
וירושליםאלעדאביב,תלעירוני?ברחובמאוימיםמתישיםילדיםמדוע
מסרמגובההעולםעלשמסתכלחדש,תכנוןמאמצות

30מלניצקיגילי
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סלמןאמילצילום:עבורם"סכנהלהוותרקולאלילדים,נגישלהפוןיכול"הרחובבירושלים.ילדים

רובשבהבעירמתהלכיםעצמכםאתמיינו־?*

ס"מ.135הגובהאתהצתהלאהאוכלוסייה

והרמזו־החצייהמעבריהגדרות,שבהעיר

רים

$TS1$והרמזורים$TS1$

$DN2$והרמזורים$DN2$הנשקףהממוצעהראייהטווהפיעלממוקמים

שי־איןכזאת,בעירמטר.בגובהאדםשלמעיניו

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$מתב־המשחקיםגניאךחניה,למגרשירב

לים

$TS1$מתבלים$TS1$

$DN2$מתבלים$DN2$הציבוריתוהדרישהיתרמשימושבמהירות

גדולהידייםרחבתמדשאהאועירוניתלשכשוכית
עכ־אולימפית.שחייהלבריכתמהדרישהבהרבה

שיו,

$TS1$,עכשיו$TS1$

$DN2$,עכשיו$DN2$וראואלעדהעירשלשמהאתלווייזהכניסו

למציאות.הופךדמיוןכיצד

צעירהחרדיתעיראלעד,מאוכלוסייתכרבע

מ-84יותרמונההעיר.12-6בניב-7002,שהוקמה

לגילהגיעולאעדייןמהם60%כאשרתושבים,אלף
להתעלםיכלולאההנדסהבאגףהתכנוןצוותי.18

בה.החדשותהשכונותתכנוןבעתמהנתונים

בעירייתתכנוןמדורמנהלשטרן,ישעיהלדברי

היהעבורנוהמשמעותייםהשיעורים"אחדאלעד,

דו־סט־ברחובותההפרדהאייעלגדרותכשהצבנו

ריים,

$TS1$,דוסטריים$TS1$

$DN2$,דוסטריים$DN2$כשחק־בגדר.פרצותמכןלאחרמעטוגילינו
רנו

$TS1$כשחקרנו$TS1$
$DN2$כשחקרנו$DN2$ילדיםשבהםבציריםקורהשזההבנוהעניין,את

איפההלימוד,ממוסדותלביתםיומיוםצועדיםרבים

התו־מטרים.כמהשלבמרחקחצייהמעבריהיושלא

שבים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$להגיעיוכלושהילדיםכדיבגדרפרצהיצרו
אוטו־לתהנתאוהליכהלשבילעיקופיםבלימהר

בוס.

$TS1$.אוטובוס$TS1$

$DN2$.אוטובוס$DN2$חדשים,חצייהמעברינדרשיםהיכןהבנוככה

הצעידהוציריהקישוריותלענייןלבלשיםוהתחלנו

אלינושמגיעיםהיזמיםאתכיום,החינוך.ממוסדות

לב־מסביבוחומותחניותשלסטנדרטיתכנוןעם

ניין,

$TS1$,לבניין$TS1$

$DN2$,לבניין$DN2$לראותיכוליםהםשםלרחוב;שולחיםאנחנו

משחקלאזוריהצהרייםאהרשנהפכיםריקיםחניונים
ירוקותתנועהוכיכרותשמטפסים,ילדיםילדים,של
לילדים".משחקלמתחמיבשישי־שבתשהופכות

"ילדותקיסילנקו,אינההעיר,מהנדסתלדברי

שמתנהלותקטנות','אימהותהןבעירו-8בנות

פעלנולכן,הציבורי.במרחבהצעיריםאחיהןעם
,Aרובעבמסגרתגםסטנדרטיותתוכניותלשנות
זד־תמ"לובתוכניותהגג,בהסכםנחתםשפיתוהו

שיכולנואיפההעתידיות.לשכונותהמקודמות

קי־ובהםלילדיםתכנוןשלעקרונותלהטמיע
צור

$TS1$קיצור$TS1$
$DN2$קיצור$DN2$לא־פורמלייםמעבריםמיסודהליכה,מרחקי

הטמענו".רציפיםציבורייםמרחביםויצירת

הבו־התכנוןצוותיעלנמניםוקיסילנקושטרן

דדים

$TS1$הבודדים$TS1$

$DN2$הבודדים$DN2$אורבןשלהבינלאומיתבתוכניתשהשתתפו
95(1urban95ליד,וןברנרדקרןשמפעילה
מר־התוכניתובאיסטנבול.באמסטרדםהיתרבין

