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 הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית

 

מתכננים למען  -: במקום מתכננים למען זכויות תכנון -'במקום' עמותת 

זכויות תכנון הוקמה על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לחזק את 

הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת בכלים 

י לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי מחקריים ומקצועיים כד

התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות 

בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן 

  בשדה התכנון.

: המרכז הוא גוף מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי -מרכז 'הגר' 

למשפטים באוניברסיטת תל אביב והוקם  אוניברסיטאי הפועל בפקולטה

על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות שתאפשר 

דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. המרכז פועל 

באמצעות מחקר אקדמי יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות 

 ינוי' בתחום הדיור.חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי ש

, פועלת 1993-: אגודת יהודי אתיופיה, אשר קמה באגודת יהודי אתיופיה

לקידום מדיניות שוויונית, סגירת פערים ושיפור תנאי החיים ליוצאי 

אתיופיה בישראל באמצעות פעילות מול מקבלי ההחלטות, תקשורת, 

גים של חקיקה, כלים משפטיים, ועוד. האגודה פועלת בכל הרמות והדר

קובעי המדיניות ובחברה כדי לשנות את התפיסות הרווחות הממקמות את 

יוצאי אתיופיה כקבוצה אחידה וחלשה. אנו שואפים להטמיע את התפיסה 

שיוצאי אתיופיה הם קהילה הטרוגנית, חלק בלתי נפרד מהמרקם 

תרבותי של ישראל, על מנת ליצור חברה מתוקנת וצודקת, -כלכלי-החברתי

 ת קדומות, פטרונות, אפליה על רקע אתני וסטראוטיפים גזעניים. ללא דעו

מחנכים -: היא תנועה ארצית שמפעילה רשת של אמנים'תנועת 'תרבות

-שיוצרים תרבות ואמנות מקורית יחד עם הקהילות בפריפריות הגיאו

חברתיות. בנוסף, תנועת תרבות משמשת כמסלול הגשמה לנוער וצעירים 

  .צוב דמותה של החברה הישראליתיוצרים הפועלים לעי
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  מבוא

 - הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירוניתידי -נערך על 7-ו 5,3,1נורוק  רחובהמיפוי החברתי ב

 חברתיים היבטים להטמיע הלמטר להם ששמו ,ואקדמיה אזרחית חברה מארגוני מורכבתה קואליציה

 מתכננים -' במקום': עמותת הם בקואליציה החברים הארגונים .בישראל עירונית התחדשות בתהליכי

 תנועתו אתיופיה יהודי אגודת ,חברתי דיור מדיניות ופיתוח מחקר -' הגר' מרכז ,תכנון זכויות למען

 1.אמנות, חינוך, קהילה –' תרבות'

דגש מיוחד לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וצרכיה ולמדיניות הדיור ניתן  במסגרת פעילות הקואליציה

. הקואליציה שואפת לסייע ליוצאי אתיופיה בהתמודדות עם תהליכי התחדשות ההממשלתית כלפי

 . יכולתם להשפיע על חייהם עצמםוהגברת  םעירונית לשם העצמת

די הממשלה וברשות להתחדשות הקואליציה פועלת, מצד אחד, מול קובעי מדיניות בכנסת, במשר

קבוע נהלים המתחשבים בסוגיות חברתיות. ומצד שני, ללתקן חוקים ו עירונית, בניסיון לחדש חקיקה,

פועלת הקואליציה ברמה המקומית מול מינהלות להתחדשות עירונית המוקמות בזו אחר זו בערים 

לציון, שכונה בה -שבראשון אליהו-ברחבי הארץ. ברמה המקומית מתמקדת הקואליציה בשכונת רמת

 בינוי רחב היקף שעתיד לשנות את פניה. -פינוי-מקודם פרויקט בינוי

 שלושה פרקים: מיפוי כוללהמסמך 

של והוא מבוסס על נתונים  אליהו ותושביה-עוסק בשכונת רמת - אליהו-שכונת רמת - 1פרק מספר 

  ואליה-בינוי רמת-לציון ומינהלת פינוי-הלמ"ס, עיריית ראשון

 אוכלוסייה המתגוררת בובו המיפוימתמקד במתחם   - 7.5.3.1נורוק  מיפוי חברתי ברחוב - 1פרק מספר 

מידע שהתקבל נתונים כלליים שנאספו במהלך המיפוי החברתי במתחם, כולל על  מתבססוהוא 

  .מהמרואיינים לגבי שכניהם שלא רואיינו )למשל בנוגע לארץ המוצא והגיל(

ראיונות עומק שנערכו במתחם. הנתונים  45-מביא את המידע שעולה מ – יפוי עצמוהמ – 3פרק מספר 

הכלולים בו מתייחסים אך ורק לדבריהם, עמדותיהם ורצונותיהם של המראיינים הקשורים למחצית 

  העולות משלושת הפרקים של המסמך. בסוף המסמך צרפנו חלק של תובנות והמלצותמהדירות במתחם.  

 

  

                                                           
1
 1לפרטים על הארגונים המרכיבים את הקואליציה ראו נספח מס'   
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 אליהו -רמתשכונת  .1

 ונתונים מיקום 1.1

ממזרח, בדרך משה  4בכביש ארצי מס' השכונה גובלת לציון. -מוקמת במערב ראשוןמאליהו -שכונת רמת

-שטח השכונה כ. מצפון ים ממערב ובשטחי בור חוליים של העיר חולון-דיין מדרום, בשכונת הווילות נווה

 .יחידות הדיור 3,837 בה היום קיימותו דונם 1,100

 רקע על השכונה, היסטוריה ומעמד עכשווי 1.2

 1936 בשנתכישוב נפרד,  ,השכונה נוסדה. לציון-ראשון במערב ביותר הוותיקה שכונהאליהו היא ה-רמת

 שנמלטו יפו-אביב תל גבול משכונות יהודים פליטים של משפחות לשכן כדי "וביצרון עזרה" חברת ידי על

לציון ושנה לאחר -לראשון מוניציפאלית השכונה סופחה 1965 בשנת  1936.2 מאורעות בתחילת מבתיהם

  .כהן אלי שם על" אליהו-רמת"ל שמה שונה מכן

 שוכנובשנים אלה  . לעולים םשיכוני הוקמוהוקמה במקום מעברה ובמקביל , והשישים החמישים בשנות

ה השכונה גלי גם בעשורים הבאים קלט. והבלקן רומניה, תימן, אפריקה מצפון חדשים עולים השכונב

הגיעו לשכונה עולים בעיקר מאתיופיה וממדינות ברית  1990משנת עליה, מצפון אפריקה ומרומניה. החל 

 המועצות לשעבר. 

