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מסמך זה הוא דו"ח המסכם תהליך מיפוי חברתי שנערך במתחם 'החרמון' בעכו בחודשים פברואר –
אפריל  .2018המיפוי נערך באמצעות צוות התחדשות עירונית ,שמורכב מעובדים ומגשרים קהילתיים,
פעילים ומתנדבים ,ובהנחיה וליווי מקצועיים של מרכז הגר( 1להלן" :הצוות העירוני").

הרקע לפעילות
המיפוי החברתי נערך כחלק מפרקטיקום עבודה קהילתית לפיתוח עירוני ,שמתקיים כחלק משיתוף פעולה
בין מרכז הגר לבין שיקום שכונות ,מרכז הגישור העירוני וצוות קהילה במינהל השירותים החברתיים
בעכו .קדמה למיפוי ,הכשרה בת שישה מפגשים שעסקה בהתחדשות עירונית ,בעבודה קהילתית עם
תושבים ובמיומנויות נחוצות לביצוע ראיונות אישיים.
בבסיס הפרקטיקום עומדות שתי מטרות עיקריות :המטרה הראשונה ,היא הנעת מהלך לשינוי פיזי
וחברתי במתחם ,תוך הצפת הצרכים של תושבי המתחם הספציפי ('מלמטה') ,באופן ששואף להתכתב
ולהתחבר למהלכים תכנוניים ברמה העירונית ('מלמעלה') .המטרה השנייה היא להקנות ולהטמיע ,ידע
חיוני ומעשי בתחומי העבודה הקהילתית וההתחדשות העירונית בקרב גורמים ברמה העירונית.
הפרקטיקום כוללת תכנית רב-שלבית ,שאלו עיקריה:

הכשרת צוות
עירוני בתחום
התחדשות עירונית

בחירת מתחם
להתערבות על ידי
הצוות

אסיפות תושבים
להיכרות בין
פעילות הצוות
לתושבי המתחם
שנבחר

עריכת מיפוי
חברתי במתחם
ופרסומו

התארגנות
תושבים במתחם
שנבחר

פעילות משותפת
לפיתוח קהילתי
והתחדשות
עירונית במתחם

מתודולוגיה ומבנה
ידע ונתונים אודות האוכלוסייה מהווה חומר גלם חשוב בעבודת התכנון העירוני וביתר שאת בתהליכים,
כגון התחדשות עירונית ,בהם מתגוררים תושבים באזור המתוכנן .למרות זאת ,בישראל נתונים כאלו
אינם תמיד זמינים ונגישים לעוסקים במלאכת התכנון ואינם מהווים חלק אינטגרלי מהליכי ההתחדשות
העירונית.2
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מרכז הגר למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי הוא גוף אוניברסיטאי שהוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור ולקדם
מדיניות שתאפשר דיור הולם ,נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה .המרכז עוסק במחקר אקדמי יישומי בתחום של דיור בהישג יד
והתחדשות עירונית ,בלי ווי פרויקטים 'מחוללי שינוי' ,בגיבוש הצעות חקיקה ופיתוח כלי מדיניות חדשים .המרכז פועל בראייה רב-תחומית
ומעסיק אנשי מקצוע מתחום המשפט ,התכנון ,העבודה הסוציאלית והכלכלה .למידע נוסף אודות מרכז הגרwww.israhc.org :
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מתודולוגיה ומבנה
ידע ונתונים אודות האוכלוסייה מהווים חומר גלם חשוב בעבודת התכנון העירוני וביתר שאת בתהליכים,
כגון התחדשות עירונית ,בהם מתגוררים תושבים באזור המתוכנן .למרות זאת ,בישראל נתונים כאלו
אינם תמיד זמינים ונגישים לעוסקים במלאכת התכנון ואינם מהווים חלק אינטגרלי מהליכי ההתחדשות
העירונית.3
מסמך זה מספק נתונים שונים אודות האוכלוסייה המתגוררת במתחם ספציפי בעיר עכו  -נתונים
דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים ,ידע לגבי חוזקות וחולשות של המתחם מנקודת מבטם של התושבים
ו צרכים ותפיסות לגבי התחדשות עירונית .מטרת המסמך היא לייצר 'צילום' של המצב הקיים במתחם
מבחינה חברתית-כלכלית ,על מנת להציף צרכים ,קשיים ואתגרים של תושבי המתחם .זאת ,מתוך שאיפה
לתרום לעיצוב תהליכים קהילתיים עתידיים ,כמו גם על תהליכי תכנון והתחדשות פיזית .המיפוי מהווה,
כאמור ,חלק מתכנית עבודה רב-שלבית של פרקטיקום עבודה קהילתית.
כהכנה להליך המיפוי ,פעל הצוות העירוני בחלוקת עלונים וארגון של ארבע אסיפות תושבים ,אחת בכל
בניין ,בהם השתתפו בסך הכל כשליש מתושבי המתחם .באסיפות הוצגו הצוות העירוני ומרכז הגר,
הוסבר הרציונל של המיפוי ושל התהליך כולו ,התקיים דיון במצב המתחם ,לרבות האתגרים והחסמים
בפני מימוש התחדשות עירונית ונתבקש שיתוף פעולה מצד התושבים.
המיפוי עצמו נשען על ראיונות אישיים ,שביצעו חברי הצוות העירוני בליווי והנחייה של צוות מרכז הגר.
הצוות התחלק לזוגות והתדפק על דלתותיהם של תושבי המתחם בבקשה לראיינם .4הראיונות כוונו לכלל
תושבי המתחם ,לרבות שוכרי דירות ודיירי דיור ציבורי .המתחם הספציפי נבחר על ידי הצוות העירוני,
כחלק מקורס ההכשרה המקצועית ובהתאם לקריטריונים שקבע הצוות העירוני מראש .בין קריטריונים
אלו נכללו התייחסות למצב הסוציו-אקונומי ,החשיבות העירונית ,המיקום והפוטנציאל והמצב הפיזי של
המבנים .ממצאי המיפוי הוצגו בפני הצוות העירוני טרם כתיבת דוח זה ונערך דיון ,שכלל עיבוד
הממצאים.
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רבינוביץ ,מ ( .)2017מבט אל אוכלוסיית הזקנים בהתחדשות עירונית .אוחזר מתוך:
https://docs.wixstatic.com/ugd/976b1a_45f34bb963714c0fb14d34c7218f8e51.pdf
4
הריאיון התבצע על בסיס שאלון שנוסח על ידי מרכז הגר ומצורף כנספח א' לדוח זה
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תיאור המתחם
המתחם שנבחר כולל  120דירות שנמצאות בארבע בניינים בני ארבע קומות כל אחד:


