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  : הקדמה.1

חות "דולפרסומם של שני בהמשך  החברתי והתכנוני של העיר יפו הדיוקןח זה מבקש לנתח את "דו

את שלושת סקרים אלה יש לקרוא כיחידה אחת וכניסיון להבין את .  על רמלה ולודקודמים שנכתבו

מעורבות בישראל על רקע מצוקת התושבים התהליכים החברתיים והמרחביים המתחוללים בערים 

מסמך זה מסכם תהליך ארוך של איסוף נתונים ושיחות . התושביםכלל  ולמען שיפור חיי הפלסטיניים בהן

מבקש להודות לאנשי אני על עזרתם באיסוף הנתונים ובעריכת החומר . עם אנשי מקצוע ותושבים רבים

-ר מוסה אבו"לד, ) ואמיר בדראןעבד סטל, לה שקר'נח, נסים שקרבמיוחד ל(האגודה למען ערביי יפו 

 לסמי בוכארי, לשרבל מרואא תרגום והוצאה לאור, רועי פביאן' לאדר,  שבאיטהד הישאם"לעו, רמדאן

, יינה דביט'שחאדה ולבות-לסאמי אבו, אפר'ע- ד נדאל עבד אל"תודה מיוחדת נתונה לעו. ולרוני דורות

  . שיזמו וליוו את כתיבת הסקר, ל"מנהלת פרוייקט ערים מעורבות בשתי

  ר דניאל מונטרסקו "ד
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  :ח"טרת הדומ. 2

ח מתבסס על "הדו. )יפו-א" ת בשטח7רובע  ( יפותכנוני של העיר-יתוח פרופיל חברתיבנח הנוכחי עוסק "ודה

  :המקורות הבאים

    .2004ביפו בנובמבר ה  אשר התקיימ ממצאי קבוצת דיון •

  .) נספחורא (והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יהורות מידע ונתונים מהעירימק •

   ).ובעיקר עבודת הדוקטורט של המחבר (יפותוח עבודות מחקר סוציולוגיות שנערכו בני •

  . 2006ח הסופי במאי "תגובות התושבים להצגת הדו •

מעלה את הבעיות המרכזיות ומתווה ,  של התפתחות העיר– חברתי ומרחבי –ח מציג ניתוח היסטורי "הדו

חוקרים ואנשי הרשות המקומית המבקשים לפעול , ח מיועד לשימוש פעילים" הדו.וונים אפשריים לפתרונןכי

  . לשיפור איכות חייהם של התושבים ביפו
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 :בפרספקטיבה היסטורית" ערים מעורבות. "3

  

עיר "המושג . ההיסטוריה של השיח על ערים מעורבות התפתחה בארבעה שלבים עיקריים? מהי עיר מעורבת

" המרד הערבי"שקמה בעקבות פרוץ ) 1937(ח ועדת פיל " בדועלה בארץ לראשונה(mixed town) " מעורבת

, ח מעלה את רעיון החלוקה הטריטוריאלית בין יהודים לערבים כפשרה לקונפליקט הלאומי"הדו). 1936-39(

על מנת להגן על זכויות .  ועכוחיפה, צפת, טבריה": ערים המעורבות"ומדגיש שלא ניתן ליצור הפרדה מושלמת ב

  .גם לאחר החלוקהיוותרו תחת מנדט בריטי זמני  שממליץח "הדו, המיעוטים בערים אלה

עיתון  בבאזכור הראשון שמצאתי למונח .הליברלי בתקופת המנדטשיח הציוני י ה"בשלב השני אומץ המונח ע

 והדגיש את תפקיד ,ערבי- משותף יהודי בחיפה כעיר בניהול ושיאבא חדן  ,1943 בשנת" ידיעות אחרונות"

 הכללית ת העבודהלשכטקס פתיחת ב. ועדי העובדים בחיזוק מעמד הפועל היהודיותפקיד רות דסתהה

ם ו מתגשם חלבפתיחת הלשכה: " חושיאמר) ות היהודית וארגוני הפועליםיוזמה משותפת של הסוכנ(הראשונה 

הגברת  התנאים המיוחדים של עיר מעורבת מחייבים. חתללכד את ציבור הפועלים בלשכת עבודה א ההסתדרות

ידיעות " (ומוניציפליים ממשלתיים, לאומייםנבמפעלים בי כדי לאפשר לפועל היהודי להחזיק מעמד ,מאמץ

בהקשר .  המעכב את השלטון העצמי היהודי, כגורם שלילי,כן-אם,  העיר המעורבת נתפסה.)24.2.1943, אחרונות

בתחום השיפוט של עיריית  )שפירא ופלורנטין( אביב-  הגבול שבין יפו לתל שכונות נכללו בתקופת המנדטהיפואי

מתוך הפרספקטיבה של השכונות היהודיות והשירותים " עיר מעורבת"דובר על יפו כ, בזמנו. יפו הערבית

ות עירונית  מצבן של שכונות מיעוט יהודיות תחת רש בא לתאר את,כן- אם,המושג.  להםן זכאיותשההעירוניים 

את היחסים בין השכונות האלה לבין עיריית יפו הערבית " אביב יפו-ידיעות תל"מתאר עיתון , כך למשל. ערבית

  ": אביב-הדרומיות לסיפוחן לתל' שכונות'מלחמת ה"במאמר שכותרתו 

 תושבים 94,000כי בתוך אוכלוסייה כללית של ,  בין הערים המעורבות1947את העיר יפו היו רגילים למנות עד 

במשך יותר מעשר שנים התנהלו דיונים על בעיות אשר הן .  יהודים30,000 -כ) ביפו והשכונות(היו נמצאים 

אולם בדין וחשבון של ', השלטונות וכו, עם הערבים,  דיונים במוסדות היהודיים–אופייניות לערים המעורבות 

אם , "ערבית"אמריקאית נאמר שיפו היא עיר -אל ועדת החקירה האנגלו) ממשלת המנדט(ישראל -ממשלת ארץ

לתושבי השכונות ...   מאוכלוסיית יפו30% -כי לפי הסטטיסטיקה הממשלתית מנו עדיין את מספר היהודים כ

שתמורת המסים אשר שילמו לקופתה של עיריית יפו לא קיבלו את , נתברר לאחר זמן קצר) שפירא ופלורנטין(

  ).28'  עמ22 -השנה ה, 3-1חוברת , 1953... (םהשירותים שניתנו לתושבים האחרי

בעברית  הציוני חהשיהתמקד , 1948שנת אלה בהערים הלאחר כיבוש , של התגלגלות המושג בשלב השלישי

, אביב-במהלך סיפוחה של יפו לעיריית תל". ישראליות"או " ערים עבריות"הערים הכבושות כבצורך לכונן את 

לכל " עיר עברית" המוביל לכינונה של יפו כ,כמצב זמני" עיר מעורבת " יפואל היות התייחס הִמנהל האזרחי

  :  נכתב)71' עמ, 21 - שנה הה, 6-5ת חובר" (פוי–א "ידיעות ת"בדיווח שפורסם ב. דבר
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 ,ריפו המוזנחת הפרועה והמזוהמת היתה לעיר שהסד. וגם הישגים  רבת היקףתהפעולת המשרד האזורי ביפו הי

 אינו מכיר כמעט את יפו שמלפני, הנכנס כיום ליפו ומטייל ברחובותיה הראשיים. בה לטיםקיון והחוק שויהנ

הרי המיעוט הלא יהודי  – יהודים- לא6000 - תושביה יש כ50,000 ובין "תמעורב" זוהי עיר  אם כי. כיבוש ישראל

דברים בעשרות לשונות של בוצי גלויות המיק צא את עצמו בתוך עיר טיפוסית שלו והבא אליה מ,כמעט אינו ניכר

שימושית של חיי -אליתיהטרמינולוגיה הר, בל לשון הקשרא. ןבפרט לשונות המזרח והבלק, ארצות המוצא

  .א עבריתהרחוב הי

  

 אלהה הקהילה הפלסטינית השבורה בערים  מקביל לתהליך השתקמות של התגלגלות המושגהשלב הרביעי

קהילות  של ה הצורך להגדיר את מצבן.השבעים והשמוניםבעקבות עליית דור חדש של משכילים בשנות 

השלב הזה של התגלגלות המושג בא  .2000אוקטובר אירועי בעיקר לאחר הערביות בערים מעורבות גבר 

ית עקבות פסק דין של בין השאר ב ב,ר היהודי לקיומן של ערים מעורבותבמקביל למודעות גוברת בקרב הציבו

ובעקבות ,  שילוט בערבית בכל הרחובות המחייב עיריות להתקין,)25.7.02, 4112/99, צ"בג(המשפט העליון 

לילי גלילי ואורי  (2000הסוקרת את מצב הערים האלה לאחר אירועי אוקטובר , "הארץ"סדרת כתבות בעיתון 

  ): 2000, 12 דצמבר הארץ, ניר

התכנון של . פלסטיני כולו-הישראלי הן מטאפורה לסכסוך – ערים יהודיות עם מיעוט ערבי –הערים המעורבות 

לחיי התרבות הערביים . הערים ופעולות הרשויות משקף כמיהה יהודית לדחיקת רגליהם של התושבים הערבים

והזרמתה של אוכלוסיית עולים חלשה למקומות אלה רק מחריפה את , יש ביטוי מזערי בכל הערים המעורבות

 . הבעיה

  
האדם של  תופס מקום בשיח זכויות )הטַלַת'ְחן ֻמֻדֻמ" (ם מעורבותערי"נראה שהמושג , בשנות התשעים

 דרך ארגוני החברה ולטיפול בבעיותיהן הייחודיות, הפלסטינים הקורא לייצוג ערים אלה בועדת המעקב

שיח חלק מן ה. והרשויות המקומיותאגודות קהילתיות , )ל"שתיפרויקט ערים מעורבות ב כגון(האזרחית 

קיום -ת של ערים מעורבות כערים שמתקיים בהן דוליברלי-ציונית ההתפיסה דוחה את הפלסטיניהלאומי 

 ,או בנימה אופטימית יותר, )פהַדְהַתְסֻמ(" תו מאוימיםרע"השיח הזה מציג את הערים האלה  .)1996,בשיר(

כולנו "  מעיד נציגה לשעבר של רשימתעל ההתארגנות הפוליטית החדשה הזאת .)התרּכְשֻמ" (תו משותפיםרע"

  ):2002שקר  ( יפו-אביב- במועצת העיר תל"למען יפו

לתושבים הערבים בערים המעורבות נציגות  לא היתה". על המפה"במשך שנים רבות הערים המעורבות לא היו 

. לא התייחסה כראוי לבעיות הייחודיות של הערים המעורבות ולכן ועדת המעקב, בוועדת המעקב העליונה

במעורבותו ,  שהחלה להתגלגל בשנה שעברה,היא חלק מיוזמה לשינוי המצב עורבותהקמת ועד הערים המ

הוחלט להעניק לערים המעורבות נציגות בשיעור עשרה  .טיב'קי חְוַש,  ועדת המעקבשב ראשיו הישירה של

, )הערבית  מכלל האוכלוסייה12%ם תושבי הערים המעורבות מהווי(בכל הוועדות של ועדת המעקב  אחוזים

לחבר מועצה בעיר , כמו כן .שהיא הגוף שמנהל את הפעילות השוטפת שלה, ציג אחד במזכירות הוועדהונ

ובקרוב , אנחנו צריכים לבחור את הנציגים לכל אחת מהוועדותעוד  .מעורבת יינתן מעמד של ראש רשות מקומית

  .תתקיים ישיבה של ועד הערים המעורבות לשם כך
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 עבר היפוך נחהיא שהמובראייה היסטורית התופעה המעניינת , וכינון המושגמעבר לתהליכים האלה של שלילה 

 כיום הוא מתאר את ,ערביתאר את מצוקת השכונות היהודיות כמיעוט תחת רשות יהוא תשעה שבעבר  –מבני 

 1948בשיח הערבי לפני ש שעה. םייהודי מוגדרים כ שרוב תושביהן והמוסדות בהן,מצוקת המיעוט הערבי בערים

 וכקטגוריה )13.4.1945 דאאתח-אלראו למשל בעיתון  ( נתפסו כערים ערביות לכל דבר, כגון יפו,ריםע

 נעשתה העיר המעורבת ,למיעוטהתושבים הפלסטינים  הפכוברגע ש, (unmarked category)מסומנת -לא

  . גיוס פוליטימעודדת  הגדרה תרבותית ו המצריכה(marked category)לקטגוריה מסומנת 

. זה אופייני להיסטוריה המורכבת של יחסי יהודים ערבים במאה השנים האחרונותהדיאלקטי היפוך הה

יחסים " את היחסים בין התנועות הלאומיות הציונית והפלסטינית כאפיין) 1996(הגיאוגרף יובל פורטוגלי 

ההיסטוריה .  זה את זהיצרו בה בעת אבל ,שהתעמתו זה מול זהקיבוצים לאומיים  יחסים בין,  כלומר,"מוכלים

 מעורבות שתשמש נקודת מוצא לדיון על יפו עבודה של ערים- הדיאלקטית של המושג מובילה אותנו להגדרת

-חברתיהראשון הוא : פי שלושה מדדים- לאפיין ערים מעורבות עלמתוך ההגדרה הזאת אפשר. כמקרה בוחן

 ,למשל ,ביפו(ערבים ליחסי שכנות בין יהודים עירוב מסוים בדפוסי מגורים ומדד הבוחן אם קיים  ,דמוגרפי

 על פנימסלול ההתפתחות של העיר ב ועוסק, היסטוריהמדד השני הוא . )יה הם ערביםיהאוכלוסן כשליש מ

 שותף משני שהוא ,  מיעוט ערביבעלת מיעוט יהודי לעיר יהודית בעלת והמעבר מהיותה עיר ערבית ,השנים

, השיח הציבוריהממד השלישי הוא ).  לרשויות מקומיות ערביות, למשל,בהשוואה(חלש בשלטון המקומי מוו

יפו דומה על פי האפיון הזה .  והיהודיפלסטינימעמדה התרבותי של העיר בזיכרון הקולקטיבי הב המתבונן

שלמרות  - לית י ועומדת בניגוד לערים כגון נצרת ע,רמלה לוד ועכו,  כגון חיפה,לערים מעורבות אחרותבמעמדה 

 איננה נתפסת וככזו, וף שנות החמישים כעיר יהודית יוסדה בסהיא,  ערביםים מתושביה הםעשרה אחוזשכ

, היאעיר שעה שאפשר לומר שכל ,  לסיכום.)23.12.2001, הארץ, גלילי וניר (בשיח הציבורי כעיר מעורבת

הוא ייחודי בעולם בכך המקרה הישראלי , אתר של מפגש ועימות בין קבוצות ופרטים בעלי רקע שונה, במהותה

1. ומובחנתנתפסות בשיח המקומי כקטגוריה מסומנתהערים האלה ש

                                                 
  :לפרטים נוספים ראו 1

Daniel Monterescu and Dan Rabinowitz, Mixed Towns, Trapped Communities: 

Historical Narratives, Spatial Dynamics, Gender Relations and Cultural Encounters in Palestinian-Israeli Towns 
(Ashgate Publishing, 2007). 
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  )1948-2006" (פיתוח והתחדשות" ל"בינוי-פינוי"מ: מדיניות מרחבית ביפו. 4

  

  

  

  

  

  :1948תוח ההתפתחות האורבנית של יפו משנת  ני .1

  

כפי שאותו , יפו" שחרור"ו, הפלסטינייםכפי שהיא נתפסת בעיני תושבי העיר , ")אלנכבה ("1948תבוסת 

מרכיבים יחד את האירוע המכונן ואת המפתח להבנת התהליך ההיסטורי הפוקד את , אירוע מכונה בשיח הציוני

וגזרו במידה רבה , המלחמה והשלכותיה גדעו את תהליך האורבניזציה בעיר הפלסטינית. יפו זה כחמישים שנה

  :כותבים, בניתוח חד של ההיסטוריה המרחבית בעיר, ול'מח-ורי'זאוי וחמ. את גורלה של יפו לשנים הבאות

העיר נמחקה ברובה הגדול על מנת לפנות דרך ...  נגזר על יפו הערבית להיעלם בהדרגה ובעקביות1948מאז 

סגירת הנמל , בתים משוחזרים,  כרי דשא--" תכנון עירוני"לתהלוכת ניצחון של מדיניות מרחבית במסווה של 

פרוייקט , פרוייקט מנשייה, פרוייקט נמל יפו, שחזור העיר העתיקה: זאת ועוד. יתוקה של יפו מנגישותה ליםונ

 כולם ִמבצעים בעלי מטרות אסטרטגיות --פרוייקט מדרון יפו ופרוייקט שיקום שכונות , שדרות ירושלים

הקהילה הערבית של יפו נמצאת . ורתרבותיים של האז-שינוי יסודי של מאפייניו המרחביים: ופוליטיות מוגדרות

" מודרניזציה"נצלבת על צלב ה, ערבית-בצומת יחסים בין מדיניות אורבנית ביורוקרטית לבין אידיאולוגיה אנטי

  )63' ע, 1991, ול'מח-ורי'מזאוי וח". (פיתוח"וה

  

