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  טל�הגר ספירו: ש
 הסטודנטית

של תל  המקרה: נתפשותהתנהגות מרחבית ושכונות מגורי
 , תעירוני גיהופולרמו"

  ".יפו�אביב

�ת תפרותבניות צורניות של רשת הרחובות ו( עירונית סביבהשל  ההמורפולוגיהמחקר בוח� את השפעת 

וזאת באמצעות  יפו� בעיר תל אביביה יעל תפישה והתנהגות מרחבית של קבוצות אוכלוס) שימושי קרקע

   .ומורפולוגיה עירונית ;מיפוי קוגניטיבי ושכונות נתפשות; היבדלות במגורי�: מחקרשלושה תחומי 

 התייחסות כולל זו האחרונה ניתוח כאשר, יהודיתה אוכלוסייהבו הערבית אוכלוסייהב תמקדמ מחקרה

 שנות במהל" העמי� מחבר לישראלה שהגיעה לאוכלוסיי ג� א", הוותיקה לאוכלוסייה בעיקר

�  . התשעי

  

  המחקר שאלות

סביבת ( בהתגבשות שכונות נתפשות ותמעורב מורפולוגיות של הסביבה העירוניתה תכונותה כיצד. 1

� ?)המגורי� הנתפשת כשכונת מגורי

                                                                                                                                     ?המרחבית ההתנהגותבאופ�  ותמעורב מורפולוגיות של הסביבה העירוניתה תכונותהכיצד . 2 

3. � מחבר האוכלוסייה ,למשל ,הא�? חברתיות שונות קבוצות ידי�שונה על אופ�שכונות נתפשות ב הא

היהודית  ייההאוכלוסמ שונה ורהבצ מגוריה� ונתאת שכ ותתופשוהאוכלוסייה הערבית  עמי�ה

  ?דת או אתניות, תרבותסדר מרחבי שאינ� תלויי  שלהא� קיימי� עקרונות  או ,הוותיקה

  קרהמח של ההמתודולוגי

  

 תכונותבאו /בהרכב האוכלוסייה וביניה�  שנבדלותיפו �המחקר נער" בשמונה שכונות בעיר תל אביב

תפישתי מתבססי� על ראיונות עומק �ההיבט ההתנהגותי וההיבט הקוגניטיבי. שלה� ותהמורפולוגי

� לו� רבעל שאלוני� שהופצו בקרב תושבי השכונות ונותחו באמצעות סי, שנותחו באמצעות ניתוח תוכ�

ועל מפות קוגניטיביות שאות�  הנתפשתתיחו� גבולות שכונת המגורי�  על, )Q-analysisשיטת (ממדי 
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ועל ) space syntax(הניתוח המורפולוגי מתבסס על גישת תחביר המרחב  .התבקשו המרואייני� לשרטט

�   .ניתוח מפות צירי

  

  ותמסקנות עיקרי

  

  ישה והתנהגות מרחביתתפ ה של השכונה לבי�מורפולוגי הקשר בי�

רשת הדרכי� המאפיינת אותה יוצרי� מרחב התבנית הצורנית של אופ� פיזור שימושי הקרקע בשכונה ו   

ביזור מרחבי של  ,כ" למשל. של סביבת המגורי� עשוי להשפיע על סוג הייצוג הקוגניטיביה, התנסותי

מרחב ובתו" כ" לייצוג של  תושבי�השל  גדול יותרמרחב התנסותי ל, בדר" כלל, מוביל שימושי הקרקע

 תבנית צורנית אורתוגונליתעל ידי  נתהמאופיי שכונהבכי  מהמחקר עולה .יחסיתגיאוגרפי גדול 

נוטי� התושבי�  )עשויה לעודד מרחב התנסותי גדולשהמוגדרת בעבודה זו כתבנית צורנית פתוחה (

 �גורי� סובייקטיביות המשתרעות על יחסית ולתח� שכונות מ גדוללייצג קוגניטיבית אזור מגורי

לבי� ביזור של השכונה לית אורתוגונ תבנית צורניתקשר בי�  נמצא, בנוס) .טריטוריות גדולות יחסית

תבניות ( הכאוטית והציורית תבניותעל ידי שכונות המאופיינות ב .בה פונקציות השירות והמסחר

נוטות פונקציות אלו  )מרחב התנסותי גדול דעשויות לא לעודשצורניות המוגדרות בעבודה זו כסגורות 

יש לציי� שלא נמצא קשר בי� מיקו� המגורי� של התושב בשכונה לבי� . באזור מסוי� בשכונהלהתרכז 

 י�מתגוררי� התושבל, כלומר. וגודל הטריטוריה של שכונת המגורי� הסובייקטיבית הייצוג הקוגניטיבי

  . ונות סובייקטיביות דומותעשויות להיות שכ בשולי השכונה או במרכזה

  