החרמון ( 3גוש  ,18021חלקה  24 - )117דירות בשלוש כניסות.



החרמון ( 5גוש  ,18021חלקה  40 - )119דירות בחמש כניסות.



אח"י אילת ( 4גוש  ,18021חלקה  24 - )118דירות בשלוש כניסות.



חטיבת גולני ( 6גוש  ,18021חלקה  32 - )116דירות בארבע כניסות

בנוסף ,צפונית לבניין באח"י אילת  4ומערבית לבניין בחטיבת גולני ( 6גוש  ,18021חלקה  ,)120ישנו מבנה
מסחר חד-קומתי ישן שמשמש כמכולת .מדרום למבנה נמצאת חלקה  121המשמשת כשביל גישה בין
פנים המתחם לבין רחוב אח"י אילת.
ממערב למתחם מצוי מגרש ריק שרובו מיועד למגורים ומקצתו לשצ"פ והוא משמש היום בפועל לחניית
משאיות .על שטחים אלו ,המצויים בבעלות ציבורית ,מקדמת עיריית עכו בשיתוף רמ"י תכנית חדשה,
שתקבע את הקווים המנחים לפיתוח האזור .עם זאת ,בעת הכנתו של מסמך זה ,פרטי התכנית ולוחות
הזמנים בעניין זה אינם ברורים .מערבית למגרש זה ,מצוי רחוב ההגנה ,שנע מדרום לצפון לאורך הים ,כך
שלמעשה חלקו המערבי של המתחם נמצא בקו ישיר לים.
בחלקו הצפוני של המגרש ,מצוי רחוב חטיבת גולני המשמש כציר ראשי ממזרח למערב .מצדו המזרחי של
המ תחם ,רח' החרמון ,כביש ללא מוצא ,שחוצץ בין המתחם למתחם בניינים נוסף ומשמש כמקום חנייה
לתושבי הבניינים הסמוכים .בחלקו הדרומי של המתחם מצוי בית דיור לגיל הזהב שמפעיל משרד השיכון.
המתחם עבר לפני כארבע שנים שיפוץ חזיתות במסגרת תכנית 'מיקוד מאמץ' ,במימון משרד הבינוי
והשיכון ובביצוע של עיריית עכו .השטחים המשותפים הפרטיים מגוננים ומתוחזקים על ידי עיריית עכו
והתושבים מחויבים על כך דרך חשבון הארנונה .בעקבות כך ,החזות החיצונית של המתחם טובה יחסית
בהשוואה למתחמים ותיקים טיפוסיים דומים במקומות אחרים בארץ.
כמו כן ,במהלך השנים ,התנהלו במתחם ובסביבתו מספר התערבויות קהילתיות ,בשיתוף קרנות שונות.
בשנים האחרונות אף נפתחה ,ביוזמת העירייה' ,שלוחה' קהילתית בסמוך למתחם ובה פועלת עובדת
שכונתית מטעם העירייה .העובדת השכונתית מתמקדת בהידברות עם התושבים ,שיפור חזות המתחם
והגברת הביטחון האישי.
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תצלום אווירי של מתחם החרמון (מתוך מערכת ה GIS-של עיריית עכו)