הממשליות  1.ייםכפי שהוא מובא מפי תושביה הערב, העניינים האורבני ביפו-תיאור מצב, בקיצור נמרץ, זהו

 (Yiftachel & Yacobi, 2003)שלבה בין הגיון בירוקרטי להגיון אתנוקרטי , בתפיסה זו, 1948המרחבית לאחר 

שאחריה הינו " אנומיה" ל1948 מלחמתששררה לפני " אוטופיה"המעבר מה. מנת לייהד את המרחב העירוני-על

צירוף הנסיבות ). 1996, שקר; 1992, להב ואדיב, פריע'אלג(הֵתמה המרכזית בזיכרון הקולקטיבי של ערביי יפו 

 הן ברמה הארצית והן -- " מיעוט כפול" מכונן את הקהילה הערבית ביפו כ1948האורבני למן שנת -החברתי

היוותרותה ללא עילית ,  מתושבי העיר95%של " היעלמותם"עצירת תהליך העיור בעקבות : ברמה המוניציפלית

. רתית והעדר מערכת חינוך הולמת הובילו להיווצרותן של בעיות חברתיות קשותאינטלקטואלית והנהגה חב

ולאחרונה , אבטלה גואה, אחוז פשיעה גבוה, בעיית סמים קשה, נוער מנותק, מצוקת דיור חמורה, נוסף על כך

                                                 
אוכלוסיית יפו ). 13.4%(יפו  ב46,000מהם ,  תושבים-350,000יפו כ--אביב- התגוררו בכל תל1997בשנת , פי השנתון הסטטיסטי-על  1

פי נתונים -על, האוכלוסייה הערבית). העמים- מהגרים מחבר-15%מהם כ( מתושבי יפו 73%המהווים ,  נפש-33,000היהודית מונה כ
, פי נציגי הקהילה הערבית-אולם על.  נוצרים-30% מהם מוסלמים וכ-70%כ, שהינם כרבע מכלל תושבי יפו,  נפש12,000מונה , אלה
הדעות נובעים מקשיים אובייקטיביים באיסוף נתונים סטטיסטיים ביפו -חילוקי.  נפש-20,000וכלוסייה הערבית מונה כהא

  .ומפוליטיקה אלקטורלית ודמוגרפית

יפת בן נח בנה . פו יפת ימים עיר קדומים י…
אבל מכל יפייפותו של יפת . אותה וקרא שמו עליה

לא נשתייר בה אלא מה שאין בני אדם יכולים  
לפי טיב ת תנית והולכשליטול ממנה והיא מ

  …יושביה

     תמול שלשום, י עגנון" ש

היא מקבלת ). ריב'ע-אום אל" (אם הזר"העיר יפו היא 
ד שהיא מזניחה את בניה שלה אותו ומאכילה אותו בעו

  .ה אותם לרעובומותיר

 

 ,Minns & Hijab)מצוטט בתוך , קשיש יפואי
1990:156) 
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חברתי  כל אלה פגעו ופוגעים במרקם ה-- המגדיל את הפערים המעמדיים בעיר ,  מואץ2נטריפיקציה'גם תהליך ג

הזנחה ונסיונות ייהוד הפכו את יפו למקום שבו הגבולות החברתיים ,  חמישים שנים של הדרה3.ביפו

התמונה העולה מן העיתונות .  הן כלפי הקהילה הערבית פנימה והן כלפי חוץ--והתרבותיים רופפים ושבירים 

את עברה ונאבקת על המקומית ומהתבטאויותיהם של התושבים היא של קהילה שבורה ושסועה המבכה 

  .הישרדותה בהווה

סיפורה של יפו הוא , עכו וחיפה, כגון רמלה, בדומה לערים פלסטיניות אחרות. המקרה של יפו אינו חריג

; 1972, אביצור(אשר עלו לגדולה במחצית הראשונה של המאה העשרים , סיפורן של ערי החוף המודרניות

 מסמנת את נסיגת האורבניות 1948התקופה שלאחר מלחמת ). Levine, 1999; 48' ע, 1999, קימרלינג ומגדל

משם התפתחה בשלהי , )שכם ורמאללה, ירושלים(הפלסטינית והתקפלותה בחזרה אל ערי ההר בפנים הארץ 

מעיר נמל וממרכז סחר "המהפך הרדיקלי באופייה האורבני של יפו והיהפכותה . מאנית'התקופה העות

 לפרבר --חברתי מסחרי וכלכלי ראשון במעלה , מרכז פוליטי חינוכי, ת והבריטיתמאני'בינלאומי בתקופות העות

הינם הרקע שעליו יש להבין את , והנרטיבה הפלסטינית המספרת אותו, )1996, רשק" (אביב- עוני של תל

  .התפתחותה של יפו כעיר מעורבת תחת הגמוניה מוניציפלית יהודית

מפתח המסמנות - מעלה חמש תקופות1948 את יפו למן מלחמת ניתוח היסטורי של התהליכים המאפיינים

  ):ראו מפה של תנועת האוכלוסין ביפו(דרך בהתפתחות המרחב העירוני - ציוני

  ; מתושביה הפלסטיניים-95%העיר מ" התרוקנות "-- ותוצאותיה 1948מלחמת   •

  ; היהפכות יפו לעיר מהגרים צפופה ושוקקת-- 1948-- 1960  •

  ;"בינוי-פינוי"הזנחה שיטתית של יפו כחלק מתוכנית ,  (Disinvestment) השקעה- תת-- 1960-- 1985  •

עידוד , "המישלמה ליפו"ו" צוות יפו"הקמת ,  שינוי מדיניות העירייה כלפי יפו-- 1985-- 2000  •

  ;נטריפיקציה'הג

  .ני"לנטריפיקציה אך האטה של התהליך הנד' המשך עידודה של הג-- ועד היום 2000אוקטובר   •

                                                 
 מציין את תופעת העניין המחודש שמגלה המעמד הבינוני החדש ברבעים מוזנחים בעיר (gentrification)נטריפיקציה 'המושג ג  2

הגבוה לשכונות -התהליך של חדירת תושבים מבוססים בני המעמדות הבינוני והבינוני). כלל במרכז העיר-בדרך(ייתית תעש-הבתר
ידי הסוציולוגית רות -זוהה והוגדר לראשונה בבריטניה על, תוך דחיקת האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת בה,  נמוךסטטוסבעלות 

. (Glass, 1964)גורים בלונדון בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות השישים במחקרה על התמורות שחלו בכמה שכונות מ, גלס
הוצע ") שוע"מלשון " (שיוע"התרגום העברי . הקרקע באנגליה- אצולת-- gentry-המונח נגזר בהשאלה היסטורית ממעמד ה

במחקר ). 16' ע, 1993, מנחםנחמיאס ו( מתייחס אליו gentrificationלאקדמיה ללשון העברית כדי לציין את התהליך שהמושג 
התיישבות ", (Urban Reinvasion; London, 1980)" פלישה עירונית", )1989, חסון" (התברגנות"כגון , הוצעו מונחים נוספים

, כהן(" חדירת אוכלוסיה מבוססת לשכונות בעלות סטטוס נמוך" וכן (Neighborhood Resettlement; Gale, 1980)" מחדש
  .השתמש במושג הלועזילבחרתי ,  יותרקושג עברי קולע ומדויבהעדר מ). 1985

עליה ממוקמות במקום השני החלש ביותר מבין שישים -מי וגבעת'עג,  של המרכז למחקר כלכלי וחברתי2000פי המדד לשנת -על  3
-תושבים מטופלים על מה-35%יותר מ, למשל, באיזור של צפון יפו ומרכזה. )לאחר שכונת הארגזים (יפו—אביב-השכונות בכל תל
 מהאוכלוסייה המוסלמית ביפו 63.8%, פי נתוני המרכז למחקר כלכלי וחברתי-על). 14.7%הממוצע הארצי הוא (ידי אגף הרווחה 

  ).1999, יפו--אביב-עיריית תל(כלכלי עדכני -משתייכים לחמישון התחתון במדד חברתי
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   ותוצאותיה1948מלחמת : היום שאחרי. א

רי סחחברתי מ, רכז פלסטיני פוליטיממיא הפכה ה. 1948ת נשבהאורבני  יפו עברה מפהך רדיקלי באופייה

ו הרקע שעליו יש להבין את התפתחותה ינהפך זה המ. אביב-לשכונת מצוקה בדרום תל –וכלכלי ראשון במעלה 

נציגי " חתמו 1948 למאי 14- ב .יהודית המשולבת ביחידה מוניציפלית אחת- תשל יפו כעיר מעורבת ערבי

על הסכם כניעה ללא ) נציגי הוועדה הלאומית לשעת חירום בראשות אחמד אבו לבן(ביפו " האוכלוסייה הערבית

יד במפקד הראשון שנערך מ;  אלף תושבים ערבים70לפני המלחמה חיו ביפו . תנאי בפני מפקד המחוז של ההגנה
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בחלקם היו אלו תושבי .  מוסלמים והשאר נוצרים56%-כ,  תושבים ערבים3,647-לאחר המלחמה נמנו ביפו כ

מיד לאחר ". לצורכי בטחון"מי 'שרוכזו בשכונת עג, ובחלקם פליטים מן האזור, העיר שנותרו בה לאחר כיבושה

שעליהם , מצפון אפריקה ומהבלקןבעיקר , הכיבוש החל תהליך של יישוב העיר בעשרות אלפי מהגרים יהודים

על חוסר ההלימה שבמעשה ההתיישבות היהודית ביפו הכבושה ". להפיח חיים חדשים בעיר הרפאים"הוטל 

פרסום שנכתב בידי עיתונאים והופץ למהגרים היהודים ככלי להכרת , מדריך יפווהמרוקנת אפשר ללמוד מ

  ):41, 1949(עירם החדשה 

 הישוב העירוני הגדול ביותר שנוצר בעקבות –שוב יהודי בין חמש רבבות ומעלה העליה הגדולה יצרה ביפו י

ישנה זו היא בבחינת ספר חתום לא רק בשביל רוב רובו של הישוב -עיר יהודית חדשה. קיבוץ הגלויות של ימינו

אלא ולא עוד . ואפילו בשביל רבים מתושבי יפו עצמם, אביב הסמוכה-אלא גם בשביל תושבי תל, הישראלי

עד , שנשתנו שמות רובעים ונתבטלו שמות רחובות ונתחדשו מונחים וגיאוגרפיים ופולקלוריים ביפו הישראלית

אכן יש הבדלים ... בריטי-שלבשה פנים חדשות גם בשביל מי שהכירה שנים רבות בהיותה נתונה לשלטון ערבי

אבל עדיין איננה עיר , נעשתה עיר ישראליתהייתי אומר שיפו כבר . ניכרים בין יפו והיישובים הוותיקים בישראל

 היתה מן – הבתים עצמם –כאן הקליפה הריקה . זה לא היה התהליך הנורמלי של בניית עיר חדשה... עברית

. אבל גם לא היתה אפשרות לתכנן את בניית העיר, צריך היה רק להפיח רוח חיים בעיר של רפאים. המוכן

  . 1948ברית אלא מורשת יפו הערבית מלפני מאי חיצונית אין יפו הע-מבחינה חומרית

  

מחיקת .  הנחיתה מכת מוות על האורבניות הפלסטינית בכלל ועל יפו כעיר ערבית בפרט1948מלחמת 

ובשלב , בשלב הראשון הומרו שמות הרחובות במספרים: הושלמה בשני שלביםמן המרחב העירוני ההיסטוריה 

 מעתה ואילך הנרטיבה. 4 והעולמיתהציונית, ההיסטוריה היהודיתידי מתן שמות הלקוחים מן - על–השני 

, מן הכיוון האחר. הפלסטינית ביפו אינה אלא סיפור תהליך השתקמותה של עיר שבורה המלקקת את פצעיה

  ".יפו העברית" סלל את הדרך לכינונה של 1948- הרס האורבניות הערבית ב

  

  ת מעיר ערבית לעיר מהגרים יהודי:1948-1960 .ב

 יישוב ל רקע שברי הקהילה הפלסטינית ביפו הסתמנה בשנים הראשונות לקיום המדינה מגמה מואצת שעל

 לאחר תקופה קצרה של ממשל צבאי בה רוכזו התושבים. מהגרים יהודים וריכוז מוסדות ציבוריים בעיר

 שכנו ביפו בית משפט שנות החמישיםב. 5א"בוטל הממשל הצבאי ויפו סופחה לעיריית ת, ערבים באיזור מגודרה

                                                 
, אביב-ידיעות עיריית תל (1934אביב מאז -הנהוגה בתל" ת הקבוצותשיט" אורגנו בהתאם ל1948   שמות הרחובות ביפו שלאחר 4

כיים "שמות תנ, )לו'אנג-למשל מיכאל" (חסידי אומות העולם"פי קטגוריות כגון -קבוצות אלה מסווגות על). 40' ע, 1-2גיליון , 1953
וקומץ ) עבודת ישראל, הרבי מרגוזה(ית שמות מן ההיסטוריה הציונות והיהוד, )שמעון הבורסקאי(החדשה -שמות מן הברית, )יפת(

וחוסר ההלימה שבין , העדר הייצוג היחסי של שמות ערביים). ני'ע-עבד אל, אבן רושד(שמות מן ההיסטוריה הערבית והיפואית 
סוגיית שמות הרחובות ביפו . מערך שמות הרחובות לאוכלוסיה הערבית המאכלסת אותם הינם מקור מתמיד של ניכור ומתחים

המאוכלסים " פחד יצחק"או " עבודת ישראל"פתור הנובע מן המתח שבין שמות רחובות כגון -מת ליצירת סדר מרחבי בלתיתור
 .ידי תושבים ערבים-ברובם המכריע על

 במאי 13-ב. יתניפו היתה אמורה להיות מובלעת טריטוריאלית פלסטי, )181החלטה  (1947ם משנת "פי תכנית החלוקה של האו-ל ע5
תקופה קצרה . ירח לשלטון אז1949ולאחר תקופה קצרה של ממשל צבאי היא הועברה במהלך , כבשו הכוחות היהודיים את יפו 1948

  .א" סופחה לשטח השיפוט של עריית ת1950-ב, לאחר מכן
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שש עשרה ,  חמישה בתי חולים, שישה בנקים, סי נפקדיםכהאפוטרופוס לנ, בית המכס, פרקליט נפת יפו, השלום

לונה פארק , רבעה שווקיםא, 6םדישבעה מסג, תשעה בתי כנסת, )ושבעה נוצריים, תשעה ממלכתיים(בתי ספר 

  ): 1949:43פו ימדריך (וארבעה בתי קולנוע 

המבקר . ה מכבר להיות עיר נטושה בה מתהלכים אנשים כצללים וחוסר אפשרויות לקיום מעיקה עליהםו חדליפ

ה את  באלפי אנשים עובדים בה ומרוויחים. ביפו רואה מרכז עירוני תוסס וצפוף החי חיים כלכליים ערים ביותר

. מה של עסקים ועבודהבות המסחריים כוורת הוואלפים אחרים עוסקים במסחר ובמלאכה ויצרו ברח. לחמם

עלול , וברגש שיוסרו הכבלים החוקיים. וכתוצאה מהתפתחות זו שוב נעשו המגרשים הבתים ביפו רכוש גדול

  .קה על כל המשק הארציומעאלא אף להשפיע השפעה , גורם זה לא רק להקפיץ מעלה את הכלכלה היפואית

  

-ב. ה יפו להיות מובלעת טריטוריאלית פלסטיניתיועד, )181החלטה  (1947-ם מ"על פי תוכנית החלוקה של האו

שבה רוכזו ,  כבשו הכוחות היהודיים את יפו וכוננו בה משטר צבאי למשך תקופה קצרה1948 במאי 13

 1950-ב.  בוטל הממשל הצבאי והעיר הועברה לשלטון אזרחי1949במהלך . התושבים הערבים באזור מגודר

הסתמנה בשנים , על רקע שברי הקהילה הפלסטינית ביפו. אביב- סופחה יפו לשטח השיפוט של עיריית תל

מבחינה . הראשונות לקיום המדינה מגמה מואצת של יישוב מהגרים יהודים וריכוז מוסדות ציבוריים בעיר

העיר שהפכה מעיר ערבית לעיר מהגרים יהודית נותרה .  חיוניותה עד לשנות השישיםשמרה העיר על, אורבנית

 ועד שנות השישים יפו היתה העיר של 48-מ: " ותיקה יהודיהכפי שביטאה זו תושבת, שוקקת ומיושבת

 בני המעמדות העליונים ומשפחות הנכבדים  עד לא מכברוהם חישבארים המפובבתי המידות  ."הבולגרים

ור שחילקו ביניהן את החללים הרחבים ליחידות די, ערביות ויהודיות, התאכלסו עתה משפחות רבות, העירוניים

עבודה מהגליל - היתוספו אל התושבים הערביים שנותרו ביפו מהגרי, במקביל להגירה היהודית. קטנות ודחוקות

  .פים מהשטחים"ובהמשך גם משת, ומהמשולש

המוסד העיקרי שריכז את הבניית המרחב האורבני ביפו בשנות החמישים היה האפוטרופוס לנכסי 

