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מבוא

ואתרים  מבנים  סקר  בגבעתיים  נערך  תשע”ב  בשנת 
כחלק  אלף,  יעל  שימור  אדריכלית  בהנחיית  היסטוריים 
מקורס במסלול לתואר שני “שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות”,  
בר  באוניברסיטת  וסביבה  לגאוגרפיה  במחלקה  המתקיים 
אילן בראשות פרופסור עירית עמית-כהן. קורס סקר השימור 
העירוני נבנה זה מספר שנים בשילוב של טכנולוגיות למידה 

וייעוץ של יובל שפרירי.

בפרויקט  וקהילה  סטודנטים  של  פעילות  לחבר  הרעיון 
סקר, קרם עור ביוזמה משותפת של אוניברסיטת בר אילן,  
במהלך  גבעתיים.  ועיריית  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
הקורס ערכו הסטודנטים פרויקט סקר בשכונות שהן אבני 
דרך בהתפתחותה של העיר: שכונת ארלוזורוב, שכונת פועלי 

הרכבת ומתחם לביא ושכונת גבעת רמב”ם.

לשימור,  אתרים  מצאי  לגבש  הייתה  הסקר  פרויקט  מטרת 
מדיניות  בפיתוח  והקהילה  הרשויות  את  ישמשו  שתוצריו 
השימור בעיר.  הקורס הורכב משיעורים תאורטיים וסדנאות 
אנשי הקהילה. את  בליווי של  סיורים  נערכו  בשטח, שבהן 

הסיורים תיעדו תלמידים מאורט גבעתיים. 

ואתרים  מבנים  ונתגלו  עשירה  היסטוריה  נחשפה  בסקר 
מבני  של  במקבץ  מדובר  לעתים  לרבים.  מוכרים  שאינם 
של  מרקם  המשמרים  ארלוזורוב,  בשכונת  צנועים  מגורים 
רחוב טיפוסי המתעד את ראשיתה של השכונה, ובו חלקות 
מהלכי  אלה  לעתים  עזר.  משקי  לשמש  שנועדו  מאורכות 
מדרגות המטפסים במעלה הגבעה ושדרות פיקוס יפות נוף 
השכונה.   מייסד  טייבר  ישראל  דאג  שלהם  רמב”ם,  בגבעת 
זהותה  התבהרה  ההיסטוריים  המקורות  ניתוח  בעקבות 
רמב”ם  גבעת  הייחודי.  ואופיה  שכונה  כל  של  המקומית 
ומבני  תשתיות  עם  אחת  כמקשה  מראש  תוכננה  למשל, 
לעומתה  הקהילה.  לרווחת  ובריכה  כנסת  בית  כגון  ציבור, 
והתפתחה  “מושע”  אדמת  על  נוסדה  ארלוזורוב  שכונת 

באופן ספורדי לאורך רחוב ארלוזורוב.

זה לנסות לנתח את תפקידן של טכנולוגיות  מטרת מאמר 
השימור  תפיסות  בשינוי  הרשת  תרבות  ושל  חדשות 
בפרקטיקה ובאקדמיה. במאמר נתמקד בפרויקט סקר עירוני 
שנערך בקורס אקדמי שהתבסס על מעורבות של סטודנטים 
אלו  המקומיים.  הסיפורים  בחשיפת  הקהילה  של  ושיתוף 

בין  החיבור  את  ויצרו  חדשות  משמעויות  למקום  העניקו 
האנשים למקום. נוסף לכך, זהו כלי לשכנוע מקבלי החלטות 
בעירייה וברשויות התכנון באשר לפוטנציאל הטמון באתרים 

אלה לעיצוב מורשת התרבות והזהות המקומית. 

