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 הקריאה על פארק המסילה תחנות

 שוקר  איתן

 

 :  המאמר התפרסם באנגלית בספר

Building and Developing HaMesika (HaMesila) Park: From Resistance to 
Collaboration 

Rotman D., Shouker E. (2019)  
Markovich D., Golan D., Shalhoub-Kevorkian N. (eds) Understanding Campus-
Community Partnerships in Conflict Zones. Palgrave Macmillan, Cham 

 
לקראת התנועה  בעברית:    וכותרתונכתב ע״י דיאגו רוטמן  שפורסם בספר באנגלית  חציו הראשון של המאמר  

שותפות    -בספר ״גשרים של ידע״ לראשונההמאמר התפרסם  .  מן הכביש המהיר לפארק המסילה  :האטית 

 : דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור.  בעריכת אקדמיה קהילה בישראל 

 

 בירושלים קונפליקטים

  על עמדת מידע    פתחנו  22, ראש עיריית ירושלים בנוכחות מסלול פארק המסילה  חנוכת, ביום  2013בתחילת  

בהם   מעורב  היה  שהקורס  האירוע.  בגונניםהפרויקטים  ו  במהלך  צעיר  בחור  אליי  לא   :אמר פנה  ״אתם 

פשוט יוכלו להגיע לכאן ולמרכז העיר בלי כל פיקוח. חייבים    23צפאפאמבינים מה יקרה עכשיו. תושבי בית  

 בין השכונות״.  על תוואי המסילה  להציב תחנת בידוק 

 

 
 המובילות לגן המשחקים( )ברקע המדרגות  דעלצד עמדת המי  רוטמן דיאגו

 

את    ביטאההאמירה שלו בות אחרות, אבל  בנסי שנקלע לאירוע  ם הצעיר היה תושב השכונה או אאינני יודע 

ורוכבים תושבי המושבהבעירהרוחשים  הקונפליקיטים והפחדים   גוננים  ,  הגרמנית  . כיום פוסעים, רצים 

המסילה  ב  צפאפאובית   במשתמשיה.  יום-יוםתוואי  הקבועים  מזהים  כב  תוואי ם  זהר  את  חלקם  זה   ,

 
 ברקת ניר מר 22

 לגוננים ערבית הסמוכה  שכונה 23
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לזה  מהנהנים אולם    זה  גם  לשלום.  מזמן  קונהתוואי  איתליקטפמצבי  ״צוק  מבצע  בזמן    סיפרו   24ן" . 

בבית  ערבים  סטודנטים   שהתגוררו  חלק  ספגו  ש,  צפאפאשלנו,  מצד  נעימים  לא  האזור  מבטים  מתושבי 

   .(תוואי המסילה )כמו גם במרכז העירב כשהלכו 

חילופי  שבעים שנות קיומה של מדינת ישראל רצופה תהפוכות צבאיות ולאורך    ירושלים ההיסטוריה של  

ירושלים  .  ריבונות במעמד שלתושבי מזרח  יוני    נמצאים  בישראל מאז  אינם    ךא ,  1967תושבי קבע  רובם 

ישראל מהאוכלוסייה    25.אזרחי  מהיהודי,  ערבית   בעירכשליש  שליש  בעיר רק    ם חילוני  ם עצמים  מגדיר   ם 

ידעה פיגועי   26. (ישראלב   ה יהאוכלוסי   כללב   מהיהודים   שליש   לעומת שני)   על רקע לאומניהתאבדות    העיר 

סטודנטים שמגיעים  .  תושבי העיר  ת בתודעכל אלה נצרבו    –   קוו הדתי-הפגנות אלימות על רקע הסטטוסו

  הגנה המספקות תחושת   קהילתיות מובלעות בולרוב חיים ,  הלעיר חווים את תחושת הקונפליקט הטבועה ב 

 .  ורגיעה 

 

 קהילתי  לפיתוח  מאקטיביזם

״בכניסה לבניין  שכיהן כיו״ר מנהל קהילתי דרום:  סעידוביוסי מקיבלנו פנייה מאתגרת  2014בתחילת קיץ 

ברח צעיר   ובמגורים  זוג  הקים  )קטמונים(  בגוננים  יבנה  השכנה  וגדלה   שצמחהפעילה  ספרייה    27מעגלי   .

אתגר   זה  שאולי  חשבתי  לה.  מפריעה  שהפעילות  והתלוננה  לעירייה  התקשרה  הקרקע  מתאים  שבקומת 

 לקורס שלכם״.  

 
 את ה"מפגע"  לפנות העירייה דרישתעל  המודיע ייהרהספ של הפייסבוק בדףמסך: פוסט  צילום  

 

בנינו קבוצת חשיבה ותכנון שכללה    עם תחילתו של סמסטר הקיץ, הצענו לסטודנטים להרים את הכפפה.