 1960-  עד הקמת מנהל מקרקעי ישראל ב.ע ואת השימוש בנכסיםשקבע ללא עוררין את חלוקת הקרק, נפקדים

, לזירה) 1961-הוקמה ב(וחלמיש  )1949-הוקמה ב (עמידר  והעירוניותוכניסתן של חברות השיכון הממשלתיות

  ):43, 1949מדריך יפו " (עירו של האופטרופוס"נודעה יפו כ

הוא בעל הבית היחיד והכולל שבעיר .  נוהגים להגיד ביפו–" בראשית ברא אלוקים את האפוטרופוס"

, י הענקת בניינים ומגרשים למפעלים"ע, בכוחו. ומתוך כך גם הגורם הראשי בהתפתחות המשקית שלה

לקבוע את גורלם של המפעלים , י מדיניות שכר הדירה"וע, מוסדות או גופים מסוימים, תעשיות

 דירות 14,104 המהווים – חדרים 19,726ברשותו נמצאים ). או להפך(הכלכליים ולמשוך אותם למקום 

 אחוז של כל הדירות והחנויות שברשות האפוטרופוס 25-כ( בניינים למפעלים 853-  עסקים ו1,949 –

  ).לנכסי נפקדים בכל הארץ

  

                                                 
  ".פלסטיק-כתר"אחד נהרס והשני משמש כמחסן של חברת : ום שניים מהם עדיין בידי האפוטרופוסכי 6
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  "בינוי-פינוי"הזנחה שיטתית של יפו כחלק מתוכנית : 1960-1985. ג

יש לבחון כיצד נוצרה מדיניות תכנון , מאז שנות השמוניםנטריפיקציה ביפו 'כדי להבין כיצד התאפשר תהליך הג

מדיניות זו היא שיצרה את . (Disinvestment)השקעה -תת(Smith 1996) ' שאותה מכנה הגיאוגרף נייל סמית

משנות השישים ועד אמצע שנות . ניים ליפו בשנות השמונים"שמשך את הכוחות הנדל (rent gap)פער הערך 

, שיוזמיה ומבצעיה היו מוסדות ציבוריים כגון העירייה, פינוי והריסה, ו מדיניות הזנחההשמונים הונהגה ביפ

מחיקתה של שכונת מנשייה בגבול . ן בעיר"כממונים על ניהול רוב הנדל, חלמיש ומנהל מקרקעי ישראל, עמידר

בליה הן 'מי וג'ג ממבני העיר העתיקה ופגיעה מסיבית בשכונות ע70%-הריסת כ, אביב-הצפוני שבין יפו לתל

ההזנחה והזוהמה שאפיינו את השכונות האלה הפכו אותן ,  ההרס7.משמעית של מדיניות מרחבית זו-תוצאה חד

: 1985- שהוסרט במקום בחץ הדלתאמכדברי במאי הסרט , לאתרי צילום הולמים לסרטי פעולה ומלחמה

ההזנחה השיטתית של ). 67, 1991מחול -ורי'מזאווי וח" (המקום הזה דומה בדיוק לביירות שלאחר ההפצצות"

הביאה לעזיבה , והן בתחום התעסוקה והשירותים העירוניים) מבנים ותשתיות(הן בהיבט הפיזי , שכונות אלו

רחבת היקף של תושבים יהודים שעברו לשיכונים חדשים שהוקמו עבורם במרכז יפו ובמזרחה ובאזורים 

- ל1961- תושבים ב22,976-פחתה האוכלוסייה מ) 72תת רובע (בליה 'מי וג'בשכונות עג, וכך. אחרים בעיר ובארץ

משכנות " השכונות ההיסטוריות שלאורך חופיה של יפו נתפסו בתקופה זו כ8).18%- נותרו כ (1989- ב4,033

-א"עיריית ת" (מתוכננות היטב ומושכות את העין, לחסלם ולהחליפם בשכונות מודרניות"ש שי ”slums“, "עוני

 הושגו – קרי הריסה ופינוי –מטרותיה של הרשות הציבורית . )ויפ-א"תוכנית אב מוקדמת לת. 1954 ,יפו

משום , בליה הן הושגו באופן חלקי בלבד'מי וג'ואילו בשכונות עג, במלואן במנשייה ובעיר העתיקה

עולות אלה פ"שכן , מבחינת רשויות התכנון היה זה כישלון מערכתי. שהאוכלוסייה הערבית סירבה להתפנות

אולם לא מספיק יעיל ליצירת , התנהלו בקצב מהיר דיו כדי לפגום קשות במבנה העירוני ההיסטורי של השכונה

  9).5, 1995ה דסמנהל הנ" (ת לשכונה מודרנית חדשהתשתי

נטריפיקציה ניסחו היטב את הנרטיבה הממסדית 'המתכננים שהובילו בשנות השמונים את תהליך הג

  10):2, 1997סקירה פנימית , צוות תכנון יפו(חבית של יפו בשלושת העשורים הראשונים על ההיסטוריה המר

                                                 
המחשה נוספת להיקף .  יחידות בלבד1,608בתחילת שנות התשעים נותרו .  יחידות דיור3,176) 72רובע (בליה 'מי ובג'בעג היו 1973- ב7

 מהמבנים 65%): 722-725אזורים סטטיסטיים (מי וגבעת עליה 'המתייחסת לשכונות עג, ההזנחה וההריסה עולה מטבלת גיל המבנים
 14%- נבנו בשנות השבעים ו9.8%,  נבנו במהלך שנות החמישים והשישים1.5%, ות הארבעים מהמבנים נבנו בשנ9.7%, 1939נבנו לפני 

 .1998מהמבנים בשכונות אלו נבנו בתקופת המדיניות החדשה ביפו משנות השמונים ועד 
הגיע , מחודשתעם הצמיחה ה, כיום.  הנתונים הסטטיסטיים מעידים בבירור על תוצאות המדיניות שנהגה בעיר לפני שנות השמונים8

 ).2000שנתון העירייה  (5,426-בליה ל'מי וג'מניין התושבים בתת רובע עג
 תושבים ערבים ומספרם 4,209- היו בתת רובע זה 1961-ב. בליה גדלה בתקופה זו בהתמדה'מי וג' האוכלוסייה הערבית בשכונות עג9

,  חלה תפנית1995-1999ן בשנים "נטריפיקציה והתייקרות הנדל'כתוצאה מתהליך הג.  תושבים4,752-אז הגיע ל, 1995גדל בהדרגה עד 
לגזרת שדרות , מי עברו מזרחה'התושבים שמכרו את בתיהם בעג). 2000שנתון העירייה  (4,374-ומספר התושבים הערבים ירד ל

 .ירושלים הזולה יותר
אלא , ינה רק טענה חתרנית או ביקורתית הבחירה בציטוט ממסמך ממסדי באה להראות כי טענת ההזנחה השיטתית כמדיניות א10

בדיוננו כאן איננו נזקקים . 1992עפרי ואחרים 'ראו אלג, הלאומית על אודות ייהוד מתוכנן-לגרסה הפלסטינית. תפיסה ממסדית
 .נטריפיקציה שבאה בעקבותיה'לטענת הייהוד כדי לתאר את מדיניות תת השקעה ואת הג
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דמותה של יפו מתעצבת בעקבות רצף . השנים הראשונות לאחר קום המדינה היו למעשה נעדרות פעילות תכנונית

" לפתמוח"מרבית אוכלוסייתה הערבית של יפו עוזבת ו. האירועים הלאומיים והחברתיים הפוקדים אותה

. א"במובן הפורמלי ומסופחת לת" עיר"יפו חדלה להיות . בעיקר עולים מארצות הבלקן, יהודים, בעולים חדשים

של " הסתגלות הדדית"יש מעט מאוד בנייה חדשה או טיפול בתשתיות קיימות ומרבית הפעילות העירונית הינה 

  .העיר ואוכלוסייתה החדשה

בשנות השישים אושרו . תאר המנדטוריות בלא שהומצא להן תחליףבתחילת שנות השישים בוטלו תוכניות המ

תוכניות המתאר התבססו על תפיסות תכנוניות תרבותיות ). 432. מ.ת, 479מ .ת(ליפו תוכניות מתאר חדשות 

אולם התאמת אזורים ... שגובשו בחצי הראשון של המאה במרכז אירופה" אירופאיות-מודרניות"וחברתיות 

 פינוי –שמשמעותו דאז " זור שיקוםא"י הכרזתם כ"יים קיימים למערך הערכים החדש נעשה עעירוניים היסטור

  ...תחתם" מודרנית"והריסה מוחלטת של המבנים והתשתיות ובניה חדשה 

האזור הוקפא מבחינה תכנונית . אישור התוכניות והניסיון ליישמן הלכה למעשה היה גורלי להתפתחות של יפו

לא ניתן היה לשפץ ולחזק .  חדשה לא היתה אפשרית עד לפינוי מוחלט של מתחמים שלמיםבניה. והחל להתנוון

התשתיות הקיימות הוזנחו ולא ניתן היה לספק שירותים לאוכלוסיית , מבנים קיימים ובוודאי לא להרחיבם

  .האזור

אגפי . ת החדשותיפו נמנעה מלהתיר כל בניה ופעילות עירונית שאינה עומדת בהוראות התוכניו-א"עיריית ת

הפיקוח ויחידות אחרות הקפידו לאתר מבנים בעייתיים וחברת חלמיש ועמידר טיפלו בפינוי דייריהם והמבנים 

מרבית התושבים . עזב חלק גדול מתושבי האזור ונותרה בו בעיקר אוכלוסיית מצוקה, בתוך מספר שנים. נהרסו

, ירה של האזור פלשו לתוכו מאות דיירים זמנייםעם שקיעתו המה. שהאזור היה מרכזם הקהילתי, הם ערבים

  .בתי מלאכה ומפעלים שיצרו סביבם מטרדים קשים והזנחה נוספת, אוכלוסיית מצוקה נוספת וכן עסקים

אחדים מהם בעלי ערכים (פונו מאות משפחות ונהרסו מאות מבנים , במהלך העשורים שאחרי אישור התוכניות

לשנות השמונים לא הצליחו הגופים המיישמים את התכנון לייצר מרחב מספק עד , ואולם). אדריכליים מיוחדים

  .לשם בנייה חדשה באזורים המתפנים

  

בעוד המדיניות העירונית ליפו הורתה להרוס את . יפו העתיקה היוותה מקרה יוצא דופן, בתוך מכלול זה

העתיקה בעקבות יוזמה - יפוהוחלט לשמר את, לבנות שיכונים חדשים תחתןמנת -השכונות ההיסטוריות על

מ "ובראשה הציירים ראובן וינקו אשר ניהלו עם הרשויות מו" אגודת הציירים והפסלים בישראל"ולחץ מטעם 

אשר קיבלה מנדט " החברה לפיתוח יפו העתיקה" הוקמה 1960בשנת . על השטח עוד מראשית שנות החמישים

לאחר פינוי התושבים היהודים והערבים בשנות . ין הודבדומה לע" קריה של תרבות ויצירה"על הפיכת המקום ל

- משרד מנדלובתכנון ,  (Artist Colony)עוצבה יפו העתיקה כמושבת אמנים , החמישים ותחילת שנות השישים

  . גלריות ומסעדות, בתי מגורים, הותקנו הבניינים כסדנאות עבודה, פרנקל-יער
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  . בתמונה נהרסורוב הבתים). 1961( מבט מיפו העתיקה :מנשיה

  

  נטריפיקציה'ועידוד הג" צוות יפו"הקמת , שינוי מדיניות העירייה: 1985-2000. ד

מהנדס . יפו בפיתוח תוכניות לשיקום יפו-אביב-באמצע שנות השמונים החל מינהל ההנדסה של עיריית תל

צוות יפו הוביל מהלך . "צוות תכנון יפו"רוניים וביניהם הקים צוותי תכנון עי, האדריכל שמאי אסיף, העיר

-שיקומה הפיזי והחברתי"ליברלי שנועד לעודד את השוק הפרטי לגייס הון ולהשקיעו ביפו לשם -תכנוני ניאו

יביאו לפיתוח מואץ של המרקם , כך קיוו המתכננים החדשים, הפרטת הקרקעות והשקעות חיצוניות". כלכלי

על פי חזון .  דיור חדשות בסביבה נאה וזמינה כלכליתוזה בתורו יספק מלאי של יחידות, "מנוון"האורבני ה

שיחזקו את ,  משלמי מסים עמידים ומשכילים יותר–ישתקעו בשכונות המחודשות תושבים חדשים , ההפרטה

כך מתארים אנשי צוות יפו את תהליך קבלת ההחלטות . האוכלוסייה הוותיקה ויזרימו כסף רב לקופת העירייה

  ):6, שם(התכנונית שהביא לתפנית במדיניות 

בתחילת אותו עשור מונה .  חל מהפך במדיניות העירונית לגבי האזורים ההיסטוריים ביפו1985-1990בין השנים 

אשר גילה מודעות למצוקה הגדולה של שכונות דרום העיר ויפו ) 'ציץ(יפו שלמה להט -אביב-לראשות עיריית תל

ביטויה הפיזי של מדיניות הפיתוח באזורים ההיסטוריים ". וםעם הפנים לדר"וחרט על דגלו את הסיסמא , בתוכם

אוכלוסייתו הערבית מרירה ומתוסכלת ונטולת אמון ,  מצבו של האזור היה קשה במיוחד–של יפו נתקל בקשיים 

ולא אפשר היה להשקיע משאבים " פינוי ובינוי" באזור חלו תוכניות בניין עיר אשר התבססו על –ובעיקר , בממסד

על אזור יפו . עם השקפות עירוניות רעננות, מנגנון התכנון אויש במתכננים חדשים... ח במבנים ובתשתיותופיתו

הלכה ונתגבשה ההכרה כי , בדיונים רבים שנערכו במינהל ההנדסה"... צוות תכנון יפו"וסביבתה מונה לטפל 

  : ממספר סיבותנחלה כשלון חרוץ" הפינוי ובינוי"מדיניות 

  .נה לוקחת בחשבון את הערכים המיוחדים שיש למבנה האורבני החדש של יפוהמדיניות אי  •

  .של אוכלוסיה וגורמת למרירות ותסכול של תושבי האזור המשוועים לשיקום" הזזה"המדיניות מחייבת   •

המדיניות אינה מעשית מאחר והיא מחייבת פינויים בקנה מידה גדול כתנאי לבניה ופיתוח ואינה עומדת במבחן   •
  .כלכלי
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כמתחייב , המדיניות אינה מאפשרת השקעות מיידיות לשם שיקום פיתוח של מבנים ותשתיות קיימות  •
  .מהחלטות עירוניות

מסקנות אלה גובו בעובדה כי במהלך העשורים האחרונים גרמה מדיניות הפינוי להתנוונות של האיזור ולא נראה 
  :ו להתגבש בעקבות מסקנות אלורעיונות למדיניות שונה החל. כל פתח קרוב לשיקומו

בהיותם חלק מההיסטוריה והתרבות , יש לשמר את המאפיינים האורבניים והנופים המיוחדים של האיזור  •
  .המקומית

  .יש לבטל את פינוי האוכלוסיה ולפעול לשיקומה בתוך בניה וקהילתה  •

לאוכלוסייה חדשה שתחזק את זו יש לטפח את המרכיבים הייחודיים של יפו אשר עשויה להוות כוח משיכה   •
  .הקיימת

    

היא המפתח להבנת תהליך " אוכלוסייה חדשה"המסקנה האחרונה הרואה את יפו כמקור משיכה ל

של העירייה כלל ארבע " שיקום יפו"פרויקט . נטריפיקציה שהחל בשנות השמונים ופרח בשנות התשעים'הג

שרווחה בשנות בשבעים , הריסת המבנים. לבנייההכנת תוכניות סטטוטוריות , ראשית. פעולות עיקריות

מאחר שלא היו . הואטה במחצית השנייה של שנות השמונים ולבסוף הופסקה כליל, ובתחילת שנות השמונים

חדשות כתנאי ראשוני ) ע"תב(היה על מינהל ההנדסה בעירייה לקדם תוכניות בניין עיר , ביפו תוכניות תקפות

 פנתה העירייה לממשלת ישראל בבקשה לצרף את יפו לפרויקט שיקום שכונות 1987- ב, שנית. למימוש הפרויקט

היא . שיזכה את יפו בסיוע כספי ובהקלות משמעותיות בהוצאות תכנון ומסים, )1997שגיא ווינשטיין (ממלכתי 

תכנונית עבור גורמים פרטיים וציבוריים שעשויים להשקיע -עשתה זאת במסגרת הכנת התשתית הכלכלית

פעולה חשובה שלישית שביצעה העירייה היתה חתימת על הסכם כלכלי עם בעל הקרקע . תוח ובבנייה ביפובפי

קרי לתעל חלק מן הרווחים ממכירת , "משק סגור"המחייב אותו לנהל , מינהל מקרקעי ישראל, והמבנים

גיוס כספים לטובת במסגרת , ורביעית. המגרשים ביפו לטובת פיתוח ושיקום תשתיות ציבוריות בשכונה עצמה

וזאת באמצעות הסוכנות , לס'מי בקרב יהדות לוס אנג' בעגוםיקהשנמצאה קהילה תורמת לפרויקט , שיקום יפו