בסקרי שימור בולט הקושי בהערכת המשמעות התרבותית 
ערכו.   ואת  המקום  מהות  את  להבין  כלומר,  מקום.  של 
וחוויה  רגשות  מתרגמים  איך  השאלה:  נלווית  זה  לקושי 
של  אנושיים,  מפגשים  של  וחלל,  מרחב  של  חושית 
למקום?  סיפור  שמחברים  תכנוניים  לכלים  וריח  אור 
יותר עם הגישות המשתנות  זו הופכת מורכבת  התמודדות 
מישורים:  במספר  לביטוי  באות  אלו  השימור,   לתהליך 
האדריכליים  בהיבטים  לשימור  גישות  התרכזו  בעבר 
תפקידו  על  כיום  הדגש  לעומת  המקום,  של 

 של המקום ההיסטורי במישור הקהילתי;  
ריכוזיים,  החלטות  קבלת  לתהליכי  התרגלנו  בעבר 
מקום  יותר  יש  וכיום  והיררכיים,  מוסדיים 

 לגישות פלורליסטיות הצומחות מהשטח;  
כיום אנו עדים להכרה גוברת בערך של הנרטיבים המקומיים 
והלאומיים; הממלכתיים  לנרטיבים  כאלטרנטיבה  או   לצד 
יוצאי  המיוחדים,  למקומות  המוענק  לערך  בניגוד  כיום, 
ההערכה  גוברת  ביותר,  והעתיקים  המונומנטליים,  הדופן, 
ו”מוכרים” כחלק מ”...טיפוח מקום  “קרובים”  גם למקומות 
ובחינוך  היום-יום  בערך  קיומית  והכרה  היום-יומי,  החיות 

לקראת הגשמת מלוא אפשרויותיו.” )נוי 2011: 231( 

לרוב  מקצוע,  איש  להזמין  רשות  נוהגת  סקר  לערוך  כדי 
אדריכל. הרשות מכתיבה לו את מסגרת הסקר, והוא יוצא 
לשטח ומסמן את המבנים ואת המרקמים המיוחדים. אולם 
לזהות את המקומות שאין  איך   – זה מעלה שאלה  תהליך 
להם בהכרח ערך אדריכלי יוצא דופן, והם לאו דווקא עדות 
לאירוע היסטורי לאומי המצוין בספרי ההיסטוריה. ובמילים 
את  המעגנים  מקומות  אותם  את  חושפים  כיצד  אחרות, 
הזיכרונות הקולקטיבים של הקהילה ומגלים מ’בפנים’ את 

המקומות שהם חלק מהיומיום שלה ומזהותה? 

הראשונית  מההתרשמות  בגבעתיים,  שנעשה  בסקר  ואכן, 
ההיסטוריים  האלמנטים  את  לזהות  קשה  היה  בשטח 
הראויים לשימור. במהלך השנים נבלעו אלה בתוך הבנייה 
כתובים  מקורות  העיר.  שידעה  המואץ  והפיתוח  החדשה 
ששיקפו  המבנים  ואת  השכונות  את  תיעדו  בלבד  מעטים 
היסטוריה  את  לחשוף  וכדי  המקומית,  ההיסטוריה  את 
הקהילתית  היה הכרח להתבסס על ניתוח צילומים ומפות 
היסטוריות, ובעיקר על מידע בעל פה מבני המקום, שביטאו 

מגוון קולות וזוויות מבט מגוונות.
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אתגרי הקורס

בהוראת השימור נחשפות שתי בעיות:

הראשונה נוגעת להכשרה של סטודנטים שזה להם המפגש 
משמעות  של  הערכה  לבצע  השימור,  נושא  עם  הראשון 
שהוא  נושא  מקצועית,  ברמה  היסטורי  אתר  של  תרבותית 

מורכב גם בעבור אנשי מקצוע מנוסים. 

מהסוקר  נדרשות  היסטורי  אתר  של  המשמעות  להערכת 
שונים  מתחומים  ידע  בין  שילוב  על  המבוססות  מיומנויות, 
לבין ניסיון מעשי. לרוב אלו נרכשות באמצעות לימודי שימור 
מומחה.  אצל  כמתלמד  להתנסות  הודות  ובעיקר  כלליים 
לימוד המתודה והפרקטיקה לעריכת סקרים  דומה לרכישת 
מיומנות ב’שיטת חקר’. מודל הקורס מבוסס על סטנדרטים 
הנהוגים  מורשת  נכסי  של  וההערכה  מחקר  לשיטות 
בארה”ב1 ובאנגליה.2 בישראל זהו ניסיון ראשון לבנות קורס 
לסקרים  שתתאים  מתודולוגיה  לנסח  גם  ובאמצעותו  כזה, 

מקומיים.