ת  ספריו  שתי ווינו להקים  יק מחלקות רלוונטיות בעיריית ירושלים.  בעלי תפקידים מלצד  בעלי עניין  תושבים  

הסמוכה. בהה עליאן, סטודנט לאדריכלות, תושב בית    צפאפאבבית  השנייה בשכונת גוננים ו  אחת ; במקביל 

, אולם לדבריו אף גורם לא  צפאפאנהל הקהילתי של בית מ  ב, שלמד בקורס, ניסה לקדם את הרעיון  צפאפא

 
לרצועת   כניסה קרקעיתוהמבצע כלל הפצצות כבדות מהאוויר  .2014 בקיץ ברצועת עזה צה"ל היקף שהוביל-רחב מבצע צבאי 24

 עזה.
רשאי להגיש בקשה   הוא ; רכון ישראליואינו זכאי להחזיק בד לכנסת לא יכול להצביע או להיבחרתושב אדם במעמד  25

 . לאזרחות ישראלית
 .הלמ״ספי נתוני  על 26
 ותום אקסלרוד עמה אקסלרוד טיירנ 27
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  החלטנו לפיכך   ישראל. ב ממסד  עם ה בקשר כלשהו   ,(איתן  צוק   מבצע  של)  טעונים   היה מעוניין באותם ימים 

 .  הגרמנית במושבה ו  בגונניםספריות  את ה  לתכנן

 
 מצוות התכנון  בעראר סאפי הסטודנט  

 

עיריית  עם  כשיתוף פעולה  אלא    , אקטיביסטית  ה כפעולהוגדר  לא  ש  באזור שלנו  היה זה הפרויקט הראשון  

עיצוב וייצור    לתכנן   מה שחייב אותנו,  התקציב  היקףלא היה ברור  , בתחילה  זאתעם  .  , ובמימונהירושלים

ו מינימלייםבבתקציבים  זמן  הפגישות   .מסגרת  והאתגרים,    הגדירה   במהלך  הצרכים  את  הקבוצה 

  בשיחות   המרכזיים  הנושאים  אחד מחקר על ספריות במרחב הציבורי בישראל ובעולם.  פתחו בוהסטודנטים  

  יפעיל מי?  לוונדליזם  מחשש בלילה  וייסגרו   היום  בשעות יפתחוהן י  האם. הספריות  של  ההפעלה מודל היה

ההפעלה.    ומודל  העיצוב ,  המיקום  התגבש תכנון  הקיץ במהלך  ?  כדאי ליזום בהן  פעילויותסוגי    אילו?  ותןא

ופנאימחלקת    עםדיאלוג    ניהלנו ה  אגף תרבות  :  שהצענו מהמודל    הסתייגות  בהתחלה  וביעבעירייה, שם 

.  אפשר לתרום לה ולשאול בה ספרים ללא הגבלהושהספרים מגיעים מהקהילה,   בה ש   24/7פתוחה    ספרייה

אלה  העירייה עליו.    תניסחנו הסכם והתנינו את תחילת העבודות בחתימ  .הלהסכמ  הגענו   הדיאלוג  של  בסופו

 עיקרי ההסכם: 

 . שנים שלושבמשך   פיילוטכ הפרויקט יפעל תחילה  -

 .24/7תהיה פתוחה  הספרייה -

 .  הפיילוט  תקופת כל  לאורך מהקהילה מתאימה ת רכז בתשלום להעסיק  מתחייבת העירייה  -

תרבות בנושא ספרים וקריאה   תוכניותאחראית ליזום   ותהיה,  מהקהילה  מתנדבים  תפעיל  הרכזת -

 .  במתחם הספרייה

לתחזוק  ת   העירייה  - אחראית  של    מיטבית   נראות לטובת  ,  הפיילוט  במהלך   התחנה   של  ף שוט היה 

 .  הספרייה
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 עירוניים  גופים עם מקצועי בסיורעידן ברזילי )בחולצה הירוקה(  הסטודנט     

 

  הספריות   שתי.  מעץ  ומידוף   , יצאו משימושו  שהתיישנותחנות אוטובוס    חזור מ  על    התבסס  הספריות  עיצוב 

.  יליתלצורך תאורה לפאנל סולרי בהן קריאה״ ומוקמו על תוואי המסילה. בהמשך התקנו  כ״תחנותמוצבו  

ביום הפתיחה הגיעו עשרות  .  השכונות  השתתפו גם תושבי  ת התחנותובהקמ ,  המדפים  ו אתייצר הסטודנטים  

 המדפים בספרים.  התמלאו   זמן קצר תוך רבות של תושבים ו

 

      קהילה אואמנות 

לנו    במהלך  היה  הגרמנית  במושבה  הקריאה  תחנת  עם    בלתי   מפגשהקמת  בשם  צפוי  אורח  ברוך  עובר 

אמנות,    בין   –  מובן מאליושאינו    –  הקשרעל  ו  הקורס  מהותאור על    פכתוש  איתו  הקצרההשיחה    . משקובסקי

לקח    הוא.  ראה כי הסטודנטים מתקשים בריתוך  , גבר חרדי שעבר בסביבה,משקובסקיאקטיביזם וקהילה.  