המצב הקנייני :המתחם מורכב משש חלקות בשטח כולל של  7,827מ"ר .מעיון במרשם המקרקעין (טאבו)
עולה כי ,החלקות רשומות בפנקס הבתים המשותפים .הבעלויות רשומות על שם אנשים פרטיים ודירות
הדיור הציבורי על שם מדינת ישראל .אין רישום של חכירות .החלקה הקטנה בחלק הצפון-מערבי (חלקה
 ,)120רשומה בפנקס הזכויות בבעלות מדינת ישראל.
המצב התכנוני :התכנית העיקרית החלה במתחם היא  2/50/4תרש"צ  -תכנית רישום שיכונים ציבוריים
משנת  ,1979שמייעדת את החלקות למגורים בבניינים של שלוש-ארבע קומות וקומת עמודים מפולשת
(קומת עמודים) ואת חלקה  120למסחר .אחוזי הבנייה ,בהתאם לתכנית ג )1988( 5428/הם  150%משטח
המגרש (דהיינו ,אם המגרש הוא בגודל  1000מ"ר ,ניתן לבנות עד  1500מ"ר).
תכנית מתאר כוללנית ג ,21535/שפורסמה במרץ  ,2017חלה בין היתר על המתחם ומאפשרת התחדשות
עירונית ,לרבות הגדלת היקפי בינוי ,קומות וצפיפות ,במתחם בכפוף לאישורה של תכנית מפורטת
ולעמידה בתנאים הקבועים בתכנית המתאר הכוללנית (סעיף  6.14לתקנון התכנית).
בימים אלו ,עירית עכו פועלת ,בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ,להכנת תכנית אב להתחדשות עירונית
בשיכוני הצפון ,ובין היתר על המתחם.
הכדאיות הכלכלית :המתחם ממוקם בעיר עכו ,שנמצאת בפריפריה הגאוגרפית והכלכלית-חברתית של
מדינת ישראל (אשכול  4במדד החברתי-כלכלי ובמדד הפריפריאליות) 5ומתאפיין בערכי קרקע נמוכים
יחסית .על בסיס עסקאות מדווחות לרשות המסים וכפי שמפורסם באתר מדלן ,המחיר למ"ר באזור בו
נמצא המתחם ,הוא  ₪ 9,366למ"ר (נכון לתאריך  .)10.6.2018מחיר זה עשוי להיות מעט גבוה יותר במתחם
ובעיקר בבניינים שמשקיפים על הים.
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הלמ"ס ,רשויות מקומיות  -2016קובץ נתונים לעיבוד (עדכון  )29.4.18הערכים בשני המדדים נעים בין  1ל ,10-כאשר הערך  1מתייחס
לנמוך/פריפריאלי ביותר.
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על רקע זה ,הנחתנו הבסיסית היתה שקיים קושי ברור ומובנה לייצר פרויקט התחדשות עירונית
במתכונת של הריסה ובניה מחדש (הן במסגרת פינוי ובינוי והן במסגרת תמ"א  )38בהתבסס על השוק
הפרטי בלבד .בנוסף ,נראה שהכדאיות הכלכלית לפרויקט המבוסס על תוספת בניה במסגרת תמ"א ,38
אם קיימת ,היא גבולית .נושא זה אף עלה בשיחות עם התושבים ונדון במשותף עם הצוות העירוני .על
אף החסם הכלכלי ,הצוות הביע רצון להמשיך בליווי המתחם .החלטה זו נובעת מתפיסה כי זוהי הזדמנות
להביא לשיפור עבור תושבי המתחם והן מתוך הבנה שוויתור על מתחמים מסוג זה רק יתרום להרחבת
הפערים החברתיים ביחס לאזורים אחרים בעיר.