השנייה היא שילוב של סיפורים אישיים בהערכת המשמעות 
של מקום כדרישה גוברת של המדיות החברתיות החדשות 
הקיימות כיום. לא ניתן להתעלם מכך שלכל אחד יש כיום 
אפשרויות מגוונות לשתף אחרים במידע על מקומות המצוי 
אצלו, בחוויות האישיות ובמיתוסים הלאומיים והקהילתיים 

המכוננים.

איך מעריכים מקום? ומי מעריך אותו? איך מאפשרים את 
ריבוי הקולות בקהילה? שאלות אלה הן מרכזו של הקורס, 
המציע דרכים להתמודדות עם הגישות המשתנות ובמיוחד 
של  והכשרה  אותנטית  למידה  חוויית  של  האתגר  עם 
מורכב  בתהליך  מיומנות  הדורש  סקר,  בעריכת  סטודנטים 

של הערכת משמעות תרבותית, בעידן תרבות הרשת. 

רקע תאורטי

סקר  פרויקט  על  קורס המבוסס  למידה מבוססת מקום. 
שימור מובנה הוא מקרה מובהק של ‘למידה מבוססת מקום’ 
זו  מתודה  של  בולטים  מייצגים   .)Place Based Learning(
הם רוסו, תורו, דיואי וממפורד )אור 2009(.3 למידה בהקשר 
בהרבה  קדומות  חינוכיות  מגישות  חלק  היא  לסביבה 
יישומה  את  מעודדת  הרשת  תרבות  אולם  הרשת,  מעידן 
שכבר  בכלל,  ושיתוף  פעולה  שיתופי  של  בפיתוח  למשל, 
התבססו כנורמה. את המושג “למידה מבוססת מקום” טבע 
מהפילוסופים   ,)2009 )אור  ממפורד  לואיס   1930 בשנת 
חינוכית  תפישה  מציג  הוא  הטכנולוגיה.  של  החשובים 
תחומי  בין  ועיסוק  הכיתה  מכותלי  ביציאה  המתמקדת 
במגוון האפשרויות הלימודיות שהמקום מייצר, והנלמד על 
כאובייקט  “העיר”  ממפורד  בעבור  הקהילה.  חלקי  כל  ידי 
טכנולוגי למשל, היא מושא חינוכי רב ממדים המכיל בתוכו 
)למשל ההתפתחות ההיסטורית של  יעדי הלמידה  גם את 
אישית  זיקה  )למשל  החינוכיים  הערכים  יעדי  ואת  מקום( 
גם  מגובש  באופן  מצויה  זו  תפישה  למקום(.  התלמיד  של 
בהגותו של דיואי, הטוען שבית-הספר האידאלי צריך לגלם 

בעיצובו בכל הממדים את מודל המקום האמיתי של הלומד, 
לזירת  רלוונטית  כלומר  אותנטית,  להיות  צריכה  והלמידה 
הבסיס  את  בתוכה.  מגלמת  שהיא  ולערכים  התרחשותה 
לגישה זו גיבש הנרי דיוויד תורו בספרו “וולדן” משנת 1865, 
שבו מתוארת שהותו בבקתה מבודדת לחוף אגם וולדן ודרכי 
החיים  את  להבין  כדי  וחקירתה  בסביבה  שלו  ההתבוננות 
1962(. על בסיס תאוריות אלה  )תורו  באופן השלם ביותר 
מקום’  מבוססת  ‘למידה  של  לטעון שאחת ההשלכות  ניתן 
משמעות  חסר  מרחב  באמצעותה  להפוך  האפשרות  היא 
ל”מקום”, ולעבור ממצב של “ניתוק ממקום” ל“חיבור למקום 