תיעד את  ש,  הקורס  להוראת   שותפי ,  רוטמןביד בוטחת את תשתית הברזל למדפים.  ריתך  לידיו את הרתכת ו

 28: תשובתו תה יהוא יודע לרתך וזו הי  איךשאל אותו  ,ההקמהתהליך 

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=4CBY0Vmt5Tw&t=194s : בלינק בסרטון לצפות ניתן 28
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 מושבה הגרמנית בתחנת הקריאה  הקמת             

 

״פעם, לפני הצבא, עבדתי במוסך וריתכתי הרבה. אחרי הצבא למדתי אמנות בבצלאל וריתכתי הרבה. אחרי  

: ״אני עובד  , השיבאמנות  עושהאם הוא    רוטמן כמה שנים עבדתי במסגריה וגם ריתכתי הרבה". לשאלתו של  

לעבוד עם אנשים    פטואלית, אז החלטתיססוציאלי, אני עושה אמנות עם אנשים, כי אז למדו אמנות קונ

 ומאז אני עובד סוציאלי. תואר שני בעבודה סוציאלית אחרי בצלאל".  

“ Art should not act as if it could exist of itself and for  29נכתב   זוראוווכנקלשל קבוצת    במניפסט 

circumstances, and work out proposals itself. Art should deal with reality, grapple with political 

.”for improving human coexistence 

כנראה,  הביןמשקובסקי   כאמן    המשךכי  ,  קונ  תחייבהתפתחותו  לאמנות  להתמסרות    , ואליתספט אותו 

. גם כיום  האמיתי  עולםהעם    יומי -םמגע יו  ממנו   ותמנע,  השבעים  בשנות  בישראל   האמנות   בשדה  ששלטה

  הצגתו מסורים לו סחיר אמנותי   אובייקט  לש פטסבקונ ברובם   שבויים עדיין  האמנות  והוראת  האמנות   שדה

  הקוראת  (Participatory Art)  השתתפותיתהסטודנטים לאמנות    חשיפת.  םיומוזיאלי  גלריסטיים  במרחבים

  פותחת   ,של אמנים  לפרנסתםאלטרנטיבה כלכלית    מציעה תיגר על האינטרסים של אספני האמנות, ובד בבד  

 .  אפשרויותעצום של  מנעד בפניהם 

 
29 From the Object to the Concrete Intervention-WochenKlausur, in 

http://www.wochenklausur.at/kunst.php?lang=en 
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 השקתה  ביום הגרמנית במושבה הקריאה תחנות משתי אחת      

 

  אפשר   30שעות בחיי תחנת המושבה   24המתעד    top MotionSבסרטון    מצופה.הצליחו מעל ומעבר להספריות  

 : כי  לראות

 בכל זמן נתון יש בספרייה כאלף ספרים.   ●

 בשבוע.  איש  2,000אנשים בשעה,  10בממוצע משתמשים בספרייה  ●

 . מהספרים מתחלפים מדי יום 40% ●

 יידיש. ברוסית ואפילו  ב גרמנית, ב ערבית,  בצרפתית,  באנגלית,  בספרים בעברית,  יש בספרייה ●

 
 ביום השקתה  ונניםבגקריאה ה תחנת    

 

 

  התחנה. אפשר לצפות בו כאן: הסרטון צולם לאחר כשנתיים מיום פתיחת 30

https://www.youtube.com/watch?v=0qJMDFlGvh4&t=9s 
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 מצטרפת לחברותיה על תוואי המסילה צפאפא קריאה בית  תחנת

של אגף חברה בעיריית    31באמצעות מיזם "תעשו מקום"  צפאפא קיבלנו פנייה ממנהל קהילתי בית    2017-ב

שלנו לשיתוף    הניסיון, לאור מחה אותנוישלבניית תחנת קריאה בשכונה. מובן שהפנייה    , בבקשהירושלים

 פעולה שלא צלח.  

 רקע 

ירושלים  32שכונה   היא (  صفافا بيت)    פא אצפ  בית בדרום  תום  ב.  תושבים  13,000-כ  כיום  בה  חיים   .ערבית 

גם  ,  ירדן  שליטת ב  צפאפאבית    נותרה   1948מלחמת   הרכבת שחצה את הכפר  קטעכמו  בהסכמי  .  מסילת 

מלחמת   בתום  הנשק  המסילה    1948שביתת  כי  יעברו נקבע  הכפר  של  הצפוני  ישראל  וחלק    300-כ.  לידי 

  השנים   19אורך  ל.  לקרקעותיהם  גישה   להם  שתהיה   כדי של הכפר    הדרומי  לחלק  עברו   הצפוני  החלק  מתושבי 

צפון  ו,  ירדן  בשטח(  תושבים  500,1-כובו  )  ם הכפר רו: ד הכפר חצוי  היה ,  1967-ב  למלחמה  עד ,  שלאחר מכן

.  הרכבת  מסילת  למסלול  במקביל  ,תיל  גדר   הוקמה  הכפר   חלקי  בין .  ישראל  בשטח(  תושבים  500-כובו  )  הכפר 

עובר רחוב    כיום  . וחלקי  שני   בין   שהפרידה   הגדר   והוסרה ,  מחדש  הכפר  אוחד   1967-ב.  משפחות  הפרידה   הגדר 

