the common space. The 
inter-community network of relations is also the focus of The Chapter 
on Inter-Community Relations.



The following chapters, therefore, include an outline for shared society, 
and details of the recommendations and guidelines for making Haifa 
into such a city. The first section, Shared Societies: The Vision of 
the Future? contains two chapters: The first, On Shared Societies, 
presents the principles required of a society aspiring to be a shared society, 
from two standpoints: On the Need for Shared Societies an article by 
members of the Shatil team dealing with shared society, which clarifies 
the significance and necessity of the concept in Israel; and a document, 
Commitment and Approaches to Shared Societies, from the Madrid Club, 
a club of former heads of state promoting the subject at the global level. 
These requirements relate to different fields, such as the institutional 
arrangements required, the constitutional protections required, the ways 
services are provided, and inter-community development.

The Second Chapter in this section, entitled: The International 
Experience in Promoting Shared Cities, also includes two articles 
written especially for this book. Jennifer Yeh, at the time a student at MIT 
in Boston, spent an entire summer as an intern in the project, during 
which she conducted a survey for us on what takes place in different 
cities around the world that our dealing with inter-community conflicts 
and building shared societies. Her article, The International Experience: 
Diverse Communities and Shared Cities, reviewing, among other things, 
experiences in New York, Belfast, Montreal and the town of Badura in India, 
appears alongside an article by Marco Boaria and Stefania Francescon 
of ALDA - the Association of Local Democracy Agencies, operating 
mainly in the countries of former Yugoslavia, but also in other countries 
in Eastern Europe and throughout the European Union in general. At 
the conference in June 2010, ALDA teamed up with Shatil and brought 
speakers from throughout Europe to Haifa to present what was taking 
place in their cities in this field. Articles by some of them appear below, 
and present specific aspects of work promoting shared society in other 
cities. In Shared Cities, the Global Challenge, Boaria and Francescon 
describe their conclusions from activities to promote shared societies at 
the local municipal level, and emphasize the importance of this level of 
everyday life in promoting democracy and shared societies. They also 
describe the importance of the inter-cultural approach underlying their 
work - an approach that, beyond the call to recognize the unique nature 
of the groups, also aspires to develop spaces for inter-cultural contact 
and cooperation in the city. This approach guides the work of the Haifa 
Shared City Program too, as well as other articles in the collection.

Following this theoretical review and the look "from here and there at 
other cities around the world," is the Second Section that deals with 
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there is a search for some kind of common ground. Unfortunately, due 
to budgetary restrictions, the book is published only in Hebrew at this 
stage, and only the preface and introductory poem are translated into 
the other languages in which life across the city takes place. This, too, 
reflects the current situation in Haifa, where the dominant language is 
the language of shared communication. At the same time, there is no 
intention here to erase the other languages, which appear – as a symbolic 
reminder of their existence in the shared space – in the title, the chapter 
titles, and the translations of the preface. If and when the resources are 
found, the book will also be translated into other languages in the future.

D. Aims and Chapters >

In the document that outlines the book's fundamental principles, formulated 
by the steering committee members, a number of aims were defined:

> To promote and disseminate the concept of the shared city

> To propose guidelines for action to promote these ideas in Haifa.

Potential target audiences included Haifa residents and municipal activists 
in different neighborhoods who work to promote a shared society in 
the city, decision-makers, professionals and students active in fields 
such as planning, education, community work in the city and so on, 
and professionals and activists living in other cities wishing to promote 
the concept in their cities and learn from the Haifa experience. Given 
the wide range of publications on the subject, the unique aspect of this 
book was defined by the fact that it has an urban-Haifa viewpoint, and 
that the center of its interest is everyday life in the city. This is the focus, 
but does not exist in isolation: The intention is to present daily life in the 
broader context, in an attempt to understand how it is influenced by the 
deeper historic social and structural contexts within which it takes place. 
Observation of relations among the assemblage of urban communities 
– immigrants from the former Soviet Union and Ethiopia, religious and 
secular, and not only relations between Jews and Arabs – in our view 
represents an innovative position, as does the attempt to focus on the 
concept of shared society, aspiring to shared ownership of the space, 
which in our estimation goes a number of steps beyond the usual demands 
for equality of opportunity.
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in shaping the concept and in the deliberations that accompanied its 
editing. They and the steering committee members were joined by many 
other writers, both from Haifa and from abroad, who contributed their 
knowledge and experience in different fields, or shared their experiences 
as regular Haifa residents. Dr. Ziva Kolodney assisted in editing the chapter 
about Urban Memory, Anat Ben-Nun and Jennifer Yeh, two students 
who each devoted a summer of volunteering to the program, helped 
with the research )Jennifer( and organization and documentation of the 
focus groups )Anat(.  Some municipal representatives in the municipality 
and other municipal institutions were interviewed about their work or 
wrote articles. The photographers, students from the various schools or 
courses in photography around the city, also contributed to the visuals, 
created with sensitivity and artistic understanding by photographer Orna 
Ben-Sheetrit Raz. Shnorkel Studio was responsible for the design of this 
complex book, and for many months accompanied the considerations 
and dilemmas presented by its editing with patience and tolerance. Dr. 
Amalia Sa’ar, of the Department of Anthropology and Sociology at 
Haifa University, guided the thesis work of Rolly Rosen, chapters of 
which appear in the book. Our thanks to them all.