מיפוי חברתי – ממצאים
כאמור ,המתחם כולל  120דירות ,מתוכן 7 ,דירות אינן מאוכלסות ו/או בבעלות ציבורית (אך לא חלק
ממלאי הדיור הציבורי) .בניכוי דירות אלה ,פוטנציאל המיפוי עמד על  113דירות .במסגרת המיפוי בוצעו
ראיונות עם דיירים של  71דירות (כ .)63%-מרבית הראיונות בוצעו בצורה מלאה ,קרי בשיחה בת 20-30
דקות ,במהלכן ניתן מענה על מרבית השאלות הכלולות בשאלון .חלק קטן מהראיונות בוצע בצורה
חלקית ,כאשר המרואיינים הסכימו לספק תשובות רק לחלק קטן מהשאלות .לכן ,לצד הממצאים שיוצגו
להלן ,יצוין גם מספר העונים על השאלה הספציפית .כמו כן ,ככל שהדבר ניתן ,יוצגו הנתונים ביחס
לנתונים עירוניים ו/או ארציים לצורך ההשוואה.

 .1ממצאים סוציו-דמוגרפיים
 .1.1הרכב בעלות ( 71עונים):
מבין הנשאלים –  40%גרו בדירות בבעלותם 25% ,מהן גרו בשכירות פרטית ו 35%-התגוררו בדירות של
הדיור הציבורי ,בניהולה של חברת עמידר .כפי שניתן לראות בטבלה ,רוב הדיירים במתחם מתגוררים
בדירות שאינן בבעלותם .בנוסף ,שיעור המתגוררים בדירות שאינן בבעלותם במתחם גבוה משמעותית
מהשיעור העירוני והארצי.
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מתחם החרמון
( 71עונים)

שיעור עירוני

בעלות

40%

69%

67.6%

שכירת פרטית

25%

19%

23.1%

דיור ציבורי (עמידר)

35%

( 7.5%כ 1,000-דירות)

2.3%

6

שיעור ארצי

7

שיעורי הבעלות והשכירות העירוניים מבוססים על נתוני המפקד  2008של הלמ"ס .שיעור הדיור הציבורי העירוני מבוסס על הודעה
לעיתונות של בנק ישראל ,מיום  ,22.3.2015אוחזר מתוךhttps://bit.ly/2kChmni :
7
מבוסס על נתונים משנת  ,2015מתוך :המועצה הלאומית לכלכלה ( .)2017על השכירות .אוחזר מתוךhttps://bit.ly/2xuAwVt:
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 .1.2שיעור בני  65( +65עונים):
 15%מבין הנשאלים הם בני  65ומעלה ,כאשר  50%מתוכם בקבוצה הגיל המכונה 'הזיקנה הצעירה' (65-
 30% ,)75מהם בקבוצה המכונה 'הזיקנה האמצעית ( )75-85ו 20%-מהם בקבוצה המכונה 'הזיקנה
המופלגת ( 85ומעלה) .כפי שניתן לראות בגרף ,מדובר בשיעור גבוה מהשיעור העירוני והארצי של בני 65
ומעלה.

שיעור ארצי

11%

שיעור עירוני בעכו

12.80%

מתחם החרמון

15%

 .1.3רמת הכנסה של משק בית (נטו ,כולל קצבאות) ( 55עונים):
בתרשים שלהלן ניתן להתרשם מרמת ההכנסה של משק בית במתחם ,כאשר כ 50%-מהתושבים מצוים
בעשירון ההכנסה הראשון (עד  ₪ 4,000למשק בית) ו 80%-נמצאים בשלושת עשירוני ההכנסה התחתונים
(עד  ₪ 8,000למשק בית) .באופן כללי ,מדובר ברמות הכנסה נמוכות מאוד ביחס לנתונים ארציים.
3% 2%
9%

עד 4,000
4,000-6,000

11%

8,000- 6,000
8,000-10,000

53%

13,000 - 10,000

22%

מעל 22,500

לצורך ההשוואה נפרט נתוני הכנסה עבור אוכלוסיית ישראל מתוך הלמ"ס (:)2016
א.

הכנסה כספית נטו ממוצעת לחודש למשק בית בישראל .₪ 15,427 :

ב.

הכנסה כספית נטו חציונית לחודש למשק בית בישראל  ,₪ 13,000 :כלומר  50%ממשקי בית
מרוויחים פחות או יותר מסכום זה.

ג.