  הקשר בי� השתייכות קבוצתית לתפישה והתנהגות מרחבית

מאופיי� כהיהודית הוותיקה והערבית ידי תושבי האזור מקרב הקבוצות �על נתפש המרחב ביפונמצא ש

מקבלת ביטוי במפות בעל תכונות חברתיות סובייקטיבי האינדיקציה למרחב . חברתיותתכונות  ידי�על

כגו� מיקו� מגורי� של משפחה וחברי� ומיקו� (יטיביות המתמקדות יותר באלמנטי� חברתיי� הקוגנ

�הכוללת לעתי� לא רק את אזור , ובתיחו� השכונה הנתפשת )מקומות מפגש ומוסדות קהילתיי

�   .או חברתי/סימבולי ו� אלא ג� מקומות בעלי ער" היסטורי, המגורי

מרגישי� שייכי� לאזור נרחב ולרוב כל פעילות�  הערביתקרב האוכלוסייה מהמחקר עולה שרבי� מ

א" מרחב� ההתנסותי הגדול אינו בא לידי ביטוי במפות קוגניטיביות של אזורי� , מתרכזת ביפו עצמה

�ת במרחב הביעה תחושות זר(אשר  ,האוכלוסייה מחבר העמי�בקרב , לעומת זאת .גיאוגרפיי� גדולי
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פני מרחב גיאוגרפי קט� ובהתא� ג� �חב התנסותי המשתרע עלקיימת נטייה ברורה למר, הישראלי

   .המרחב הנתפש כשכונת מגוריה� קט� יחסית

 ייצוגהרכבה החברתי וסגירות קבוצתית לבי� , שלילית כלפי הסביבהנמצא מתא� בי� תפישה , ככלל

  .קט� של אזור גיאוגרפיקוגניטיבי 

ביות ותיחומי השכונה הנתפשת כוללי� אזורי� בקרב האוכלוסייה היהודית הוותיקה המפות הקוגניטי

כוללות מקרב אוכלוסייה זו המפות ששרטטו תושבי השכונות ההומוגניות . גיאוגרפיי� גדולי� יותר

 אזור גיאוגרפי גדול לרוב תיחו� השכונה כוללו התייחסות ה� לרשת הדרכי� וה� לפונקציות מרחביות

כוללות התייחסות ניכרת מקרב אוכלוסייה זו ניות המפות ששרטטו תושבי השכונות ההטרוגש בעוד

   .אזור גיאוגרפי קט� יותרלרוב לפונקציות מרחביות ותיחו� השכונה כולל 

מרחביות �עולה מהמחקר שתושבי השכונות ההומוגניות מתייחסי� בצורה ניכרת לסוגיות פיזיות, ככלל

)�כגו� (בעוד שתושבי השכונות ההטרוגניות מדגישי� סוגיות חברתיות ) כגו� תשתיות ושטחי� פתוחי

  ).קבוצתי ואינטראקציה�מתח בי�

  

         בחינת  ההשערות שהוצבו במחקר זה

  

הסביבה הבנויה השפעה על המורפולוגיות של של המחקר היא שלתכונות  ונהההשערה הראש

. מהמחקר עולה שתכונות אלה משפיעות על גודל השכונה הנתפשת .התגבשות� של שכונות נתפשות

, שכונות המאופיינות על ידי תבניות צורניות פתוחות משפיעות על שכונה נתפשת של אזור גיאוגרפי גדול

מיקו� . גיאוגרפי קט� עות על שכונה נתפשת של אזורירח משפת סגורות לא בהכא" תבניות צורניו

על המרחב ההתנסותי ולכ" השפעה על שכונה נתפשת  של פונקציות שירותי� ומסחר משפיעמבוזר 

היכולת לקבוע מהמחקר עולה שישנ� משתני� נוספי� המשפיעי� על . הכוללת אזור גיאוגרפי גדול יותר

כגו� ייחודיות היסטורית ומאפייני� ייחודיי� של השכונה ביחס לשכונות הסמוכות  השכונה את גבולות

  .לה

 התנהגות על השפעה מורפולוגיות של הסביבה העירוניתה שלתכונות היא המחקר של שנייהה ההשערה

 ה�אתניי� ו�תרבותיי��ממניעי� חברתיי�ה� נגזרת  התנהגות המרחביתכי ה מהמחקר עולה .מרחבית

 ,כאמור, ותמשפיעשלה  התבנית הצורניתובשכונה ת שימושי הקרקע תפרוש. הסביבה הבנויה מתכונות

  . )היכ� התושב בוחר להסתובב והסיבות לכ"( על החלטות מרחביותג� על תפישה מרחבית ו

ובתו" כ" על מרחב , של התושבי�התנסותי המרחב ה משפיעות על היק) המורפולוגיותת תכונוה, בנוס)

  . קבוצתי�פגש בי�מלהאפשרויות 
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 את יתפשו שונות תרבותיותו אתניות לקבוצות המשתייכי� אד��שבני היא לישיתהש ההשערה