כזת

$TS1$מרכזת$TS1$

$DN2$מרכזת$DN2$האורבניתבקליניקהבארץמחקריתפעילות

בתכנוןועוסקתבירושליםהעבריתבאוניברסיטה

ולילדים.לפעוטותהמותאםעירוני

אביב־תלעירייתהתחילההתוכניתעקרונותאת

יפו

$TS1$אביביפו$TS1$

$DN2$אביביפו$DN2$תלקרןבעזרתשניםכשלושלפניכברליישם
בשנהוספורט.תרבותקהילהומינהללפיתוחאביב

עב־ואלעדירושליםשבע,בארעיריותגםהאחרונה,

רו

$TS1$עברו$TS1$

$DN2$עברו$DN2$הפוטנציאלאתלממשבמטרהמקצועיותהכשרות
שלצורכיהםאתוישרתשיתאיםכךעירוני,בבינוי

בעיר.הצעירותהאוכלוסיות

היאלילדיםשטובהשעירלחשובנוטים"אנחנו

לחנותומקוםאיכותייםחינוךמוסדותבהשישעיר

כך,אחראותווכשאוספיםבגןהילדאתכשמורידים
שהילדיםהאורבניתשהסביבהשוכחיםאנחנואבל
הרחובהבית,סביבתבתוכהומתהלכיםגדלים

ההתפתחותעללהשפיעיכוליםהציבוריתוהגינה

מפ־פחותלאשלהםוהרגשיתהקוגנטיביתהפיזית,

עילות
$TS1$מפעילות$TS1$

$DN2$מפעילות$DN2$,"מנהלתסילברמן,אמיליד"רמסבירהבהוג

לגיאוגרפיהבחוגסגלוחברתהאורבניתהקליניקה

אקדמיתמנהלתששימשההעברית,באוניברסיטה
אדלר.נגההרכזתלצדהתוכניתשל

היכןשונותמעריםתכנוןצוותי"כששאלנו

שה־לנוהסבירולפעוטות,מעוןלבנותנכוןהכי

קרבה

$TS1$שהקרבה$TS1$

$DN2$שהקרבה$DN2$מהשכו־ביציאההראשייםהתנועהלצירי

נה

$TS1$מהשכונה$TS1$

$DN2$מהשכונה$DN2$ביותרהחשובהפרמטרהיאהעבודהלכיוון

אולטבעהקרבהולאמעון,שלמיקוםבבחירת

מט־גילויהיהזהכחוקרת,גירויים.עםלגינות

לטל;
$TS1$;מטלטל$TS1$

$DN2$;מטלטל$DN2$,בכיתיכךכללמההבנתיפתאוםוכהורה

עלבטוןעטוףסגורבמעוןשליהילדאתששמתי
הנ־הטכני"השיקולסילברמן.מודהראשי",כביש

חה

$TS1$הנחה$TS1$

$DN2$הנחה$DN2$מייצראניאםכמושאלותולאהמתכננים,את

אניאםאוובריאה,בטוחהחייםסביבתלילד

היל־עלהחשיבהאותו.ומפתחחוויותלומייצר
דים

$TS1$הילדים$TS1$
$DN2$הילדים$DN2$בדיוקמתכנניםאצלמושרשתלהיותצריכה
ניידותומוגבלותנגישותעללהשובשיודעיםכפי

וקשישים".למבוגרים
ציבורייםמרחביםבתכנוןגםסילברמן,לדברי

מעדיפיםמתכנניםופארקים,משחקיםגינותכמו

עתי־תביעותשימנעווסטריליים,מגונניםמתחמים

דיות

$TS1$עתידיות$TS1$

$DN2$עתידיות$DN2$כמוגירוייםיצירתפניעלהמקומית,לרשות

רהוב,על"כשמדבריםחווייתיים.ומתקניםזורםנחל
הצללה,עלולארכב,לכליחניהמקומותעלחושבים
לילדים",אינטראקטיבייםפעילותמרחביאונגישות
סילברמן.מסבירה

להםישההורה.שלנספחיםרקלאהם"ילדים
אומרתאחרת",הרחובאתחוויםוהםמשלהםצרכים

החייםמרחביעלשמשפיעיםכמי"לנוסילברמן.