והעמקת חווית הקיום”. )וויטהד 1916 אצל אור 2009(

הכשרה בשימור. במסמך הנחיות בנושא הכשרה בשימור 
של איקומוס )1993(, מוגדר המושג ‘שימור’ באופן הבא:

”The object of conservation is to prolong the life 
of cultural heritage and, if possible, to clarify the 
artistic and historical messages therein without the 
loss of authenticity and meaning. Conservation is a 
cultural, artistic, technical and craft activity based 
on humanistic and scientific studies and systematic 
research. Conservation must respect the cultural 
context.“ 

של  והחשיבות  הבין-תחומי  האופי  את  מבטא  המושג 
בהמשך  השימור.  לתהליך  כבסיס  התרבותית  ההערכה 
מסטודנט  הנדרשות  מהמיומנויות  חלק  מפורטות  המסמך 
ומתוך כך  לשימור. דרישות אלו מגדירות את הסטנדרטים, 
גם מסבירות את פערי הביצוע שאיתם התמודדו הסטודנטים 
והמנחים בפרויקט סקר גבעתיים, המתואר במאמר הנוכחי, 
משום שבמהותן הן דורשות ניסיון ובסיס ידע רחב של נכסי 

המורשת: 

על  לעמוד  ויכולת  האתר  או  המבנה  הבנת   .1
 המשמעויות השונות שלו וערכו התרבותי 

לזהות  כדי  האתר  של  והטכנולוגיה  ההיסטוריה  הבנת   .2
 את מאפייניו הייחודיים כבסיס לפרשנות ולתכנון 

המבנה  של  האדריכליים  מרכיביו  הבנת   .3
 או האתר ומיקומו בסביבה בהקשר אורבני ונופי 

מקורות  כל  את  ולשלב  לאתר  יכולת   .4
 המידע הרלוונטיים לאתר הנדון 

בדוחות  והצגתה  האינפורמציה  בארגון  מיומנויות   .5
 קריאים, המשלבים חומר גרפי וצילומים 

שבאים  כפי  השימור,  עקרונות  הכרת   .6
 לידי ביטוי באמנות בין-לאומיות ויישומם 

שקולות  החלטות  קבלת  השימור,  אתיקת  הכרת   .7
 ואחריות לשימור ערכי האתר לאורך זמן 

כדי  בשימור  המעורבים  המקצוע  בעלי  הכרת   .8
 לפנות לעצה או למחקר ייחודי בעת הצורך 

מבוססות בשיטות  ושימוש  תחומי  רב  בצוות  עבודה   .9 

לפתור  כדי  ומתכננים  רשויות  תושבים,  עם  עבודה   .10
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המתאימות  לשימור  אסטרטגיות  ולפתח  קונפליקטים 
לצרכים המקומיים, ליכולות ולמשאבים

מרשימה זו עולה, כי ליישום עקרונות השימור יש מקום מרכזי 
במיומנויות הנדרשות מהמשמר. הסוקר כאיש שימור, מחויב 
לעקרונות המפורטים באמנות השימור הבין-לאומיות, אשר 
המשותף  התרבות.  מורשת  בנכסי  ההתערבות  את  מנחות 
בעל  פיזי  משאב  היא  תרבות  שמורשת  ההכרה  הוא:  להם 
על  הוא  הדגש  להעתקה;  או  להחלפה  ניתן  שאינו  ערך, 
השלמות  וכיבוד  וההיסטוריים  האמנותיים  הערכים  הבנת 
השימור;  לתהליך  כבסיס  הנכס  של  החומרית   )integrity(
לשימור  החברה  כלפי  המשמר  של  המוסרית  ואחריותו 
לחשוף  הוא  זה  בהקשר  המשמר  של  תפקידו  המורשת. 
ולדורות  בהווה  לציבור  להנחלתם  ולדאוג  האתר  ערכי  את 

הבאים. 

השימור  מיומנויות  מקום,  מבוססת  למידה  של  הגישה 
משתקפים  והם  הקורס,  לבניית  בסיס  שימשו  ועקרונותיו 

במהלך הקורס ותוצריו.

