חצר בית ספר גרץ ,תל אביב .צילום :שי אפשטיין

המהפכה האורבנית של חצרות
בתי הספר בתל אביב-יפו
אד' נוף יעל בר מאור
“I’ll begin with the following hypothesis: Society has been completely urbanized. (…) This urbanization
)]is virtual today, but will become real in the future.” (Henry Lefebvre, The Urban Revolution, 2003 [1970

מילים אלו ,המתארות חברה אנושית שעוברת
אורבניזציה מוחלטת ,פותחות את ספרו של
התיאורטיקן הצרפתי אנרי לפבר  -המהפכה
האורבנית .כאשר הן נכתבו ,לפני  47שנים ,העיר
תל אביב-יפו היתה בעיצומו של תהליך הזדקנות,
ומספר תושביה הלך ופחת .האוטופיה (או
הדיסטופיה) של אורבניזציה מואצת נראתה
רחוקה.
תל אביב-יפו ,שמנתה ב 1961-כ 386,000-תושבים,
חוותה מגמת ירידה בכמות האוכלוסייה אשר
מנתה באמצע שנות ה 80-של המאה העשרים
כ 320,000-נפש בלבד .בשנות ה 90-ותחילת
שנות האלפיים גדלה אוכלוסיית העיר בהתמדה,
אך רק בשנת  2006חזר מספר התושבים לערכו
כפי שהיה  45שנים קודם לכן .לאור מגמות אלו
ניתן להבין מדוע במשך ארבעה וחצי עשורים לא
נדרש שינוי משמעותי בכמות בתי הספר ולא היה
מחסור בכמות הכיתות או בגודל השטחים
המיועדים למוסדות חינוך.
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בית ספר היפר-אורבני
מוסדות החינוך בישראל מתפקדים כמעין
"חורים שחורים" בעיר .הנחיות משרד החינוך,
תקני בטיחות וחוקי מדינה קובעים שעליהם
להיות מוקפים בגדר .כדי לנצל את המשאב של
חצרות בתי הספר לטובת כלל תושבי העיר,
רשויות מקומיות רבות ,ועיריית תל-אביב-יפו
ביניהן ,קבעו מדיניות של פתיחת שערי בתי
הספר לאחר שעות הלימודים .פתיחת השערים
תורמת לקישור חצר בית הספר לעיר וגם מקלה
במעט על מצוקת השטחים הפתוחים בעיר
המצטופפת .אך ,האם ניתן לקחת את נושא
עירוב השימושים והחיבור אל העיר צעד אחד
הלאה? האם אנחנו יכולים לדמיין מבנה בית ספר
בלב העיר שאינו מוקף בגדר? האם אנחנו יכולים
לקבל מבנה המשלב בית ספר עם שימושים
נוספים ,לאו דווקא ציבוריים?
ההתמודדות עם שאלות של ציפוף בשילוב עם
סוגיות של עיצוב עירוני הולידו בשנים האחרונות

זן חדש של בתי ספר .כך לדוגמה ,ברובע
 HafenCityשבהמבורג ,רובע חדש שנבנה על
אזור שהיה בעבר נמל ומיועד לשימושים
מעורבים (בעיקר תעסוקה ומגורים) ,קשה לנחש
מהו המבנה המיועד לבית הספר היסודי .בית
הספר  Katharinenschuleנמצא במבנה
הדומה בנפחו למבני המשרדים והמגורים
הסמוכים והחזית שלו מגדירה את החלל
הציבורי ללא חיץ של גדר .לולא מפרשי הצל
הנמתחים מעל גג המבנה ,לא היה דבר שיסגיר
את ייעודו במבט מבחוץ .מרבית שטחי החצר
נמצאים על גג המבנה ,וכך נחסך מקום במפלס
הקרקע וגם נעלם הצורך בגידור מאסיבי
במפלס הרחוב .קטע החצר היחיד המצוי במפלס
הקרקע נמצא לצד המבנה ותחום על ידי גדר
נמוכה ואוורירית שגובהה כמטר ועשרה .המבנה
משמש לא רק את בית הספר והוא כולל בתוכו
גם גני ילדים ו 30-דירות מגורים .בנייתו נעשתה
כפרויקט משותף ,פרטי-ציבורי.

בית הספר  Katharinenschuleבהמבורג ,בתכנון משרד האדריכלים
 SPENGLER - WIESCHOLEKומשרד אדריכלות הנוף Hunck + Lorenz Freiraumplanung
מתוך אתר האינטרנט www.hafencity.com

נחשפתי לבית הספר ההיפר-אורבני הזה לפני
כארבע שנים ,בעת סיור שהוקדש לעיצוב עירוני
ב .HalfenCity-הקונספט היה נראה לי מעניין,
אך רחוק מלהיות רלוונטי למי שנאלץ לתכנן
במסגרת מגבלות המציאות הישראלית .חודשים
ספורים לאחר מכן התחלתי לתכנן את חצר בית
ספר "גרץ" ,פרויקט שהיה עבורי מעין סנונית
ראשונה של מעורבות בתכנון בתי ספר בתל
אביב-יפו ,שמותחים לאט-לאט את גבולות
הנורמות המקובלות בארץ ,ומאמצים מאפיינים
המאפשרים להתמודד עם הציפוף העירוני.