ולה־ללמודשלהםהיכולתלגביאחריותיששלהם

תפתח

$TS1$ולהתפתח$TS1$

$DN2$ולהתפתח$DN2$בחדראובלוביבגינה,ברחוב,שוהיםשהםבזמן

ילדיםמרחיקיםאנחנוכמהלראותנדהמתיהמתנה.
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מנ־ופציעותמאלרגיותחששותוכמהמגירויםמטבע,

חות

$TS1$מנחות$TS1$

$DN2$מנחות$DN2$לבנות׳לאאומריםלילדים.התכנוןאתומגבילות

בגינתחוללשים׳לאענף׳,ליפוליכולכיעץ,ליד

ולחסוםחתולים׳צואתתיאסףשלאכדיהשעשועים
האלההפחדיםכללכביש׳.לרוץיכולהילד׳כיבגדרות

ולאלילדים,לנגישלהפוךיכולהרחובאבלנכונים

עבורם".סכנהלהיותרק

בסכנההתקינהההתפתחות

מהירהדמוגרפיתבצמיחהמתאפיינתישראלמדינת

.oecdבמדינותהגבוהיםהםבההילודהושיעורי

מנועהןבישראלוהחרדיותהערביותהאוכלוסיות

במיוחדבולטובהןהדמוגרפית,בצמיחהמשמעותי

קבו־מטר.לגובההתכנוןפרדיגמתבפיתוחהצורך
צות

$TS1$קבוצות$TS1$
$DN2$קבוצות$DN2$באוכלוסייה,ביותרהמהירבקצבגדלותאלה
היהודיםאתהמאפייןמזהנמוךבהןהממוצעוהגיל

שערךהמדינהשלמצבתמונתלפיהלא־חרדים.
בישראלהחברתיתהמדיניותלחקרטאובמרכז

האוכלוסייהשיעורהחרדיהציבורבקרבב-8102,

הערביתבאוכלוסייה;56%הוא18לגילמתחת

.28.5%הלא־חרדיםהיהודיםובקרב;43%

לעלותצפויהוחרדייםערבייםביישוביםהצפיפות
וערביםהרדיםשלבבעיהמדוברלאאךהבאות,בשנים

הציפוףלנוכחלשפרשישרוחביתבעיהאלאבלבד,
לצ־הגדולות.בעריםוהמתחדשותהחדשותבשכונות

פיפות

$TS1$לצפיפות$TS1$

$DN2$לצפיפות$DN2$והתפתחותם.הילדיםעלמיידיותהשלכות

ה-02המאהשלה-07משנותשנערכומחקרים

אתלהגדילהגוברהצורךעלמצביעיםהיוםועד

החינוךבמוסדותלילדיםהמוקצההסטנדרטיהשטח
,5-4ל-5בעולם()ממוצעמ"רמ-3.3הרךלגיל מ"ר5 מ

נמצאושבהםמחקריםעלנשענתהזאתההנחהלילד.

בר־המופרשהקורטיזולהורמוןשלגבוהותרמות

מות

$TS1$ברמות$TS1$

$DN2$ברמות$DN2$בקרבמועקהאודחקלמצביבתגובהגבוהות
צפיפות.בתנאישהתחנכו3.5-1.5בני

במ־פרידדבורהשערכהמחקרלפיזאת,עם

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$שעההוראותכיעלה,95אורכןפרויקט

החינוךומשרדהתכנוןממינהלב-7102שיצאו
בגי־לפעוטותברוטוהשטהאתלצמצםמאפשרות

לי
$TS1$בגילי$TS1$

$DN2$בגילי$DN2$1.4בו־ולילדיםלילד,מ"רל-6.2שנתייםעד

גרים

$TS1$בוגרים$TS1$

$DN2$בוגרים$DN2$אתגםכוללברוטוהשטחמ"ר.2.2עדיותר

עלאומרזהמהוהריהוט.המיטותהאחסון,ארונות
בק־גבוהיםצפיפותערכישתחתשלנו?הילדים
בוצות

$TS1$בקבוצות$TS1$
$DN2$בקבוצות$DN2$ובמשכיהמערביבעולםמהמקובלגדולות

ההת־מלאעבודהיוםבמסגרתארוכיםחשיפה

בסכנה.נמצאתשלהםהתקינהפתחות

התוכנית,וביוזמתבאחרונהרקסילברמן,לדברי

החי־משרדימטעםנציגיםהכוללתהיגוי,ועדתקמה

נוך,

$TS1$,החינוך$TS1$

$DN2$,החינוך$DN2$שלדרישותשיבחנווהשיכון,והבינויהתחבורה
לאחרמהדש,לילדיםוציבורחינוךמרחביהתאמת

