


 אריחי 'אורבנו' מלוטשים
)במידות 60/30, 60/60, 60/40, 40/100(

 אדריכלות נוף: סטודיו מא
)מוריה-סקלי אדריכלות נוף(

טיילת חוף הים , בת ים

אקרשטיין 90 שנות 
חדשנות אינה ניתנת לחיקוי. היא בלעדית ויוצאת דופן.חדשנות

כשחיים לצד חדשנות מרגישים את זה. מרגישים ייחודיות, השראה, קדמה ואיכות.
כדי לחדש צריכים להעז להיות ראשונים. צריכים ניסיון, חזון ודבקות באיכות חסרת פשרות.

ערכים אלה מלווים את חברת אקרשטיין בכל תחום, בכל מוצר ובכל פרויקט.
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Landscape Architect Yarden Woolf, p.40
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ולפמן תעשיות גאה להציג:
טיילת תל אביב, חוף בוגרשוב

אלמנטים טרומים מבטון אדריכלי
תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים

Landezine שמחים לשתף שהטיילת זכתה בפרס ״בחירת הקהל״ של המגזין הבינלאומי
וכן עלתה לגמר בתחרות היוקרתית Rosa Barba במסגרת הביאנלה הבינלאומית לאדריכלות נוף בברצלונה!

www.wolfman-ind.co.il 
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'תנועה  המילים  בצמד  חבויות  משמעויות  כמה 
"כוריאוגרפיה"  לייצר  ניתן  נופי  בתכנון  במרחב'. 
"כוריאוגרפיה"  המונח  המשתמשים.  של 
באדריכלות נוף אינו חדש, כבר בשנות ה-50 של 
הלפרין  לורנס  הנוף  אדריכל  הקודמת  המאה 
הרקדנית  למחקר  ושותפתו  ואשתו 
נושא  את  חקרו  הלפרין  אנה  והכוריאוגרפית 
הכוריאוגרפיה והתנועה במרחב הציבורי. השאלה 
ומה  המתוכנן  במרחב  המשתמשים  ינועו  כיצד 
אותנו  מניעה  ורגע  רגע  בכל  לעיניהם  יתגלה 
קיים  באתר  התערבות  ליצור  בבואנו  המתכננים 
מנותקת  אינה  לעולם  התנועה  חדש.  מרחב  או 
תנועה:  של  מימדים  לעוד  וקשורה  מהסביבה 
רגלית, תחבורתית )פרטית או ציבורית(, באופניים 
מעליות,  מדרגות,  )דרגנועים,  אנכית  ואפילו 
מתקיים  השנים  לאורך  רכבל...(.  אווירית,  תנועה 
התנועה  לגבי  שונות  וגישות  נרחב  מקצועי  שיח 
נתיבים  מעורבת?  מופרדת?  האם  במרחב, 
מיוחדים? וכן לגבי תדירות התנועה ורצף התנועה. 
התקדמות  שישנה  נראה  האחרונה  בתקופה 
אשר  דבר  אלו,  בתחומים  מידע  ואיסוף  במחקר 
זורמת  תנועה  לתכנון  שיוביל  מקווים  אנו 

וקישוריות בין המימדים השונים.

תנועה במרחב
הקשורים  מאמרים  לפניכם  מובאים  זה  בגליון 
וקני  מימדים  מסוגים,  במרחב,  התנועה  לנושא 
גדולים  תחבורתיים  ממרכזים  החל  שונים.  מידה 
כפי  תנועה  של  שונים  אלמנטים  בין  המקשרים 
על  הר-גיל  גיל  ד"ר  של  במאמרו  לקרוא  שניתן 
המרכז התחבורתי "לב המפרץ" וכן במאמרה של 
ע"ש  התעופה  שדה  תכנון  על  מרום  נועה  אדר' 
בשבילי  תנועה  דרך  בערבה,  רמון  ואסף  אילן 
אופניים בקנה מידה ארצי במאמר מאת טל וארז 
מידה  ובקנה  לאופניים,  ישראל  שביל  על  לוטן 
עירוני על תוכנית אב לאופניים בחיפה במאמרם 
ציוני  בן  ארנה  שלום,  בן  בארי  נוף  אדריכלי  של 
רם  נוף  אדר'  של  מאמרם  ועד  טנטוב,  ויוליה 
גל על הליכתיות בתל אביב-יפו,  ועודד  איזנברג 

מחקר מקיף אודות איכות ההליכה בעיר.
עוד בגליון מאמר מאת אדר' נוף מיכל ביטון על 
אדריכלי  משתמשים  בהן  התוכנות  עתיד  נושא 
את  המציג  חו"ל  מדור  היום-יומית.  ברמה  נוף 
חווית  על  וולף  ירדן  נוף  אדריכלית  של  מחקרה 
מדור  לונדון.  מתעלות  אחת  לאורך  המשתמש 
השנתי  המוביל  הנושא  על  ובו  "בפקולטה" 
נוף,  לאדריכלות  במסלול  הגמר  בפרויקטי 
בטכניון:  ערים  ובינוי  לארכיטקטורה  הפקולטה 