C. Communities and Languages >

The aim of the book, as noted, was to draw the broadest and most 
comprehensive picture of Haifa, in which different voices and different 
communities would be represented. Despite the attempt to give a 
platform to a range of voices in the different chapters, we were not able 
to achieve a complete balance, and not every chapter relates to all the 
communities - due both to the limitations of space, and to the willingness 
or unwillingness of the various community representatives to contribute 
their viewpoint to the book: Alongside the many writers )forty-two in the 
final count(, there were also many others who were approached but who 
did not agree to write for their own reasons. It is therefore important to 
appreciate those who did contribute their words or photographs to the 
book: They all did so on a volunteer basis, and the only reward for their 
work is their participation in promoting the concept of the shared city. In 
this way they have created a unique book, a collaborative community 
product that is the work of many people, both in Israel and abroad. The 
range of voices and viewpoints in the book make it a model of the shared 
city – one in which there is room for multiple perspectives, but in which 
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from different communities of origin: Jews and Arabs, immigrants from 
the former Soviet Union and Ethiopia, some were born in Haifa and 
other emigrated here as adults. Even if we, the group members do 
not formally represent all the communities of the city, we do bring with 
us our knowledge of the needs, hardships and special way in which 
members of these communities view the city. At the same time, without 
giving up our unique and different identities, we wish to act as citizens 
and residents. We wish to develop a common Haifa point of view in our 
investigation of Haifa and formulation of the principles, for the benefit of 
all residents of the city and not only for the benefit of the members of our 
own individual communities," wrote the group members. The objective of 
the group, they added, "is to formulate guiding principles that will serve 
as the basis for creating a practical work plan to promote Haifa as a 
shared city." The vision as formulated by the participants at this meeting 
contained a number of points:

> Haifa is a tolerant city. Its residents, Arabs and Jews, with their 
different cultural, ethnic and religious identities, have a relationship 
of partnership based on genuine trust and dialogue.

> Its institutions are aware of the importance of a fair and egalitarian 
division of resources and work to realize equal opportunity and 
reduce the exploitation and deprivation of weakened groups.

> Its residents feel partnership and physical, emotional and formal 
ownership of the common space.

The fact that we were able to agree on a common vision was important, 
but most of the work still lay ahead of us: How does one implement the 
vision in the different spheres of city life - urban planning education, the 
economy, culture? What is the practical significance of the principles? 
This book is intended to provide a preliminary answer to these questions, 
and it is based on the work of the group and on our work - the work of 
the Shatil team leading the process. Many of the materials appearing 
here were presented at the Haifa Shared City Conference held in 
Haifa in June 2010, at which the initial results of the research were 
presented. However, not all the material presented at the conference is 
included in the book and there are other articles written especially for 
the book. It could not have been published without the contribution of 
all of the steering committee members, who, with impressive generosity, 
contributed their time, wisdom, knowledge and their goodwill. Prof. Arza 
Churchman, Prof. Rachel Kalush and Dr. Aura Mor also volunteered 
to serve as a steering committee for the book, and were full partners 
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City. During 2007, the concept was formulated and funds were raised for 
its operation. In January 2008 Shahira Shalabi was appointed to head 
the project, with Rolly Rosen as research coordinator. And so began four 
years of work, whose results are gathered in this book.