ם ראשונים של יזמות פרטית ובראשם ני ניצמהציבורי הביאה ע-ט במישור הממסדייקרוהפלת פע ה11.היהודית

  .עת אנדרומדהגבהמגורים היוקרתי  פרויקט –ספינת הדגל של השקעות אלו 

עם הקמת , 1999הסתמן בשנת " עם הפנים לדרום"שלב משמעותי נוסף במדיניות החדשה המכּוונת 

זרוע ארוכה של "הקמת המישלמה הינה מהלך ארגוני ביזורי המאפשר לגוף זה לשמש ". המישלמה ליפו"

שתי . מיוחדים של יפובעת להתאים את המדיניות לצרכים ה- ובה, כדברי ראש העיר רון חולדאי, "העירייה

.  מכתיבות את הפרויקטים הרבים שהיא מקדמת--  שיקום ופיתוח --המשימות המרכזיות של המישלמה ליפו 

, המישלמה ליפו" (האוכלוסייה ואיכות החיים, האפליה המתקנת שתביא לשדרוג השירותים"מנת ליצור את -על

הקהילתי , ויקטים רבים ומגּוונים בתחום הפיזיהמישלמה יוזמת ומנהלת פר, )1999, יפו--אביב-עיריית תל

שיפור , הקמת מכללת אייזנברג, פרויקטים אלה כוללים את תוכנית התיירות. התיירותי והחברתי, והחינוכי

                                                 
עבור פרויקט שיקום השכונה הערבית ביפו מעיד בעיקר על מידת הפתיחות ועל ההתלהבות  גיוס תרומות בקרב הקהילה יהודית 11

 .ספו למעשה היה צנוע הרבה יותרשנאהיקף התרומות . שדבקה בממסד היהודי שעסק בפרויקט שיקום יפו באותן שנים
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פעולת המישלמה . שיידון בהמשך" בנה דירתך"וקידום פרויקט , תמיכה בעמותות ובמוסדות ביפו, תשתיות

והתנהל ללא " צוות יפו"שהחל עם הקמת , ני"תכנון עירוני ושיווק נדל, ר ארגונימייצגת את שיאו של תהליך ביזו

, )1999, יפו-- אביב- עיריית תל(במסמך המגדיר את ייעוד המישלמה ליפו . 2000הפרעה עד אירועי אוקטובר 

  :של הגוף החדש במונחים של בשורה מוסדית ליפוהמנדט את , ל הראשון"המנכ, ר ישראל פלג"מאפיין ד

אלא גם מסר חדש למסגרת ארגונית , ִמנהלה/מטה/ארגון/מותג למערכת/שם/המישלמה ליפו היא לא רק מושג

מעצם השימוש (מעביר את המסר של מערכת חדשה " מישלמה"המושג . ממשלתית-שהיא רשות משותפת עירונית

ואיחוד , ל.ש.מ ומ.ל.של ש" תמשחק כוחו"שעל פי שורשיה היא כמעין , !) כל הזכויות שמורות--בקופירייטינג חדש 

, מיכללה,  הִמנהלה--יש כאן שמירה על תבניות לשוניות קיימות ממסגרות ארגוניות מוכרות כמו . ביניהם

ותהיה ... 'לש' השניה אל בין המ' העבר את המ(הפונטיקה מזכירה מערכות שלטון ושליטה . משטרה, מיפקדה

לפעמים . ואם תרצו אף להביא שלום ליפו, השלים את יפוחשוב לא פחות המסר שהמערכת באה ל!). בממשלה

,  כשמה כן היא--" מישלמה"כך גם ב". הסוכנות", "ההסתדרות: "למשל, הגדרת המסגרת הופכת לשם הארגון

הצעתי להוסיף הא , כדי לתת לארגון החדש הזה מעמד מיוחד. עסקית-ממשלתית-באה להשלים מערכת עירונית

המושג /יצירת השם החדש). הסוכנות, ההסתדרות, ראה לעיל( כלומר זו הקובעת ,המישלמה: הידיעה בראשו

מושג שאינו במילון /יש מידה של רענון בעצם הבאת שם. היא לגיטימית, כמו בניית המערכת החדשה, החדש

  .י האקדמיה ללשון"הוא גם יאומץ ע, מנסיוני אני מעיד שאחרי שהשם יקלט. העברי

  

  

  לוגו המישלמה ליפו

נטריפיקציה ביפו התרחש בשלושה 'הג תהליך,  במקומות אחרים בעולםםלימקבי לתהליכים הומדב

, "קנו חורבות"שים מנמי אנשי בוהמה וא'התיישבו בצפון עג, בשנות השישים והשבעים, לב הראשוןבש: שלבים

 ויעשהג, "וציםחל"ו" ים זרוקיםמנא" כותופתכים את עצמם ארנשאי הגל הראשון מת. 12ןבהו וגרתן או ופצשי

הגיעה , בשנות השמונים, בשלב השני". מרחב פנימי ותקרות גבוהות" בצע אלא כדי לחפש תוותאך תו מלאפו לי

כדברי אחת התושבות בשכונה המארונית בצפון . בוהמיינית- קרי בורגנית, "בו-בו" התופסת את עצמה כהוצקב

אנשים . שמחפשים מגע עם תרבויות, תרבותיים-רב,  לא נורמטיביים–יך אנשים קצת פריקים בראש צר", מי'עג

" ש לו עומק היסטורי וחינניות של מקומיותשיאביב -למחפשים מקום באזור ת. 'סטייל'באים ליפו כי מחפשים 

התמודדו בשלב זה עם מחירי , ם פרופסיונליים בני המעמד הבינוני החדשרי צעיבםרו, המשתייכים לקטגוריה זו

                                                 
הציטוטים הבאים לקוחים ".  הכלזיונים זה לא"אמוץ את שיפוץ ביתו ביפו העתיקה בספרו - ראו לדוגמה כיצד מתאר דן בן12

 .  שהגיעו בשלבים שונים ליפו, מראיונות שערכנו עם תושבים
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תרבותי שמציעה יפו - ם למכור את דירתם הקודמת בחיפוש אחר השילוב הרבתיאלצו לענכסים גבוהים יותר ונ

  : בין ניתוק ופתיחות

אבל ביפו יש ניתוק , יםכנלשהרי ברוב הערים אתה לא קרוב .  לך ניתוקישיב אב-לגם בת.  סוג של ניתוקנופשחי

יהודים לנוצרים ובין נוצרים לפני אוקטובר היה מרקם יחסים מיוחד בין . שמשלב פתיחות בין תרבויות

, את העושר והגיוון. תרבותי הזה שיש פה-חיפשנו את העומק הרב.  שלא היה קיים בהרבה מקומותםימלמוסל

 פה – שהם כמוך םה מוקף באנשיאתיב אב-לבת.  יותריתוניכת-אווירה ים. את צלילי הפעמונים וקריאת המואזין

  .יש גוון

  

 ודיירים יםמינלאון בי"יזמי נדל:  גורם חדש לזירה העירוניתלב השלישי מסמן את כניסתו שלהש

 וריםבשלב זה מומרים בניינים מוזנחים באז. (gated communities) עשירים המתגוררים במתחמים סגורים

 העיר ישבשתוורחובות שלמים מסומנים כמרחב אריסטוקרטי ומתבדל , יים לפרויקטים יוקרתייםיבקטטרא

 התשעים המריאו מחירי הדירות והגיעו תנובש). דף על היםהצ קטויפר, למשל, מוכ ( אליונסיכמלה יםנענמ

ם קרובות גם לעתי ותירהד העירוניים האלה רוכשים את ניםחקהש. 13ם למיליוני דולרים לדירה מפוארתתילע

יות נוכחותם של הדיירים במתחמים הסגורים בולטת ומנוכרת הרבה יותר והם מכונים בצינ.  כלכליתהקעכהש

ן הקרוי בפיהם "ון הנדלגע בשייםשלב זה סוחף יזמים רב. ערבים ויהודים, יםיקוותבפי התושבים ה" צפונים"

  . ותיקים רבים מתפתים למכור את בתיהם ליזמיםיםשבתולו איו, "חיידק יפו"

נם רק אי יםלבהש, ולםא. נטריפיקציה ביפו'ם מגמות מרכזיות בתהליך הגגייצמי םביהשל תוששל

 את השלב השני להבישהוהאוכלוסייה הבורגנית , למשל, כך. בעת-בהים ימקימת הםלעתים ; לוגייםכרונו

בנוסף . יתונארהמ נהכוהש מןתר יו הים מן ההרחוק, חם נוגהמתו כמ ותונבשכו ביפ שבייהת עדיין לכהשיממ

ות טיזואק וליםות להכמה" שאנטי "תונמוקו: תנושואוכלוסיות מגוונות אחרות נמשכות אל יפו מסיבות , לכך

; קיום הלכה למעשה-כדי לממש את הדו, יחידים המגיעים מסיבות אידיאולוגיות שמאלניות; תרבותית-רב

מימדית אלא מורכבת -  חדהפעתו, כן-אם, נהאינטריפיקציה ביפו 'הג. וסטודנטים המחפשים דיור ייחודי וזול

  .חברתיים מגוונות של סוכנים ותוצמקב וים שוניםמרבדים אידיאולוגי

  

  ני"נטריפיקציה אך עצירת התהליך הנדל'המשך עידוד הג: 2000בעקבות אוקטובר . ה

וכחלק אינטגרלי , נטריפיקציה כתהליך מתגלגל ובלתי ניתן לעצירה'גיאוגרפים ביקורתיים רואים את הג

ין כוחות  ביפו המחישו את הקשר ב2000אירועי אוקטובר . (Smith 1996)תעשייתית -מכלכלת העיר הפוסט

. אירועים אלו יצרו תפנית בדימוי העיר ובתהליכים האורבניים המעצבים אותה. לאומיים לדינמיקה אורבנית זו

                                                 
בליה מופיעה בשורה אחת עדירת 'מי וג'דירת שלושה חדרים בשכונת עג, 2000לת המחירים המרביים של יצחק לוי מספטמבר בטב 13

 . דירה בגודל דומה באזורים אחרים ביפו דולר ממחירה של100,000-המחיר גבוה בכ; שלושה חדרים ברמת אביב ג
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ומבקרים יהודים שנהגו לפקוד בהמוניהם את החנויות , בליה סומנו כמרחב ערבי מאיים'מי וג'שכונות עג

, אביב-ים ומתל-של קונים מבת" חרם"מכתוצאה . והמסעדות בשבתות ובחגים הדירו עתה רגליהם מן האזור

 ."עיר רפאים"י תושבים ומבקרים במשך כמה חודשים כ"נחוותה יפו ע, שהיה לעתים מפורש ולעתים מובלע

והועתקו לשדרות ירושלים במהלך ,  נסגרו שלושת הבנקים המרכזיים ברחוב יפת2000סמוך לאירועי אוקטובר 

הואטו , בזמן המיתון הכללי במשק, 2001במהלך שנת . זהשהקשה על גישת האוכלוסיה לשירות חיוני 

,  יפו14.ופרויקטים רבים עמדו בפני פשיטת רגל, ן ביפו"משמעותית תהליכי הפרטת הקרקע ושיווק נכסי הנדל

אביבית -תוארה בעיתונות התל, אביב- וכרובע התרבות של תל" פריז הקטנה"ששווקה במהלך שנות התשעים כ

  .וכעיר שהשתלטו עליה גורמים לאומיים ואסלאמיים" הקטנהטהרן "אחרי אוקטובר כ

ני מלמדת על דיאלקטיקה אינהרנטית "התגובה האמביוולנטית בקרב התושבים הפלסטינים ביפו לקיפאון הנדל

לצד התסכול הכללי לנוכח הפגיעה הקשה בפרנסת הסוחרים ולנוכח מה שנתפס כחרם . נטריפיקציה'לתהליך הג

פי תושבים פלסטינים רבים אנחת רווחה על כך שהופסק תהליך שעלול היה להוביל נשמעה מ, על הערבים

שהתריס בעת מפגש , היטיב לבטא זאת אחד התושבים. מי'ולפירוק תשתית הקהילה הערבית בעג" טרנספר"ל

  :עם נציגי העירייה

מדובר . מהאזוראני בעד פיתוח אבל נגד נישול התושבים הערבים ! אלא נגד קיפוח, אני לא נגד פיתוח 

בבלגן שהיה באוקטובר . וזה הפחד שלנו.  מהם גרים בדמי מפתח וזה יביא לטרנספר95%-באוכלוסייה ש

  ...אבל הם בכל זאת באים. זה מונע מיהודים עשירים לבוא. ובתדמית השלילית של יפו יש משהו טוב

מיננטיות של הגיון מודרניסטי אנו רואים כי המדיניות המרחבית ביפו עברה מדו, לסיכום הפרק ההיסטורי

המלווה ליברלי כפול המושתת על מרכיב הפרטה קפיטליסטי בד בבד עם מרכיב אזרחני -ואתנוקרטי להגיון ניאו

לאחר כיבוש העיר ". המישלמה ליפו" שניהם מגולמים מבחינה מוסדית בדמות – " והתחדשותפיתוח"בשיח של 

ידי - ראשית על: עות הבניה דיפרנציאלית של המרחב היפואי ביפו פעלה באמצהמדיניות המרחבית, 1948-ב

ידי יישוב העיר בעשרות אלפי מהגרים -על, לאחר מכן, מי'בשכונת עג" גטו"תיחום האוכלוסיה הערבית ב

בשנות השמונים חזרה יפו . ידי פינוי התושבים היהודים ואיכלוסם בשיכונים במזרח העיר-ולבסוף על, יהודים

של " התחדשותה"וכיום העירייה מעודדת כמדיניות את , קום ציבורי והן יעד להשקעה פרטיתוהפכה הן יעד לשי

טלית של ההגיון התכנוני על רקע החזות הרציונלית והאינסטרומנ. יפו והתיישבותם של תושבים מבוססים בה

ד בבסיס אשר עומ,  אל מוקד הדיון את נושא השליטה במרחב המחייה הערבים מחזירים התושבים,והממשלי

גבעת "ההפרטה המרחבית דרך המקרה של תהליך החלק הבא מציג את . נטריפיקציה'הבעייתיות של תופעת הג

  .  ספינת הדגל של המדיניות החדשה–" אנדרומדה

                                                 

ל העדר מכירות בש. 2002 מיליון שקל בשנת 22.3מה הפסד כבד של רש, דההמנהלת את פרויקט גבעת אנדרומ, "ת היםודרומ"רת חב 14
ו ניבנו ב, של הפרויקט' בשלב א. ך השנה האחרונה להפסיק את המשך הבנייההלהחליטו יזמי הפרויקט במ, דהתיפאמאז תחילת האינ

בבניין נוסף שהוקם במסגרת . ד שבבעלות מורדות הים" יח102ד מתוך " יח80ו עד היום כרנמ) ד עבור הכנסיה" יח30מתוכן (ד " יח132
 מתוכננות ובידי היזמים נותר מלאי 270ד מתוך " יח155כ ניבנו עד היום "בסה.  בלבדד" יח10נמכרו עד כה , ד" יח23בן , הפרויקט
 ).9.9.2002, גלובס(ד "ח י35דירות של 
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  "בנה דירתך"ופרוייקט " גבעת אנדרומדה"פרוייקט : שני מקרי בוחן. 5

  "גבעת אנדרומדה"פרויקט : יות ההפרטהתוצר מדינ. א

  

החללים הפתוחים .  שעות ביממה24מוקפת חומה ומאובטחת , "עיר בתוך עיר"עת אנדרומדה היא למעשה גב

שופעים צמחיה ישראלית אותנטית ומעוטרים באלמנטים של מים ותאורה , והסמטאות המרוצפות אבן טבעית

תהנו מהיופי , םתשקיפו אל הי, גבעת אנדרומדה  תוכננה עבורכם על מנת שתשבו בבית... אותנטית מקורית

ואין זה מקרה שהפרויקט קרוי , אנדרומדה הפכה לסמל של התעוררות והתחדשות... ותשמעו רק את הגלים

  .)il.co.andromeda.www(מחדש של יפו העתיקה -כביטוי של לידתה, "גבעת אנדרומדה"

  

יפו במסגרת מדיניותה -- אביב-ם הפרטיים שקידמה עיריית תלהינו אחד המיזמי" גבעת אנדרומדה"

יזם יהודי קנדי ,  חתם מוריי גולדמן1989בשנת . נטריפיקציה ביפו'העירונית החדשה לעודד את תהליך הג

עם הפטריארכייה היוונית האורתודוקסית ) קומבינציה(על עסקת אחוזים , )אביב בקנדה- ששימש ראש קרן תל(

 בשנת 15.כם על בניית פרויקט מגורים יוקרתי בשטח ההקדש הכנסייתי הצופה אל הנמלשבה סו, בירושלים

 (gated community)" מתחם סגור"דיור ב- אושרה התוכנית האדריכלית לבניית מאתיים ושבעים יחידות1994

ועד , סטודיו בגודל חמישים מטרים מרובעים-מחירי הדירות נעים משלוש מאות אלף דולר לדירת. שמור ומוגן

שירותי , הכולל מועדון כושר, הפרויקט מציע מפרט עשיר. לכארבעה מיליון דולר לפנטהאוז היוקרתי ביותר