גבול הכנסה עליון של עשירון  ,₪ 8,217 :3כלומר רק  30%ממשקי הבית בישראל מרוויחים פחות
מסכום זה.
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 .1.4יחס יהודים /ערבים במתחם:
המתחם ,כמו העיר עכו כולה ,הוא בעל אוכלוסייה מעורבת של יהודים ( )67%וערבים נוצרים ומוסלמים
( .)33%בעיר כולה ,שיעור האוכלוסייה הערבית עמד ב 2016-על  31.4%ושיעור האוכלוסייה היהודית עמד
8
על .61.7%

ערבים
33%
יהודים
67%

 .1.5שיעור מועסקים ( 50עונים) ושיעור מקבלי קצבאות במתחם ( 55עונים):
במסגרת המיפוי נשאלו התושבים האם הם עובדים והאם הם מקבלים קצבאות כלשהן – זיקנה ,נכות,
הבטחת הכנסה וכו' .ניתן לראות כי שיעור המועסקים (שאינם בפנסיה או לא-עובדים) עומד על .46%
שיעור ה'-לא עובדים' חריג מאוד ביחס לשיעור הבלתי מועסקים הארצי ,אשר עמד באפריל  2018על
 9.3.9%שיעור מקבלי קצבאות ,ללא הבחנה בין סוגי הקצבאות ,עומד על .71%

שיעורי מקבלי קצבאות

שיעור מועסקים
פנסיה
18%
עובדים
46%

לא מקבלי
קצבאות
29%
מקבלי
קצבאות
71%

לא
עובדים
36%

 .1.6שיעור דמי שכירות ממוצע:

 8הלמ"ס ,רשויות מקומיות  -2016קובץ נתונים לעיבוד (עדכון )29.4.18
9
הלמ"ס ,נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם.
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מהנתונים בסעיף  1.1לעיל עולה ,שברבע מהדירות במתחם מתגוררים משקי בית בשכירות .על פי נתונים
מפי  13מרואיינים ,שיעור דמי השכירות הממוצע במתחם עומד על  2,000ש"ח לחודש.

 .2ממצאים הנוגעים לתחזוקת המבנים:
 .2.1ועד בית:
רק ב 2-מתוך  15כניסות במתחם ישנו ועד בית מתפקד .ברוב הכניסות תשלומי החשמל והניקיון
נאספים בהתנדבות ובאופן לא סדיר על ידי השכנים ,בסכומים של  .₪ 15-30בחלק מהמקרים הניקיון
נעשה על ידי אחד מהתושבים באותה כניסה.
 .2.2הגדלת תשלומי אחזקה בעקבות התחדשות עירונית ( 59עונים):
לתושבים הוצגה העובדה שבמסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית עולים תשלומי האחזקה באופן
משמעותי .התושבים נשאלו האם היו מוכנים ויכולים לעמוד בתשלום אחזקה חודשי של .₪ 250-300
כשני שליש מהתושבים ענו שיהיו מוכנים לשלם סכום כזה 27% .השיבו שלא יהיו מוכנים ו7%-
נוספים השיבו – לא יודע.

 .3ממצאים הנוגעים לתחבורה וחנייה ( 61עונים)
א .רק כ 31%-מתושבי המתחם מחזיקים ברכב בבעלותם 69% .הנותרים מתניידים בעיקר בתחב"צ
ומקצתם באופניים וברגל.
לצורך ההשוואה  -על פי נתוני הלמ"ס ,בשנת  2011ל 63.8%-ממשקי הבית בישראל היה לפחות
כלי רכב פרטי אחד בלבד .שיעור זה צונח ל 30.3%-אצל שני עשירוני ההכנסה התחתונים.10
ב .התושבים נשאלו עד כמה חשובה להם חניה פרטית במתחם (בסולם של  1עד  – )5הממוצע עמד
על .3.0
ג .התושבים שמשתמשים בתחבורה ציבורית התבקשו לדרג בסולם של  5 – 1את שביעות רצונם
מהתחבורה הציבורית בשכונה .התשובה הממוצעת עמדה על .3.9

 .4ממצאים הנוגעים לשטחים פתוחים ומשותפים
 .4.1שטחים משותפים:
המתחם מאופיין בשטחים משותפים נרחבים יחסית – הן בחצרות הבניינים וקומות העמודים והן
ברחבה גדולה (כשני דונמים) שממוקמת בין הבניינים ,מצויה בבעלות פרטית משותפת של בעלי
הדירות ומתפקדת כמעין שפ"פ (אך מוגדרת כייעוד מגורים).
התושבים התבקשו לדרג בסולם של  5 – 1את מידת השימוש בחצר הבניין המשותפת ואת מידת
השימוש ברחבה המשותפת– שתי השאלות קיבלו דירוג ממוצע של .2.5
 .4.2חוף הים:
10

למ"ס .פני החברה בישראל מספר  ,6עמ' .206-201
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המתחם סמוך מאד לחוף הים ולטיילת .התושבים נשאלו האם מבקרים בחוף הים הסמוך ( 56עונים):
 91%ענו שהם מבקרים בחוף הים הסמוך.