The first stage involved assembling a steering committee, with 
representatives from different communities and a number of fields of 
knowledge: Prof. Arza Churchman, Prof. Rachel Kalush and Dr. Ariela 
Vraneski brought their considerable know-how and experience from 
the Faculty of Architecture and Town Planning in the Technion; 
Dr. Amal Jabarin and Dr. Yasser Mansour brought their experience 
in promoting Arab education in the city; Dr. Galia Kulik spoke for the 
Russian-speaking community, and Omer Taicho presented the viewpoint 
of Ethiopian immigrants. Rula Deeb, director of the Palestinian feminist 
organization Kayan, brought the voice of Palestinian women, as did 
Souad Diyab, a veteran Palestinian activist in the city. Dr. Aura Mor, a 
lecturer in education and sociology at Haifa University, brought her 
expertise and rich experience in the field of bilingual education, and so did 
Khulud Shambour, director of the Achvat Amim Bilingual Kindergarten 
in The Carmel, who was active at the time in the neighborhood of 
Kababir. Dr. Yuval Yonai of the Faculty of Sociology at Haifa University, 
brought his professional knowledge, Yo'avl Yagol, director of the Leo 
Baeck Community Center, and Yael Abada, director of the Council 
for Volunteering in Haifa at the time, expressed the community viewpoint 
from the field. Dr. Jubran Jubran, research director of Sikkuy, offered 
legal know-how, as did Adv. Sausan Zaher of Adalah. Edna Zaretsky, a 
member of the City Council, brought many years' experience in feminist 
activity and Jewish-Arab partnership, and Shai Cohen, director of the 
Society for the Protection of Nature in Israel branch in the city, covered 
the environmental angle. Dr. Ze’ev Dagani and  Dr. Thabet Abu-Ras, who 
were directors of the New Horizon Association, also contributed their 
professional know-how.

Over the next two years, the committee met monthly for extended 
discussions in order to outline the project guidelines. "The Haifa Shared 
City group is a group of Haifa residents: activists in social organizations, 
academics, experts in different fields, who have set themselves the task 
of examining the significance of Haifa as a shared city for members of 
different communities, and outlining principles and methods of action 
to promote cooperation and make it a meaningful part of city life." So 
wrote the members of the group in the ‘identity card’ that they formulated 
together at a two-day meeting in June 2008. "The group members come 

"The Haifa Shared 
City group is a 
group of Haifa 
residents: 
activists in social 
organizations, 
academics, experts 
in different fields, 
who have set 
themselves the 
task of examining 
the significance of 
Haifa as a shared 
city for members 
of different 
communities, and 
outlining principles 
and methods of 
action to promote 
cooperation and 
make it a meaningful 
part of city life.



]499[

B. Beginnings >

In fall 2006, following the war that swept over the city, a group of activists 
and staff members gathered in the Shatil Haifa office. The memory 
of the rockets that fell on the mountain, the city and the sea was still 
fresh, as were the pictures of death and destruction in the train depot 
near the office, or the family home in Wadi Nisnas where children were 
killed as they sat in the yard. But beyond the feeling of loss and trauma, 
participants at the meeting were troubled by the atmosphere of tension 
prevailing in those days between the city's different communities. "The 
war, during which Haifa came under attack, exposed the fragility of the 
good relations between Jews and Arabs, on which the city usually prides 
itself," says Fathi Marshood, director of the Shatil Haifa office, who was 
one of the initiators of the idea.

"On the one hand, Jews and Arabs shared this tough experience, the 
fact that our city was under attack, that homes were being destroyed and 
people injured or killed –  the anxiety, the sadness, the sense of threat, 
in all of these there was no difference." On the other hand, he says, it 
was also obvious that the way the situation was interpreted, the identity 
of those responsible for it, and identification with the war in general were 
very different among most of the Jews and most of the Arabs: "Although 
there were common demonstrations against the war, and these were 
important, they represented a minority. Many of the Jews saw themselves 
only as victims, and blamed Hezbollah for everything that was happening. 
Injuries to civilians on the other side of the Lebanese border were seen 
as completely justified. Many of the Arabs in Haifa, on the other hand, felt 
that Israel had no need to embark on this war, that the country brought 
the war upon itself. They saw the damage in Lebanon, where members of 
their family live, on television, and went out to protest against the strikes. 
In the eyes of many of the Jews, this was seen as a kind of betrayal." 
When the ceasefire agreement was signed and life ostensibly went "back 
to normal" it was clear to Shatil that the problem revealed during the war 
required more in-depth treatment. "We understood that it was necessary 
to examine more closely the question of what it means that we live here 
in the same city within a situation of violence and ongoing conflict," says 
Marshood. The idea was to learn from models around the world, but 
also to understand what was happening in Haifa in order to propose 
guidelines for managing such a heterogeneous city, filled with conflict 
but also maintaining different forms of inter-community relations. Out of 
this came the idea of the inter-community study program, Haifa – Shared 
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A. Neighborhood for Rent >