מאמר מערכת

לקראת ישראל 100 - סוגיות יסוד במרחב הנופי 
ארבעה  של  חשיפה  וכן  המצטופף,  הישראלי 
היחסים  מורכבות  עם  המתמודדים  פרויקטים 
בפרויקט יישוב.  ואזורי  תשתיות  טבע,  שבין 
הצעה  גיפש  דניאל  של   'SEA A CHANGE'
לתכנון באזור חוף הים ומצוק הכורכר באשקלון. 
של  המתחדשת  הדופן  לזהות  חדשה  פרשנות 
ניתן למצוא בפרויקט של  דרום-מזרח תל אביב 
ארויה  בן  נועה  שוליים".  "תופעת  מרחב  כרמל 
הניידות במרחב הכפרי  מציעה תשתית לשיפור 
בפרויקט  מקומית  שבילים  מערכת  בסיס  על 

"דרך קיצור". 
נחל,  בין  הגומלין  יחסי  על  לקרוא  ניתן  כן,  כמו 
נחל  לאורך  מתוכננת  שכונה  ועל  ועיר,  חקלאות 
שורק כמקרה בוחן בפרויקט "יצא הנחל לשדות" 
של יערה יפת. וכתמיד, במדור 'מהנעשה באיגוד' 
סקירה על הפעילות הענפה של האיגוד בחודשים 
ובמדור  וכן על הכנס השנתי הקרוב.  האחרונים, 
אריאל  של  ממשרדו  נתרשם  הפעם,  כיס'  'גן 

סדרה – אדריכל נוף.

בברכת שנה טובה וקריאה מהנה,
ליטל פרידלר

בית משפחת הלפרין בקליפורניה, הוקם בשנות ה-50 במגרש בגודל של כ-16 דונם. המרחב הפתוח תוכנן ע"י לורנס הלפרין תוך ריבוי מפלסים המתכתב עם הנוף ההררי הסובב. האלמנט 
שהפך לסמל המקום הינו ה-"Dance Deck" שהוקם על מנת שאנה הלפרין תוכל להמשיך בעבודתה ככוריאוגרפית ומורה למחול בזמן שגידלו את בנותיהם הקטנות.

The Dance Deck (Photo by Tom Fox, 2016), https://tclf.org/sites/default/files/microsites/halprinlegacy/halprin-residence.html
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שחם אריכא מציגה: 

מערכת ישיבה צוותא

לשבת עם החבר’ה, לשחק משחק, 
                         להיות יחד. בצוותא.

מערכת ישיבה עם ספסלים באורכים שונים, 
מושבי יחיד ושולחן מרכזי הניתנים לסידור חופשי
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שבי"א במצפה רמון  צילום: אילן שחם, שבי"א

שטח  אופני  רכיבת  מעשור,  יותר  מעט  לפני  עד 
במדינת ישראל, היתה במקרים רבים עבירה על 
שבילי  הוכשרו  לא  כמעט  בישראל  החוק. 
לחוק  בניגוד  שרכבו  אופניים  ורוכבי  אופניים, 
מפקחים.  דוחות  קיבלו  טבע  שמורות  בשטחי 
גופים ירוקים ממש ניהלו מלחמה ברוכבי שטח: 
של  כהרס  נתפסה  בטבע  אופניים  על  הרכיבה 
שטח טבעי ולממסד קשה היה לקבל את הרעיון 
של  בסופו  בשמורות.  אופניים  שבילי  בניית  של 
יותר  דבר, עם צמיחת ענף רכיבת השטח שצבר 
לייעד  ההבנה שעדיף  מעריצים, התבססה  ויותר 
כך  וע"י  הרוכבים  את  אליו  ולנתב  מוסכם  שטח 
מופרת.  ובלתי  בתולית  הסביבה  יתר  על  לשמור 

המתבקשת  ההכרה  את  קיבל  הרוכבים  קהל 
כאוכלוסיית יעד תיירותית. 

ישראל  שביל  פרויקט  תכנון  החל   ,2006 בשנת 
הפרויקט  כיום(.  גם  הנמשך  )פרויקט  לאופניים 
משרדי  בשיתוף  והגנים  הטבע  רשות  ע"י  מובל 
החברה  התיירות,  משרד  רבים:  ממשלה 
הסביבה,  להגנת  המשרד  לתיירות,  הממשלתית 
ועוד.   קק"ל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד 

שביל ישראל לאופניים בנחל נקרות. צילום: אילן שחם אתר שבי"א

שביל ישראל לאופניים בהרי אילת - צילום: שבי"א

לשטחים  הקרן  ע״י  השביל  נבחר  לאחרונה 
פתוחים של רמ״י כפרויקט לאומי.

לחצות  מתוכנן  ק"מ,  כ-1200  של  באורך  השביל, 
את ישראל לאורכה, מהנקודה הצפונית והגבוהה 
הנמוך  המקום  דרך  החרמון,  בישראל,  ביותר 
הדרומית  לנקודה  ועד  המלח,  ים  בעולם,  ביותר 
ביותר, אילת. הוא יעבור דרך תבניות נוף מגוונות, 
לשלוש  קדושים  אתרים  בהם  מורשת,  אתרי 

תכנון שביל ישראל לאופניים
טל וארז לוטן
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טבע  ותופעות  עתיקים  שיירות  נתיבי  הדתות, 
ייחודיות.