אליהו הוקמו שכונות חדשות. מרכז המסחר, -לציון מערבה וסביב רמת-עם השנים התפתחה העיר ראשון

במרחק  ,אליהו-ממערב לרמת התפתח בעיר, לוי ותעסוקה )מב"ת( המערבי של ראשון, השני בגודלויב

אליהו הפכה משכונת קצה לשכונה מרכזית הן ברמה המוניציפלית והן ברמה הארצית. -הליכה קצר. רמת

  .למרות המיקום המרכזי נותרה השכונה מאחורואולם, 

 וחברה אוכלוסייה 1.3

ולים חדשים שהגיעו אחרי , מחציתם ע3תושבים 13,000-, כ1017כון לשנת , נמתגורריםאליהו -ברמת

דור ראשון, שני מתושבי השכונה הם  40%-, בעיקר מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר. כ1990

 ת השכונהאוכלוסייאקונומי משתייכת רוב -לפי המדד הסוציו.  מאתיופיה ושלישי ליהודים שהגיעו

אליהו עומד -סה לעובד המתגורר ברמתממוצע הכנ .הגבוה ביותר( - 10הנמוך ביותר,  - 1) 5-7לאשכולות 

שקלים  5,300שקל, נתון המשקף הכנסה הגבוהה רק במעט משכר המינימום )העומד היום על  6,000-על כ

  .כחמישית מהמשפחות המתגוררות בשכונה חיות מתחת לקו העונילמשרה מלאה(. 

נמוך עוד יותר הוא אחוז  ם.כחמישיאחוז הזכאים לתעודת בגרות מכלל תלמידי י"ב הוא נמוך ועומד על 

אל מול נתוני החינוך הנמוכים בולט נתון גבוה  כחמישה.העומד על  55-10בעלי תואר ראשון מכלל בני 

                                                           
2
 לציוןראשון  –ויקיפדיה   

3
לציון, הנתון לגבי גודל האוכלוסייה איננו -ידי מרכז המידע והמחקר של עיריית ראשון-, על2017לפי פרופיל השכונה שנערך, בסוף   

 .11,955פי אומדן הלמ"ס רק -תושבים ואילו על 13,865חד משמעי, כפי שמוצג שם: על פי מרשם האוכלוסין חיים בשכונה 
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, הוא 1015בתחום הפשיעה. מספר החשודים הגרים בשכונה, אשר נפתח להם תיק פלילי במשטרה בשנת 

לתופעה רחבה יותר המתקיימת בישראל לפיה  תושבים. נתון זה יש לקשור 1,000לכל  57-גבוה ועומד על כ

סובלים בני הדור השני והשלישי מיוצאי אתיופיה מהטרדות מופרזות מצד משטרת ישראל, ולפיכך רבים 

 4להם במשטרה. יםתיקים פליליים נפתחמהם מוגדרים חשודים ו

 בינוי -פינוי-פרויקט בינוי 1.4

בניה והריסה רחב היקף אשר בסופו, בעוד כעשרים הוא פרויקט אליהו -רמת התחדשות עירונית פרויקט

במקום  לגדול משמעותית, כאשרעתידה אוכלוסיית השכונה : שנה, השכונה צפויה להיות שונה לגמרי

  סלהיהרמתוכננים רוב השיכונים הישנים  ;דירות 7,100-היום יהיו בה כ בה יח"ד הקיימות 4,300

הכבישים  ;מבני ציבור חדשים ייבנו ;בינוי(-גדלים )פינויבניינים חדשים ומלהיבנות  םצפוייובמקומם 

תושבים רבים יעזבו וחדשים יבואו להתגורר בה.  ;חנויות חדשות ייפתחו ;הגינות יפותחו ;יחודשו ויורחבו

, יקבלו השיכונים דייריכמחצית מדיירי השיכונים יקבלו דירות חדשות וגדולות יותר בבניינים חדשים. 

שטחן הוקצתה קרקע משלימה בש חדשותהשכונות שלוש החוץ לשכונה, באחת מחדשה מהדירה את ה

  .לטובת המיזם

אליהו המחודשת, הקצתה המדינה קרקעות משלימות -במטרה להקטין את צפיפות המגורים ברמת

בנוסף הוקצו לטובת  .נחלת יהודה עילית ומתחם האלף ,צריפין -לציון -בשלוש שכונות אחרות בראשון

פי מתווה -על מערב, עבור הפיילוט המתרחש בימים אלו ממש. יהודה דירות בשכונת נחלת 60-הפרויקט כ

ת ולא משלימואליהו יהיו בשכונות ה-הדירות החדשות הראשונות שייבנו עבור תושבי רמתהפרויקט, 

ת, יעזבו משלימואת הבניינים הראשונים בשכונות ה שתסתיים בנייתםאליהו עצמה. רק אחרי -ברמת

 אליהו )אלה שייבחרו לגור באחת מהשכונות החדשות( ולא יחזרו אליה. -תושבי רמתחלק מ

יהרסו השיכונים הישנים ויתפנה מקום לבניית , םיתרוקנו מדייריה ברמת אליהו םכאשר בניינים שלמי

אשר בעת כתיבת מילים אלה מצויה בשלבי  חדשהבהתאם לתכנית  בהנייה החדשה תערך .בניינים חדשים

אל תקדמים. הבניינים החדשים שייבנו על הקרקע שתתפנה יהיו גדולים יותר וגבוהים יותר. עריכה מ

אליהו היום )אלה שבחרו להישאר בשכונה( -ייכנסו דיירים אשר חלקם הם תושבי רמת האלההבניינים 

 וחלקם תושבים חדשים שיגיעו מרחבי הארץ.