 .5ממצאים הנוגעים לתהליכי התחדשות עירונית
אחד הנושאים שביקשנו לבדוק במיפוי הוא האם קיימת פעילות יזמית כלשהי בנושא התחדשות עירונית
במתחם ומידת ההיכרות של התושבים עם תהליכים המתרחשים ברמה העירונית .לשם כך ,נשאלו
התושבים שלוש שאלות:
א.

האם חתמת על מסמך הנוגע להתחדשות עירונית ( 54עונים) :אף אחד מהתושבים שנשאלו לא
חתם על מסמכים הנוגעים להתחדשות ולא דיווח על כך שהתבקש לחתום.

ב.

האם שמעת על התחדשות עירונית בעיר או בשכונה ( 56עונים) 73% :מהתושבים ענו ששמעו על
התחדשות עירונית בכלל ובעיר 27% .השיבו בשלילה.

ג.

האם נכחת בתהליך שיתוף הציבור שנערך בשכונה כחלק מתכנית האב ( 55עונים) 35% :דיווח
שהשתתפו בלפחות מפגש אחד של שיתוף ציבור כחלק מהכנת תכנית האב 65% .השיבו בשלילה.

 .6ממצאים על עמדות ,תחושות ורצון לשינוי
 .6.1שביעות רצון מהמתחם ( 52עונים) ורצון להשאר אחרי תהליך ההתחדשות ( 51עונים):
א .התושבים התבקשו לדרג את מידת שביעות הרצון שלהם מהמתחם בסולם של .5 – 1
התשובה הממוצעת עמדה על .3.6
ב.

התושבים (בעלים ,שוכרים ודיור ציבורי כאחד) גם נשאלו האם יהיו מעוניינים להישאר
במתחם אחרי ההתחדשות –  90%מהנשאלים השיבו כן.

ג.

מרבית התושבים ציינו את הקירבה לים כאחד היתרונות המרכזיים של המתחם.

 .6.2קשיים ובעיות שמטרידים את תושבי המתחם:
התושבים נשאלו מה ירצו לשפר במתחם ואילו בעיות או מטרדים מפריעים להם .להלן רשימה של
התשובות הנפוצות (לא לפי סדר חשיבות):
 בעיות צנרת וביוב.
 תחושת חוסר בטחון במרחב הציבורי והשטח המשותף (עבריינות ,סמים ונוער משוטט וכו').
חלק מהתושבים סיפרו על כך שחל שיפור בנושא הפשיעה ותחושת הבטחון ,ככל הנראה
בעקבות הפעילות המשולבת של שיטור ועבודה קהילתית במתחם .עם זאת ,תושבים רבים
עדיין ציינו אותה כהסוגיה מטרידה במתחם ,שמצריכה מבחינתם שיפור.
 מטרדי רעש ולכלוך משטחים ציבוריים ובעיקר מהשטח המשותף הסמוך .לעומת זאת,
שביעות רצון מחוף הים הסמוך.
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 מטרד שמגיע מהמגרש שמצוי מערבית לבניין ברח' אח"י אילת  ,4שמשמש בפועל כחניון
משאיות .תושבים רבים ,בעיקר המתגוררים באח"י אילת ,סיפרו על מטרדי רעש ,אבק ולכלוך
בשעות מוקדמות מאד של הבוקר מצד המשאיות החונות במקום.
 תושבים רבים ציינו מחסור בפעילויות לילדים ונוער .אמנם צוין שקיימים שירותים ,הבולט
ביניהם הוא מתנס היימן הסמוך ,אך אלו נתפסו כלא מספקים בשל היותם צפופים ועמוסים.
תושבים שהם הורים לילדים סיפרו שלוקחים אותם לגני שעשועים ופעילויות מחוץ לשכונה
והתשתיות הקיימות בהקשר הזה ,נתפסו כלא רלוונטיות.
 רמת תחזוקה ירודה של מתקנים (גן שעשועים ,ספסלים וכו') ,שמאלץ לצאת מחוץ לשכונה.
 תושבים רבים התייחסו להיעדר מיגון מספק בבתים מפני רעידות אדמה ומפני טילים .רבים
מהם חלקו זיכרונות ותחושות קשים מתקופת מלחמת לבנון השנייה ב 2006-והביעו חששות
ממצב דומה בעתיד .בכל בניין קיים מקלט ,אולם אלו נתפסים כבלתי הולמים אל מול האיום
ולנוכח מצבם התחזוקתי הירוד של רבים מהם.
 .6.3תוספות פיזיות במסגרת התחדשות עירונית:
התושבים התבקשו לדרג מתוך רשימה סגורה את הדברים שיותר חשובים להם לשנות בבניין או
בדירה .להלן הנושאים לפי סדר החשיבות שלהם עבור התושבים:
 .1חיזוק ומיגון המבנה מפני רעידות אדמה וטילים.
 .2התקנת מעלית.
 .3הגדלת הדירה.
 .4שיפוץ חדר המדרגות.

