
 מורכבות היא מצע ליצירה
והמיוחדות המאתגרות השכונות אחת את תמצאו יפו אביב תל העיר של ובמרכזה דן גוש מטרופולין של                  בלב
כאבן ציבורי, שיח במוקד שרויה השכונה שנה, מ90 למעלה לפני הראשון, יומה מאז נווהשאנן.  בארץ                  יותר

 בוחן מורכבת לסוגיות הנוגעות לאתגרים עירוניים וחברתיים בצל תהליכים גלובליים של המאה ה21.
 

תואר את לה שמקנה מה איש, מ35,000 למעלה בה וגרים דונם) 800) יחסית קטן השכונה של                  שטחה
מזה שלה, הקליטה מיכולות חמש פי הגדולה אנשים בכמות שמדובר למרות בישראל. ביותר הצפופה                השכונה
של עשיר מגוון זו לצד זו בשכונה חיות הרעועות, התשתיות לצד הזנחה. של במצב השכונה שרויה                  שנים
תשתיות העדר אירופה. ומזרח אמריקה דרום אפריקה, מאסיה, וחדשים, ותיקים מהגרים ואנשים,              קהילות

  קהילתיות יוצר שחיקה ויאוש בעוד אינטרסים פוליטיים מימין ומשמאל מעוררים שסעים וחיכוכים.
 

 שיתוף אינטרסים פרטיציבורי
החדשה. המרכזית התחנה הופכין, לה שאין כאבן קפוצה עומדת רוטשילד, משדרות הליכה דקות 5                במרחק
ויוצרת שרטון על שעלתה כספינה ביום. אנשים ו70,000 אוטובוסים 5,000 לתוכו השואב אפור עירוני                פצע
מורכבויות לאור הקרובות בשנים להשתנות צפוי לא אשר למחצה, נטוש מקביל יקום נוצר סביבה,                מערבולות
פרטיים, עניין בעלי של המשותף הרצון את מעוררת הסובבות השכונות התחדשות ותחבורתיות.              משפטיות

  גורמים ציבוריים והתארגנויות של תושבים בשיפור תנאי החיים באיזור.
 

  צדק מרחבי
פרטי שמחציתו שטח העניין בעלי כל ע"י הוקצה החצינטושה, לתחנה הצפופה השכונה בין ממשק                בנקודת
ומחול, קולנוע מוזיקה, הופעות  מגוונות עצמאיות פעילויות בה התקיימו פתוחה. כגינה עירוני               ומחציתו
מקום. צמח גג' תחת ל'עיר הפסקה' ללא ה'עיר בין התפר בקו וסיורים. מפגשים התנדבות, ימי                 סדנאות,

 התארחו בו גורמים ממגוון קהילות, יחד או לחוד, תחת הקסם המרגיע של צמחיה ומלאכה יצירתית.
 

 מרחב צמיחה לקהילה
תת ושטח הרחוב גינת הכשרת  הצעתנו וזו יותר, גדול לעציץ לעבור מוכן הנבט נביטה, של שנתיים                   לאחר
 אדריכלית מראש. בהזמנה שונות, בשעות שונות קהילות המשרת רבקהילתי כמרחב אליה המחובר               קרקעי
נקודת  עירונית הוגן. שימוש לאמנת בהתאם מקומיות התארגנויות לשימוש מקום  ניהולית רבתכליתי.                חלל
ובשכונות המרכזית התחנה של בבטנה אחרים למקומות ענפים לצמוח יוכלו שממנה מרכזי במיקום               דיקור

 דרום תלאביב.
 

חסונה. ועיר שכונה, קהילה, יצירת למען לרתום שיש כוח הוא שאנן נווה שכונת את המאפיין האנושי                  המגוון
ומנהיגים מתונות התארגנויות לטיפוח תשתית בריאה. לעירוניות תנאי הן בצרכיו והכרה באחר              התחשבות
עם להתמודד ניתן יחסית וזולות מהירות בפעולות חיים. אנו בו בעידן עיר להתפתחות הכרחית                מקומיים
וחשק בונה דיאלוג המאפשר מקום עירוני, מרחב על שישפיעו חזקות קהילות מתוכם ליצור חברתיים,                קרעים

 לחיים.
 

 
 