עד היום נבנו יותר ). 70%(וישראלים אמידים ) 30%(ומאכלס תושבי חוץ , בריכה גדולה וקפיטריה, עיסוי

פי התכנון המקורי נותר -ועל, 70%-רבעים דירות בתפוסה של קרוב להמכילים כמאה וא, ממחצית הבניינים

כנסייתיים ופרטיים אל מול , הפרויקט הינו תוצר של קואליציה בין גורמים עירוניים. לבנות עוד כמאה דירות

, כסמן קיצוני של תהליך הליברליזציה ביפו. שכשלה במאמציה למנוע את העסקה, חולשת האוכלוסייה הערבית

וכינונו כמבצר , ת המרחב היפואי תוך הפקעתו מסביבתו האורגניתמגלם את הפרט" גבעת אנדרומדה"פרויקט 

  .אקסקלוסיבי לבעלי הון ישראליים וזרים

  

  "עיר בתוך עיר: "הנרטיב של היזמים

                                                 
בעלים נוספים הם אנשי העסקים בועז עדיני וצבי . המנהלת את הפרויקט, "מ" בעהיםמורדות "ל חברת "אודי אילן מתפקד כמנכ  15

גולדמן חתם עם הפטריארכייה של ). 33%(ומשפחת פופר משווייץ , )33%" (איכות"בעלי החברה הבורסאית , גת-חברת אילן, בירן
 משטחי הבנייה תמורת הקרקע 34%והכנסייה תקבל , שלפיה הוא יבנה את הפרויקט) קומבינציה( עסקת אחוזים ירושלים על
היקף ). 6.12.1993, הארץ(עשר מיליון ושבע מאות וחמישים אלף דולר -תמורת חלקו בפרויקט קיבל גולדמן אחד. שבבעלותה

,  כיום.אמורה להגיע לכחמישים מיליון דולר, כולל הקרקע, ועלותו, במחירי דירה, להגיע לשבעים מיליון דולרהיה הפרויקט אמור 
לאיש העסקים ) 41%(גת את חלקה בחברת מורדות הים -שבעטיים מכרה חברת אילן, הפרויקט שקוע עד צוואר בהפסדים, כאמור

  ).2004.1.1, גלובס( שקלים בלבד 999חיים גייר תמורת מחיר סמלי של 
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הקרויה גם ,  העיר העתיקה-- מצפון : מתחם אנדרומדה שוכן על התפר בין כמה אזורים יפואיים ייחודיים

,  נמל יפו--ממערב ; המהווה מוקד תיירות,  שוק הפשפשים-- ממזרח ; (Artists’ Colony)" קריית האומנים"

ידי תושבים -המאוכלסת על, מי' שכונת המגורים עג--ומדרום ; המתוכנן להוות מוקד של תיירות ומסחר

אחת הסתירות המרתקות . אמצעים בדרומה-יהודיים מבוססים בצפון השכונה ואוכלוסייה ערבית דלת

החוגגים את , במרחב היפואי היא הפער בין הצהרת האדריכלים" עת אנדרומדהגב"בתפקודו של פרויקט 

תוך מחיקת קיומה של " עיר בתוך עיר"המוֵכר את אנדרומדה כ, לבין שיח השיווק, "ההשתלבות בנוף היפואי"

מתוארת , ידי ערבים-המאוכלסת ברובה הגדול על, מי'שכונת עג,  בשיח זה16.האוכלוסייה הערבית ביפו

לאחר המחיקה הדיסקורסיבית של קיום התושבים . שולי של יפו העתיקה בתוך המרחב המתחדש" ורפרו"כ

מאיישים את המרחב היפואי , אזכורם של התושבים היהודיים מן המעמד הנמוך-ואי, הפלסטיניים המאיימים

  :ם בו והאומנים הגרים בורק התיירים המבקרי

ים חיוכהנ (renaissance)ת שוחדהת הפיתוח והכיליתהאה כי נראבל , ויפ פנים להירסבריה לא תמיד הטויסהה

 ופיאותוך שימור , חם תיירות מודרנימת לרובך בקופיההנמל העתיק . רעיאו של תור זהב חדש לבומבשרים על 

.  בילויתומלואו יוקרתיים םקיעס יכזמר, דירות מגורים, מרינת יאכטות:  ן הפרויקטים המתוכנניםבי. יטנתהאו

ר היסטוריה של ספ יםוומהר אשיו תיו ובותטאסמעל , מי' עגררבבפר נראה כבאשון של התחדשות זו יב רשב

 לאך שהם משיבים ליפו תו,  שננטשו במלחמת העצמאותיםבנהמ ושופצו שוחוד, ןרואח הרשובע. ארכיטקטורה

ה היהלום שבכתר אנדרומדה תהי. אשר עולה בהדרגה, יאלרי את ערכה הכלכלי הגםאלא , רק את עברה המפואר

המיתולוגיה , הארכיטקטורה, הפולקלור, התרבות,  היופי הטבעימןא שואבת הי קסמה את. ס היפואיפיספה

 ברובו באומנים לסוכמאה, מי' של הגבעה גובל בפרבר עגימוהאגף הדר. נושיים המצויים בה לרובהא אביםוהמש

מתוך עלון פרסומי . (צה את קו הרקיעחוודוכסית ה היוונית אורתיהסיכנלו לצפונה מיתמר צריח האיו, תוירלגבו

  ).הדגשה שלנו, באנגלית

  

ידי הדרת תושבי הסביבה -כיווני הן על-ההסתגרות וההתכנסות של מתחם אנדרומדה פועלות באופן דו

הבניינים באתר מקושרים ישירות במעברים פנימיים . ידי ניתוק דיירי המתחם מסביבתם-מהפרויקט והן על

כך שדיירי המתחם יכולים להגיע מהחנייה לכל , ים למרתפי החנייה ולאיזור של מועדון הספורטקרקעי-ותת

בשום :  נקודה זו חשובה להבנת השתלבותו של הפרויקט במרחב שסביבו17.מקום באתר מבלי להיחשף לחוץ

החוויה . ויקטאלא אם כן יבחר לצאת מגבולות הפר, רגע נתון לא ימצא את עצמו הדייר חשוף לעיר ללא תיווך

כפי שהציגה זאת אחת העֹובדות . הנפוצה ביותר של הדייר בפרויקט היא הנוף מחלון דירתו" יפואית"ה

? מקבלים] הדיירים[ומה הם : "בהביעה את תסכולה הכולל מהעבודה בפרויקט ומדייריו המנוכרים, בפרויקט

                                                 
מדינה "אביב כ-בשל ההקבלה לדימוי הציוני המוקדם של תל, ראשית: מעניין בשני מובנים" ר בתוך עירעי"הקונספט השיווקי של   16

מודרניסטי צרכני הַמבנה -כי הוא מייצג רעיון פוסט, ושנית; (Levine, 1999, p. 444)ידי מייסדיה -שהוענק לעיר על, "בתוך מדינה
מרחב ציבורי בבעלות פרטית ובו : הקניון מציע מרחב מסוג חדש בישראל"): 114' ע, 1999, רם(ני "נדל" קניון"את אנדרומדה כ

גם , מרחב זה הוא מעין בועה סטירילית המאפשרת למשוטטים בו לחוות ניתוק מן המרחב שבחוץ. עיר-הדמיה של רחובות וככרות
  ."' כאן ולהרגיש שםלהיות'הקניון מעניק אשליה של . תיכוני המיוגע-מהמרחב העירוני המיוזע וגם מהמרחב המזרח

 Entrance": כמאמר אחד מעלוני הפרסום לפרויקט, אלא כיתרון, תכונה זו של הפרויקט אינה נתפסת בעיני המתכננים כחולשה  17
to the complex is through a guarded lobby, for pedestrians only, while internal motor traffic will utilize a network 

of underground roads and tunnels".  
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החלון ממסגר את הנוף כאובייקט ". םהכל חלון קטן שמשקיף אל הי-הרי כל אחד מקבל סך. פרצלציה של הים

הרעש והריחות לכלל , ואילו הפרשי המרחק והגובה ביחס לעיר מטשטשים את הלכלוך, אומנותי שטוח

 --מלון - כבבית-- הדייר יכול ליהנות , בעת שהייתו במתחם. מאיימת-קומפוזיציה אוריינטליסטית מעוצבת ולא

ספא וקפיטריה צמחונית הממוקמים בלב , וממועדון ספורט, מבריכה המוזנת מן הבאר הפרטי של הפרויקט

ניתוק זה הינו מוטיב מרכזי בדימוי העצמי שאתר האינטרנט של . המתחם ומוגנים מן הסביבה היפואית

... ליהנות מהיופי ולשמוע, לראות את הים, גבעת אנדרומדה תוכננה כך שתוכלו לשבת בבית: "הפרויקט משווק

רגלו תדרוך - ויוצא ליעדו מבלי שכף, הדייר עובר מדירתו ישירות למכוניתו, המתחםבצאתו מ." רק את הגלים

, מחד גיסא, הניתוק הפיזי המכּוון מיתר העיר משרת את תחושת הביטחון של הדיירים. על אדמת יפו הפתוחה

 של יוקרתו של הפרויקט נשענת במידה רבה על ייחודיותה. מאידך גיסא, ומאפשר הנאה מנוף עיר סטרילי

, אך זו מרודדת לכלל תמונה שטוחה המשתקפת מבעד לחלון, תיכונית שבה הוא נמצא-הסביבה היפואית הים

הן בשל צורתו וחומריו והן , וכל זאת בזמן שנוכחותו של הפרויקט פוגעת במרקם העירוני הקיים הן בשל גודלו

  .באופן העמדתו במרחב העירוני
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  פיקציה כייהוד יפונטרי'ג: הנרטיב של התושבים הערביים

האורתודוקסית -אולם הקהילה היוונית, "גבעת אנדרומדה"רוב האוכלוסייה הערבית ביפו התנגדה לפרויקט 

היא מונה (קהילה זו הינה הגדולה מבין העדות הנוצריות ביפו . רואה את עצמה כנפגעת העיקרית מיוזמה זו

 ובינה לבין הפטריארכייה 18,)ת הנוצרים בעיר מאוכלוסיי-70%המהווים כ, כשלושת אלפים וחמש מאות נפש

בעיקר לנוכח , הדעות העיקריים סובבים סביב הבעלות על נכסים- חילוקי. שנים-בירושלים שורר מתח רב

, "גבעת אנדרומדה"כפי שהיה במקרה של , ן שמנות שהפטריארך עורך ללא הסכמת הקהילה"עסקות נדל

ן שברשותה מועברות ישירות " של הכנסייה מנכסי הנדלרוב הכנסותיה". הגבעה היוונית"הקרויה גם 

דרישתה של הקהילה , במקביל. אשר אינה מייעדת אותן בחזרה לצורכי הקהילה ביפו, לפטריארכייה בירושלים

על מתח מבני זה ניתן ללמוד . נתקלת זה שנים בהתנגדות חריפה) תעריב אלכניסה(להפוך את הכנסייה לערבית 

ובו מתוארת העסקה , אשר הופץ ביפו)  תהויד יאפאטת'ח" (תוכנית ייהוד יפו"רתו מפרסום בערבית שכות

  :במונחים של חילול הקודש

 כל --קברות עתיק -שנמצאים בו שרידים של בית, חילל הפטריארך את קדושת המקום, מנת למכור את החלקה-על

ם שלשלה הפטריארכייה בירושלים מה, העסקה מוערכת בכמאה מיליון דולר. זאת ללא קבלת רשות מתושבי יפו

האגודה האורתודוקסית ביפו גילתה את ...  מהכנסות הפרויקט34%נוסף על , זאת. לכיסה כארבעה מיליון דולר

. אזהרה שנרשמה בנסח הטאבו של הנכס-כאשר הבחין ראש האגודה בהערת, קיומה של עסקה זו רק במקרה

  )רביתתרגום שלי מע; 58' ע, 1992, עפרי ואחרים'אלג(

  

מעיה 'אלג(המנהלת את ענייני הקהילה " האגודה האורתודוקסית"הגישו , כדי להעביר את רוע הגֵזרה

מאתיים וארבע התנגדויות בשם בני העדה ) אלראבטה" (האגודה למען ערביי יפו"ו) יריה אלאורתודוקסיה'אלח

, "פוליטיות"ענייניות וכ-ן כלאהתנגדויות אלה נתפסו בעיניהם של המתכננים ּוועדת התכנו. האורתודוקסית

ריכלים בפרויקט על כך כתב אחד האד). 58' ע, 1992, עפרי ואחרים'אלג(מלבד תיקונים קלים , ונדחו על הסף

  ):25.9.1991בתכתובת פנימית (

". מחוזית"תשפיע על התייחסות ה" המקומית" התייחסות --להערותיה " ועדה המקומית"ההתנגדויות הועברו ל

 דווקא מעיד על משהו מאורגן -- 204 --מספר ההתנגדויות . תתואם איתנו" מקומית" כי התייחסות ההובטח לנו

  . בעלות אופי פוליטי-204מזיקה יותר מ, התנגדות אחת טובה. וזה לא בהכרח לרעתנו

  

, למהדרין" חוקיים"עסקת החכירה והליך התכנון היו , פי הנורמות המשפטיות והתכנוניות המקובלות-על

ידם של תושבי יפו הערביים במקרה זה רק - אוזלת. לכן התנגדויותיהם של התושבים ותסכולם נותרו ללא מענהו

י יש להילחם וכ, 1948חיזקה את תפיסתם כי הפרויקט הינו רק חלק ממדיניות ייהוד כללית המיושמת למן שנת 

  :במדיניות זו בכל דרך

                                                 
  .המארונית והפרוטסטנטית, הארמנית, הקופטית, )בערבית" קתוליק-רום("הקתולית -עדות נוספות הן היוונית  18
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 ִאפשר לחברות הבנייה הגדולות ולמשקיעים להיכנס ליפו 1992אישור רוב תוכנית הייהוד של פרויקט יפו בקיץ 

ד כדי כך שנאסר על תושבי יפו הערביים להוסיף קיר או אשר הוקפא במשך שנים רבות ע, הפיתוח. ולהשתלט עליה

אלא שזה לא שינה את . הותר היום במסגרת תנאיו של ִמנהל מקרקעי ישראל וחוקי השוק החופשי, חדר בבתיהם

כל ... עובדת הדרת הערבים המקומיים מתוכנית הפיתוח המיושמת כיום לטובת תושבים עשירים יהודיים וזרים

ממשיך באסטרטגיה של מכירת קרקעות ונכסים , בליה'מי וג' מהנכסים בעג95%בעל ,  ישראלעוד ִמנהל מקרקעי

אין ספק כי . לעולם לא יתאפשר לערבים לקנות קרקע, וכל עוד השטחים נמכרים לכל המרבה במחיר, למשקיעים

תחת . יפו--אביב-תלִמנהל מקרקעי ישראל ועיריית : לפנינו תוכנית פוליטית ומנוסחת שאותה יוזמים שני מוסדות

שכן תוכניות הייהוד נהנות מגיבוי , פי ההליכים החוקיים המקובלים-אפשר לעצור פעולה זו על-תנאים אלה אי

  )תרגום שלי מערבית; 1992, עפרי ואחרים'אלג. (חוקי מלא

  

את פן מרכזי העולה מאופי הפרויקט הוא רמת הניכור המאפיינת הן את התייחסותם של עובדי המתחם והן 

  :כך הציגה זאת אחת העובדות בפרויקט. עמדת הקהילה הערבית ביחס למקום

לאנשים . שורשים למקום, אין לתושבים שייכּות. אין שום ִקרבה. פה אין עם מי לדבר. מנוכר, המקום הוא בלי לב

מסמלים את אני מקשיבה הרבה לדיירים ש.  אין פידבק אישי ואנושי--אני מרגישה כמשרתת . פה אין חוש הומור

המיליונרים . אני שומעת איך הם והחברים שלהם מדברים. ויש פה התעסקות בכסף מעל הכל, האווירה של המקום

... ועכשיו הם דנים את מי להרים ולהביא לשלטון הבא, השמאלנים האלה אומרים שהביאו את ברק לשלטון

  .פעם לא יהיה מיקרוקוסמוס-המקום הזה אף

  

מעסיקה בקבלנות עובדים זרים רבים ככוח עבודה " גבעת אנדרומדה", תיים אחריםבדומה לפרויקטים יוקר

, עובדים יהודים מאיישים את משרות ההנהלה.  בעיקר פועלי בניין רומנים ועובדות ניקיון פיליפיניות–זול 

גרסת אחד השומרים . ואילו משימת השמירה על המתחם מוטלת על השומרים הערבים, השירות והמזכירות

 כחוצצים ומתווכים בין המרחב מספקת עדות מעניינת על תפיסת השומרים הערביים את תפקידם בפרויקט

  :"בפנים"למרחב היהודי " בחוץ"הערבי 

, אחד בא לראות. רואים שומרים ערבים ועוזבים, יש כאלה שבאים לקנות בית. כל השומרים פה הם ערבים

אני באתי לפה לברוח ", הלך ואמר, לקח את הדברים, יתהסתובב באתר ואז שמע את השומרים מדברים ערב

 הוא --אבל המנהל איש חכם , בוועדת הדיירים רצו כבר כמה פעמים לדרוש שלא יהיו שומרים ערבים". מערבים