  לטובת   בעיקר   , הכפר  תושבי  של  אדמות  הופקעו  השנים   לאורך.  הגדר  ניצבה   בוש  בתוואי "  הכפר  איחוד"

 .  יהודית אוכלוסיה עבור  גונניםשכונת  והקמת  כבישים סלילת

 

המפגש הבלתי אמצעי בין קהילות פלסטיניות ובין הסטודנטים שלנו מוכר לנו מפרויקטים קודמים במזרח  

ילדי    בשיתוף ,  פשוטים  באמצעיםמהאוויר    וםביצענו ציל  בו ש,  צפאפאקודם בבית    פרויקט   כולל,  ירושלים

  , מעמיק  פעולה   לשיתוף   הוביל   לא  הפרויקט .  שהתושבים התנגדו לו  , סלילת כביש חדשלעבודות    למיפוי   , הכפר

  בין   מילים   משחק ,  ירושלים״ את  מחלק   ״בגין   הכיתוב עם  באזור  שנתלו אך הסתיים בקמפיין של פוסטרים  

את בית    שחוצההכביש המהיר    שםלבין    ,מאוחדת  ירושלים  מעןל  שפעל  ,האייקוני  הליכוד  ממשלת  ראש

  33.צפאפא

של  , בין הסטודנטים לתושבי בית צפאפאאינטראקציה מתמשכת ת יציר : הצבנו לנו מטרה  החדשבפרויקט 

טווח וארוך  משותף  בית  יהי  אף   מהם   ואחת ערבים    היו   בקורסהסטודנטים  מ   ארבעה   . תכנון  תושבת  תה 

שאפשרה  ,  זו הייתה נקודת פתיחה חשובה.  םתושביהאמון בין הסטודנטים ו  ביסוס לסייעה  ש  עובדה,  אפאצפ

להפך ולא  לעברית  תרגום  עם  בערבית  בעיקר  המפגשים  את  ה.  לקיים  בעבודה    אלמנטיםאחד  החשובים 

   34.מערכת אמון ביסוס  הוא  משותפת של סטודנטים עם קהילות

ו בהדרגתיות  לבנות  שיש  תהליך  לצב זהו  הן  מלאה  והקהילהוהקשבה  הסטודנטים  הלב    ,רכי  לרחשי  הן 

אנשי  להמרצים    בין ,  המערכת  ת את התשתית למערכת האמון יצרנו תחילה ברמ.  חבויים מתחת לפני השטחה

מהמ   הקהילתיהקשר  הזה ה.  נהל  מובנים  רווי  מפגש  מהאקדמיה  ;מתחים  הממסד    מרצים  את  מייצגים 

אורחים    וחנ אנ   נהל הקהילתי,אנשי המ    מבחינת.  יושב במגדל השןה  ,האינטלקטואלי והיצירתי,  הפריבילגי

כך.  משלהם  שוניםוהאינטרסים שלנו  ,  מגיעים לתקופה קצרה  מזדמנים, על  הצדדים  השיחות  ,  נוסף  בין 

 
לקדם   המיזם מטרת"תעשו מקום" הוא מיזם משותף של חברת עדן ואגף חברה בעיריית ירושלים בשיתוף מנהל תפעול.  31

 ולבצע פרויקטים ליצירת מרחבים ציבוריים יצירתיים, נעימים ומזמינים ברחבי ירושלים. 
 

נהל הקהילתי, הם עצמם משתמשים   צפאפא בית 32 נקראת בפי תושביה ותושבי ירושלים כפר או שכונה. לדברי אנשי המ 
 לסירוגין בהגדרות השונות, על פי ההקשר והאינטרסים.  

 
  הציבורי   במרחב  הסטודנטים   מטעם  הקמפיין  של  תצלום  הוצג   שבה  כתבה  לדוגמה  ראו   .הארצית  בעיתונות  סוקר  הפרויקט  33

 . (2013)חסון 
 

 Checkoway, 1995; Seigel, 2011; Levine, 2011, ראו למשל להרחבה 34
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שלהם,  בעברית  נערכות האם  שפת  זמנים  סויש  ,  שאינה  לוח  של  ברור  מד  הקורסהמוכתב  אנו  משך   .

  הבדלים   גם.  ועוזבים  קצובים  לזמניםמגיעים מבחוץ אל השכונה  ,  על עבודתנו(  לפחות חלקית)מתוגמלים  

בתפישת  או בפערים  ,  כבודו   זמןים כמו  למושג, למשל ביחס השונה  מתח  ליצור  עלוליםבין הצדדים    תרבותיים

לבנייה של תשתית  א הושה   ,אמון  ססאי אפשר לב,  המודע לפעריםמכבד,  ללא דיאלוג  .  המציאותוהצרכים  

   . אינטרסים וחזון משותפים

 

 העבודה  תהליך

בין הפרויקטים של תוואי המסילה: מפעולות כתם ירוק, דרך מסלול  הסטודנטים    עםקיימנו סיור  שנה    כבכל

הקיפוד, המבוך, להעיף את החומה והספריות במושבה הגרמנית ובגוננים. במהלך הסיור, הסטודנטים פגשו  

נהל הקהילתי  במ   הסתיים  איתם עבדנו בעבר על פרויקטים משותפים. הסיורשבוגרים של הקורס ותושבים 