The poem Neighborhood for Rent, an adaptation of a classic Israeli 
children's poem written by the Educator's  Kibbutz members living in 
the Hadar neighborhood of Haifa, describes a kind of utopian shared 
society: the veteran resident is happy with her new neighbors - the Russian 
speakers, the foreign workers or the Arabs. They too are happy with 
each other, offering mutual support while facing  the hardships of life 
outside. In practice, says Guy Goldstein, one of the authors of the poem, 
"obviously, it isn't really like that." Among the neighbors in Hadar, one of 
the most heterogeneous neighborhoods of the city, there is often tension 
and alienation: Quarrels often break out over cleanliness or noise, the 
national conflict increases suspicion with regard to the other. At the same 
time, here and there among the tenements and the old apartments, good 
neighborliness is also to be found, and relationships of trust are built. 
Here and there one finds organizations based on a common interest, 
or even a common vision, trying to promote neighborhood or municipal 
issues, and there are certainly many people who are actually attracted 
to the rich diversity, and who find, as in the words of the poem, that "the 
neighbors in Hadar are good."

These relationships and shared activities rise and fall, strengthened 
during periods of relative calm in the broader conflict between Jewish 
and Palestinian citizens of Israel, coming under attack and sometimes 
disappearing during periods of escalation – but then reappearing when 
the time is right. And it is this fluctuation, between a kind of quasi-utopian 
view of shared society in which ‘the neighbors are very good’, and a 
tough reality, full of contradictions and tension, but also sparks of a 
different way of coping, that this book tries to track: It tries to outline a 
vision, to present know-how and models for promoting shared society 
from around the world - but also to remain in touch with the complex local 
urban situation, with its range of shades and conflicting voices. "We try 
not to eradicate the different identities, to put them at the center, but also 
to seek out a common value and a common vision," says Yotam Mark, 
another member of the group that wrote the poem. How can we preserve 
what is different, unique and separate, but also find common ground, 
allowing a shared life, a shared house, a shared neighborhood or city? 
This is the tension around which the book revolves, and with which the 
different activists - members of the diverse communities whose voices 
are presented in the coming pages - constantly have to deal. 
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sparks of a different 
way of coping, that 
this book tries to 
track.
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Says the student, ‘volunteers in the 
meantime
Do good in the ‘hood
We’ll continue to act, to improve 
and repair
To lead and create, to work for 
clean air.’

And thus they all live, equal and 
happy
They meet for some talk and a 
strong cup of coffee
Each one’s a minority but together 
they rock
You’ll understand Hadar if you 
walk down the block
And we wouldn’t be dancing and 
enjoying our labor
If we didn’t know how good, how 
good are the neighbors!

Dedicated with love to all 
the residents of the Hadar 
neighborhood -- Who know 
that to live together is possible 
and good.
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Neighborhood for Rent \
By the Educators’ Kibbutz in 
Hadar

In a popular neighborhood
With steps galore
Stands a five-story building
With many a door

At the top lives a lady
Since nineteen forty eight
‘How Hadar has changed,’ she 
says 
‘Since the establishment of the 
State!’

Right next door to her 
Live Luba and Vlad
They’re here twenty years
But still feel apart

Just under them dwell
Nadia and Abdul Karim 
She lectures, he teaches
And each winter their Christmas
lights gleam

Next to them like sardines
Live twelve from the Philippines
Four sleep in each room
So quiet, you can’t hear a sneeze

In a flat near the tree
Is a student so neat
He works, paints and dances
And arranges all neighbors to 
meet

The lady upstairs finds 
No respect for the old
‘They just take our taxes
And leave us out in the cold.
But deep inside I know very well
Without neighbors like these I’d be 
living in hell.’

Says Vlad, ‘I’m a doctor, 
unemployed like us all
Luba works by contract with no 
rights at all’
Salaries stay frozen and prices 
go up
Water costs money and food is 
dear
What luck I have neighbors 
So good and so near!’

Say Abdul and Nadia
‘We’re tired of weeping
Waiting for promotions year after 
year
But “You are not Friedman”
From the clerk we hear.
When over our head is a glass 
ceiling
It’s good to have neighbors to 
share the feeling.’

Says Linda, I’m not Hebrew, I’m 
from the Philippines
I live in Hadar with Gabrielle and 
Christine
We don’t want them to know 
whenever we’re here
We’re afraid they’ll expel us and 
won’t let us earn food
But I wanted to say the neighbors 
are good!’
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