-מינהלת פינויידי -לציון והוא מנוהל ומקודם על-בינוי הוא יוזמה של עיריית ראשון-פינוי-פרויקט בינוי

ידי העירייה ומשרד השיכון, במיוחד לשם קידום וביצוע -. המינהלת הוקמה עלאליהו-בינוי רמת

 יוצאי לשילוב הממשלה מדיניות - הדרך החדשה , עם ההחלטת הממשלה עלהפרויקט. מאוחר יותר

ות עירונית, הצטרפו גם גופים אלה לפרויקט. ועם הקמת הרשות להתחדשבחברה הישראלית,  אתיופיה

                                                           
4
, נפתחו כנגד 2015תלונות על תקיפת שוטרים, בשנת המ 12% כי אגודת יהודי אתיופיה,אתר  המשטרה מסרה, לפי  

תיופיה אכמו כן, אחוז התלונות של יוצאי  יה.ינתון שהוא פי שישה מחלקם היחסי באוכלוס – אזרחים ממוצא אתיופי

  http://www.iaej.co.il/?page_id=14880 יה.ימחלקם היחסי באוכלוס כפול מכלל התלונות, %2.4במח"ש עומד על 

http://www.iaej.co.il/?page_id=14880
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, מלווה את התכנון בשכונות המשלימות, ומסייעת לתושבים בבחירת אליהו-בינוי רמת-מינהלת פינוי

 השכונה בה ייבחרו לגור בעתיד.

ה שונה מהותית ואיכותית )ולא רק כמותית( זכנרחב שבינוי בהיקף -חשוב לציין כי פרויקט פינוי

מתחמים מוגבלים. יכולתו של התושב הבודד להשפיע, מעמדו ב יים המתוכננים ומבוצעיםיזממפרויקטים 

 בפרויקט שבנידון.  שונה באופן מהותירמת השליטה שלו על גורלו ו מול הרשויות

 

 נורוק  רחובבחברתי מיפוי  .2

 תחם למיפוי חברתימבחירת  2.1

. 1017אליהו בינואר -בשכונת רמת הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית החלה את מעורבותה

בינוי, פעלה הקואליציה להעמקת ההיכרות עם תושבים -פינוילמינהלת הבמקביל להיכרות עם פעילות 

ערכנו סדנא בת ארבעה מפגשים בנושא  1017מהלך ארבעה שבועות רצופים בחודש יוני בשכונה. ב

מדנו על ההזדמנויות והקשיים מתושבי השכונה ויחד ל 11-התחדשות עירונית. בסדנא השתתפו כ

, 1017ביוני  18-הקשורים לפרויקטים של התחדשות עירונית. את מפגש הסדנא האחרון, שהתקיים ב

הקבוצה בחרה לערוך מיפוי חברתי  -הקדשנו לחשיבה משותפת לגבי עתיד הקבוצה ומה ברצונה לעשות 

 אליהו. -ברמת

מתחם נורוק כאתר לעריכת המיפוי. לופות נבחר לאחר התייעצות עם  המינהלת ולאחר בחינת מספר ח

אחד השיקולים בבחירת המתחם היה הרצון לפעול במקום שהמינהלת הפסיקה לפעול בו ובכך להימנע 

 מלהפריע לפעילותה וגם להימנע מיצירת בלבול בקרב התושבים.

 החברתי במתחם מטרת המיפוי  2.2

, את אליהו-יות התכנון ברמתובעי מדינקובפני  דיירי מתחם נורוק להביא בפני .1

 אל הבית, הרחוב והשכונה שלהם.  הדייריםייחסם של 

כלפי  של דיירי מתחם נורוקלחשוף את העמדות, הרצונות, היכולות והשאיפות  .1

 עירונית בשכונה. ההתחדשות ה פרויקט

להזכיר לדיירי נורוק את מקור הכוח שלהם כתושבים בעלי זכויות בביתם  .3

 הם לשלב כוחות ולפעול כדי שזכויות אלה לא יפגעו.ובשכונתם ולהציע ל

לציון, לרשות להתחדשות עירונית ולמשרד האוצר, -להציע לעיריית ראשון .4

שאיפות של דיירי ליכולות וללרצונות, להתאים את פרויקט ההתחדשות העירונית 

 השכונה.
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אך במתחם אחד בלבד  גורריםתהמשל אנשים פרטיים עמדות במתחם נורוק מציג אמנם  המיפוי החברתי

אנו ערות לכך שהמיפוי  מתחמים נוספים בשכונה.ב םעמדות אפשרויות של דיירי עמדות אלה מבטאות

אנו סבורות כי הנושאים העולים ולמרות זאת חלקי בלבד,  וכי הואאליהו -עוסק בחלק קטן מרמתהנדון 

 ולתה של המינהלת לפינוי ובינויהגופים העומדים מאחורי פעממנו משמעותיים וראויים לתשומת הלב של 

 . והמוסדות העומדים מאחוריה

 

 7-, ו5, 3, 1 נורוק 'רחהמתחם:  2.3

מחבר . הרחוב אליהו, בו חמישה שיכוני מגורים בלבד-במזרח רמתרחוב הרב מרדכי נורוק הוא רחוב קטן 

לרחוב  מוךס רחוב נורוק מצויאל מתחם מבני ציבור ותרבות מצפון. מדרום רחוב משורר השואה בין 

רחוב לאורך הקטן סמוך לאזור התעשייה  וכן ,אחד הרחובות הראשיים בשכונהשהוא  ,מרדכי אנילביץ'

 ייעודיי קרקע(. – 1בן צבי )ראו מפה מס' יצחק 

 הבניינים 2.3.1

מתחם  – 1)ראו מפה מס'  7-ו 5,3,1תובתם היא רחוב נורוק שכ כולל ארבעה בנייניםהמיפוי  מתחם

. בכל כניסה שש כניסות בסה"כ 16 - ארבע כניסות כל אחדקומות ובני שלוש ר בבניינים מדובהמיפוי(. 

כשהחזית דירות. הבניינים המלבניים ניצבים בטור עורפי  96דירות ובמתחם כולו  14דירות. בכל בניין 

עשית . הגישה אל הכניסות לבניינים נפונה אל רחוב נורוק ואילו הארוכה פונה אל השיכון הסמוך הצרה

באמצעות שבילים להולכי רגל. השבילים יוצאים מרחוב נורוק במזרח ומתחברים אל שביל מאסף המתוח 

המפנה אמנם חזית צרה לרחוב נורוק אך חזית הכניסות הארוכה שלו פונה   1)פרט לבניין נורוק  ממערב   

 .  (9-ו 7,5,3משורר השואה   -לרחוב משורר השואה ולכן הוא נושא כתובת נוספת 

חלק מהכניסות אין חשמל ובשעות ב , חזותם אינה מטופחת ומצבם התחזוקתי ירוד.הבניינים ישנים

תיבות הדואר שבורות ולעיתים לא ניתן לאתר את שמות הדיירים בכניסה. הערב הן חשוכות לגמרי. 