מתודולוגיה – קורס סקר עירוני בגבעתיים 

רציונל הקורס. בעקבות דוח מבקר המדינה משנת 2005, 
את  להכין  המקומיות  הרשויות  של  הקושי  על  שהצביע 
במודעות,  חוסר  בגלל  )אם  בחוק  כנדרש  השימור  רשימות 
במשאבים, באנשי מקצוע ובתשתית חוקית וטכנית( יזם אדר’ 
אמנון בר אור – אז היועץ של מינהל הפנים לשימור וראש 
התכנית ללימודי תעודה בשימור בת”א, הקמה של אינוונטר 
ארצי לאתרים היסטוריים שייערך בעזרת סטודנטים. היוזמה 
הלאומית, שיוביל הממסד, באופן היררכי ומרוכז, מלמעלה, 
תרבות  בעקבות  במודעות  השינוי  עם  אבל  בשלה...  טרם 
בקנה  זה  אתגר  עצמנו  על  לקחת  יכולנו  ואני  יובל  הרשת, 
והמסלול  אילן  בר  אוניברסיטת  מידה מקומי, בחסותם של 
עירית  פרופסור  ברשות  תרבות  ונכסי  נוף  ופיתוח  לשימור 
עמית-כהן, עם משאבים מצומצמים ובעזרת קשרים אישיים 
עם רוני זמלר, הממונה על השימור בעיריית גבעתיים ותמר 
טוכלר מהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, נבנה קורס 
סקר שיתרום לעיריית גבעתיים לגבש את רשימת השימור 

שלה, ובה בעת יכשיר סוקרים.

הרשויות,  ישמשו את  אותנטי שתוצריו  פרויקט סקר  ביצוע 
הוא אם כן הבסיס להעמקת הידע הנדרש, והוא גם פתרון 
ותפקידו  הצרכים  ניתוח  בסוקרים.  המחסור  לבעיית  חלקי 
בעיקר  הנרכש  ניסיון  ללומדים  שחסר  מראה  הסוקר  של 
בשטח, במיוחד במיומנות של הערכת המשמעות התרבותית 
של מקום. לכן עיקר המאמץ התרכז בתכנון ובפיתוח רכיבי 
אלו  רכיבים  האתרים.  ולהערכת  הסקר  לביצוע  התמיכה 
שולבו בביצוע שלבי הסקר והם כוללים לימוד תאורטי של 
אינוונטר  יצירת  של  במטלות  התנסויות  השימור,  עקרונות 
ותרגול  בצילום,  מהמקום  ראשונית  והתרשמות  לחפצים 
הליווי  הוא  נוסף  רכיב חשוב  מבנים.  מתוקשב של הערכת 
הצמוד וההדגמה של בעלי מקצוע לצד הערכה אותנטית של 

התוצרים מהסקר בשטח ובניתוח הממצאים.

הפתרונות 

והמישור  הטכנולוגי  המישור   – מישורים  בשני  בנוי  הקורס 
התרבותי, שתרבות הרשת משפיעה על שניהם: 

רשת  בטכנולוגיות  שימוש  נעשה  הטכנולוגי.  המישור 
אתר  נבנה  כן  כמו  מקום.  של  המשמעות  הערכת  לתרגול 
קורס על בסיס מסד נתונים של MOODLE4 שמכיל את שלבי 
הפרויקט ובו פורסמו גם התוצרים. הדגש בחלק זה הוא על 
פיתוח אב-טיפוס למודול מתוקשב להערכת מבנים, שניתן 
לאינוונטר  כבסיס  גם  אך  לתרגול,  גם  בו  להשתמש  יהיה 
ידע  כמערכת  להתקיים  והיכול  עצמו,  בפני  העומד  מבנים 

במסגרות שונות, למשל בעת ביצוע סקרי שימור בפועל. 