משלג  לעבור  יהיה  ניתן  רכיבה  ימי  מספר  תוך 
כך  מתוכנן  השביל  בדרום.  למדבר   - בחרמון 
רוכבים  של  רחב  משותף  למכנה  שיתאים 
ותיירות  פנים  )תיירות  תיירותית  באוריינטציה 
את  לחוות  נוספת  מרתקת  דרך  המחפשים  חוץ( 
קיים  לישראל  תיירותית,  מבחינה  הארץ.  נופי 
יתרון יחסי עצום על פני אירופה הסמוכה: בעונת 
מזג  ומושלגת,  קפואה  שאירופה  בזמן  החורף, 
ישראל  מדינת  של  הדרומי  בחלקה  האוויר 

אידיאלי לטיולים. 
כך  המתוכננים  מקטעים,  לכ-35  מחולק  השביל, 
שהרכיבה בכל אחד מהם תיארך סביב 6–8 שעות. 
ניתן  שבו  במקום  ומסתיימת  מתחילה  הרכיבה 
למצוא שירותי לינה ומים. אורכו של מקטע יומי 
יכולים  חזקים  )רוכבים  קילומטר  כ-40  עד  הוא 
אחד(  רכיבה  ליום  מקטעים  שני  לחבר  לעתים 
לאתרים  להיכנס  זמן  לרוכב  לתת  בכדי  וזאת 
השונים שלאורך השביל וגם לטייל קצת בסביבה 

שבה הוא עובר.
תוואי השביל נבחר לאחר שקלול יתרונות נופיים, 
ובתיאום  ברכיבה  והנאה  קלות  ביצוע,  מורכבות 
ואישור גורמים שונים )צה"ל, רשות הטבע והגנים, 
ניתנה  השביל  בתכנון  וכדו'(.  העתיקות  רשות 

שביל באיזור מואה - צילום : אילן שחם, שבי"א 

מפת השביל - שבי"א

צר  רכיבה  )שביל  "סינגל"  לשבילי  העדפה 
המתאים ברוחבו למעבר רוכב אחד בלבד( על פני 
שימוש ב"דאבל" )דרך רכב 4X4( משיקולי הנאה 
ובטיחות ברכיבה. השביל לא יכול היה לאמץ את 
התוואי הקיים של שביל ישראל הרגלי, מהסיבה 
לא  ברגל  לגישור  שניתנים  ששיפועים  הפשוטה 
על  הגישור  אופניים.  על  לרכיבה  מתאימים 
שיפועים  באמצעות  נעשה  הגבהים  הפרשי 

מתונים ובניית סלאלומים זורמים ונוחים. 
מתוך 1200 הקילומטר של השביל, עד היום )קיץ 
של  הדרומי  בחלקו  ק"מ  כ-300  בוצעו   )2018
בנופי  רצופים  רכיבה  ימי   8 המאפשרים  השביל, 

מדבר מרהיבים, ממצפה רמון - עד אילת.
תכנון  על  אחראי  ונוף  אדריכלות  לוטן  משרדנו, 
 300 את  הכולל  ישראל,  שביל  של  הדרומי  חלקו 
מתוכננים  מקטעים  וכן  כה,  עד  שבוצעו  הק"מ 
מערד למצפה רמון ומתל אביב לירושלים. תכנון 
פרויקט בקנה מידה כה רחב שונה מתכנון רגיל. 
הוא  הפרויקט  של  מיקומו  בחירת  זה,  במקרה 
במאות  מדובר  מהעבודה:  מאד  משמעותי  חלק 
נכון  אם  לבדוק  שיש  פוטנציאליים  קילומטרים 
מאות  השביל.  את  בהם  להעביר  יהיה 
ברגל,  תצ"אות,  במפות,  נסרקים  הקילומטרים 

באופניים, ברכב, ולאחרונה, גם ברחפן. 
משמח  תמיד  המדבר  במרחבי  השטח  בסריקות 

Just another day at the office  צילום : ארז לוטן
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קטע מתכנית סינגל נחל נקרות. תכנית: לוטן אדריכלות ונוף

שריון שביל באבן מקומית. פרט: לוטן אדריכלות ונוף 

שריון שביל באבן מקומית, בניית מעלה בוטם. צילום: ארז לוטן

אותנו לגלות "נאקבים" - שבילי גמלים עתיקים. 
הגמלים,  מובילי  חוכמת  על  מעידים  הנאקבים 
ביותר.  הנוח  בתוואי  דרכם  את  לפלס  היודעים 
דרישות אופני ההרים של היום דומות מאד לאלו 
של הגמל של פעם ונאקבים רבים שבעבר שימשו 
ומשוקמים  משומרים  קדומות,  גמלים  שיירות 
במסגרת עבודות בניית השביל והופכים לשבילי 
אופניים אידיאליים, המובילים את הרוכב ברכיבה 