היו שורפים את , אם לא היינו פה, כשהיה בלגן באוקטובר. לקח אותנו כי רק אנחנו יכולים להגן על המקום

בהתחלה היה רק שומר . הוא היה מקבל מכות והיו נכנסים והורסים הכל בפנים, מר יהודיאם היה שו. המקום

שמגיעים , אבל עכשיו. ועכשיו רוב השומרים מיפו, אבל המנהל הבין שזה טוב שמכירים את המקום, אחד מיפו

  ...זה בטוח יגיע. אני יודע שיבוא יום ויעיפו אותנו, הרבה ימנים לגור פה

  

השומר מבטא מלכוד כלכלי , "חומת ההפרדה" של פועלים ערבים המסייעים בהקמת בדומה לעדויות

"). ימנית("ופוליטי שבין כורח הפרנסה האישי לבין היותו שותף ביצירת מציאות אותה הוא מזהה כעויינת 

ערבים לגבי רוב ה. חיים על זמן שאול מבלי שתינתן בידם ברירה חלופית, הוא גורס, השומרים הערבים בפרויקט

גם בגלל חוסר ההזמנה הפיזי שהפרויקט משדר , מסומנת כמרחב המצוי מחוץ לתחום" גבעת אנדרומדה", ביפו

- בית", "גטו"בשיח היפואי על אנדרומדה נשנים הביטויים . וגם משום שהוא נתפס כמרחב יהודי עשיר ומתבדל
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ביקרתי שם . מדה היא חומה בצורהגבעת אנדרו", וכפי שהתבטא אחד התושבים, "מבצר"ו" זהב-כלוב", "כלא

הם ; ואין להם כלום ביפו, ישנים וחונים, הם באים. פעם וראיתי אנשים שאף פעם לא ראיתי מסתובבים ביפו

  ".נטע זר ביפו

באחד מביקוריי בפרויקט , למשל. ואילו בקרב הדיירים במתחם הפרויקט נתפס כמרחב פנימי של ניתוק

  :ם בסביון שרכשו דירה שנייה בפרויקטשוחחתי עם זוג אנשי עסקים החיי

הצליח להביא , ביכולותיו המיוחדות, המנהל. אנדרומדה היא מקום נפלא. שבוע להתנתק-אנחנו באים רק לסופי

להירגע ,  אנחנו באים לפה לחפש מרגוע--אנדרומדה זה לא יפו ... קבוצה מאוד מיוחדת של אנשים מאוד נחמדים

מלבד חברים , אין לנו חברים ביפו. אנחנו כמעט ולא עושים פה קניות. פוזה לא י; "מתחם"זה . ולהתנתק

-ל "האווירה פה כמו חו. אז לפעמים אנחנו באים לבקר אותם פה. באנדרומדה ושכנים מסביון שיש להם דירה ביפו

  .לא כמו בארץ;  אתה מרגיש כמו באי יווני או משהו-

  

  

  )2003,  דניאל מונטרסקו:צילום( מבט ממערב –פרויקט גבעת אנדרומדה 

  "אביב- קצת מיפו והרבה מתל: "דרום- נטריפיקציה ויחסי צפון'ג

ארגון אורבני וסגנון ,  תוצר של מערכת פרדוקסלית של דימויים שיווקייםוהינ" גבעת אנדרומדה"פרויקט 

" יּותיפוא"תוך שיווק מקביל של , נית והתבחנות מעמדית"אדריכלי אשר באים לשדר מסר של יוקרה נדל

סמל "אולם כזה שיהווה גם , "עיר בתוך עיר"כדי ליישם את הקונספט המתבדל של . מקומית מדומיינת

מחיקתם של . עם יפו, הכללה והדרה, הפרויקט מקיים יחסים כפולים של ריחוק וִקרבה, "להתחדשותה של יפו

,  הפרדה בין צפון לדרוםמי מהמפה הקוגניטיבית של תושבי אנדרומדה נעשית באמצעות שיח של'ערביי עג
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ת הצביעה סוכנת מכירו, במהלך סיור שערכה בפרויקט, למשל". צפון יפו"אולם רק ל, המחבר את הפרויקט ליפו

האיזור הזה ייקרא . שכנים ידידותיים;  רוב הדירות שם נמכרו לאנשים מסביון–מי 'זה עג: "מי והסבירה'על עג

המהומות באוקטובר היו בעיקר בדרום . וקרטית וִמנהלתית מדרום יפוביור, הוא מופרד פסיכולוגית. 'צפון יפו'

, יש כאן אנשים שזו הדירה השנייה שלהם: "ענתה בחיוך, לשאלתי מי הם הדיירים בפרויקט." ים-יפו וגבול בת

 כולם -- לארץ -  מחוץ30%,  מישראל70%. רק משפחה אחת עם ילדים. ל"וכאלה מחו, שבאים לעסקים או לנוח

. אבל הם חכמים מספיק לדעת שזה לא מתאים, לא שיש מניעה. אין דיירים ערבים או נופשים ערבים. יהודים

  ."אדם רוצה להיות עם בני מינך- באופן טבעי לא באים כי בן

אביב -דרום השוררת בתל-- משעתק את הדיכוטומיה צפון, היוצר חציצה ביפו בין צפון לדרום, שיח הגבולות

 פוטנציאל התיירות --שיח גבולות זה מקצין את הפרגמנטציה ביפו בין החלק הצפוני ). 2000, כרמלי-בירנבוים(

ואילו בקרב התושבים הערביים הוא משתקף בהתייחסות אל התושבים . הנחשל" ערבי" לבין הדרום ה--וההון 

ע אביבית משתלבת היטב על רק-העתקת המטפורה התל. מנותקים" צפונים"המבוססים החדשים ביפו כאל 

בעיקר באמצעות פרויקטים תיירותיים כגון , אביב ליפו-האסטרטגיה העירונית להדק את החיבור בין תל

ולמעשה ,  אולם חיבור זה אינו שוויוני ואחיד19.אביב לבין נמל יפו- המקשרת פיזית בין הטיילת בתל, הטיילת

ערכי של המתכננים העירוניים -הדותוכנית החיבור משקפת את היחס . אביב לצפון יפו- הוא מהווה חיבור בין תל

ני והתיירותי "לפרויקט הפיתוח הנדל" הניחוח היפואי"הכרה בפונקציונליות השיווקית של ,  מחד גיסא--

-צורך להתבחן מן המקום ולשמור על תל, ומאידך גיסא, )11' ע, 2002, תוכניות יישום לפיתוח התיירות ביפו(

בסיסמת השיווק של פרויקט , לדוגמה, הבא לידי ביטוי, צר שיח כפולמהלך זה מיי. אביב באופק הדיסקורסיבי

מערך ". אביב-קצת מיפו והרבה מתל "--המזמינה את הדייר לחוויית מגורים על הגבול , היוקרתי" חצרות יפו"

נטריפיקציה 'עירוני המשלב את הפרויקטים החדשים בתהליך הג" פיתוח"שיח , מחד גיסא, שיווקי זה מציג

ומובלעת המדגיש את הביטחון והייחודיות " בועה"שיח של , ומאידך גיסא, ח התיירותי והעירוני ביפווהפיתו

  .שבמתחמי הפרויקטים הסגרגטיביים

  

  

  "בנה דירתך"פרויקט  .ב

, שקר(מבחינת הקהילה הפלסטינית ביפו " קיומית"מצוקת הדיור עולה כבעיה בוערת הנתפסת כסוגיה 

דיור -הכלכלי הקשה של האוכלוסייה הערבית והעדר פתרונות-רקע מצבה החברתי מצוקה זו באה על 20).1996

                                                 
כפי שאמר לאחרונה מהנדס העיר בפורום אדריכלים . אביב-אביב הינו אסטרטגיה מרכזית בעיריית תל-הניסיון לחבר בין יפו לתל  19

. אביב-פרויקט מרכזי אחד שקורה כרגע זה הניסיון לחבר את יפו ואת כל החצר הדרומית לתל): "7.4.2002(ומתכננים בנושא יפו 
זה לא לגמרי יפו . ובסיסו בנתיבי איילון, צבי-בדרום דרך בן, המסילה בצפון/יפו העתיקה מהווה קודקוד משולש בין דרך אילת

פרויקט כזה . זה מנוף אדיר אם נקבע מדיניות נכונה. ]רכז עסקים עירונימ [ר"האיזור הזה נמצא בשולי המע; אביב-ולא לגמרי תל
  ."אביבי-הכנסת יפו למכלול התל. ר ושכונות הדרום"יכול לחבר את המע

  ".יום האדמה"שהתפתח ביפו ובערים מעורבות אחרות כמקבילה העירונית ל, )יום אלמסכן" (יום הדיור"ביטוי לכך הוא ציון   20
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אינתיפאדת "כאשר פרצה , 1995האוכלוסייה הערבית ביטאה מצוקה זו בשנת  .זולים וזמינים לזוגות צעירים

התבצרו בתוכן , שבמהלכה פלשו באופן מתואם שלושים משפחות לדירות אטומות, )אנתפאדת אלסכן" (הדיור

ומתן בין נציגי הקהילה הערבית לבין -בעקבות מחאה זו נוהל משא. ך שישה ימים וסירבו להתפנותבמש

ונחתם הסכם שבו התחייבה המדינה לספק לתושבי יפו , ִמנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, העירייה

לזכאי משרד דיור -ניסיון ראשון למצוא פתרונות, דא עקא. דיור בתוך שנה-הערביים כארבע מאות פתרונות

 שלושים וחמישה אלף --השיכון נכשל כישלון חרוץ בשל הוצאות פיתוח גבוהות שהתושבים לא יכלו לעמוד בהן 

דיור נרשמו עשרים וארבע משפחות -  למאה שבעים וחמש יחידות1999במכרז שפורסם בשנת . דיור- דולר ליחידת

 של ראשי הקהילה לתנאי הרכישה הובילו כישלון זה והתנגדותם. ומספר הזוכים פחת למעשה לתשעה, בלבד

  .2002-2001בשנים " בנה דירתך" פרויקט להבשלת

תוך הבלטת , פתחה המישלמה ליפו בניסיון שני לשווק את הפרויקט, על רקע הכישלון הקודם, 2001בקיץ 

דה  הפרויקט במתכונתו החדשה כלל הור21.מחיר מוזל ובנייה איכותית באיזור אטרקטיבי: שני מרכיבים

. משמעותית של הוצאות הפיתוח למשתכן מסכום של שלושים וחמישה אלף דולר לשבעת אלפים דולר בלבד

במשכנתה של עד , מחיר הדירה נע בין שמונים למאה ושלושים אלף דולר לדירות של שלושה עד ארבעה חדרים

כלוסייה הערבית הוותיקה בראש ובראשונה לאו"הפרויקט יועד , כפי שפורסם בדפי מידע שהופצו בעיר. -90%כ

תכנון מתקדם ובנייה איכותית שתשתלב בחידוש האיזור "והבטיח , "יפו-מי ולב'של יפו המתגוררת בשכונות עג

שלב א של ". תאורה ומערכת ביוב, הכולל כבישים, תוך פיתוח סביבתי במתחמים, והסביבה בכללותה, בפרט

חמישה מבני מגורים המפוזרים באיזור שבין שדרות הפרויקט כלל היצע של תשעים וחמש דירות למכירה ב

התברר כי מבין כמאתיים , אולם למרות ההיענות הראשונית המעודדת. יפת במערב' ירושלים במזרח לרח

ובסוף התהליך נרכשו רק עשרים , רק כשמונים החלו את תהליך הנפקת המשכנתה, וחמישים התושבים שנרשמו

הסיבות ,  של התושבים הערביים ונציגי העירייה בנוגע למצוקת הדיורהפרשנויות השונות. ושתיים דירות

וסיכויי הצלחתו בעתיד הינם ביטוי חי ליחסים השוררים ביפו בין " בנה דירתך"לכישלון היחסי של פרויקט 

  . אוכלוסיה הערבית לממשל במסגרת המאבק על הגישה למשאבי הקרקע והדיוריהודים לערבים ובין התושבים 

  

  כמסר של שוויון" בנה דירתך"פרויקט : הרשויותגרסת 

זמן " (מהפכה, גבירותי ורבותי"כגון , "מפוצצות"נות מתוכנן ובסדרת כתבות הנושאות כותרות "במסע יחצ

הכריזה המישלמה ליפו על מהלך , )22.1.2001, גלובס" (רוח חדשה מנשבת בגן הפסגה"או ) 14.7.2000, אביב- תל

ִמנהל (באמצעות גיוס ותיווך בין מספר רב של גופים ממשלתיים ופרטיים . ף ביפושיקומי נרחב ופיתוח מקי

                                                 
הקבלן חברת , הרשות לפיתוח כלכלי, CPMחברת הניהול , המישלמה ליפו: וצר מעורבותם של כמה גופיםהפרויקט הינו ת  21

  .ִמנהל מקרקעי ישראל ובנק דיסקונט למשכנתאות, "רמדר"
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, )רשות הרכבות ועוד, אביב-מכללת תל, רשות הנמלים, משרד התיירות, משרד השיכון, מקרקעי ישראל

תוך אימוץ ". פרויקט יפו"לקידום ) ח"ארבע מאות מיליון ש(הצליחה המישלמה לגייס תקציבים חסרי תקדים 

בבעיות " שורש-טיפול"הכריזה המישלמה על , תרבותית-יח תכנוני מודרניסטי המגובה באידיאולוגיה רבש

, ל המישלמה הקודם"מנכ, דבריו של תומר שרת. של יפו" שיקום ושדרוג, מינוף"שיושג באמצעות , העיר

  :מלמדים על תוכנית זו

המטרה . יכות חיים בסטנדרטים הגבוהים ביותרהמעניק לתושביו א, תרבותי מוביל-אני רואה את יפו כמרכז רב

המאפשר לתושבי האיזור איכות חיים הנותנת מענה מיטבי , חינוכי ותרבותי, כלכלי, שלנו היא פיתוח ושיקום פיזי

  )22.1.2001, גלובס. (קיום ושיתוף-לצורכיהם ורצונותיהם תוך דו

  

כביטוי לרצונן הטוב של " בנה דירתך"קט תפס הממסד העירוני את יישומו של פרוי, באותה רוח אזרחנית

. העירייה והמישלמה ולנכונותן לטפל באופן ממשי בבעיותיהם של תושבי יפו הערביים לאחר שנים של הזנחה

בטקס הנחת , דברי ראש העיר. מסר זה חזר ונשנה בפגישות עם תושבים ופעילים חברתיים ובראיונות לעיתונות

  ):10.9.2002(השינוי שחל בתפיסת הממסד מלמדים על , הפינה לפרויקט-אבן

שרוותה הרבה מאוד הבטחות וחוסר קיום הבטחות מצד הממשלה , יש חשיבות עצומה בלהראות לאוכלוסייה

, ישראל-תיש כאן איתות חשוב מאוד לאוכלוסייה הערבית במדינ. בכך שדבר שהובטח מקיימים, והעירייה

מאז כניסתי לתפקיד ראיתי .  בעיר הזו--חובות -אני מקווה גם שווי ו--זכויות -שמתייחסים אליהם כאזרחים שווי

אנחנו , בונים עכשיו אוניברסיטה ביפו: ועושים אותם, היה צריך לעשות הרבה דברים. את יפו כפרויקט עירוני כולל

. יר הזואנחנו משקיעים הרבה מאוד בע. בקרוב הרכבת תעבור ביפו, פיתחנו את הטיילת ביפו, משקמים את נמל יפו

והנה . חשובים כדי לשבור את המעגל של עוינות בין תושבים לבין ממשל הוא הפרויקט הזה-אחד הדברים המאוד

 פרויקטים לזוגות צעירים שאין ידם -- אחד לערבים ועוד אחד ביפו ד ליהודים --היום מתקיימים שני פרויקטים 

כלפי , לנו כחברה, לנו כעירייה,  כמוהו לנו כממשלהויש בכך איתות חשוב מאין. משגת לרכוש דירה בדרך הרגילה

  .האוכלוסייה שחיה כאן בעיר הזו

  

לשדר מסר אזרחני הרואה , אם כן, רצינות כוונותיה של העירייה ומחויבותה להצלחת הפרויקט באו

 ,מאידך גיסא. דרך של תיקון עוול היסטורי, דיור לאוכלוסייה הערבית מעשה של העדפה מתקנת-בפתרונות

בעיית "ידי הממשל המקומי כסימן לכך ש- הכישלון היחסי בשיווק הפרויקט ומיעוט הדירות שנרכשו פורשו על

והדבר חייב לקבל מענה במסגרות , שאינו קיים ביפו, הדיור היא בעיקרה בעיה של זוגות הזכאים לדיור סוציאלי

 שהמישלמה הודיעה על פתיחת שלב ב אף, כך). 114' ע, 2002, יפו-אביב-עיריית תל" (לתיות המתאימותהממש

כי הטיפול , לשיטתה, כשלון שלב א הוכיח, שבו יוצעו למכירה שלושים ותשע דירות לזכאים ערביים, בפרויקט

  .ידי מוסדות הממשל המקומי-ולא על, ידי משרד השיכון והרווחה-העיקרי בבעיית הדיור ביפו צריך להיעשות על
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  )2003, דניאל מונטרסקו: צילום" (רתךבנה די"אתר הבניה של פרוייקט 