טופס מקוון להערכה הוא המרכיב המרכזי בתרגול ההערכה. 
בעזרתו לומד הסטודנט לפרק את תהליך ההערכה לשלבים, 
ולאחר מכן ליצור סינתזה כדי לגבש את הצהרת המשמעות 
למקום )ראו נספח – טופס הערכה(. מיומנות זו נדרשת כדי 
להבטיח איכות נאותה של הסקר. משום שבישראל לא קיים 
סטנדרט מקובל לסקרים, הטופס מורכב משדות המבוססים 
 )Bold 2009( האירופי  האיחוד  של  לסקרים  סטנדרט  על 

והמודל האנגלי.5 שני אלו כוללים מספר שלבים:

זיהוי הטיפולוגיה של האתר והאטריבוטים שלה,   – • סיווג 
מידע היסטורי על הנכס ותיאור של המקום. 

• ניתוח ערכי האתר – על פי החלוקה המוכרת והמקובלת 
אמנותי,  לערך  התייחסות  הכוללת   )1999( בורה  מאמנת 
אפשרות  יש  כאן  מדעי.  וערך  חברתי  ערך  היסטורי,  ערך 

לשלב סיפורים אישיים ומקומיים על האתר.6

• מבחן האותנטיות והשלמות – על פי ההיבטים שמגדירה 
חומרים,  ונוף,  סביבה  עיצוב,  מיקום,   :)1994( נארה  אמנת 

מלאכת כפיים, תחושות והקשרים. 

כגון:  לקריטריונים  התייחסות  הכוללת  • הצהרת משמעות 
נדירות, גיל, הקשרים, איכות, סלקטיביות, קשר למרקם או 
והקשרים  השתמרות  מצב  ומקומי,  לאומי  עניין  למכלול,  

היסטוריים.

של  הדינמי  אופיו  בשל   – קיימות  רשת  טכנולוגיות  שילוב 
כמו   חדשות  טכנולוגיות  של  לשילוב  פתוח  הוא  הקורס 
של  מעורבות  מאפשרות  אשר   History pin8ו  EveryTrail7

הסטודנטים ותרומה ממשית למאגרי מידע ברשת. 

הן  הקורס  מבוסס  שעליו  השני  הציר  המישור התרבותי. 
לתעד  כדי  מקומיים  תושבים  עם  ופגישות  בשטח  סדנאות 
את הסיפורים על אודות השכונה )איורים 1, 2(. הקורס נבנה 
ברוח המדיות החברתיות במובן של הבנת המקום באמצעות 
המפגש והחוויה האישיים של הסטודנטים ובשיתוף הקהילה 
בחשיפת הסיפורים המקומיים. אופיו הפתוח והפלורליסטי 
המעורבים  המשתתפים  של  מפגש  מזמן  הפרויקט  של 
סטודנטים,  תלמידים,  ותיקים,   – העירוני  הסקר  בתהליך 

נציגי העירייה ועוד. 
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סיכום

תוצרי הקורס, לבד מממצאי הסקר, הם תרומת הסטודנטים 
להעלאת המודעות ברשות המקומית לפוטנציאל ההיסטורי 
ובתפקידיו  גבעתיים  של  הראשונות  בשכונות  הקיים 
והכלכליים. בשכונת פועלי הרכבת  החברתיים, הפוליטיים 
שהציגה  ברשימה  בלבד  אחד  היסטורי  מבנה  סומן  למשל, 
עם  הסטודנטים  שערכו  סיור  בעקבות  גבעתיים.  עיריית 
עמירם אסתרין, מוותיקי השכונה, ובנוכחות תושבים ונציגי 
העיר נחשפו סיפוריהם של מבנים היסטוריים רבים נוספים 
המשקפים את אופייה הייחודי. דוגמה נוספת קשורה למאבק 
בנייתם  שסגנון  פועלים  מעונות   – לביא  מתחם  להצלת 
השלושים  שנות  של  כלכלית  חברתית  אידאולוגיה  מבטא 

מסיבי, שעמד  ובינוי  פינוי  מפרויקט   – העשרים  של המאה 
באותו זמן על הפרק. הסטודנטים הצטרפו למאבק לשימור 
המתחם, השתתפו במפגשים שקיימו הדיירים ועזרו בניסוח 
ייחודו  את  להבליט  שנועדה  התכנון,  למוסדות  דעת  חוות 

הערכי של המתחם. 