נוחה וזורמת דרך נופי המדבר הקסומים. 
האופניים  שבילי  גם  קדומים,  לשבילים  בדומה 
במדבר בנויים אבן ואדמה - חומר בר קיימא, זמין, 
תחזוקה  דרישות  ובעל  בסביבה  משתלב  זול, 
מינימליות. בניית השביל בחומרים מקומיים, ללא 
על  שומרת  ואספלט,  בטון  כמו  מובאים  חומרים 
רבים  במקרים  ודומה  והמקומי  הטבעי  המראה 
לשבילים ולטרסות האבן העתיקות שלידן עובר 
הפרת  את  ממזערת  הידנית  העבודה  השביל. 
הסביבה, והשטח משתקם לאחר סיום העבודות 
עם  הסיורים  שבאחד  כך,  כדי  עד  מהיר.  באופן 
להטמין  המבצעים  נתבקשו  העתיקות  רשות 
כדי  מודרני,  פלסטיק  שאריות  קצת  בשביל 
שארכאולוגים בעתיד ישימו לב שמדובר במבנה 

חדש מתקופתנו ולא עתיק יותר. 
בבנייה, מעורבת הרבה מאד עבודת כפיים והרבה 

מאד מסירות.
שביל  בניית  סטנדרטיים,  לפרויקטים  בדומה 
למכרז  הוצאתו  ע"י  מתבצעת  לאופניים  ישראל 
ופרטים  תוכניות  הוכנו  לפרויקט  קבלנים. 
מיוחדים - ביניהם פרטי שריון שביל באבן, פרטי 
שילוט,  פניות,  פרטי  טראסות,  של  יבשה  בנייה 
של  הבנייה  עבודת  ועוד.  ניקוז  ערוצי  חציית 
השביל מתבצעות בתפעול מורכב עם הגבלות על 
אפשרויות כניסת רכב, ואיסור על הפעלת כלים 
השביל  ממקטעי  חלק  טבע.  בשמורות  כבדים 
בנייתם,  ובזמן  מיישובים  ק"מ  עשרות  מרוחקים 

בוני השביל בנו גם מאהל זמני, ללינה בשטח.
של  בתוואי  עוברים  השביל  של  רבים  מקטעים 
נחל  נחלים מדבריים. מיקומו של שביל בתוואי 



ספטמבר 2018 | גליון 1068

שביל ישראל לאופניים - תכנון שביל ישראל לאופניים )מקטעים דרומיים( - אדריכל ארז לוטן, לוטן אדריכלות ונוף | מנהל הפרוייקט - הלל זוסמן
www.ibt.org.il מעצבי שילוט - סטודיו אבידני | מפקח - רמי גולד | אתר השביל

משרד לוטן אדריכלות ונוף - במשרד שותפים אדריכל ארז לוטן ואדריכלית נוף טל לוטן. המשרד מתמחה בתכנון של אתרי טבע ונוף: פארקים, נחלים, חופים, 
ובתכנון מערכות שבילים  גנים לאומיים, חניוני לילה; בתכנון של סביבות לאופניים: שבילי אופניים, פארקי אופניים, פאמפטרקים, תוכניות אב לאופניים 

בשטחים פתוחים. בתכנון, מושם דגש על היבטים סביבתיים והיבטי תכנון אקולוגי ובר קיימא. 

פנייה במדרון )סוויצ'בק( - ביצוע. צילום: ירון דרעי

פנייה במדרון )סוויצ'בק(. פרט: לוטן אדריכלות ונוף 

שילוט שביל ישראל לאופניים. צילום: יואב לביא, שבי"א

של  התוצאות  הבנת  תוך  להיעשות  חייב  אכזב 
הנוח  התנועה  נתיב  אם  גם  חורף:  שיטפון 
להעביר  ניתן  לא  הנחל,  בתוואי  הוא  לכאורה 
את  משנה  חורף  שבכל  נחל  של  בתוואי  שביל 
עלולים  ושילוט  אבנים  חול  שלו:  המורפולוגיה 
בכל שנה לשנות את מיקומם, וצריך למקם את 

השביל בגדות הנחל ולא בקרקעיתו. 
מחשבה רבה הוקדשה לאופן השילוט של השביל 
דבר  של  בסופו  אבידני(.  סטודיו   - )מעצבים 
נבחרה "חלופת הטיפה": השילוט מיושם בריסוס 
בשלט  החץ  כיוון  שבלונה,  דרך  בשטח  אבן  על 
כיוון,  של  טעויות  שמונע  מה  בשטח,  נקבע 
והעיקר, היישום פשוט מאד, אינו מחייב הכנסת 
כלים כבדים לשטח - יש צורך רק ברוכב, שבלונה 
פשוטה  היא  אף  השילוט  תחזוקת  צבע.  ובקבוק 
שכבה  השלט  על  לרסס  ניתן  הצורך  ובמידת 
ע"י  בהתלהבות  אומצה  הטיפה  שיטת  שנייה. 
ישראל משולטים  ובעקבות שביל  נוספים  גופים 
כיום באותה השיטה שבילי אופניים רבים בארץ. 

שביל ישראל לאופניים חרט על דגלו את שיתופן 
וחלק  אופניים,  ורוכבי  מקומיות  קהילות  של 
משתתפים  רבי  באירועים  נבנו  השביל  ממקטעי 
של  העליז  ובסיועם  הפרויקט  מובילי  בהדרכת 
דליים  טוריות,  מגרפות,  מעדרים,  מתנדבים, 
ומריצות. עם התקדמות בניית השביל ממשיכים 
בדף  מתפרסמים  והם  ההתנדבות,  אירועי  גם 
ישראל  שביל   - )פייסבוק  בפייסבוק  השביל 

לאופניים(. 
ערד  שבין  המקטע   ,2018 קיץ  אלו,  לימים  נכון 
למצפה רמון )כ-300 ק"מ נוספים( הכולל רכיבה 
במקום הנמוך ביותר בעולם, עומד לצאת למכרז. 
תכנון השביל ובנייתו ממשיכים, ואנו, משרד לוטן 
חלק  להיות  ונהנים  שמחים  ונוף,  אדריכלות 

מפרויקט ייחודי וחשוב זה.