  "טלאים"הפרויקט כמדיניות של : גרסת התושבים

מבטא את רצונן הטוב ואת נכונותן " בנה דירתך"בעוד העירייה והמישלמה טוענות כי יישומו של פרויקט 

בי יפו תוש, ולטפל באופן ממשי בבעיותיהם של תושבי יפו הערביים לאחר שנים של קיפוח" קיום-דו"ליצור 

אינתיפאדת "מדגישים כי התייחסותה והתחייבותה של המדינה באו רק לאחר הפלישה ההמונית האלימה של 

אינם מקבלים את תוכנית האפליה ", ל האגודה למען ערביי יפו"אומר מנכ, "תושבי העיר. "1995בשנת " הדיור

. פו למקום אטרקטיבי יותראלא בזהירות ומתוך מודעות לכך שהמטרה היא הפיכת י, המתקנת בתמימות

אבל היא גם עלולה לגרום לסילוקם , המדיניות החדשה באה לעודד כניסה של אוכלוסייה חדשה ומבוססת יותר

-ממחישים את הדו,  בשנות השלושים המוקדמות לחייודין-עורך, הישאםדבריו של ". של התושבים הערבים

  :ערּכיּות שבה התקבל הפרויקט בעיני התושבים הערביים

עד היום הם מתקשרים כל . רובנו שקנו דירות התפעלנו מהנחישות של העירייה והמישלמה להרים את הפרויקט

אבל אנחנו מבינים שהעירייה בעיקר , הופתענו לטובה. ושולחים תמונות על התקדמות הפרויקט, יומיים לעדכן

זה טוב שבנו עשרים . וקת הדיור בעיררוב התושבים חושבים שמה שעשו זה מעט מדי וזה לא פותר את מצ. תיווכה

אין . מי'התחושה היא עדיין של נישול הערבים מעג. אחד לא חושב שיש גם שינוי מגמה-אבל אף, ושתיים דירות

יש חוסר ביטחון לגבי העובדה . תחושה שיש פה הצהרה עירונית על כך שיפו שייכת לתושבים המקוריים הערבים

אבל יותר , זה כנראה קצת יותר מורכב ממה שאנחנו רוצים לחשוב. לא נצחייש תחושה שזה . שאנו חיים ביפו

הפעם האחרונה שבנו לערבים היו . מספיק לראות שאין בנייה לערבים. מורכב ממה שהעירייה רוצה להגיד
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זה טוב . התחושה שלי ושל הרבה תושבים היא שהפרויקט זניח. מי התרוקנה מערבים'עג]. קדם' ברח[השיכונים 

אם העירייה הייתה יוצאת בהכרזה . אבל זה לא משנה מהותית את התחושות האלה,  הנחה לאלה שקנושיש

 זה היה --ואז היו בונים עיר ערבית , לכת שאנחנו שומרים את עתודות הקרקע ליפואים ולבנים שלהם-מרחיקת

 אז --גם יפואים מוכרים למרות ש, אם היו אומרים שלא תהיה מגמה של מכירה לעשירים יהודים ביפו. משמעותי

שערבים רואים . מי נגזלת מהתושבים'אבל הפרויקט כשלעצמו לא שינה את התחושה שעג. היה משתנה משהו

 זה יוצר גם תחושה של תסכול אבל --כמו אנדרומדה והצדף על הים , שבבתים שלהם נבנים פרויקטים מפוארים

רוב הדור של דוד שלי מצטערים שלא קנו את . גנו בטיפשותאנחנו מפסידים את יפו כי נה. בעיקר תחושה של פספוס

  .היום אין סיכוי לקנות דירה בשלוש מאות אלף דולר.  פעם היית מוכר אוטו וקונה בית--הבית כשהיה להם כסף 

  

הינה קשה עד כדי כך שהיא מצליחה לגייס לפעולה גם את הקולקטיב , הישאםאומר , מצוקת הדיור ביפו

שהבולטים , רק תחומים מעטים נוספים הצליחו להוציא את היפואים אל הרחוב, לבד הדיורמ. היפואי הרדום

  .פים בעיר"מהומות אוקטובר ונוכחות המשת, שביניהם הם הפגיעה בנכסי הווקף המוסלמי בעיר

קת מצו. ודיור יש בו משהו אזרחי, כי אינתיפאדה יש בה משהו לאומי. זה מושג מאוד מוצלח" אינתיפאדת הדיור"

. אבל ביפו זה עניין לאומי שעלול לגרום לפירור הקהילה הערבית. פיתוח גם לתושבים יהודים-דיור יש גם בעיירות

. כי זו הפגנת הנוכחות של חיי הקהילה, ]ביפו העתיקה[כולם תמכו וכולם יצאו להפגנה על ההגנה על מסגד טאביה 

כל שנתיים . ככה זה ביפו. יפו כי לא היו מאורגניםהתושבים התעי, כמו כל המחאות ביפו, באינתיפאדת הדיור

אבל היא תמיד , לא יודע איך; המחאה תמיד תחזור. ולא יותר מזה, מתעוררים להפגנה וסוגרים את רחוב יפת

וכולם , עזבו את ההורים, יש לי בשכונה ארבעה חברים שהתחתנו. המחאה תחזור כי המצוקה גדולה מדי .תחזור

עכשיו הם חיים שתי משפחות . הם חיו בשכירות חצי שנה על הכסף של החתונה.  עם ההוריםחזרו לשיכונים לגור

קשה . לחשוב על ההשלכות על הילדיםרק אפשר .  הם הפכו את הבית לקופסת גפרורים--שלושה חדרים -בשניים

. ישון בו ולאכולזה בית שאתה בא ל. לא כיף להיות בבית כזה. אתה חנוק בבית. לתאר את החיים אחד בתוך השני

  .זה לא בית שאתה יכול לתקשר עם אשתך

  

ההשפעה של הפרויקט שלילית למעשה שכן היא יוצרת מעטה דק של , הישאםטוען , באופן פרדוקסלי

  .רצון שמערפל את חושי התושבים ביחס למצוקה האמיתית ולאפליה המבנית-שביעות

יצאו בזול ואומרים . במובן מסוים קנו אותנו בזול". תךבנה דיר"הדבר המדאיג הוא התחושה הטובה שעשו לנו עם 

אם היינו . יפתור את הבעיה לי ולעוד כמה זוגות מבוססים" בנה דירתך". "עשינו לכם ולא באתם בהמוניכם", לנו

  .אז יותר קשה לנו, אבל ביפו לא בונים, היינו יכולים לקחת משכנתה ולגור איפה שנרצה, יהודים

לחיילים , ולחרדים, המדינה דווקא נותנת הטבות דיור להתנחלויות. ינה לא דואגת לזה ביפוצריך לשאול למה המד

בנה "ולמה לא הצליחו להשיג את זה בפרויקט ,  מימון לחיילים משוחררים100%למה ברמלה יש . משוחררים

חברה , התשתיות משרד --בלוד . לא יכולים להגיד שלא נותנים במקום אחר כי כן נותנים במקום אחר? "דירתך

וקשה לתרץ את , המדינה הפרישה הטבות] אז[, ממשלתית ועיריית לוד רוצים לעצור את נשירת היהודים מרמלה

אני מתאר לעצמי שאם העירייה . כי ברמלה זה השלטון המרכזי פלוס השלטון המקומי, זה בחולשת העירייה

אני לא ; ם באמת רוצים לעודד ערבים לגור ביפוהשאלה א. כולל הִמנהל, היא תוכל לרתום את כל הגופים, תרצה

  .מרגיש כך

  

על רקע הטיפול החלקי בלבד שהיא מעניקה לאוכלוסייה הערבית ,  מאפיין את מדיניות העירייההישאם

  :שאין בה היגיון אחד ברור" טלאים"כמדיניות של , ביפו
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העירייה : רה כלפי התושבים הערביםאין מדיניות ברו. קוהרנטית-המסקנה שלי היא שלעירייה יש מדיניות לא

אין מדיניות איך מיטיבים .  אין פרויקט כללי--קצת עונה לצרכים של התושבים , קצת משווקת אדמות וקצת לא

זה " בנה דירתך. "יוצאת מדיניות של טלאים, אם אין החלטה כזו. מיוחדת, עם הערבים בתור קהילה בפני עצמה

אם פותחים את . ל זה לא משתלב בתוכנית כללית שתקשור את התושבים ליפויש סימנים של רצון טוב אב. טלאי

אלא שאתה מחליט , האפליה היא לא רק זה שאתה מחליט לדפוק. זה מפורר את האוכלוסייה, יפו לשוק החופשי

זה ברור שאם הּבֵררה היא בין לא להתייחס ... לא לעשות במקום מסוים ועושה דברים מדהימים במקומות אחרים

הדבר .  אז עדיף שלא לעשות כלום--לאומית וקהילתית ,  דתית--לערבים ביפו כאוכלוסייה מיוחדת מכל הבחינות 

אבל זה עצוב שזה גורם לכך שאנחנו שמחים לאידה . כי זה עצר הכל, 2000הכי טוב שקרה לאחרונה זה אוקטובר 

אז עדיף לא לעשות כלום ולא לעצור את , טהאם כבר לא עונים לצרכים והולכים בדרך ההפר. של המדינה והעירייה

  .בעיות הפשע שלה כי זה בולם את ההידרדרות

  

  "בנה דירתך"ניתוח הסיבות לכישלון היחסי של פרויקט 

שמועות על כשלון , חוסר אמון במערכת, יעיל-שיווק לא: ניתן למנות כמה סיבות משניות לכשלון הפרויקט

למרות המאמצים הרבים . נציאליים וחשש מפני הזנחה וחוסר תחזוקהדעות בין שכנים פוט-חילוקי, הפרויקט

לא כללו מאמצים אלה , בשיווק הפרויקט וביידוע התושבים) אלראבטה(שהשקיעה האגודה למען ערביי יפו 

הדור הצעיר נותר מחוץ לישיבות ולמעגל של . מבוגרים מבוססים ומרוחקים מעט" פעילים"אלא בעיקר , צעירים

 רובהדרה זו של הדור הצעיר מפעילות ברמה העירונית משקפת משבר המאפיין כיום את . טותמקבלי ההחל

סיבה נוספת לכישלון בשיווק הפרויקט היא חוסר האמון של . מלבד התנועה האיסלאמית, הארגונים ביפו

ם לגבי תושבים רבים ציינו את אכזבתם מכשלון הפרויקטים הקודמים ואת ספקנות. התושבים בממסד העירוני

בעיקר בעקבות כתבה בעיתון , שמועות על כשלון הפרויקט נפוצו בשלבים מסוימים. הצלחת הפרויקט הנוכחי

דעות בין -חילוקי. שבה הכריז ראש העיר חולדאי כי הפרויקט עומד לפני כישלון, באר יאפא'אחהמקומי 

זוגות צעירים מבוססים . הפרויקטרוכשים פוטנציאליים מעדות וממעמדות שונים ביפו הקשו גם הם את שיווק 

נוצרים הביעו חשש מפני מתחים עתידיים בין שכנים , היעד העיקרי של הפרויקט-המהווים את קהל, ומשכילים

-תוך שנה", נטען" ,קדם' כמו בשיכונים ברח. "ובעיקר מפני כך שהבניין יוזנח ולא יתוחזק כהלכה, ומוסלמים

  22".שנתיים הכל יהיה הרוס

. ביניים יציב ביפו-והיא נעוצה בהעדר מעמד,  העיקרית והחשובה ביותר הינה מבנית ומעמדיתאולם הסיבה

הביניים ביפו מצוי עדיין בתהליכי -מכיוון שמעמד, מחד גיסא: הפרויקט טומן בחובו דיאלקטיקה פרדוקסלית

קט כזה יכול להוות פרוי, מאידך גיסא; ניתן לומר שהפרויקט יועד למעשה למעמד שאינו קיים עדיין, התהוות

, ומאידך, הביניים ביפו-כשלונו היחסי של הפרויקט מעיד על חולשתו של מעמד. הביניים-מנוף לביסוס מעמד

                                                 
ידי משפחות מצוקה יצרה וקיבעה שבר חברתי חסר תקדים במהלך שנות -עליה על-בגבעת) 60' רח(קדם ' איכלוס השיכונים ברח   22

דירות השיכונים הזעירות הולידו דפוס מגורים הפוך לחלוטין מהדפוס המסורתי המבוסס על שארות ומגורים . יםהשמונ
יצרו ארגון חברתי כושל שרק הגביר את הפיצול הכיתתי והעדתי " רכוש משותף"חוסר היכולת של התושבים לנהל . משפחתיים

 . ביפו
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בעוד שהעירייה ניסתה להשתמש בטיעון זה ולהשליך . חדשה" שכונה בורגנית"הוא מעיב על עצם הניסיון ליצור 

 הנציגים הערביים טוענים כי אחריותו של הממסד ,את האחריות להספקת דיור סוציאלי על משרד השיכון

  .היכולת- לדאוג לעתידם של מעוטי-- " עמידר"ִמנהל מקרקעי ישראל ו, העירייה, "חלמיש "--בכללותו 

  

  

  

  

  פו במרחב העירוני י.6

  הדמוגרפיאפיון על פי גבולות ו. א

, ם וחולון י–בול שיפוט עם הערים בת גבדרום ב, אילת והמשכו עד הים'  גובלת בצפון ברח7ולה ברובע כלו היפ

 דונם 6,400 -ח הרובע כטש .בן צבי ומקווה ישראל, הרצל, אברבנל' לאורך רח: במערב בחוף הים ובמזרח

  .יפו-א" ת כלל שטח העיר12%המהווה כ 

ת משקלה של אוכלוסיי.  מכלל אוכלוסיית העיר13% -יותה כוה נפש 46,342- כ 2000 מנתה בשנת כלוסיית יפווא

מבחינה כמותית קטנה . יפו נמצא במגמת ירידה בארבעים השנים האחרונות באופן יחסי למשקלה בעיר

  . 15% - ומשקלה היחסי בעיר קטן באותם שנים בכ22%-האוכלוסייה ביפו בשנים אלו בכ

כנסת מכמות האוכלוסייה הנ כלומר כמות האוכלוסייה היוצאת מיפו גבוהה, אזן הגירה שלילימו מאופיינת בפי

ומנגד הייתה הגירה חיובית יחסית '   תושבים מרביתם משכונת תל כביר ויפו ג707 עזבו את יפו 1999בשנת . ליפו

  . )ירושלים' מזרחית לשד(נה לשכונות בצפון העיר ומרכזה קט

 4,000 - כתרונו נפש ולאחר המלחמה 70,000 -במרחב יפו מנתה ערב מלחמת העצמאות כת וכלוסייה הערביאה

 מכלל 27% -  נפש אשר היוו כ12,154 מנתה האוכלוסייה הערבית ביפו  1999בשנת , פי נתוני העיריה- על.  שנפ

 -כ.   תושבים20,000-אולם נציגי הקהילה הפלסטינית טוענים כי האוכלוסיה מונה למעשה כ, אוכלוסיית יפו

 הערבית ביפו נבע גם מהגירה של  גידול האוכלוסייה. הינה מוסלמית מקרב האוכלוסייה הפלסטינית ביפו75%

  . לאורך השניםתושבים ערביים מהמשולש ומהגליל לעיר

  

  

חיל הכל הת.  והיא ברורה-צריך לתקוף את הבעיה  
והפכנו לעבדים שלא יכולים , היינו אדונים. בנכבה

  . לגור בעיר שלהם

 ).2006, מאי, במהלך מפגש תושבים, צעיר יפואי(
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  אפיון פיזי על פי רבעים ושכונות . ב

ושכונות  1948ות היסטוריות שנבנו עד נו הינה עיר של שכונות המאופיינות ברמת הטרוגניות גבוהה בין שכויפ

  .יטת גלי ההגירה לצורך קל1948חדשות שהוקמו לאחר 

שתי  ו שכונות המיועדות למגורים10 שכונות אשר מתוכם 12המכילים  רבעים-ת ת4 –ל ולק חמ 7 –בע יפו רו

  ולשימושי מסחר ותיירות וגבעת הרצלאומניםעיקר למגורי בהעיר העתיקה המיועדת : שכונות דלות אוכלוסין

  .ה ומסחרמלאכ,  המיועדת בעיקר לשימושי תעשייה יפו אזור מלאכה–

בליה 'מי וג'תיקות עגהות השכונות  אללים בעיקרם כויפת ' ערבית לרח מ-  72 -וון יפו פצ - 71 םיערב-תת

יפו  (60-ירושלים כולל את השכונות החדשות שהוקמו בשנות ה' דלשזרחית  מ– 74 רובע-וד שתתבע) עליה-גבעת(

ושכונות חדשות יותר ) יפו-לב( המנדטורית  כולל חלקים מן התקופה73רובע -תת). עופר-נוה/כביר-תל', ד

  ).שיכוני הבולגרים', יפו ג, צהלון(

 - ווה רק כמה הוא נמוך ו-יפו -עליה ולב-גבעת, מי'עג,  צפון יפו-שקלם הדמוגרפי היחסי של השכונות הותיקות מ