והחיבור  הסטודנטים  התנסות  היא  חשובה  פחות  לא 
האישי שנוצר בינם למקום ולהיסטוריה שלו. מההתרשמות 
עלתה  ארלוזורוב  משכונת  הסטודנטים  של  הראשונית 
מונומנטים  אין  לשמר,  מה  ש”אין  היה  נדמה  קלה,  אכזבה 
ושיכונים”.  צנועים  מגורים  רק מבני  דמויות הרואיות...  ואין 
לעומקו  האזור  את  להכיר  שהתחילו  לאחר  השני  במפגש 
ולהאיר  המקום  של  הערכים  את  לגלות  שתפקידם  והבינו 
התלהבות,  יותר  וקצת  סקרנות  אצלם  ניכרה  כבר  אותם, 
במפגש  לשימור.  פוטנציאליים  אתרים  לזהות  החלו  והם 
צנועים  מגורים  מבני  של  מקבץ  הסטודנטים  גילו  השלישי 
טיפוסי המתעד  רחוב  ה-30, המשמרים מרקם של  משנות 
בחלקות  מדובר   .)3 )איור  השכונה  של  ראשיתה  את 
מאורכות שנועדו לשמש משקי עזר שבהם גידלו תרנגולות, 
עיזים וירקות. בעזרת המידע שנאסף מהמקורות השונים –
ותיקים, עדויות המצויות בארכיונים ממוסדים  ראיונות עם 
או אצל תושבי השכונה, והעדויות הפיזיות מהשטח – גיבשו 
הסטודנטים הצהרת משמעות תרבותית משכנעת בערכו של 
של  העירונית  מהמורשת  כחלק  שימורו  ובחשיבות  המקבץ 

גבעתיים )איור 4(.

תלמידים  מעורבים  שבו  הקורס  של  העקרונית  התפיסה 
וזיכרונות  חוויות  המקומית,  והקהילה  האקדמיה  ורשויות, 
תרבות  אלמלא  אפשרית  הייתה  לא  וקולקטיביים,  אישיים 

הרשת וטכנולוגיות הרשת.

• שימוש בטכנולוגיית הרשת לבניית טופס מקוון להערכה 
של  נתונים  מסד  כגון,  קיימות  בטכנולוגיות  ולשימוש 
זו פשוטה לבנייה, קלה ליישום בעזרת  MOODLE. מערכת 
מיוחדים,  משאבים  מצריכה  שאינה  פתוח  קוד   מערכת 
הסקר  בתהליך  המידע  את  ולשתף  מידע  לֵאתר  מאפשרת 
למעשה  הוא  כשלעצמו,  מהסקר  המידע  שיתוף  והתיעוד. 

חלק מתהליך הענקת הערך למקום.

ידע.  של  פתוח  ומעבר  פלורליסטית  גישה  משקף  הקורס   •
אוטוריטה  יחסי  של  המסורתית  מהתפיסה  שונה  זו  גישה 
שינוי’  ‘סוכן  הסטודנט  משמש  זו  בגישה  ותלמיד.  מורה  בין 
המשתתף באופן פעיל בתהליך אותנטי ו”אמיתי”, הוא חושף 
לחשיבות  מודע  וגם  ובהפצתו  ביצירתו  שותף  הידע,  את 

תפקידו.

לסטודנט,  המאפשרת  הרשת  תרבות  ברוח  בנוי  הקורס   •
השימור  תהליכי  על  להשפיע  מהקהילה  ולאנשים  למורה 

ולכוונם מלמטה.

החיבור האישי של הסטודנטים למקום ולאנשים, והאפשרות 
מזווית  משמעות  למקומות  מעניקים  הקהילה,  את  לשתף 
בעירייה  ההחלטות  מקבלי  בשכנוע  כלים  אלו  חדשה. 
אלה  באתרים  הטמון  לפוטנציאל  באשר  התכנון  וברשויות 

כחלק מתהליכי עיצוב המורשת והזהות המקומית.

איורים 1. ו־2. תיעוד הסיפורים על אודות השכונה בפגישות עם 
תושבים. צילום: יעל אלף
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נספח – טופס הערכה
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