דיפון התוואי במקטע נחל קטורה.  צילום: ארז לוטן
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לפעילות ופנאי

מתקני פסגות בע״מ - מתקני משחק & הצללות
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המרכז התחבורתי החדש, "לב המפרץ", משתרע 
בכניסה הצפונית של העיר חיפה, משני צדיו של 
כביש מס' 75 בסמוך לצומת הצ'ק פוסט. המרכז 
התחבורה  אמצעי  כל  את  יאחד  התחבורתי 
הקיימים במטרופולין חיפה, יהווה נקודת מפגש 
וקישוריות לערים  נגישות  ויספק  ביניהם  ומעבר 
וליישובים הקרובים לחיפה, לערי הצפון והמרכז, 
מרכז  יהווה  המתחם  ולירושלים.  הארץ  לדרום 
בעיר,  הציבורית  התחבורה  אמצעי  לכלל   )Hub(
חיפה(,  של  הקלה"  )ה"רכבת  המטרונית  ביניהם: 
מוניות  ובין-עירוניים,  עירוניים  אוטובוסים  קווי 
שירות, רכבות לכיוון ת"א והמרכז, לכיוון בית שאן 
נהריה  לכיוון  כרמיאל,  לכיוון  העמק(,  )רכבת 
יצא  בעתיד,  כן,  כמו  נצרת.  לכיוון  גם  ובעתיד 

להגיע  גם הרכבל, המתוכנן  מהמכרז התחבורתי 
למרומי הכרמל, לאוניברסיטה ולטכניון. התנועה 
האלה,  השונים  התחבורה  אמצעי  בין  הרגלית, 
תתבצע כולה במפלס בטיחותי נפרד להולכי רגל 
או  חצייה,  מעברי  כבישים,  חציית  תכלול  ולא 
מוטוריים.  רכב  כלי  של  תנועה  נתיבי  עם  מפגש 
צופים, כי במרכזיית המפרץ החדשה יעברו כ-60 
אלף נוסעים מדי יום ובתוך שנה תשרת התחנה 

יותר מ-20 מיליון נוסעים. 
בתחילה, נראה היה כי תכנון הנוף של הפרויקט 
יכלול רק התייחסות ל"שטחי שארית", המצויים 
הנדרשים  המשטחים  ובין  הפרויקט  בהיקף 
לכן,  ותנועה.  תחבורה  של  השונים  לאלמנטים 
ככל  רבים  גינון  שטחי  בשילוב  חשיבות  ראינו 

ובנטיעות משמעותיות של עצי צל. רצינו  הניתן, 
הראשיים,  הצירים  את  ילוו  והעצים  שהנטיעות 
מערך  עומס  שכן  השטח,  בקריאות  ויסייעו 
להיות  היה  עשוי  והחניות  המסילות  הדרכים, 
עבור  בהירות  יצירת  המשתמשים.  עבור  מבלבל 
הולכי הרגל במערך התנועה המורכב, לצד יצירת 
ו"רגוע"  פשוט  ועיצוב  הרמונית,  תכנונית  שפה 
האזור,  את  המאפיינת  הסואנת  לסביבה  יחסית 
תהליך  בתחילת  לנו,  החשובים  האתגרים  היו 

תכנון הנוף. 
במרכז  כי  זיהינו  התכנון  נתוני  לימוד  במהלך 
משמעותי,  בגודל  מאורך,  שטח  קיים  המתחם 
בין  גובה,  הפרשי  על  גישור  לאפשר  שנועד 
הרחוב הסמוך ודרך עכו, לבין הכניסה הראשית 

מבט כללי, הדמיה, בתהליך התכנון

חיפה, מרכז תחבורתי
"לב המפרץ" - מפגש תנועות 

אד' נוף ד"ר גיל הר-גיל
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של מבנה מרכז התחבורה, הנצפה מאוד מדרך 
“גן  להיות  הזה  השטח  את  לייעד  החלטנו  עכו. 
עירונית  כיכר  למבנה,  פתוחה  מבואה  כניסה", 
של  וה"לב"  אורבניים  אירועים  מתרחשים  בה 
התגבש  בהמשך,  הפתוח.  הציבורי  המרחב 
גן  במרכז  שתעבור  כניסה"  “שדרת  של  הרעיון 
את  המקשר  ישיר,  הליכה  ציר  ותהווה  הכניסה 
למבנה  הכניסה  למפלס  ישירות  הרחוב  מפלס 
שדרת  לאורך  הרחוב(.  מעל  קומה  )הנמצא 
הכניסה תוכנן מערך פרגולות לינאריות המגדיר 
ומנוחה.  ישיבה  אזורי  על  ומצל  השדרה  את 
הרעיון התכנוני המוביל של שדרת הכניסה היה 
יצירת מרחב ציבורי לינארי, פתוח ש"יזמין" את 
אזורים  עם  בו,  ולשהות  לאורכו  ללכת  הקהל 
מוצלים. בכדי להתגבר על שיפועי הקרקע, רצף 
האזור המוצל הנוצר ע"י הפרגולה נקטע במכוון 
ובמקום פרגולה אחת ארוכה, תכננו 3 פרגולות 
קצרות יותר, עם קירוי גלי, בכיוון אחד ואופקי 
קטנים  פתחים  חוררו  בקירוי  המנוגד.  בכיוון 
משחק  השמש,  קרני  בעזרת  היוצרים,  עגולים 
נוסף המתפתל  וצל על הקרקע. שביל  אור  של 
ופוגש  חוצה  הראשי,  השביל  לאורך  ו"מטייל", 
אותו, נועד ל"שבור" את הפורמליות העיצובית 