נוכסו החצרות המשותפות לכל בניין מחולקות בין שטחים הפתוחים לשימוש כלל הדיירים לבין חלקים ש

ידי דיירי דירות הקרקע והם מגודרים. נראה כי החלקים שנוכסו כחצר פרטית לדירות הקרקע -על

, שהיא פתוחה כולה לדיירים 5מטופחים. שאר השטחים מוזנחים, פרט לחצר המשותפת של בניין מס' 

 ומטופחת במידה. 

 התושבים 2.3.2

: מגוונת מבחינת המוצא והוותק בישראלהאוכלוסייה המתגוררת במתחם נורוק  :וותק בישראל מוצא

מכלל הדיירים( הגיעו  18%מתוכם )שהם  71%, 1990( מהדיירים הגיעו לישראל אחרי 15%כרבע )

 כמחצית . (ממדינות ברית המועצות לשעברמאירופה )בעיקר  הגיעו מכלל הדיירים( 7%מאתיופיה והיתר )
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ממוצא מזרחי )בעיקר  מהם. מחצית 1990ליה לפני הם ישראלים שנולדו בישראל או הגרו א מהדיירים

 .כרבע מדיירי המתחם, אין לנו ידע שהם לגבי היתר,מצפון אפריקה( ומחצית ממוצא אשכנזי. 

 מוצא אחוז כמות 

 ישראלים חדשים 

 (1990)שהיגרו לארץ מאז 

 (18%) 17 אתיופיה 15% 14

 (7%) 7 ברית המועצות לשעבר

 ישראלים ותיקים 

 (1990די הארץ או שהיגרו לפני )ילי

 (15%) 14 מזרחיים 50% 48

 (15%) 14 אשכנזיים

  15% 14 לא ידוע

  100% 96 סה"כ

 

-כולו כ 5. ברובע והרובעי העירוני מהשיעור גבוה במתחם+ 65 בני שיעור, המיפוי נתוני בסיס על גיל:

וצע בעיר כולה העומד אף הוא על . אחוז זה תואם את האחוז הממ65מהתושבים הם מעל גיל  15.5%

 .10%-מגיע לכ 65-הדיירים שגילם מעל ל שיעורבמתחם נורוק  5.15.5%

הן דירות בבעלות במסגרת המיפוי מהדירות שנבדקו  77%בעלי הדירות: גם רוב הדיירים הם  בעלות:

בבעלות  דירות שתיבבעלות פרטית ומושכרות בשוק החופשי,  10%-פרטית ובעלי הדירה מתגוררים בהן. כ

 ציבורית ומושכרת כדיור ציבורי ודירה אחת ריקה.

 התחדשות עירונית במתחם  2.4

אליהו פעלו בשכונה מספר יזמים פרטיים. היזמים הציעו -עד להקמת המינהלת לפינוי בינוי רמת

שלושה יזמים הצליחו להחתים תושבים  ,לתושבים התחדשות עירונית במסלול מיסוי. ככל הידוע לנו

מספר מתחמים אך רק אחד מהם הצליח לקדם תכנית בפועל )מתחם פוזננסקי(. תושבי מתחם נורוק לא ב

 חתמו לאף אחד מהיזמים האלה.

במינהלת.  הסברה אליהו הוזמנו תושבי שלושה בניינים לכנסי-במסגרת פעילות מינהלת פינוי בינוי רמת

בלו הזמנה ילק מהתושבים דיווחו כי קח. 13הכנסים התקיימו במרכז המינהלת ברחוב זלמן שניאור 

 . הואחדים דיווחו כי השתתפו ב לאסיפה

לפעול  –אליהו -החברה להתחדשות עירונית רמת –יזם פרטי הנושא את השם המבלבל  חזרלאחרונה 

כי פעילות זו תרמה לחוסר  עולהעם תושבים  שיחותמבמתחם ולהציע התחדשות עירונית במתווה שונה. 

 צל התושבים.ודאות ובלבול א

                                                           
 

5
 http://www.rishonlezion.muni.il/meida/Stats/Documents/2017/2.0.8.pdf אוכלוסייה לציון, -אתר עיריית ראשון

 לפי גיל ולפי אזורים סטטיסטיים

http://www.rishonlezion.muni.il/meida/Stats/Documents/2017/2.0.8.pdf
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 המיפוי עצמו .3

 מהלך המיפוי 3.1

באספות,  6דיירים, אסיפה לכל בניין. ערכנו ארבע אספות. נורוקהתחלנו לפעול במתחם  1017נובמבר ב

הבהרנו כי אנו ארגונים עצמאיים וכי אין , ת הארגוניםיית קואליצהצגנו א שהתקיימו בחצרות הבניינים,

הקיימות הזכרנו את היוזמות של התחדשות עירונית פועלת בשכונה. ה בינוי-פינוי אנו קשורים למינהלת

 – 1017בחודשים דצמבר והצהרנו על כוונתנו לעבור בכל הדירות עם שאלונים.  7, חילקנו דפי מידעבשכונה

 8עברנו מדלת לדלת. 1018פברואר 

 שאלונים 45לאו מוו (73%דירות  ) 70בעלים ו/או דיירים של הדירות במתחם נוצר מגע עם  96מתוך 

 13-לדיירים ב. (שני בעלים שונים המחזיקים שתי דירות כל אחד ,בעלות כפולהבשל  דירות 47)המייצגים 

הסבר קצר אך מסיבות שונות )סירוב להתראיין, ניסיון לקבוע מועד חלופי, תן ינדירות נמסר חומר ו

 האדם הרלבנטי לא נמצא( לא נערך ראיון. 

 

 תחומי המיפוי 3.2

ים, היבטים מרחביים והתחדשות עירונית. בכל אחד חברתי יםהיבט -פוי מתמקד בשלושה תחומים המי

מהתחומים ביקשנו להבין, ככל הניתן, הן את המידע הנחשב לאובייקטיבי והן את התחושות כלפיו. 