מרחב זיקה חזקה ל זה ולהבדל, שונה באופ� בפרט המגורי� ושכונת בכלל עירוני�הגיאוגרפי המרחב

ת קבוצתית א� השתייכוה –אל מול ההיבט המורפולוגי  נבחנהשאלה זו  .אלו קבוצות של ההתנסותי

י� מורפולוגיי� של הסביבה ותפישת המרחב יותר מאשר מאפיינהמרחבית משפיעה על ההתנהגות 

   ?יותר על התנהגות ותפישה מרחבית ניכרמשפיעי� באופ�  � אלהאו שמא מאפייני העירונית

 .ה� של ההשתייכות הקבוצתית וה� של מאפייני� מורפולוגיי�מצביעי� על השפעה ממצאי המחקר 

אזורי� גדולי�  היד�לכלול בשכונת המגורי� הנתפשת עלנטייה  ,כאמור, וכלוסייה היהודית הוותיקהלא

בקרב , מנגד .דבר הבא לידי ביטוי ה� במפות הקוגניטיביות וה� בתיחו� גבולות השכונה ,יותר

טני� שרטוט מפות קוגניטיביות של אזורי� גיאוגרפיי� קקיימת נטייה הפוכה של  האוכלוסייה הערבית

 �חושת שייכות רגשית למקו� לא בהכרח תיש לציי� ש. אזורי� קטני�תיחו� סובייקטיבי של ולעתי� ג

יה הערבית במיוחד אפשר יבקרב האוכלוס; בייצוג קוגניטיבי של אזור גיאוגרפי גדוללידי ביטוי באה 

  . י�מגורהכשכונת  המשורטט במפות הקוגניטיביותשתהיה תחושת שייכות לאזור גדול מזה 

מתייחסת לקשר בי� גודל הסביבה העירונית הנתפשת והמיוצגת סובייקטיבית לבי�  לישיתההשערה הש

המפות ולפיו  קשורה למודל המוצע במחקר זהההשערה . אתני בשכונה�העמדה כלפי ההרכב החברתי

�ות כאלו הכוללות מרחב גיאוגרפי קט� וכאלו הכולל: הקוגניטיביות מתחלקות לשני סוגי� עיקרי

עשויות להיות מושפעות מתפישת עול� חברתית מדירה ואילו אלו הראשונות . מרחב גיאוגרפי גדול

קורלציה בי�  על ,כאמור, ממצאי המחקר מלמדי� .הסוג השני מתפישת עול� חברתית שאינה מדירה

, זאת��ע .של ייצוג קוגניטיבי של אזור גיאוגרפי קט�פרשנות חברתית מדירה לבי� מפות קוגניטיביות 

לא ה סגור תבנית צורנית(וההיפ"  ה של השכונהסגור תבנית צורניתעל  הבהכרח מצביעתפישה כזו לא 

  . )ייצוג קוגניטיבי של מרחב גיאוגרפי קט�על  הבהכרח מצביע

  

משפיעות  ת שימושי הקרקעשתפרורשת הרחובות והתבנית הצורנית של ש מלמדי�מחקר הממצאי 

וע מכא� נית� לקב. רחבית של תושבי השכונה ללא קשר לשיוכ� הקבוצתידומה על ההתנהגות המ באופ�

דומה  תתנהגומקבוצות האוכלוסייה  :מרחביתהבדלי� בתפישה א" , כי יש דמיו� בהתנהגות מרחבית

, ונהשבאופ�  תנתפשא" בה בעת הסביבה , ה� פועלות בהתא� לתנאי הסביבה שבה, מבחינה מרחבית

ות ועקב הבדלי� הנעוצי� בתחושות התושב כלפי סביבת וחברתיות וריהיסטעקב נסיבות ככל הנראה 

  .המגורי� והרכבה החברתי
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�תפישתיי� , תפקודיי�, שכונות נתפשות מושפעות משילוב של מרכיבי� מורפולוגיי�, לסיכו

� "לכו השכונה משפיע על נוכחות ותנועה של התושבי� במרחבמיקו� אלמנטי� תפקודיי� ב. וחברתיי

 בנקודה מיקו� שימושי קרקע(לי אריכוז פונקציונ. שפעה ברורה על המרחב ההתנסותי של התושבי�ה

י מעודד הגעה לאונביזור פונקצי, ע� זאת. משות) מרחבלמנתב את התושבי� ) מסוימת מרחבית

מקו� אחד  מאפיי�ולא  מרחב התנסותי המשתרע על פני שטח גדוללמקומות שוני� בשכונה ומאפשר 

ממצאי . חיי רחוב שוקקי� יותר ולפיכ"מגוו� מסלולי הליכה  תמאפשר הפתוח ניתתבנית צור .מוגדר

�אי� , שונות אוכלוסייה ידי קבוצות�שא) ששכונות נתפשות באופ� שונה על ,אפוא ,המחקר מראי

 . נבדלות בהכרח בהתנהגות� המרחבית קבוצות אלה