ולהתגבר באופן נגיש על שיפועי הקרקע. 

מבט מכיוון דרך עכו

הולכים בצל, תחת הפרגולה
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מאחר וגן הכניסה נצפה מאוד מדרך עכו, מגשר 
כביש 75 ומגשר רכבת העמק, הוא מהווה גם “גן 
הרכב  כלי  כל  של  פניהם  את  המקבל  תמונה" 
החולפים בדרכם לעיר חיפה ובצאתם ממנה. כך 
מהווה הגן גם חלק מחזות הכניסה הצפונית של 
העיר. התכנון הנופי של גן הכניסה, שם דגש על 
ומהגשרים  מהכבישים  ומרחוק,  מקרוב  הנצפות 
ובקרבתו.  הפרויקט  מעל  ועוברים  הסובבים 
בגן  השבילים  מערך  של  המודגשת  הצורניות 
הכניסה ו"שדרת" הפרגולות הודגשו ע"י אלמנטי 

תאורה שישולבו בריצוף ובמתקנים השונים.
הכניסה  בקרבת  ההליכה,  ציר  של  הגבוה  בקצה 
הראשית למבנה, תוכנן אלמנט מים. הכוונה היתה 
זרימה  צליל  היוצרת  גלישה,  בריכת  להקים 
ופכפוך חרישי שיהווה מוקד ויזואלי שקט ורגוע 
המרכז  לבאי  שיאפשרו  ישיבה  מקומות  וסביבו 
במהלך  הסובב.  השאון  מן  הפוגה  התחבורתי 
אלמנט  ביטול  על  המזמינים  החליטו  הביצוע, 

הצבת  על  הוחלט  שלנו,  בעידוד  במקומו,  המים. 
נבחרו  תחרות.  הוכרזה  הפסל  לבחירת  פסל. 
מספר אמני פיסול שהתבקשו להכין הצעה, ע"ג 
תמונות של האתר )שהיה כבר בשלב זה בביצוע 
אלמנט  במקום  שיוצב  לפסל  ובמודל,  מתקדם( 
למתחם  הראשית  הכניסה  בקרבת  המים 
שיפוט  של  מסודר  ותהליך  התחרות  התחבורתי. 
נציגנו נמנה  )גם  ההצעות בוצעו, חבר השופטים 
הצבת  אולם,  המועדף.  הפסל  על  המליץ  עליו( 

הפסל עדיין לא “יצאה לפועל". 
הכניסה  ושדרת  המרכזי,  הגן  של  התכנון  עיקרי 

העוברת בו:
קשר  ליצירת  ומודגש  ישר  מרכזי  ציר  יצירת   -

ישיר בין הרחוב למפלס הכניסה.  
ושיפועים  מדרגות  בעזרת  גבהים  על  גישור   -

נוחים.  
שקט  של  “אי"  ליצירת  ורגוע,  פשוט  עיצוב   -

עיצובי בסביבה המבולגנת ו"הרועשת".  

הולכי  תנועת  של  והבהירות  ההכוונה  שיפור   -
הרגל.  

הכניסה  בגן  לשימוש  שנבחרו  הגמר  חומרי 
לשימוש  שנבחרו  לאלה  עיצובית  התייחסו 
הפרגולה  היתר,  בין  התחבורה.  מרכז  במבנה 
גג  לחיפוי  הדומה  מתכתי  חיפוי  עם  תוכננה 
הקירות  חיפויי  המבנה של המתחם התחבורתי. 
נבחרה  והצמחיה  במבנה  הקירות  לחיפויי  זהים 
ולמערך  למבנה  הכניסה  את  “לרכך"  מנת  על 

התשתיות המורכב. 
“שער"  גם  מהווה  התחבורתי  המרכז  כי  ההכרה 
ציבור המשתמשים בתחבורה  לעיר עבור  כניסה 
בחזות  להשקיע  לנכונות  הביאה  הציבורית, 
התחבורתית  בפונקציונליות  רק  ולא  המתחם 
שלו. המרכז התחבורתי נפתח לפעילות לאחרונה, 
ישתמשו  הרבים  שהמשתמשים  תקווה  ואנחנו 
והנטיעות  הגינון  וייהנו מגן הכניסה, שכל שטחי 

ישגשגו ושהמתחם כולו יתוחזק כיאות.