  .הינה אוכלוסייה ערבית) 62% - כ( בשכונות אלה מרבית האוכלוסייה.  מכלל אוכלוסיית יפו25%
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  מגורים ל–שימושי קרקע . ג

ניתן לראות .  מהממוצע העירוני של תל אביב12% -ונמוך ב'  מר65ד למגורים ביפו עומד על  "ח ממוצע ליחשט

ד גבוה "השטח הממוצע ליח, 72רובע - מי הנכללת בתת'את ההטרוגניות של שכונות המגורים כאשר בשכונת עג

ד נמוך "טח הממוצע ליחשה' עופר ויפו ד-נוה – 74רובע -חדשות שבתתר  ומנגד בשכונות ה" מ84יותר ומגיע עד 

  .' מר56  -יותר ומגיע ל

  

  

  

  

  

  

לעומת זאת  השכונות . ד לדונם"ח י1.4 – ליפות המגורים בשכונות הותיקות הינה נמוכה מאוד ומגיעה פצ

פיינים בצפיפות גבוהה יחסית מאו' יפו ג, שיכוני חיסכון, הלון צ– 73רובע -החדשות ובעיקר אלה הכלולות בתת

  ד לדונם" יח3.2ד לדונם לעומת ממוצע עירוני שעומד על " יח4.3 -לתל אביב  אשר מגיעה ל

  מגוריםלא  ל–שימושי קרקע עסקיים  . ד

 מאופיינים 71י הרובעים מראה שרובעי המגורים ההיסטוריים ובעיקר רובע "תוח מערך שימושי הקרקע עפני

 מכלל שטחי שימושי הקרקע שלא למגורים תוך 64% -ברובעים  אילו מרוכזים  כ . בשימושי קרקע עסקיים

ילו מתרכז מערך שימושי מלאכה אברובעים . משרדים וחניוניים, תחבורה, מסחר, התמקדות בשימושי תעשייה

  .ביב א–ומסחר כפונקציות כלל עירוניות ובחלקם המשרתות את מטרופולין תל 

 מתמחה יחסית לכלל 73אופיינים בשימושי קרקע מובהקים למגורים כאשר רובע בעי  המגורים החדשים מרו

  .ית ליפו בשטחים פתוחים לא בנוייםס מתמחה יח74יפו בשירותי ציבור ורובע 
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  רווחת דיור. ה

ד למגורים בשכונה ביחס "ד רווחת דיור המבטא רמה של מצוקה פיזית נמדד ביחס בין שטח ממוצע ליחמד

לנפש ונמוכה יותר מהממוצע העירוני '  מר21ווחת הדיור בכלל יפו עומדת על ר.  ודל משפחה ממוצע בשכונהלג

מצאת ביפו העתיקה ובצפון  נ–רווחת הדיור הגבוהה ביותר , בבדיקה ברמה שכונתית ביפו. לנפש' רמ 32שעומד  

ר לנפש וזהה לממוצע " מ30 -ומבוססים   צעירים  יהודיםי זוגות" המאוכלס בעיקר ע)71רובע - תת(מי 'שכונת עג

עופר והיא -הונו/כביר- ותל'  בשכונות יפו ד74רובע - רווחת הדיור הנמוכה ביותר נמצאת בתת. הכלל עירוני

  .  מהממוצע העירוני40% -ה בתלנפש ופחו'  מר19עומדת על 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שי קרקע שימו שטח  התפלגות 
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  תכניות בינוי ערים . ו

שור האחרון אושרו מספר בע .תכנון אינטנסיבי של רוב שטח יפועם הקמת צוות יפו החל תהליך של  1985מאז 

 10,335תכניות בינוי למגורים בעיקר בתחום מרכז יפו שניתוחם הפוטנציאלי מצביע על אפשרות תוספת של 

  . ם נפש שמשמעותו הכפלת אוכלוסיית המקו31,000כלומר תוספת של כ , ד בכלל יפו"יח

בתחום השכונות החדשות ואשר הבולטים שבהם הינם מתחם נס הינם  ) 63% -כ(ד למגורים "רבית תוספת יחמ

מי ' בתחום שכונת עג72בתחום רובע מרבית הבינוי חלה , ותההיסטוריהשכונות בתחום .  לגויים ומכבי יפו

בליה יוכפלו בתהליך שיהפוך את הקהילה הערבית 'מי וג'על פי תסריט זה אוכלוסיית השכונות עג. בעת עליהגו

  . צת מיעוט גם בשכונות אלהלקבו

  

פוטנציאל גידול האוכלוסייה ביפו   
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  . מי לפארק ואיזור מגורים תוך הכפלת האוכלוסיה'המייעד את מערב עג) 2236" (מדרון יפו"תוכנית מאושרת 

  

  אקונומיים -אפיינים דמוגרפיים וסוציו מ. 7

ה ביותר וצה העניינה הקב ה– בה הערבית האוכלוסיה ובעיקר – אוכלוסיית יפו, מדדים המקובליםפי כל ה-על

י "מסקנה כללית זו נתמכת ע. אקונומי התחתון-כמחציתה ממוקמת בחמישון הסוציו. במרחב המטרופוליני

ה היהודית יהמאפיינים הסוציולוגיים של  האוכלוסי. היעים על רווחת האוכלוסיביבחינה של מספר מדדים המצ

ה הערבית ישה את  תכונות האוכלוסיבשל כך סקירה זו מדגי. א"ה בדרום תיביפו דומים למאפייני האוכלוסי

  . ביפו

  :מאפיינים דמוגרפיים מרכזיים .א

  : בעי גבוה ואוכלוסייה צעירה טבוירי

) 7 בכל רובע 23%-יפו ו- א" אחוז בכלל העיר ת17%לעומת  (14 מן האוכלוסייה הערבית בעיר מתחת לגיל 30%-כ

מי 'ובעג, א" אצל האוכלוסייה היהודית בת34מת  לעו32 הוא 7הגיל החציוני ברובע . 24 מתחת לגיל 50%- וכ, 

 8.8יבוי טבעי של ר נרשם 7ברובע ). 2000, שנתון סטטיסטי (26י הוא  ונהגיל החצי) 72רובע -תת(עליה -וגבעת

  .  לאלף5לאלף לעומת הממוצע העירוני של 
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   דל משפחה ממוצעתגו

בשכונות .  נפשות2.3פחה לעומת ממוצע עירוני של  נפשות למש3.0 הינו גבוה יחסית לתל אביב ועמד על  7רובע ב

 נפשות 3.6עליה גודל משפחה ממוצע גבוהה יותר עמד על  -גבעת ומי'המאוכלסות באוכלוסייה ערבית  בעג

  .למשפחה

   :סוקהתע

אחוז העובדים .  ביפו5%מהתושבים הם בעלי משלוח יד אקדמי ומנהלים לעומת רק  22%- יפו כ-א"כל תב

 מן הנשים ביפו 65%-כשליש מן הגברים וכ). יפו-א"כפול משיעורם בכל ת (16.6%ם ביפו הוא הבלתי מקצועיי

השכר . אחוז האבטלה גבוה הן במגזר היהודי ביפו והן במגזר הערבי. מועסקים או מובטלים-מדווחים כלא

ועסקי העיר ומ)  3,070₪(שכר זה נמוך ממועסקי הארץ ,  2,571₪-החציוני של מועסקי יפו הערבים מגיע ל

)3,200₪ .(  

  : וחהרו

 35%-באזור מרכז יפו וצפון יפו למעלה מ.  מהאוכלוסייה ביפו מצויים בטיפול האגף לשירותי רווחה- 27.8%כ

  ). 16%הממוצע עירוני הוא (מהתושבים נמצאים בטיפול אגף הרווחה 

ת במקום השני ו ממוקממי וגבעת עליה'עג, רכז למחקר כלכלי וחברתיהמ של 2000י המדד החדש לשנת "עפ

  ). 16-במקום ה' ויפו ד, 11-במקום ה' יפו ג, מרכז יפו במקום הרביעי(החלש ביותר מתוך שישים השכונות 

יפו ההכנסה הממוצעת לנפש -א"כאשר בכל ת,  1,163₪- לנפש נמוכה ומגיעה לתמי ממוצע ההכנסה החודשי'בעג

  .   2,488₪היא 

 מהאוכלוסייה המוסלמית ביפו משתייכים לחמישון 63.8%רתי נמצא כי י נתוני המרכז למחקר כלכלי וחב"עפ

  .כלכלי עדכני-דד חברתימב התחתון
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  ולשות ובעיות חברתיות מרכזיותח .ב

  : רכת חינוך מבוזרת והישגים נמוכיםמע

 ספר תי ספר ממלכתיים עבריים ובתיב, בתי ספר ממלכתיים ערבים: הספר ביפו מחולקים לשלוש קבוצות-תיב

, חינוך אלטרנטיבייםי גם אם לכאורה  נדמה כי הוא מאפשר בחירה בין מסלול, ביזור זה. כנסייתיים-פרטיים

  . מערכות שונות אשר המעבר ביניהן בעייתי-מציג למעשה שלוש תת

מהתלמידים הערבים  17% כ  1999בשנת : מצוקת החינוך ביפו ברורה וקשה והיא חמורה ביותר במגזר הערבי

כ  "הס. 52%א הוב אחוז נשירה "ס מקיף י"היבב. א"בחינוך היהודי בת 6.5% נשרו מהלימודים לעומת וביפ

  ). א" בכל אוכלוסיית ת50%-לעומת כ( ומעלה 26.1%הבגרות ת אחוז בעלי תעוד

הגיעו  שככלל התושבים היהודים החדשים: אחת הבעיות בתחום החינוך ביפו הינה קיומן של מערכות מקבילות

ס "ולחים את ילדיהם לביושקומיות המא משתלבים במערכות החינוך  ל בשנות השמונים והתשעיםיפול

  . צפון העיר בספר-תיאו ב) מוקרטיהדס "הבי, ס לטבע"ביה(ר זובאוקרתיים וי ייחודיים

 יופול במצוקת החינוך ביפו ובמסגרת זו הוקם בית הספר הניסטי עלבשנים האחרונות שמה העירייה דגש מיוחד 

למרות . םים והיהודיירביהעושופרו המבנים והתשתיות בבתי הספר " ויצמן"ס "פוצל בי, "יאל'אג"הערבי 

 . הכשל המערכתי בחינוך התלמידים הערבים עומד בעינו, שיפורים אלה

  

  :ברתית חיעה ופרגמנטציהפש

 –ר מעשרים מקרי רצח יות( נרשם מספר שיא של מקרי רצח והתנקשויות על רקע פלילי ביפו שנים האחרונות ב

שליטה בסחר  ואירועים אלה נחלקים לחיסולים בין חמולות). רשמו בשנתיים האחרונות נ–כולם של גברים 

נוסף פורח בעיר תחום גביית דמי ב. והריגה על רקע מריבה או סכסוך אישי, יחות על רקע רומנטירצ, הסמים

י והפוליטי הקשה והדכדוך הכללי בשנה האחרונה השילוב בין המצב הכלכל. וסחר הסמים) פרוטקשן(החסות 

  . גה לנוכח המתרחש בתוך הקהילהאמחריף את תחושת הפחד והד

 כשלון זה יםב בקרב ערביי יפו המפרש רסכולות של המשטרה בהתמודדות עם הבעיה מעורר ניכור כישלונה

יפואית והיא - עייה כלליית הפשיעה היא בבעלם או. כאסטרטגיה ממסדית מכוונת שמטרתה החלשת הקהילה

  .פוגעת בערבים וביהודים כאחד
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   :נוער מנותק

המחלקה לקידום .  מבתי הספר והידרדרותם לעולם הפשע14-17קיים קשר ברור בין נשירת בני נוער בגילאי 

  : נוער מצביעים על  שלושה קטגוריות של נוער במצוקה

).  שגם אינם עובדים239מתוכם ( שאינם לומדים 15-17 בני נוער בגיל  366 ביפו מתגוררים :נוער מנותק •

   . יהודים46% ערבים ו54%מתוכם 

   .380- ל340מספר בני הנוער להם נשקפת סכנת נשירה וניתוק נע בין : נוער בסיכון •

   .בעייתיות-רב ממשפחות' ו-'א בכיתות ילדים 250-300-כ מתגוררים ביפו :  ילדים בסיכון •

קיימות יוזמות לאחרונה מת. אינם בנמצא, ם שיאפשרו איתור פרטני של הנעריםצירוף נתוניב המדויקהמספר 

  . לקדם את הטיפול בנושא נשירת הנוערשל ארגונים יפואיים 

 

  : ו כעיר מעורבתיפ. ג

  . אך גם מוקד אפשרי לעימותים ולהסלמה, פו כעיר מעורבת מהווה נקודת מפגש חשובה בין יהודים וערבים י

מה המוניציפלית בעיר קרי כמיעוט המופלה הן ברמה הארצית הן בר, "מיעוט כפול"ם עצמם כערביי יפו תופסי

י "ונחמסת ע" נשמטת מרגליהם"התחושה הגוברת בקרב תושבי העיר היא שהעיר . שבניהולה אין הם שותפים

  .כוחות השוק ומדיניות העיריה

  

   

  

  

  

  

  

יפו היתה פעם : "'מתוך שיחה עם תושבת ותיקה מיפו ד
מה שהיהודים לקחו במלחמה הערבים . יפו של הבולגרים

  ".לוקחים היום בכסף

בוצות  קפגשבטאות תושב ערבי שהשתתף במהת

אני ! ד קיפוחגאלא נ, י לא נגד פיתוחנא ":הדיון

בעד פיתוח אבל נגד נישול התושבים הערבים 

ים בדמי גרבם רומדובר באוכלוסייה ש. מהאזור

בבלגן . שלנוד וזה הפח. מפתח וזה יביא לטרנספר

שהיה באוקטובר ובתדמית השלילית של יפו יש 

אבל . אזה מונע מיהודים עשירים לבו. משהו טוב

  "...הם בכל זאת באים
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    והזדמנויות לשיפוריומים לעתידא. 8

  איומים. א

שוויון מבני -  הפרטת הקרקעות מביאה לאי.נטריפיקציה'בעקבות קידום הגולאומי שך קיטוב מעמדי מה •

  . חדשים ומבוססים בעלי גישה למידע ומשאביים) יהודיים(אשר מפלה לטובה תושבים 

בשל לכוון גזרת שדרות ירושלים מי מזרחה ' תושבים ערבים מעגשלרפה של מצוקת הדיור ויציאה הח •

 על רקע יפו-ר לבו מתחים בין יהודים וערבים באזעלולים להתגברכתוצאה מכך . מי'בעגן "הנדלהתייקרות 

  . השליטה במרחב העירוני ובמערכת החינוך

גודע פרנסה של סוחרים רבים בשוק ) מי'האתרוג בעג' ברח(סגירת שוק הירקות והפירות היחיד  ביפו  •

 צתאל מ2005-בסגירת השוק . שוק זול ונגיש) לתשרובם מעוטי יכו(ושולל מאלפי לקוחות , ובסביבתו

 מסחר ומגורים מתחםמי יומר ל' בעוד איזור השוק בעג,אוכלוסיה זו לערוך קניות בשדרות ירושלים

 .יוקרתי

המאושרת צפויה להביא לכניסת אוכלוסיה יהודית מבוססת שתתגורר בשכונת " מדרון יפו"תוכנית  •

ותחדד , ת זו תגדיל את הפערים המעמדיים בין יהודים לערביםהתפתחו. מי ותכפיל את אוכלוסייתה'עג

 .  דחיקה ותסכול, תחושות של גזל

התנערות הממשל המקומי מן האחריות לפתרון מצוקת הדיור הקשה ביותר של תושבים הזכאים לדיור  •

תביא להסלמה ברגשות התסכול ותחושת המשבר בקרב בני ) והטלת האחריות על חלמיש בלבד(ציבורי 

 . לקנות דירה/השכבות החלשות שאינם יכולים להרשות לעצמם לשכור

  . והאלימות בעיית הפשיעהים בקרב האוכלוסייה הערבית בשלקהילתי-חזקות מתחים פניםהת •

  

  הזדמנויות ואפיקי פעולה. ב

 להן בממשל המקומי והן בממש(משרדי -גיוס הארגונים הפעילים ביפו למאבק לשם הקמת צוות בין •

 ארגון מאגר מידע של דיירים בדמי .לפתרון בעיית הדיור עבור זכאי דיור ציבורי וזוגות צעירים) המרכזי

 . מפתח לשם הגנה על זכויותיהם מפני פינוי

למאבק במדיניות צוות היגוי בין הארגונים הפעילים ביפו לשם מאבק יעיל יותר קואליציה והקמת  •

מי ויישום תוכנית מדרון ' סגירת השוק בעגת עםהתמודדו,  ועמידרההפרטה של מנהל מקרקעי ישראל

 . יפו
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 . חיזוק מסגרות תמיכה לנוער מנותק ולטיפול בבעיית הסמים המחריפה •

 . הקמת מסגרות קבועות להעצמה כלכלית ועידוד יזמות עסקית של תושבי העיר •

 . הקמת ספריה ציבורית לספרים בערבית •

  ). זכויות והגנה משפטית, התעסוקה, הדיורבתחום (הקמת מרכז מידע לאזרח הפלסטיני ביפו  •
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