נוער מהמ    ,צפאפאשל בית   נהל, שלקחו על שם פגשנו את עיאד אבו סמאי ומוחמד לאפי, מדריכי קידום 

נהלהקמת הספרייה. זו הייתה פגישת היכרות בין הסטודנטים ואנשי ה  את קידוםעצמם   לאחר היציאה    . מ 

ולהמשיג את התובנות  ,  ביעבד את החוויות באופן רפלקסיסטודנטים להחזרה לכיתה מאפשרת ל,  לקהילה

ו  ניתוח   אמצעות ב בכיתה .  רלוונטיים  פרויקטים תאוריות  העבודה    המפגשים  קבוצות  לליווי  גם  הוקדשו 

וההפקה התכנון  -רב  בצוותים  עבודה,  גדולים  זמן   משאבי   השקעת  מהסטודנטים  דורש  הקורס   . לצורך 

  סיור   ערכנו,  בכיתה  שיעורים  כמה  אחרי.  השיעור  לזמן  עברמ  עבודה  ופגישות  לשטח  נסיעות,  תחומיים

   . אמצעי בלתי דיון  ולקיים שאלות לשאול, המקומי  הנרטיב  את להכיר לסטודנטים פשרשא  

 
 בט על השכונה מנקודת תצפית מ ,עליאן חליל עם סיור      

 

מבניית קונספט, הכרה של  בלימודי אדריכלות אנו לומדים חמש שנים,  "הסטודנטים כתב ברפלקציה:    אחד

שטח ואוכלוסייה, היסטוריה ומצבים משתנים. מנסים ליצור מערך למידה קונקרטי על מקום, בעיות ורצון  

ית למימוש הלמידה, אין לנו  זהאוכלוסייה. עם זאת, במשך הלימודים אנו לא מקבלים את הבמה הכנה והפי

יה, עם הקהילה ועם הקירות אשר מספרים את  עם האוכלוסי  1:1  ה מידה את המצב בו אנחנו נפגשים בקנ

 סיפורם". 
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  צירת קבוצת עבודה משותפתי

הסמסטר התקדמות  תושבים    עם  עם  פגישה  נהלבקיימנו  השתתפו  הקהילתי  מ  בפגישה  ובני .    נוער   בנות 

נהל חברי הוועד המנהל של ה   ,יקינגי , תושבים שלקחו בעבר חלק באירועי פלייסממהשכונה   וכן   הקהילתי   מ 

ומנהל משרד אדריכלים.   בניין  )מהמחלקה  המפגש    בתחילת הנדסאי  הערבים  ביקשנו מאחד הסטודנטים 

על בצלאל ועל התהליך שנעבור יחד. לאחר כמה משפטים עצר אותו  )בערבית(  לארכיטקטורה( לספר קצת  

 לעמדה אפולוגטית.  נכנס דרך ו רץ. הסטודנט נ אחד מחברי הוועד המנהל, שדיבר בערבית בקול נח

 

 
נהלפגישה עם תושבים                 הקהילתי  במ 

 

 

את רוח הדברים. חבר הוועד    הבנתי עיראק ואני מבין חלקית את הערבית המדוברת,  יוצאי  הוריי  שמאחר  

  , את הצרכים של הקהילה ואילו הסטודנטים ציגוהתושבים ידברי הסטודנט, שמהם השתמע כי התרעם על 

" הרעים בקולו חבר הוועד. "אנחנו הזמנו  !יתכננו את הספרייה. "זה בדיוק הפוך  ,כאנשי המקצוע ובעלי הידע

הרעיונות   את  לפועל  להוציא  מטרות שלנואתכם  לקידום  אינסטרומנט  באחר  ראה  מהם  אחד  כל  יו.  ". 

קרקעיים  -להאשמות הדדיות. מתחים תת  ותהידרדרהשיחה עמדה על סף  הסטודנט טען שלא הובן כהלכה, ו

   .בהירותבצפו ועלו בעוצמה ו 

תה זו הזדמנות לדון ביחסי הכוחות המובנים במפגש בין האקדמיה לקהילה. רוטמן ואני ביקשנו לשמוע  יהי

ו התושבים  של  דעתם  דיוןשל  את  התפתח  להציףבאמצעותו  ש  ,חשוב  הסטודנטים.  היה  סוגיות    אפשר 

נהל הקשורות להגמוניה וממסד )הן של בצלאל הן של ה היכן נמצא הידע? חוכמת הקהילה    ; הקהילתי(  מ 

ששתי נקודות המבט    סיכמנווניסיונה, הידע המצוי אצל הסטודנטים, הבדלים תרבותיים והגישור עליהם.  