עיקרי הממצאים שעולים מהמיפוי החברתי וחלוקתם לקטגוריות
בחלקו הראשון של המיפוי הוצגו ממצאי המיפוי שכוללים נתונים סטטיסטים ,עמדות ותחושות שעלו
במהלך המיפוי .ברשימה להלן ,ביקשנו לסכם ולקטלג את הממצאים השונים לפי קטגוריות.
ממצאים בהיבט הפיזי:
 היעדר מיגון :החשש מהיעדר מיגון מנפילות טילים ובמידה פחותה גם רעידות אדמה נוכח בקרב
תושבי המתחם ומתקשר רבות לתקופת מלחמת לבנון השנייה .נושא מיגון וחיזוק המבנים עלה באופן
תדיר מצד תושבי המתחם ,אפילו יותר מנושא הגדלת הדירה .הסבר אפשרי לכך ,הוא שמיגון המבנה
והוספת ממ"ד נתפסים גם כדרך להגדלת הדירה.
 אופן השימוש בשטחים המשותפים :המתחם ניחן בשטחים משותפים נרחבים ,ובמרכזו רחבה גדולה
ופתוחה .החזות הפיזית של הבניינים ,הגינות והרחבה המשותפת מטופחים יחסית לשיכונים ושכונות
אחרים ברחבי הארץ .עם זאת ,מידת השימוש בשטחים אלו דורגה כנמוכה יחסית על ידי התושבים
(בציון ממוצע של  2.5מתוך  )5ולעיתים אף נתפסת כמקור למטרדי רעש ,פשיעה וחוסר בטחון .בניגוד
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לכך ,שיעור גבוה של תושבי המתחם מבקרים בחוף ובטיילת הסמוכים והקירבה לחוף הים נתפסה
כאחד מיתרונות המתחם.
 חנייה ותחבורה ציבורית :שיעור הבעלות על רכב בקרב תושבי המתחם נמוך משמעותית מהשיעור
הארצי הממוצע ודומה לשיעור הממוצע בקרב שני עשירוני ההכנסה הנמוכים .כשני שליש מתושבי
המתחם מסתמכים על תחבורה ציבורית ושביעות רצונם מאיכות ונגישות התחבורה גבוהה יחסית
( 3.9מתוך  .)5לעומת זאת ,תושבי המתחם ייחסו חשיבות לא-גבוהה יחסית לחניה פרטית במתחם (3
מתוך .)5
 מטרד מכיוון מגרש מערבי :סוגיה נפוצה בקרב תושבי המתחם ,שנתפסת כפגיעה משמעותית באיכות
החיים ,בעיקר בקרב המתגוררים באח"י אילת  ,4היתה מטרדי הרעש מהמגרש הסמוך למתחם מכיוון
מערב ומשמש בפועל כחניון משאיות.

ממצאים בהיבט החברתי-קהילתי:
 שביעות רצון מהמתחם :תושבי המתחם הביעו שביעות רצון יחסית מהחיים במתחם ( 3.5מתוך  ,)5על
אף קשיים ובעיות רבים שהציפו.
 ריכוז של עוני :רמת ההכנסה הנמוכה לצד השיעור הגבוה של לא-מועסקים ,של נתמכים על ידי
קצבאות שונות ושל דיירי דיור ציבורי ,מצביע על מצב סוציו-אקונומי נמוך גם ביחס לעיר עכו עצמה.
לסביבת מגורים המאופיינת בריכוזי עוני נודעת השפעה שלילית על המתגוררים בה ועל עתידם של
צאצאיהם.11
 פשיעה ותחושת חוסר בטחון :צעירים משוטטים בשעות הערב ואף פעילות עבריינית (ממכר סמים,
קטטות) עלו באופן בולט כחוויה אליה חשופים תושבי המתחם .היו גם שציינו שחל שיפור בנושא,
שנובע ככל הנראה ממאמץ משותף של שיטור ועבודה קהילתית במתחם .עם זאת סוגיה זו שבה
ועלתה אצל תושבי המתחם והדגישה את הצורך בהגברת תחושת הבטחון במתחם.
 מחסור בשירותים ופעילויות לזקנים ,ילדים ולנוער :תושבי המתחם ציינו מחסור בשירותים ,בעיקר
עבור ילדים וצעירים ובמידה פחותה גם עבור זקנים .התושבים ציינו את מתנ"ס היימן הסמוך ,כמקום
שמספק מ ענה ,אולם לצד זאת ציינו זאת כמענה לא מספק ולעיתים עמוס .שירות נוסף שבלט
בחסרונו הוא מועדון לאוכלוסייה המבוגרת.
 יחסי יהודים /ערבים במתחם :במתחם יש רוב יהודי ,אך גם שיעור לא מבוטל של אוכלוסייה ערבית.
יצויין כי נושא היחסים בין יהודים לערבים לא בלט במהלך השיחות והראיונות עם תושבי המתחם.