המתחם התחבורתי נבנה ביוזמת עיריית חיפה ומשרד התחבורה ובניהול חברת "יפה נוף - תחבורה, תשתיות ובניה".
אדריכלי המבנה הם גורדון אדריכלים מחיפה.

ד"ר גיל הר-גיל, מנהל ושותף במשרד "גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי", העוסק במגוון רחב של פרויקטים, בייחוד עבור המגזר הציבורי. 
על עבודות תכנון הנוף זכה המשרד בפרסים וציונים לשבח רבים, בין היתר, בפרס לתכנון אורבני ע"ש עזריאלי של המועצה לישראל יפה, בפרס עיריית תל-

אביב לאדריכלות נוף ע"ש קרוון, אות אדריכלות הנוף ועוד.

החיבור לכניסה הראשית למבנה



רשת מפלדה מגולוונת בעלת מימד גובה של בין   

4 ל-8 ס״מ, ההופך אותה לפתרון אופטימלי לזיון 

רצפות ושבילים מבטון.

 15 מעל  מוכח של  ניסיון  פלדה מרחבית  לרשת   

שנה בבניית תעלות ניקוז וייצוב מדרונות. מיליוני 

ללא  בארץ  בפרויקטים  הותקנו  רבועים  מטרים 

כשלים.

הרשת מתפקדת כשכבת זיון כפולה ובכך מונעת   

סדקים גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון של 

שטח החתך.

רשת פלדה מרחבית היא קלה, גמישה ומתאימה   

בקלות לכל תוואי שטח.  

להשתלבות  לבטון  טבעי  חום  גוון  להוסיף  ניתן   

מלאה בסביבה.  

Pump track לאופניים וגלגיליות בחדרה. ביצוע: חברת "עז הרים"

טיילת קק"ל בצפון הארץ

שביל צמוד לגדר מערכת – גבול לבנון

www.retemsteel.com :בקרו אותנו | retem@retemsteel.com | 02-6283474 :טלפון
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רתם רשתות פלדה בע"מ - היצרנית של רשת פלדה מרחבית 
לביצוע של שבילים ומשטחי בטון במהירות, קלות וללא סדקים 

חתכי אורך ורוחב של משטח בטון עם רשת פלדה מרחבית - הרשת נפרסת באופן מיטבי על כל שטח החתך
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הליכה היא הדרך הטבעית, השיוויונית, הבריאה 
העיסוק  אך  בעיר,  לנוע  ביותר  והסביבתית 
מתייחס  אינו  בהליכתיּות  הרחב  הגלובלי 
תופעת  להתרחשות  אלא   - בלבד  להליכה 
המתאר  תוכנית  מרכיביה.  כלל  על  העירוניּות 
הגדירה  תא/5000  יפו   - אביב  תל  של  העירונית 
את לב העיר וצפון יפו כ״אזור העדפת הולכי רגל: 
שימושים  עירוב  קיים  שבו  העיר  במרכז  אזור 

וריבוי פעילות ובו תינתן עדיפות להולכי רגל״. 
המחלקה  אלינו  פנתה  התוכנית,  אישור  לאחר 
הגדרה  ופירוט  תוכן  ליציקת  אסטרטגי  לתכנון 
כלים  וסל  תכנוניות  המלצות  לגבש  במטרה  זו 
ומזמינה  מיטיבה  ״עירוניּות״  יצירת  לשם 

)Welcomeability( בתל אביב-יפֹו. 
המאמר הקצר שלהלן, עוסק בעיקר במתודולוגיה 
אינו  המקום  קוצר  ומפאת  הכלליות  ובהמלצות 
הכלים  בסל  לעיין  ניתן  הכלים.  סל  את  סוקר 
בתחתית  המצורף  הקוד  סריקת  באמצעות 

המאמר.

מתודולוגיה – חקר החוויה
יוצא  בעירוניות  התכנוני  העיסוק  עיקר 
פוזיטיביסטית,   - המטריאליסטית  מהפרדיגמה 
ולפיכך מתמקד בהיבטים הפיזיים והסטוטוריים 
 .)Data( העירוני  המרחב  של  לכימות  הניתנים 
ושמה דגש  זו  הנוכחית חרגה מתבנית  העבודה 
על חקר המרחב החוויתי. העיסוק בחקר החוויה 
חד  היא  במהותה  שחוויה  משום  בעייתי,  הוא 
לכימּות  ניתנת  אינה  ולכן  ויחידאית  פעמית 
העומדים  הכלים  מרבית  זו  מסיבה   .)Qualia(
אם  גם  כאחד,  והתכנוניים  המחקריים  לרשותנו, 
מתמקדים  המשתמש,  חווית  את  לשפר  מטרתם 
המרחב  של  מצומצמים  כמותיים  בהיבטים 

הניתנים למדידה.
פיתחנו  הכמותית,  המגבלה  על  להתגבר  בכדי 
עקרונות  על  המושתתת  איכותנית  מחקר  שיטת 
הגישה הפנֹוֵמנֹולֹוגית לחקר החוויה הסובייקטיבית 

)Qualia( של ההליכה ברגל בעיר. 

