
הגינה הקהילתית  

 בבת גלים

שנפתח בבת  ר'פארמקלצקורס 

 הפרוייקטגלים בעקבות 

 התכנון באזור בעיות
  

 בשכונה
 ילדים עם למשפחות בעיה זו משחקים גני אין•
 מוגבל דירות מצאי•
 (...למדינה ביחס מבוגרת עיר שהיא) לחיפה ביחס מבוגרת אוכלוסיה•
 מנותקת ,עברית דוברת לא שבחלקה אוכלוסיה קליטה מרכז•
  הרבה .תיכון ספר בית אין .סגירה בסכנת היסודי הספר בית•

 שכונה מחוץ לומדים ,ביסודי גם ,מהילדים
  הדרומי חלקה בין הניתוק להגדלת לגרום עלולה אלנבי מחלף פתיחת•

  יתרונו שחיקת) וזיהום רעש מפגעי של ולהגברה ,השכונה של לצפוני

 .(השיכון של היחסי

 
 (הבריגדה שיכון) ההתערבות באזור

   מוזנחים מהמבנים חלק ,וישנות קטנות דירות•
 "(פשע משפחות"...ו) נפש פגועי ,מוגבלים "קצה" אוכלוסיות ריבוי•

 התכנון באזור פוטנציאלים
  

 בשכונה
 מהעיר ובידודה מגודלה הנובעים בשכונה קהילתיים מאפיינים•
 ,תלתן ,לרפואה ס"ביה) האקדמיים למוסדות קרבה :לסטודנטים יתרונות•

 (הנמל קמפוס ,ו"ויצ
 שמקודמים תיירות מיזמי ,המערבי הנמל ,ם"רמב :לתעסוקה פוטנציאל•

 בשכונה
 משיכה גורם :לים קרבה•
  מנוף להוות יכול ולכן ,בשכונה מבקרים עוד יכניס המתוכנן אלנבי מחלף•

   כלכלי
  

 (הבריגדה שיכון) ההתערבות באזור
 כביש ללא ציבורי ומרחב קהילתיות מאפשר ומסוגר קטן מתחם•
   בה להשתקע ורוצים בשכונה שמעורבים צעירים :'גלים עמותת'•
  ולקשרם לפיתוחם פוטנציאל :(מוזנחים) למבנים צמודים פים"שפ•

 המרכזית לשדרה
   .ציבור ושרותי מבני וריכוז לפיתוח פוטנציאל :ריקים פתוחים שטחים•

 (כשלב מקדים לגיבוש התכנית)ניתוח המצב הקיים 

 הסטודנטים לכפר פרוייקט תיק תמצית
 (לשכונה והתאמתן, מבחן ממקרי מסקנות)

  
 .הסטודנטים ידי על עצמאית שכירות•
 .40-60 :הסטודנטים מספר•
 כדוגמת) מחייב לא אך ,קרובות שיהיו עדיף - הסטודנטים של הדירות צפיפות•

  .(הדר של המקרה
 .שונים לימוד ומוסדות ממקצועות - הסטודנטים הטרוגניות•
  אנו .שונות וקרנות ם"רמב ,היהודית הסוכנות ,ח"לפר לפנות ניתן - המלגות מימון•

   .רווח תייצר הסטודנטים מפעילות שחלק לכך שואפים
   .חברתית פעילות לביצוע והן הסטודנטים לגיבוש הן הכרחי - מועדון•
 הבוחן ממקרי אחד בכל קיימת - שכונתית גינה•
 אחד בכל ,שונה באופן ,התגבש - (הלימודים תקופת בסוף גם) התיישבות גרעין•

 .הבוחן ממקרי
 פעילות ליזום וגם ,קיימים ארגונים לפעילות להצטרף ניתן - חברתית פעילות•

 .ראויים המתווים שני .חדשה
 בפשיעה ירידה הורגשה ,האזור חזות שופרה הבוחן במקרי - הכפר השפעות•

 .לאזור נוספים סטודנטים של משיכה ונוצרה
 .הסטודנטים כפר לפעילות משמעותית תוספת מהווה - שנים"ש גרעין•
  ,בשכונה עסק לפתוח המעוניינים לסטודנטים - עסקית יזמות קורס הפעלת•

 .י"מט של בסיוע
  תיערך שבסיומה ,שנים 5-6 של תקופה לקבוע מציעים אנו - פעילות תקופת•

 ,היקף באיזה ,תימשך פעילותו אם ייקבע ולפיה ,הכפר יעדי השגת של בדיקה

 לקחת שיוכל התיישבות גרעין יתגבש הזה שבזמן מעריכים אנו .נוסף זמן ולכמה
 .(כהתנדבות וחלק ,כעבודה) הכפר פעילויות רוב את עצמו על

  
  בבאר ,בהדר הכפרים מנהלי עם ראיונות ועל ,(חיפה) בהדר הסטודנטים כפר של ח"דו על מתבסס

 "(איילים" עמותת כפרי) ודימונה שבע

 

תכנית השכונה  

שילוב  : העתידית

תכניות קיימות עם  

 הפרוייקט