 תחום החברתי ביקשנו נתונים לגבי התושבים עצמם: גיל, מצב משפחתי, מוצא, ותק בשכונה, תעסוקהב

מידע חשוב שאלנו גם על יחסי שכנות ותחושת שייכות. בתחום המרחבי ביקשנו  ומצב כלכלי. אך לא פחות

 יחסם של המרואיינים כלפי שלושת המרחביםל והתעניינו גם בנוגע על מצב הדירה, הבניין והשכונה

כים עירונית ניסינו להבין את מידת ההיכרות של התושבים עם תהליההתחדשות התחום ב. האלה

רצונות ם שמתרחשים בשכונה, מה שמעו, מה יודעים )ומה חושבים שיודעים(. וכמובן שניסינו לברר מה

 והשאיפות שלהם בתחום הזה.

 היבטים חברתיים 3.2.1

 א. מאפייני התושבים שרואיינו

                                                           
6
 2הזמנה לאסיפה ראו נספח   

7
 3דף מידע ראו נספח   

8
 4פניית הקואליציה אל התושבים ראו נספח   
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ו מבחינת מוצא, רואיינ .תק בשכונהומאוד הן מבחינת מוצא והן מבחינת הו יםמגוונ התושבים שרואיינו

: הן 90-ישראלים ותיקים ממוצא מזרחי, ישראלים ותיקים ממוצא אשכנזי, ועולים משנות ה תושבים

מאתיופיה, הן מבריה"מ לשעבר והן מצרפת. שלוש הקבוצות הגדולות הן ישראלים ממוצא מזרחי, עולים 

 מאתיופיה, ועולים מבריה"מ לשעבר.

 10%-שנים(, ו 10ים בשכונה )מתגוררים בה מעל שליש מהמרואיינים הם תושבים ותיקמעל מבחינת ותק, 

 שנים. 40מעל  המרואיינים( גרים ב 9)

 

 

 ת דיור ציבורי. ודייר מרואיינות הן 1-מהמרואיינים הם שוכרים, ו 6מהמרואיינים הם בעלי הדירות,  35

 מרבית התושבים שרואיינו נמצאים בדירוג כלכלי נמוך מהממוצע, וחלק ניכר הם עובדים בלתי

 מקצועיים.

 ב. היבטים חברתיים בשכונה

על אף הקשיים שחלקם זאת , יהלאומחוברים את השכונה כשליש מהמרואיינים העידו כי הם אוהבים 

כגון בעיות ביטחון אישי ופשיעה, הזנחה של השכונה ומחסור בפעילויות לנוער. בנוסף, על אף  ,ציינו

ד כי יש חיי קהילה בשכונה הכוללים משפחה ההתייחסות לקשיי החיים בשכונה, חלקם הגדול העי

 וחברים הגרים בסמיכות, פעילויות בבית הכנסת, היכרות עם תושבים אחרים ועוד.

 לא ידוע
24% 

 5עד 
13% 

 10-ל5בין 
 20-ל 10בין  7%

18% 

 40-ל 20בין 
18% 

 40מעל 
20% 

 ותק בשכונה
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ציינו כי היו רוצים להישאר מהמרואיינים(  54%) 14בשכונה, האם הם מעוניינים להישאר  הלשאל בנוגע

 ומי שרצרבים מ כאן,גם  ו רוצים לעזוב.מהנשאלים העידו כי הי 14%לא התייחסו לנושא, ורק  11%, בה

העידו על קיום חיי קהילה מסוגים שונים. ניתן לראות מתוך הראיונות כי חיי הקהילה הם נדבך  להישאר

 משמעותי בחיבור לשכונה ולרצון להישאר בה.

 

פיה, יה השונות )יוצאי אתיוימנגד, כרבע מהנשאלים העידו כי הקשרים החברתיים בין קבוצות האוכלוס

רוסיה, מרוקו וכו'( אינם טובים, וכי מצב השכונה השתנה לרעה לאורך השנים, עם הגעת העליות הרוסית 

אלו לא ציינו כל קשר לחיי קהילה והעידו כי אינם מסתדרים עם הנשאלים מהוהאתיופית. מרבית 

 שכניהם לבניין.

 ג. היבטים חברתיים בבניין

היחסים עם לתחושת כמחצית מהמרואיינים ך הבניין, עלה כי בבדיקת מערכות היחסים בין השכנים בתו

 השכנים תקינים ואפילו טובים, כאשר מרבית המשיבים לחיוב בנושא זה הם יוצאי אתיופיה.

(, 40%-כבקרב מי שענה שאינו מרוצה ממערכות היחסים בבניין ושאין שיתוף פעולה בין השכנים )

 אוהבים אותה.  כמחצית ענו שהם רוצים להישאר בשכונה ואף

של שכנים בבניין ניתן להבין מדברים אלה כי יש המעדיפים להישאר בשכונה, אך המסגרת החברתית 

  .לא בהכרח מתאימה להם, ולכן היכולת להגיע להסכמות לגבי העתיד ברמת הבניין קשה מאוד משותף

רוצים  
 להישאר
54% 

 רוצים לעזוב
24% 

 לא ענו
22% 

 רוצים או לא להישאר בשכונה
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 קהילת יוצאי אתיופיה

חיי קהילה בשכונה, ומעל שליש מ"אוהבי כי יש  מאלה שהעידומחצית כמעט יוצאי אתיופיה היוו 

  הם ציינו לטובה את השימוש במועדון, ואת בית הכנסת של הקהילה. השכונה".

 

לגבי הרצון להישאר או  .העידו כי יש חיי קהילה בשכונה 89% ,מתוך המרואיינים מקרב יוצאי אתיופיה

העידו כי הם לא רוצים לעזוב לנושא,  לא התייחסכולם, למעט מרואיין בודד שלעזוב את השכונה בעתיד, 

  את השכונה בעתיד אלא להישאר.