11

דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל ,חלק  – 1דוח המליאה ,מיום  .23.6.2014אוחזר מתוך:
http://molsa.gov.il/focus/documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2022.6.
14.pdf
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ממצאים הנוגעים להתחדשות עירונית:
 פעילות יזמית :ממצאי המיפוי עולה שאין פעילות יזמית לקידום התחדשות במתחם ואף אחד
מהמרואיינים לא דיווח שחתם על מסמך או שהתבקש לחתום.
 רצון להשאר במתחם גם אחרי תהליך התחדשות עתידי :הרוב המוחלט של תושבים ,כולל שוכרים
ודיירי דיור ציבורי ,הביעו רצון להישאר במתחם גם לאחר תהליך התחדשות עתידי.
 התייחסות לתהליכי שיפור קודמים במתחם :ככלל ,התושבים יחסו חשיבות מעטה לתהליכי השיפוץ
שעברו על המתחם במסגרת 'מיקוד מאמץ' .קולות לא מעטים הדגישו כאמור את חשיבות החיזוק
והמיגון של המבנים ואת המצב המדורדר של תשתיות הבניין ,כמו גם את הבלאי המואץ הנובע
מהקירבה לים.
 אוכלוסיות פגיעות :התחדשות עירונית בישראל מתבססת על תוספת יחידות דיור ומכאן על משיכת
אוכלוסייה חדשה למתחם המתחדש .חידוש המתחם עשוי להוביל לעליית מחירי הדיור בו ומכאן גם
למשיכת אוכלוסייה בעלת הכנסה גבוהה יותר מזו שבמתחם .להליך זה עשויות להיות השפעות
חיובית ,אך גם שליליות ,כגון דחיקה של אוכלוסיות פגיעות .בהקשר זה ,ראוי להדגיש שלוש
אוכלוסיות שמצויות בשיעור גבוה במתחם:
א.

בעלי נכסים שהינם בעלי הכנסה נמוכה :כ 80%-מתושבי המתחם מצויים בשלושת עשירוני
ההכנסה התחתונים וכ 70%-נתמכים על ידי קצבאות שונות .רבים מתושבים אלו הם בעלי דירות
שמצויים בעוני ויהיו בסיכון של דחיקה בתהליך עתידי התחדשות עירונית ,בין היתר בשל האמרה
צפויה בעלויות אחזקה וארנונה.

ב.

שוכרי דירות :בכרבע מהדירות במתחם מתגוררים משקי בית בשכירות ,כאשר דמי השכירות
הממוצעים במתחם זולים יחסית .תהליך התחדשות כולל גם גריעה של מלאי דיור מהאזור ,כך
שעלול להיווצר מצב בו חלק משוכרי הדירות לא יוכלו להמשיך להתגורר במתחם מחודש ,בו
צפויים דמי השכירות להאמיר.

ג.

זקנים :שיעור הזקנים במתחם גבוה מהשיעור הארצי והעירוני ויש לקחת בחשבון שהשינויים
הכרוכים בתהליכי התחדשות עשויים להיות מאתגרים במיוחד עבור אוכלוסייה זו.

סיכום
הממצאים הכלולים בדוח מיפוי זה מיועדים לשמש כבסיס להתערבות עתידית במתחם .הכנת המיפוי
הייתה שלב בתהליך ובו החל הצוות העירוני ליישם את העקרונות והכלים שנלמדו בהכשרה שהועברה על
ידי מרכז הגר .לאחר שלב התארגנות התושבים ,במסגרתו צפויה להיבחר נציגות תושבים למתחם ,תגובש
רשימת עקרונות לפיתוח קהילתי והתחדשות עירונית במתחם .רשימה זו תתבסס על ממצאי המיפוי ועל
תהליך בניית הסכמות שתעבור נציגות התושבים הנבחרת .על בסיס רשימת העקרונות ,ובסיוע הצוות
העירוני ,השאיפה היא להניע תהליך שיוביל לשינוי חיובי במתחם ברמה הפיזית והחברתית.
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