"בקרוב,שנים.עשרותבמשךמהותיתעודכנושלא
ילדיםכ-001יגורומהםאחדשבכלמגדליםנראה
סי־חוזהחינוך",מוסדותבתוכםויהיולגילמתחת

לברמן.
$TS1$.סילברמן$TS1$

$DN2$.סילברמן$DN2$נכוןוניצולקהילתיתקומהללאזאת,"עם
יל־נראההשכונתיים,והמרחביםהרחובותרשתשל
דים

$TS1$ילדים$TS1$
$DN2$ילדים$DN2$במרחבילדיםשלרבמספרבמצוקה.רביםוהורים

המרהב".עלמחדשלחשובאותנומחייבמצומצם

ומגווןתנועההמאפשרמרחבכיעולהמהעבודה
התנדנדות,מסתור,מקומות)גבעות,בההתנסויותשל

ואינטלקטואליתפיזיתלהתפתחותחשוביםמרקמים(
ולחקורלגלותלילדיםמאפשרהמרחבילדים.של
מוטריקהשלפעילויותלפתחשלהם,היכולותאת

כא־ובתנועות.בגוףושליטהמסוגלותתחושתגסה,

שולייםלא

אוכלוסיותלסיב-8102,בישראלהילדים*שיעור

56%

43%
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החילוניהציבורהערביהציבורהחרדיהציבור

סאובמרכזמקור:18גיל*עד

לגלותלילדיםמאפשרהמרחב

שלהם,היכולותאתולחקור
מוסריקהשלפעילויותלפתח
ושליטהמסוגלותתחושתגסה,

התנועהכאשרובתנועות.בגוף

נוצרותהמידה,עליתרמוגבלת

ואי־תסכולשלתחושות

שקט,

$TS1$,ואישקט$TS1$

$DN2$,ואישקט$DN2$קיצוןבמקרישעלולים
התנהגותיותלבעיותלהוביל

צ׳פלןג׳נסצילום:

"ילדיםסילברמן:אמיליד"ר

ההורה.שלנספחיםרקלאהם

והםמשלהםצרכיםלהםיש

מדהיםאחרת.הרחובאתחווים

מרחיקיםבישראלכמהלראות
אומרים,ומגירוים.מטבעילדים
ליפוליכולכיען,לידלבנות׳לא

בגינהחוללשים׳לאאוענף׳,

חתולים"׳צואתתיאסףשלאכדי

ומואציםנוצריםהמידהעליתרמוגבלתהתנועהשר

קיצוןבמקרישעלוליםואי־שקט,תסכולשלתחושות
התנהגותיות.לבעיותלהוביל

הביתגבולותאתלהרחיב

שטחילהגדלתהמומלציםהפתרונותברירה,בהיעדר

בתנאיהציבוריים,במרחביםמיטבילשימושנוגעתהגן

למבניםוקרבהובטיחותיתנוחהגישהשמתאפשרת
שתופעתהבינואביב־יפותלבעירייתלמשל,כךאלה.

ואףתיעלם,לאגבוההבצפיפותהקומפקטיותהדירות

המרחבבפיתוחעסוקיםבעירייהזאת,לנוכחתתחזק.

הביתי.הסלוןשלישירכהמשךהציבורי

העירונייםהצעצועיםמחסניהיאלכךדוגמה

צעצו־שכולליםבן־גוריון,ובשדרותשנקיןבגינת

עים

$TS1$צעצועים$TS1$

$DN2$צעצועים$DN2$הביתהבדרכםכברלתושביםהמיועדיםובימבות

תו־תעודתבהצגתמותנהלמתחמים)הכניסהמהגן

שב(.