   
 

מוצאים יתרון משמעותי  חברי הקהילהרבים מ .נראה כי קהילת יוצאי אתיופיה היא קהילה מגובשת

    מגורים בשכונה על אף מצב ההזנחה הגבוה שלה.ב

 

 אתיופיה
47% 

 ישראל
23% 

 מרוקו
12% 

מ "ברה
 לשעבר
12% 

 לא ידוע
6% 
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 לשעבר

 לא ידוע

 אוהבים או לא את השכונה

יש חיי  
 קהילה
89% 

אין חיי  
 קהילה
11% 

 חיי קהילה בקרב יוצאי אתיופיה

רוצים  
 להישאר
89% 

 לא ענו
11% 

 רצון להישאר בשכונה בקרב יוצאי אתיופיה
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 מרחבייםפיזיים יבטים ה 3.2.2

הפיזי הגרוע של הבניינים מוטרדים בעיקר ממצבם  מרואייניםי רוב הנראה כ :והכניסות א. הבניין

פחות מוטרדים גם ממצב הדירה שלהם ופחות מוטרדים  רואייניםהמ ומההזנחה של הכניסות. רוב

ממצבה של השכונה כולה. מצבן הפיזי של הדירות שונה, ישנן דירות משופצות כחדשות וישנן ישנות 

 לתו ומצבו. ומתפוררות, כל דייר לפי יכו

, בכניסות רבות אין חשמל והדיירים אותם מאוד מצב הבניינים מטרידיינים עולה כי רואמדבריהם של המ

בעיה פיזית נמשך במתקשים להתארגן אפילו ברמה של תשלום מינימלי לוועד בית. במצב שכזה טיפול 

 רב ולעיתים הבעיה לא מטופלת כלל.זמן 

בארבע מהן יש  .יש התייחסות למרחב המשותף ולטיפוחושבמתחם  כניסותה עשרה-רק בשמונה מבין שש

ועד בית פעיל ומתפקד שגובה תשלום קבוע ובארבע מהן נערכת גבייה מעת לעת לכיסוי הוצאות חשמל 

ותחזוקה מינימלית. ביתר הכניסות החשבונות והתחזוקה משולמים על בסיס יוזמה לא קבועה של תושב 

שקלים  80-שקלים לחודש ועד ל 10התשלומים הקבועים נעים בין עשה. זה או אחר, או שגם זה לא נ

 )בכניסה אחת בלבד(. 

הדיירים שהתנדבו נשחקו עם הזמן ולא באו אחרים  בכניסות אך בתיםנראה כי בעבר פעלו יותר וועדי 

במקומם. לעיתים ניכר כי כניסה מתוחזקת ומטופלת היא תוצאה של דייר אחד פעיל ואכפתי שמגייס 

 כסף מהשכנים או אפילו ממן לבדו את כל מה שצריך. 

מרואיינים רבים ציינו דברים חיובים בנוגע למרחב השכונתי. ציינו שהשכונה שקטה ושיש  ב. השכונה:

, ומה שאין בשכונה קיים בקרבת מקום. ציינו שהשכונה ממוקמת נהדר ושהתחבורה כל מה שצריךבה 

 ציינו את המתנ"ס כמקום חשוב ואת השתתפותם בפעילויות שבו. הציבורית טובה וזמינה. תושבים רבים 

התיאור הזה בא במקביל לתיאור ההזנחה של המרחב הציבורי, המדרכות ההרוסות והלכלוך בכל מקום. 

רבים הזכירו ודה בשעות העומס. בהמרואיינים דיווחו על עומסי תנועה כבדים ובקושי לצאת עם רכב לע

  הסמוכה. ים-ת הבנק שנפתח בנווהאת סניפי הבנק שנסגרו וא

שלושה מרואיינים אמרו שאין להם שום עניין בשכונה וכי הם לא משתמשים במתקני השכונה, כולל 

 המתנ"ס בתי הספר והחברים. 

נראה כי דיירים שקנו דירה להשקעה או כאלה ששוכרים דירה בגלל המחיר הנמוך, מתייחסים אל 

/לחסוך כסף והם אינם מעוניינים לפתח את הקשר מעבר לכך. השכונה כמרחב של הזדמנות להרוויח

לעומתם אלו שגדלו בשכונה או אלה שמתגוררים בה שנים רבות, חשים אמנם את ההזנחה, אך מודעים 

 יותר ליתרונות ויודעים להצביע עליהם.
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 התחדשות עירונית 3.2.3

אינם המכריע בו ברמות שונות. רובם עירונית, ומעורים הנושא ההתחדשות  עלתושבי המתחם שמעו לל כ

אחרים דיווחו כי קבלו  מכירים את התכניות ורק חמישה מרואיינים ציינו כי היו בכנס של המינהלת.

הביעו חוסר אמון בפרויקט וטענו ששנים  מהמרואיינים( 10%) תושבים 9 השתתפו בו.הזמנה לכנס אך לא 

( הביעו אי וודאות רבה לגבי הפרויקט: אינם ייניםמהמרוא 33%) 15-ומדברים על התחדשות עירונית, 

שירמסו את זכויותיהם, מפחדים שלא יוכלו לחזור לשכונה  יודעים על מה מחתימים אותם, חוששים

 ועוד.

מהמרואיינים למעלה מחמישים אחוזים כשנשאלו אם היו מעוניינים להישאר בשכונה או לעזוב,  כאמור,

לאחר שיפוץ בלבד ואפילו אם הפרויקט,  במסגרתאם : או בדירה בפרטבכלל  להישאר בשכונה רצון הביעו

 ללא הפרויקט כלל.

 , הבניין(10%) שהפרויקט מאפשר ברמת השכונההזדמנויות המרואיינים התייחסו להזדמנויות בפרויקט: 

הועלו שאיפות של תשתיות טובות, תחבורה ציבורית נוחה, רמת  ברמת השכונה. (39%) והדירה (41%)

הועלו שאיפות לגבי מבנה חדש  ברמת הבנייןנוך גבוהה, פעילויות לילדים ומבוגרים והימצאות בנק. חי

מרבית התושבים רצו דירה  ברמת הדירהומסודר עם מעלית, רמת נקיון ואסתטיקה גבוהים, וגינה לבניין. 

 ירה שתהיה נגישה.גדולה יותר בעלת חדר נוסף, וחלקם ציינו גם מרפסת או גינה, מקום לתלות כביסה וד

התושבים אמרו כי גדול מיש לציין כי חלק  רבע מהנשאלים רצו דירה בקומה נמוכה או בקומת קרקע.