המקום, התרבות, ההיסטוריה,    עלאינן סותרות או מתנגשות, אלא משלימות ומשתלבות. הידע של הקהילה  

מזה של  לעולם גדול ועשיר    –   ת, האקלים וכיוצא באלה אופן ההתנהלות במרחב הציבורי, התוכניות העתידיו

 הגדול ביותר.    מבחוץ, גם המומחה
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"...אם ניקח את המפגש הראשון שבו הרגשנו בסביבה עוינת כלפינו,  :  מן 'תורג וחיו   ,מתוך רפלקציה של כץ

  ' הלא נעימים'וכך כאשר העניינים    [...]  זאת בגלל ויכוח שהתפתח במהלך שיחת ההיכרות אשר נובע מהכללה

 ."במפגשים האחרונים הרגשנו מחוברים מתמידש הרי , (הראשון  במפגש) יצאו

 

האווירה   הדיון,  וא    הייתה לאחר  יותר  הראשונה: האם התושבים  לנעימה  לנו להעלות את השאלה  פשרה 

שתי הספריות הקודמות  שבוצע בכפי מעוניינים לשכפל את מודל תחנת האוטובוס שעברה הסבה לספרייה, 

  ? מודל הפעלה שונה  לשקולאף  ואולי  שבנינו על תווי המסילה, או שהם מעדיפים לתכנן ספרייה בעיצוב אחר?  

התושבים והסטודנטים העלו טיעונים משכנעים לכל אפשרות, ובסופו של דבר רוב התושבים היו בעד יצירת  

   עלה.בחינה מחדש של מודל ההפו עיצוב ספציפי וחדש, 

 

 אירוע התנעה 

  שונות לספרייה. סדנאות יצירה    המיועדבמיקום   אירוע התנעה  קיימנו תושבים נוספים לרעיון,    רתוםל   כדי

מקומית ניגנה מוזיקה  ה  תושבים. להקהבשיתוף של הסטודנטים ו   נערכו באירוע,פותחו ועבור ילדי השכונה  

נושאים   ועוד תושבים.  כמו בניית אמון, הדדיות, שימוש בשפה  הסטודנטים  אליהם נחשפו  ששמשכה עוד 

להתייחס אליה גם באופן    אפשר ומגבלותיה, שימוש באמנות ככלי לפיתוח קהילתי ואתיקה הפכו לחוויה ש

 הסטודנטים:   ך כתבו רפלקסיבי. כ 

 

 
 ההשקה  באירוע סימניות סדנת

 

 

 (: עמיתומתוך רפלקציה של ג'ואן שיהאב )

במפגשים עם הקהילה עצמה כבר מההתחלה היה דגש מאוד חזק על ההיבט היצירתי בעבודה, ובהמשך גם  "

בזמן שהקבוצות התחילו    [ ...]בהפנינג, שהיווה חלק מהחשיפה של הפרויקט לשאר הקהילה של בית צפאפא.

ילה. כמעט כל  לחשוב על הספרייה עצמה, עלתה המחשבה גם על מה לעשות בהפנינג, איזו חשיפה ניתן לקה

הפעילויות, אם לא כולן היו פעילויות יצירתיות. לפגישה הראשונה הגיעו גם כמה בני נוער שרצו לקחת חלק  
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שהעלו   נערות  כמה  מהקבוצות השתבצו  באחת  לעזור.  רצון  והפגינו  ערה  בצורה  השתתפו  והם  בפעילות, 

בהפנינג הורגש  שות חיוביים ומגבשים.  רעיונות לפעילות של ציור משותף, הן הביעו רצון שהציור יפגין רג

הספרונים של  בתחנה  באומנות.  השימוש  בעקבות  איחוד  של  סוג  ספרון]   איזשהו  של  וכריכה    [ כתיבה 

התקשורת התבססה בעיקר על תנועות ידיים בנושא של היצירה, כמעט ולא הייתה תקשורת ורבלית, וגם  

כמו שהיא הצליחה בזכות החלק היצירתי, ביצירה   לא היה צריך. ההפנינג יצר איזושהי דינמיקה שהצליחה 

 .  "גבולות נשברים ויוצרים משהו חדש

 

 מפתיע  תכנון מפגש

הכיבוש  המצ  מועדה,  "רושליםי   "יום  של  בתאריך (  בררה  בלית)  נקבעה   הבאות  הפגישות  אחת את  יין 

ירושלים מזרח  של  הרשמיאו  ,  הישראלי  ירושלים״  בשמו  איחוד  לא  י  באותו.  ״יום  השותפים    הגיעוום 

ילדים,  לפגישה  הפלסטינים של  קבוצה  המבוגרים  במקום  שלחו  הקבוצה,    אורל  .אבל  בשינוי  ההפתעה 

את החזון שלהם לספרייה    ותדק  20לצייר במשך    וגם מהסטודנטים  מהילדיםגם  ביקשנו  פעילות ו   אלתרנו 

אחד  בתום הזמן ביקשנו מכל    35. ומה חשוב לדעתם כדי שהיא תצליח,  ראהי כיצד היא ת,  ולמיקומה המועדף

 . להציג את הציור ואחת

 
 מציגה את רעיונותיה  ליאן    

 

 

הראשונה  ציור  ציג ה  36הילדה  היא  כספר פתוח  ת עוצבמספרייה  הבו  שה  "כוונותיה   את  ה הסביר.  לדעתי  : 

  –   גם מבוגרים,  גם ילדים    –   בו יש תנועה גדולה של אנשיםשהספרייה צריכה להיות פתוחה ולקום באזור  