$TS1$.)תושב$TS1$

$DN2$.)תושב$DN2$,אתהאחרונהבשנההעירייהמפעילהבמקביל

ביןהצהרייםאחרבשעותשנוסערכבה"משהקאוט•",
עלהמבוססיםמשחקים,ומפזרבעירציבורייםגנים
אלהמשחקיםוהרכבה.חולבמים,ושימושחושיגירוי

הציבורי.במרחבוילדיםהוריםשלפעילותמעודדים

פעו־עבור'מתים׳אזוריםלהשמישהוא"הרעיון

טות

$TS1$פעוטות$TS1$

$DN2$פעוטות$DN2$גםולהרוויחהבית,גבולותאתלהרחיבכדיוילדים

בשמתהאדריכליתמסבירההקהילה",עםהמפגשאת

אביבבתל95אורבןתוכניתאתשניהלהצפדיה־וולף,

במינהלקהילתיופיתוחלתכנוןהיחידהמנהלתוכיום

אביב־יפו.תלבעירייתוספורטתרבותקהילה

עדלידהשמגילמראיםבינלאומיים"מחקרים

עלביותרהמשמעותיתבצורהלהשפיעאפשר
יל־אצלותקשורתקוגנטיביתמיומנותהתפתחות

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$,לתפישתנו,חשובה.הרךבגילההשקעהלכן
הסבי־שלגםאלאההורים,שלרקלאהיאהאחריות

בה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$צריכהלגןהדרךגדלים.הילדיםשבההעירונית

מלאהרכב,בכליבנסיעהרקולאבהליכהנוחהלהיות

חוויותבהשיהיוגינהתהיהחזרהושבדרךבגירויים

ומשחקים".עץמים,גבעות,חושיות,
למ־עירנהפכהאביב"תלצפדיה־וולף,לדברי

שפחות

$TS1$למשפחות$TS1$

$DN2$למשפחות$DN2$מה־7.5%וכיוםלצעירים,רקולאצעירות

תושבים

$TS1$מהתושבים$TS1$

$DN2$מהתושבים$DN2$אתלראותרוציםואנחנוומטה,בניהם

שלשורהנקטנוכך,לשםשלהם.העינייםדרךהעיר

חלב,טיפתסניפישלהפיזורהגברתביניהםצעדים,
ופעו־להוריםדיגיטףוכרטיסהרךהגילאגףהקמת

טות,

$TS1$,ופעוטות$TS1$

$DN2$,ופעוטות$DN2$המדינהשעליוהרךהגילשלהוואקוםלתוך

אחריות".לוקהתלא

בהפי־חשובשותףהואהעירפנישיפוראגףגם

כת

$TS1$בהפיכת$TS1$

$DN2$בהפיכת$DN2$מהוצאתלילדים;ושמישמזמיןהציבוריהמרחב

אתשישמשורוטשילד,לשדרותגדוליםפופים

ואחרהבוקרבשעותוהפעוטותהמטפלותהאימהות,

שניתןחולוארגזימחצלותשלהוצאהדרךהצהריים,
ולאפשרלעודדכדיבן־גוריוןלשדרותבערבלסגור

העיר.ברחבותמשחקיות

שינוישלראשוניםניצניםקיימיםבירושליםגם

עינבלמשל,כךהמסורתיים.הילדיםבמרחביגישה

פיילוטיםהובילהירושלים,בעירייתאדריכליתעצמון,

"בקטמוניםהכרם.ובביתבקטמוניםמשחקגנילשיפוץ

שמ־4-0בניהםהשכונהמתושביש-%21הבנוח-ט,

גיעים

$TS1$שמגיעים$TS1$

$DN2$שמגיעים$DN2$נמוךסוציו־אקונומיבמצבילדיםמרובימבתים
הואהציבוריהשטחעבורם,מ"ר.55שלממוצעובגודל

ציבורשיתוףהליכי"עשינועצמון.מסבירהכורח",

רגמיםבעצמםהכינווהםגן,בגיללילדיםייחודיים

עםיחדעברנובהם.לשהקרוציםשהםמתחמיםשל

סביבהביצירתחזקצורךועלההחינוךומוסדותהגננות

בכלפעילותבושישגןנוצרוכךוחווייתית,טבעית

הופעות".ובמתלימודאזורימאכל,יערהיום;שעות
יוזמותמהשטחעלוציונהבנםסילברמן,לדברי

משות־צעצועיםלאחסוןמחסניםליצירתקהילתיות

פים

$TS1$משותפים$TS1$

$DN2$משותפים$DN2$לחדרהבניין,שללדשאשמוציאיםהשכונה,לילדי
אףהעירייהבאלעד,הקומות.אחתשלללוביאודיירים
בעירמגוריםמקבצישבוניםמהיזמיםדרישההוסיפה