בית הספר  Katharinenschuleבהמבורג ,בתכנון משרד האדריכלים
צילום :יעל בר-מאור

תל אביב-יפו נכנסת לאזור הקריטי
השלב שבו הופכת החברה האנושית לחברה
אורבנית הוגדר על ידי לפבר כאזור הקריטי
שבו מתרחשת המהפכה האורבנית .שלב זה
מאופיין בכך שחברה תצטרך להתמודד עם
סוגיות עירוניות בדחיפות שלא היתה כמוה
בעבר.
מגמת האורבניזציה המואצת שחזה לפבר הפכה
למוחשית בישראל ,כמו גם במקומות רבים
בעולם ,בעשור האחרון .אל  190אלף יחידות
הדיור בתל-אביב יפו יצטרפו בקרוב כ 75-אלף

יחידות המצויות בשלבים שונים של הליכי
הרישוי והבנייה .תוכנית המתאר החדשה של
תל אביב-יפו ,תא ,5000/שפורסמה לאחרונה,
מתייחסת להתפתחותה של העיר עד נקודת
היעד שנקבעה לשנת  ,2025שמונה שנים בלבד
מהיום .התוכנית מאפשרת להוסיף שטחי בנייה
למגורים בהיקף של יותר מעשרה מיליון מטרים
רבועים .מימוש היקפי הבניה הפוטנציאלים
מתוקף תוכנית המתאר יחד עם אכלוס יחידות
הדיור שמצויות היום בבנייה או בהליכי רישוי,
יביאו להכפלת אוכלוסיית העיר.

אזור משחק במפולשת בבית ספר גרץ .צילום :שי אפשטיין
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חצר בית ספר גרץ לפני בניית האגף החדש
צילום :יעל בר מאור
אותו מקום בשנת  .2016חלק גדול מהפעילות בחצר
מתקיימת על הגג או בקומה המפולשת
צילום :שי אפשטיין
בית ספר "גרץ" בשנת  .2016כיתת חוץ בקומה מפולשת
של האגף החדש של בית הספר .צילום :שי אפשטיין
חצר בית הספר ״גרץ״ ,תל אביב ,אפריל ,1963
אדריכלים בנימין אידלסון ואריה שרון.
צילום :ראובן מרטון ,אוסף גרשון צפור ,ארכיון
אדריכלות ישראל ,מגדל שלום מאיר ,תל אביב

הקפיצה האדירה שצפויה בכמות התושבים
מביאה לצורך דחוף בהקצאת שטחים למוסדות
חינוך נוספים והרחבת הקיימים .מאחר ומרבית
הבניינים של בתי הספר הקיימים במרכז העיר
אינם יכולים לקבל תוספת קומות (בין אם
מסיבות קונסטרוקטיביות ובין אם מסיבות
אחרות כגון :התאמת המבנה לתקנים הנהוגים
היום) ,הפתרון הוא בדרך כלל בניית מבנה נוסף
בסמוך למבנה הוותיק.

הנוף – גם בתחום הבניין
העמדת מבנה חדש בחצר בית ספר ותיק דורשת
קביעת סדרי עדיפויות שמשקפות בזעיר אנפין
דילמות של עיצוב אורבני בעיר כולה .אחת

הדילמות המרכזיות היא  -עד כמה להגביה את
הבניין .מצד אחד ,יש חשש מריבוי קומות ,מצד
שני יש רצון להקטין את תכסית הבניין כדי
לאפשר חצר גדולה יותר .ישנה מגמה הולכת
וגוברת של תכנון בתי ספר בקומות .אם ב2014-
התחלנו את תכנון חצר בית ספר גרץ כחלק
ממבנה של  3קומות (כולל מרתף) ,הרי שהיום
אנו מעורבים במספר פרויקטים של בתי ספר
יסודיים אשר עתידים להבנות בארבע או בחמש
קומות .החצרות ,במקרים אלו ,מתפרסות לכל
גובה הבניין ,כולל על הגגות .המשמעות של שינוי
זה מבחינת אופי עבודת אדריכל הנוף היא
שהתכנון הנופי נכנס גם לתחומי הבניין:
למרפסות ,לגגות ולקומות מפולשות.

שימור המגע עם הקרקע –
בזכות העצים הבוגרים
לסיום ,כמה מילים על המגע החשוב עם הקרקע.
על אף השינויים שהוצגו במאמר ,אני מאמינה
שחשוב לאפשר לילד לחוות את המגע עם
האדמה וליהנות מצילם של עצים בוגרים .מרבית
חצרות בתי הספר הוותיקות בתל אביב-יפו
התברכו בעצים מרשימים .מבחינתנו ,כאדריכלי
נוף ,אנו רואים בעצים אלו נכס .הם מהווים עוגן
לעיצוב אזורי החצר שבהם מתאפשרת חוויה של
טבע עירוני .מאחר ולא פעם מדובר בעצי פיקוס
או חרוב ענקיים שהעתקתם היא מבצע מסובך
ויקר ,קל לשכנע את המעורבים בחשיבות העמדת
הבניינים ומגרשי הספורט באופן שמצמצם את
הצורך להעתיק עצים גדולים במיוחד .כך ,הופכים
העצים הבוגרים למשמרי הקרקע הטבעית
בחצרות בתי הספר המצטופפים.

פרויקט הרחבת בית ספר "גרץ" בתל-אביב | המזמין :הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו
אדריכלים :גולדשמיט  -ארדיטי -בן נעים אדריכלים | אדריכלות נוף :יעל בר-מאור סטודיו לאדריכלות נוף
יעל בר-מאור היא אדריכלית נוף ,בוגרת המסלול לאדריכלות נוף בטכניון (שנת  )2002ולומדת בתוכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל ,בעלת סטודיו
לאדריכלות נוף שמתמקד בפרויקטים ציבוריים.
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