כדי שיוכלו  ,  את הספרים לילדים צריך למקם במדפים הנמוכים.  תקלו בה ואולי ירצו להחליף ספריכדי שי

בקלות למעלה.  להגיע  יהיו  המבוגרים  קיץ.  ספרי  אמנם  כדי  ,  עכשיו  מהגשם  הגנה  על  לחשוב  צריך  אבל 

לא   מזה.  יפגעוישהספרים  לספרייה,  חוץ  נזק  שיגרמו  נערים  להיות  מצלמה  ,  יכולים  להציב  כדאי  ולכן 

 
 . Huss, 2015 אצל מתוארתהגדרת הצרכים באמצעות ציורים  שיטת  35

 ליאן36
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נזק,  שתשקיף על הספרייה .  שקט השתרר באולם".  בעצם אפשר לשים מצלמה לא פועלת רק כדי למנוע 

ולכל אחת    אחרי ילדה הציגו את ציוריהן ורעיונותיהן, ילדה  .  וגם אנו המרצים  ,הסטודנטים היו המומים

ומפתיעות חכמות  תובנות  היו  תחקיר.  עיצובל  מקוריות  והצעות,  מהן  של  טובי    ,חודשים  עם  שערכנו 

הניבו תוצאות דומות לאלה שהגיעו אליהן   ,המומחים כהכנה לתכנון הספרייה הראשונה על תוואי המסילה

 : ברפלקציות הסטודנטים וין גםה זה שיעור מאלף כפי שצ הי. דקות 20קבוצה של ילדות תוך 

ישבנו סטודנטים לאדריכלות וילדים מקומיים ותכננו   ,כמו בפנטזיה –כדוגמת מפגש הילדים המפתיע "… 

לא נמצאים  ,  המחסומים שיש לנו  – ילדים עושים את זה יותר טוב ממבוגרים  ? והאמת,  ה שלמהייחד ספרי

 . (חיו) ״בראשם

ו והתובנות  החוויות  להמשגת  הוקדשו  האביב  סמסטר  של  האחרונים  תאוריות  להשיעורים  אל  חיבורן 

והאמנות הסוציולוגיה  התכנון  .  מתחומי  השלמת  את  כמטרה  והגדרנו  הקיץ  לקורס  התוכנית  את  גיבשנו 

 . המשותף עם הקהילה

 

 תכנון משותף  

והסטודנטים   התושבים  הקיץ.  לקורס  המשיכו  האביב  מסמסטר  הסטודנטים    פעמים   כמה  נפגשורוב 

עבודה קטנות  ב במיקום,  ו קבוצות  ובצרכים,  בדנו  ההפעלה  ביחס  .  בעיצובמודל  שונים  דעות  חילוקי  היו 

 חס למסגד הנשקף מהמיקום המיועד.  עליו להתייאולם הייתה הסכמה כי לעיצוב, 

 
 תכנון ותושבים במפגש  סטודנטים         

 

חמש הצעות עיצוב ברוח הדגשים  -שהסטודנטים יעבדו את התובנות בקבוצות קטנות לפיתוח ארבע  סוכם

שאלו שאלות והעירו    , והםהתושביםבפני    אחר כחודש, כל קבוצה הציגה את ההצעה שלה. לשעלו במפגשים

 הערות. בתום הפרזנטציות העמדנו את ההצעות להצבעה.  
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 דאלו ג'ואן אבו  ללפי הצעה ש ,הנבחרת ההדמייה       

 

, שנראתה הבשלה ביותר, והמתאימה מכול לפיתוח. הספרייה  התושבים בחרו בהצעה של ג׳ואן אבו דאלו

מהתושבים,  בהצעה   חלק  שהציעו  כפי  קשתות,  של  אלמנטים  שילוב  לשילובככללה  ומערב,    סמל  מזרח 

אדניות   גם  כללה  ההצעה  ומודרניזם.  ומרווה  צמחים  אוריינטליזם  נענע  כמו  מתוך    –לתה,  שצמח  רעיון 

שכלל הסטודנטים יפתחו יחד את ההצעה של אבו    סוכם  לפי דמיונן.   הספרייה  שציירו את   , הילדות  צעותה

בהתאם להערות הקהילה. עם תום גיבוש התוכניות, בנינו תקציב משוער לביצוע הפרויקט, וקיבלנו    דאלו

 אור ירוק מהעירייה.  
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 בניית הספרייה 

מסגר מקצועי.  ביש צורך  , ו בסיס הספרייה מברזלהסטודנטים והתושבים לא יוכלו לייצר בעצמם את  הבנו ש

בין  ,  לאפי  במסגריית סעיד  מבין כמה הצעות שקיבלנו, בחרנו, וצפאפאמבית    , החלטנו לחפש מסגר מקומי

 . יכולתו לפתח את התוכניות בסבלנות מול הסטודנטיםמ התרשמותנו היתר בזכות  

 
 )משמאל(  סעיד אצל הייצור שלבימלוות את  דאלו אבו)באמצע(  אן'וגו עדן      

 

 קדם ברפלקציה:   הסטודנטית  ה נשציי סיבות, כפי כמה במסגר מקומי מ  בחרנו

״העבודה עם הקהילה המקומית באה לידי ביטוי מבחינתי בכמה אופנים מרכזיים: בראש ובראשונה, בחירת  

עובדה זו משמעותית מאוד בפרויקטים מסוג זה; גם כמובן כדי לאפשר פרנסה  ]...[  איש מקצוע מקומי.  