פר־שטחים)עללבנייניםמתחתמשהקשטחילהקים

טיים

$TS1$פרטיים$TS1$

$DN2$פרטיים$DN2$,)האח־אתעצמהעללקחהוהעירייהמשותפים

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$רבות.למשפחותמענהשיתנוהגינותלתחזוקת

ולכןומאורגןהזקהקהילתיהמבנההחרדיים"ביישובים
שטרן.אומריותר",מהרצפיםהקהילתייםהצרכים

בוותמ"ל"המתכננים

בתקנים"לעמודרוציםרק

החינוךאגףאתמנהלבארי,מרדכיהרבמסבירמנגד,

בש־גםלילדיםבתכנוןהקשייםאתאלעד,בעיריית

כונות

$TS1$בשכונות$TS1$

$DN2$בשכונות$DN2$.עודפותחיםאנחנולימודיםשנת"כלהחדשות

צורךהזמןכלוישיום,ומעונותגניםספר,בתיועוד
ארוךתכנוןעלשמקשהמהדחופות,בבעיותלטפל
מקסימליתבצורהמיטיבמענהיצירתועלושקולטווח
כךכל"כשישבארי.אומרוצורכיהם",הפעוטותעם
זהאםגםמיידיתבצורהלפעולצריךילדים,הרבה

למעון".אולפנהאודירהלהפוךמצריך
וני־"כפתרוןכימסבירהקיסילנקוהעירמהנדסת

צול
$TS1$וניצול$TS1$

$DN2$וניצול$DN2$והבנושימושיםלעירובפנינוהמרהב,שלמרבי

גםלשמשיכולויותרקומותשתיעםחינוךשמבנה

והמקווההכנסתביתבסביבתגםכנסת.כביתוגםכגן
ילדיםגןיצירתכמולילדיםשנועדושימושיםשילבנו

להפך".אוהמקווה,שלהגגבקומת
שי־מחוללרכיבמהווהוהקישוריותהנגישותנושא

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$,רבות,בעריםלשינויוקשהפתוראינואךלילדים

מא־לשנותיותרקשהקיימותתחבורהתשתיותשכן

שר

$TS1$מאשר$TS1$

$DN2$מאשר$DN2$לנויששבעבבארג׳שכונה"לידמשהקים.גינת

לביארועימספרילדים",עבורנהדרשעשועיםפארק
מהשכונהאליושההגעה"רקשבע,בארהעיראדריכל

מטר.מ-055יותרשלבהליכהכרוכהחציהמעברדרך

הליכהזוהיבןוילדשנהחציבןילדעםאמאעבור

זה,אתכשמביניםבפארק.השימושאתשמייתרתקשה,

למד־היחסאתגםבתכנון.תפישתיהשינוימתחולל
רכות

$TS1$למדרכות$TS1$
$DN2$למדרכות$DN2$,אסורכיילדיםמכשילותשהןכשהבנושינינו

להתהלךיוכלושהילדיםבמקוםהפרחים,עללדרוך
יהיוהחדשותבשכונותבצומה.ולגעתביניהםבבטחה

דורשזהכלהמדרכה.בצדלילדיםנגישיםעפרשבילי

שלהמעורבותובקרבהמתכנניםאצלתודעתישינוי

המקומית".הרשות
העירו־התכנוןשצוותישטרןמעידלמשל,באלעד

ניים

$TS1$העירוניים$TS1$

$DN2$העירוניים$DN2$מתכננישלמקובעותבתפישותלהילחםנאלצים

ריקותחניותשישמסביבנורואים"אנחנוהוותמ"ל.
הםהתנועהיועציאבלאותן,לבטלרוציםוהתושבים

שלאאףבתקן,שנעמודכךעלונלחמיםשבפיגוראלה

רבהוהישענותלמשפחהאחתמכוניתפהוישצריך

המ־אתלהשקיעמעדיפיםאנחנוציבורית.תחבורהעל

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$ריקותחניותפניעלמשחקושטחימעבריםביצירת
גדרות".ביןשכלואיםציבורשטחיאו

הערה