 דירה קטנה יותר.יעדיף לגור בתושב אחד אמר כי ברצונם להישאר עם דירה באותו הגודל ו

  

 קטן יותר
8% 

 אותו הדבר
50% 

 גדול יותר
42% 

 גודל דירה רצוי
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אך בפועל סף, להבנתם מטרת הפרויקט היא להגדיל כל דירה בחדר נוש אמרומהתושבים חלק אמנם 

 מומשיםיוכלו להיות מ במרבית הדירות לא ונראה שבפועלמ"ר נוספים ) 11-הבטחת המינהלת היא ל

 חדר נוסף(. כ

ניתן לראות קשר בין הותק בשכונה לבין ההתייחסות לצרכי השכונה: רוב מי שציין כי ההזדמנויות 

לא גם בהתחדשות המרחב הציבורי בהתחדשות העירונית טמונות לא רק בהתחדשות הבניינים והדירות א

את הקשר והחיבור שיש לתושבים  להדגיש שעשוי מהשנים.  10בשכונה, הינם תושבים החיים בה מעל 

 שכונתי. -עם המרחב הציבורי ותיקיםוה

 

 

בין החששות שהועלו ניתן להבחין בשניים עיקריים: החשש מעליה בתשלומי  חששות מהפרויקט:

מדירה ישנה לדירה בבניין גבוה )בדגש על קשישים(, והחשש כי אם הפרויקט  הארנונה והתחזוקה במעבר

יצא לפועל, הוא עלול להרוס את חיי הקהילה ולהרחיק חברים ומשפחה. בנוסף, עלו גם מספר קולות 

 יה החלשה, בדגש על קהילת יוצאי אתיופיה. יבודדים שטענו כי מטרת הפרויקט היא לפזר את האוכלוס

אמרו שיש לשפר את הנגשת המידע בפרויקט. שניים מהמרואיינים כרבע : הפרויקטתהליך הסברת 

 מתוכם הציעו להוסיף הסברה באמהרית בתחנות רדיו רלוונטיות. 
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 והמלצותתובנות 

וכך גם רוב ההמלצות. חלק התובנות בפרק זה מבוסס על תשובות המרואיינים במסגרת המיפוי החברתי 

ינו לעצמנו להוסיף מעט מהידע שצברנו בנוגע לפרויקט התחדשות עירונית ואולם, בחלק ההמלצות הרש

ההמלצות במסמך זה חלות לא רק על  כלומר,אליהו ולהרחיב את המבט מעבר למתחם נורוק עצמו. -רמת

  אליהו כולו.  -המתחם בו נערך המיפוי החברתי אלא על פרויקט התחדשות עירונית רמת

  ה:ולתושבי בנוגע לשכונה תובנות

תושבי מתחם נורוק מביעים עמדה חיובית כלפי השכונה גם במצבה הנוכחי, אם כי מודעים  .א

חברתיים ופיזיים. רובם, במקביל לתיאור היבטים שליליים בשכונה,  –להיבטים שליליים 

 מצהירים שהם מעוניינים להמשיך להתגורר בה גם אחרי ההתחדשות.

הוא חזק ומשמעותי עבור בני הקהילה. בני ופית בני הקהילה האתי קהילתי של-השכונתיהקשר  .ב

ובמגורים הסמוכים זה לזה מקור תמיכה  , במוסדות הקהילתייםהשכונהקהילה מוצאים ב

 חשוב. 

בין שלוש קבוצות האוכלוסייה הגדולות,  –אם כי לא ברמה גבוהה  –קיים בשכונה מתח  .ג

יה. מדובר בעיקר בהאשמות ישראלים ותיקים, עולים מברית המועצות לשעבר ועולים מאתיופ

מצד תושבים ותיקים את העליות החדשות )בריה"מ לשעבר ואתיופיה( בהתדרדרות מצב 

וכן האשמות של תושבים ותיקים ועולים מבריה"מ לשעבר כלפי יהודי אתיופיה. ההנחה  ,השכונה

 שלנו היא כי המתיחות הזו נובעת ממצב השכונה ומהעוני השורר בה. 

ככל שהוותק עולה כך גדלה  –ה בין הוותק בשכונה לבין היחס החיובי אליה ישנה התאמה גבוה .ד

. המשמעות היא שתושבים שחיים בשכונה שנים רבות, ללא קשר לארץ החיבה למקום ולתושבים

 המוצא, קשורים אליה ומאמינים שבה יהיה להם טוב.

 יות. רבים מדיירי מתחם נורוק מתפרנסים בדוחק ועוסקים בעבודות בלתי מקצוע .ה

 :להתחדשות עירוניתבנוגע  תובנות

רק שמעו אליהו. חלקם -בינוי רמת-פינוי-רבים אינם מכירים או מבינים לעומק את פרויקט בינוי .ו

 וחלקם יודעים לגביו דברים שאינם נכונים. עליו

ודאות, חששות וחוסר אמון כלפי פרויקט ההתחדשות העירונית והסבירות למימושו, הם -אי .ז

 .רגשות נפוצים

בעלי  - חברתי והן ביחס אל השכונה-הן במצב הכלכליבמתחם קיימים הבדלים בין התושבים,  .ח

 החוששים מבוגרים, והשכונה עצמה כלל לא מעניינת אותם דירות שרכשו את הדירה להשקעה
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, כאלו הזקוקים לדירה גדולה וכאלו מתוצאותיו ליהנות יוכלו שלא ומכך התהליך מהתמשכות

 .  לקטנה וכדו'

מתחמים. פעמים ובניינים מתרחשים במסגרות החוצות קשרים החברתיים והעזרה ההדדית ה .ט

התמיכה ההדדית אינה מתקיימת בבניין עצמו וגם לא במתחם, אלא ברחבי השכונה. יתרה רבות 

 דווקא להיפרד.מעוניינים בניין  ה כניסה אובאותבמתגוררים מזאת, לעיתים שכנים 

 בנוגע לדירת התמורה: תובנות

משיבים הביעו דאגה מכך שלא יוכלו  –קיים חשש גדול מפני המהלך של התחדשות עירונית  .י

לעמוד בתשלומים השוטפים בבנייני המגורים החדשים אליהם הם מיועדים לעבור, ואולי אף 

 ייאלצו לעקור מדירתם פעם נוספת.

. תמורהבדירת התוספת של חדר מ"ר המוצעת כ 11מתייחסים לתוספת  חלק מהמרואיינים .יא

-ל היא המינהלת הבטחת בפועל אך, נוסף בחדר דירה כל להגדיל היא הפרויקט מטרת להבנתם

הדבר  .נוסף כחדר ממומשים להיות יוכלו לא הדירות במרבית שבפועל ונראה נוספים ר"מ 11

 חשוב במיוחד עבור משפחות המתגוררות בדירות קטנות.