מקומית, אך גם כדי לייצר חיבור של אנשי המקום לפרויקט ולעבוד מתוך תפיסה שאינה פטרונית ומכבדת  

את כישוריהם של האנשים שחיים בה; ובכך מחזקת את הרעיון שביכולתה של קהילה להשפיע וליצור בעבור  

 עצמה״.  

התכנון   לקורס    והאישוריםתהליכי  וגלשו  ארוכים  חודשים  פני  על  נמתחו  השנה    שלהקונסטרוקטיביים 

 הבאה.  

   

גם    . היצירה בשטח  – אחד הכלים המשמעותיים ביותר בחיבור הפרויקט לקהילה הוא שלב מימוש הפרויקט  

תי והמשמעותי  יהחווי , הרי שהחיבור האמיתי ,  אם הקהילה הייתה שותפה מלאה ואקטיבית בשלב התכנון

את  לשלב  לא היה אפשר . בעיקר את הילדים ובני הנוער  שובההעשייה  אווירת . יש מאין  תיציר, נובע מ לומכ

במסגרייה  הצעירים הברזל  להםאולם    ,בריתוכי  פע  ייעדנו  הצמחים  :ות וילישתי  אדניות  וצביעת  ,  בניית 

 .  בבתים רבים בכפרשנמצאות   מדגמים של מרצפות מצוירות הרצפה בערבסקות צבעוניות השאולות מ 
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 בעזרת שכבות של שבלונות הרצפהציור  יצירת 

 

 קדם:  עוד מהרפלקציה של

למרות שחייתי כל חיי בירושלים בשכונה סמוכה, הרגשתי שנפלה בחלקי הזדמנות נדירה למפגש עם ]...[  ״ 

נוער ערבי, דבר שאילולא הפרויקט לא הייתי נחשפת אליו, חווה ולומדת. עם מעט מילים ובעיקר עבודת  

יתה להסתיים  לה היוהעבודה על הספרייה יכ  ]...[  ידיים, נוצר מפגש אמיתי ומקרב שבראשו מטרה משותפת

בכמה פעולות טכניות פשוטות של הובלה וריתוך, ולא הצריכה באמת הרבה ידיים עובדות. אך ההחלטה  

ליצור משטח של אריחים )שנצבעו בשכבות(, וגם ספריית צמחי תה )עם עציצים שמכינים לגמרי לבד, לא  

תן היה לוותר עליה. העבודה  היא עקרונית ומשמעותית מאוד ולא ני  — כדי לייצר עשייה משותפת    קנויים(

 ]...[   , יצרה תחושת מחויבות ושותפות לתחנת הקריאה ןהמשותפת עם הנוער, מעבר לכך שהביאה למפגש כ 

 

 
 אדניות הצמחים   פיסול
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יה, ידאג בשאיפה לשמור על התחנה. היא  יהנוער, שלפי ההתרשמות שלי הרגיש שותף מלא להקמת הספר

השחתההרי   של  למוקד  בקלות  הייתה להפוך  ויכולה  לכלל,  הפתוח  הציבורי  במרחב  חיזוק  ]...[    נמצאת 

את   ליישם  יוכלו  בהם  נוספות  דרכים  ולחפש  לנסות  להם  לגרום  יכול  הנערים  אצל  המסוגלות  תחושת 

 הכישורים שגילו בעצמם, וכך לשמש מנוף לקהילה כולה״. 

 

 

 

 

 2018ההשקה בקיץ  רועיא תיעוד

 

 סיכום

שישלבו סטודנטים מעולמות שונים לעבודה יצירתית,   אני מאמין שככל שהאקדמיה תשכיל לבנות תוכניות

מאתגרת ומקצועית עם קהילות מגוונות, כך יתפתחו קשרים בין הסטודנטים לבין עצמם, ובין הסטודנטים  

רבה שמדגישים את  וק    חיבור הם עובדים. המטרות והחזון המשותפים יוצרים    ן איתשלפרטים מהקהילות  

ולאקדמיה לאמנות    בכללשונה ממנו. לאקדמיה  ה ם את זהות הפרט על פי  המשותף בין בני האדם ולא מגדירי

מ היציאה  קוגניטיבי.  ידע  פיתוח  בזכות  רק  ולא  האנושית,  בהתפתחות  מפתח  תפקיד  בעיניי  יש  ן  בפרט 

ות משלהם. הידע התיאורטי שרכשו  שוננקודות מבט  מ אקדמיה מאלצת את הסטודנטים להתבונן בעולם  ה

לחוויה של עשייה ויצירה ולהפנמה עמוקה של הכלים שרכשו. כך הם גם מתפתחים לבעלי  באקדמיה הופך  

   מקצוע טובים יותר, ולבני אדם קשובים ומודעים יותר.
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