ורה נמוכה יותר עבור הדירה )תוספת של נהלת מציעה תמימשיבים התייחסו לכך שהמחלק מה .יב

, ולכן חשבו שלא כדאי לחתום מ"ר( שהיא כמחצית התמורה שמקבלים בפרויקטים אחרים 11

 למינהלת.

 המלצות

הגרים בשכונה, לייצר מגוון פתרונות מגורים ולא  מענה שונה ומותאם למגוון התושביםלתת  .א

 להסתפק באותו פתרון יחיד לכולם.

למי שמעונין בכך, אם באמצעות דיור זמני בשכירות ואם  ים רציף בשכונההמשך מגורלאפשר  .ב

, גם אם מהלך כזה פורץ את מסגרת דשה בתוך השכונה כבר בשלב הראשוןבאמצעות בנייה ח

 את האופציה הזו יש להציג בפני התושבים עם בשלב בחירת מקום המגורים העתידי. .הפרויקט

השכונה לעבור לגור בסמיכות לחבריהם, משפחתם יתרה מזאת, יש לאפשר לתושבים מכלל  .ג

 וקרוביהם, אם הם מעוניינים בכך. גם אופציה זו צריכה להיות מוצגת בשלב הבחירה.

מה שמוציא אנשים ממעגל וכל  לחיזוק השכונה, החינוך, התרבות, התעסוקהפעילות להעמיק  .ד

 העוני. 

 .ומונגש ברור ,ידע מדויקמעם  התושבים אל להגיעו פעילות ההסברהאת  להרחיבעל המינהלת  .ה

מענה  למתןולפעול  החששות והמצוקות מהם על, לשמוע להעמיק את התקשורת עם התושבים .ו

 . שהם מעליםהולם לדברים 



 

19 
_______________________________________________________________________________ 
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 או כתמורה כספיתכתוספת חדר, תבוא לידי ביטוי לכל דירה מומלץ לקבוע כי תוספת השטח  .ז

 .מ"ר אינם בהכרח ממומשים כחדר 11 להדגיש בפני התושבים כילחילופין או בשווי של חדר, 

לוודא שהבינוי החדש ברמת אליהו ובשכונות המשלימות כולל גם מבנים שעלות התחזוקה בהם  .ח

תחזוקה קומות. לחילופין למצוא פתרון באמצעות קרן  6עד  4איננה גבוה כגון מבנים נמוכים בני 

 .ם איננו מספיקשני 10-פתרון מימון ל -חזקה אארוכת שנים שתממן את עלויות ה

 

 

 

  סיכום

אליהו, כפי שעולה מהשיחות עם התושבים, טומנת בחובה הזדמנויות רבות -ההתחדשות העירונית ברמת

עבורם, אך גם מעוררת חששות רבים בנוגע לעתיד: באיזו דירה יגורו? איך היא תיראה? באיזו שכונה? 

חלק ועוד. החדשה? מה יהיה אופי השכונה?  אילו שינויים יצטרכו לעבור? מה יהיו עלויות המחייה בדירה

פרויקט, אך חלקם הגדול מתבסס על בכל הנוגע ל מקושי בתיווך המידע המורכבמחששות אלה נובעים 

 הפרויקט, שמחייב תושבים רבים לעזוב את השכונה. מתווה

ראוי וחידוש, לשיפור  וזקוקאליהו בכלל, ורחוב נורוק בפרט, מוזנח -צבה הפיזי של שכונת רמתמלמרות ש

היתרונות הגדולים שרואים תושבי המתחם במגורים במקום זה: חיי הקהילה המפותחים,  לציין גם את 

 תחושת הערבות ההדדית בין השכנים, הקרבה לשירותים ולמסחר, הסמיכות לבני משפחה וחברים ועוד. 

ושב שרוצה להישאר בשכונה  על כן, הטיפול הפיזי בשכונה הכרחי, אך יש לעשותו בזהירות, לאפשר לכל ת

ובקהילה לעשות זאת, ולהשתדל ככל הניתן שלא לפגוע במרקם החברתי החיובי הקיים, בהתאם לרצון 

 התושבים.
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  הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירוניתהארגונים החברים  - 1נספח 

 

ת תכנון הוקמה על ידי מתכננים למען זכויו -: במקום מתכננים למען זכויות תכנון -'במקום' עמותת 

מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת 

בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת 

או אזרחית בכל הנוגע למימוש  משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית

  זכויותיהן בשדה התכנון.

: המרכז הוא גוף אוניברסיטאי הפועל בפקולטה מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי -מרכז 'הגר' 

למשפטים באוניברסיטת תל אביב והוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות 

ד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. המרכז פועל באמצעות מחקר אקדמי שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג י

 יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי שינוי' בתחום הדיור.

, פועלת לקידום מדיניות שוויונית, 1993-: אגודת יהודי אתיופיה, אשר קמה באגודת יהודי אתיופיה

ושיפור תנאי החיים ליוצאי אתיופיה בישראל באמצעות פעילות מול מקבלי ההחלטות, סגירת פערים 

תקשורת, חקיקה, כלים משפטיים, ועוד. האגודה פועלת בכל הרמות והדרגים של קובעי המדיניות 

ובחברה כדי לשנות את התפיסות הרווחות הממקמות את יוצאי אתיופיה כקבוצה אחידה וחלשה. אנו 

את התפיסה שיוצאי אתיופיה הם קהילה הטרוגנית, חלק בלתי נפרד מהמרקם  שואפים להטמיע

תרבותי של ישראל, על מנת ליצור חברה מתוקנת וצודקת, ללא דעות קדומות, פטרונות, -כלכלי-החברתי

 אפליה על רקע אתני וסטראוטיפים גזעניים. 

וצרים תרבות ואמנות מקורית מחנכים שי-: היא תנועה ארצית שמפעילה רשת של אמנים'תנועת 'תרבות

חברתיות. בנוסף, תנועת תרבות משמשת כמסלול הגשמה לנוער -יחד עם הקהילות בפריפריות הגיאו

  .וצעירים יוצרים הפועלים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית
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 הזמנת תושבי נורוק לאסיפת תושבים – 2נספח 
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 בינוי רמתאליהו-מידע על פעילות הקואליציה בנוגע לפרויקט פינוידף   – 3 נספח
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 4נספח 
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