הליכות עומק
ותיעוד  בתיאור  עסקה  שפיתחנו  השיטה 
הדינמיקה הזעירה של חוויֹות ואירועים מנטליים 

קצרי מועד המתרחשים תוך כדי הליכה. 
שיטת  עקרונות  על  מושתתת  זו  שיטה 
פרופ׳ שהגה  Focusing״   – ה״התמקדּות 

תחושות  של  במילים  לביטוי   Eugene Gendlin5000/אזור העדפת הולכי הרגל, ע"פ תא

הליכתיות בתל אביב-יפו: מחקר 
איכותני אודות חווית ההליכה בעיר

רם איזנברג, עודד גל
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ו״מתמקד״.  ״מקשיב״  של  בצמד  לא-מילוליות 
מראיינים  צוות  ע״י  נערכו  העומק  הליכות 
בצורה  ואופיינו  לכך.  שהוכשרו  )״מקשיבים״( 

הבאה: 
״מתמקד״  של  בצמדים  חופשית  הליכה   -
במשך  התוכנית  מרחב  בגבולות  ו״מקשיב״ 
הוא  המתמקד  תפקיד  כאשר  דקות,  כ-20 
לתאר )ולהקליט( את כל מה שהוא/היא חווים 

במהלך ההליכה. 
לחוויה  המתמקד  של  הלב  תשומת  הפניית   -
מילולית  והמשגה  למיקוד  והכוונה  החושית, 

של שלושה מאפייני חוויה: תחושות ברורות; 
תחושות עמומות ותחושות מכלל החושים.

לצורך  ההקלטה  ותמלול  הראיון  הקלטת   -
ניתוח תוכן ההליכה.  

המחקר כלל כ-60 הליכות עומק, אשר ייצגו את 
שניתן  ככל  מאוזן  באופן  ומבקריה  העיר  תושבי 
מגורים  מקום  מגדר,  גיל,  מדדים:  מספר  ע״פ 
/ לא תושבים(, שעת ההליכה, השכלה  )תושבים 
ההליכה  מטרת  אקדמאים(,  לא   / )אקדמאים 

)שוטטות / מטרה מוגדרת(.

״תבונת הרבים״
ויצירת  תמלילים  ניתוח  של  איכותני  מחקר 
קטגוריות הינו תהליך מורכב האורך שעות רבות 
בחולשה  מתאפיין  הוא  בנוסף,  רב.  ריכוז  ודורש 
אדם  של  פרשנות  על  הסתמכּות   – מתודולוגית 
בכדי  הניתוח.  בתוצרי  לשֹונּות  וחשיפה  אחד 
שיטת  את  פיתחנו  אלו  מגבלות  על  להתגבר 
זו  שיטה  הרבים״.  ״תבונת   - הקבוצתית  הניתוח 
סיעור  לקיים  הקבוצתית  היכולת  על  נסמכת 
הקבוצות  מוסכמות.  המשגות  ולייצר  מוחות  
וסיווגו  העומק  הליכות  מתוך  ציטוטים  ריכזו 

סדנת ״תבונת הרבים״ בבי"ס פורטר, יולי 2016הליכת עומק עם ניצן כהן

Heat map. סוגיה ממופה – יצירתיות: "ג'ונגל של 
יצירתיות"

מיפוי "טופוגרפיה חוויתית". סוגיה ממופה – ביתיות: "כמו שאני בבית ככה אני בעיר"
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חתך טופוגרפיה חוויתית - סכימת מישורי החוויות לאורך רח' קינג ג'ורג'

למעלה: ניהול "אודות" - העיר כיישות מרחבית במבט על. למטה: ניהול "בתוך" – ניהול העירוניות והשתתפות השלטון בתופעה החברתית המרובדת
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לעיון בעבודה ובסל הכלים ניתן לסרוק את קוד ה-QR המצורף.
מקור האיורים: "רם איזנברג עיצוב סביבה".

רם איזנברג - אדריכל נוף, בעל משרד "רם איזנברג עיצוב סביבה" מאז 2002, וחבר סגל המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה 
ובינוי ערים בטכניון מאז 2016.

M.Sc בתכנון ערים  ובעל תואר שני  31, גר בחיפה. בוגר תואר ראשון בגיאוגרפיה ופסיכולוגיה באוני' בן-גוריון בנגב  בן   - גל  עודד 
בטכניון. עובד כמתכנן במשרדו של רם מאז 2016.

אותם למשפחות בזמן קצר ובצורה מדויקת יותר 
מאשר ניתוח פרטני.

ציטוטי  כלל  סווגו  הקריאה  סדנאות  במהלך 
מאוחר  ובשלב  חוויה,  סוגיות   18 לכדי  ההולכים 
התערבויות  משפחות  ל-8  הסוגיות  רוכזו  יותר 

אשר היוו את שלד סל הכלים.

מיפויי חוויה
וסדנאות  העומק  הליכות  את  שהשלמנו  לאחר 
ניסינו לדמות פרישה מרחבית  ״תבונת הרבים״, 
מיפוי  באמצעות  הפיזי  במרחב  הסוגיות  של 
לכל   )GIS( גיאוגרפיות  מידע  מערכות  מבוסס 
הרחוב  מקטעי  כל  לאורך  החוויה,  סוגות 
סביבת   – כך  לשם  שנבחרה  פילוט  במשבצת 

רחוב אלנבי. 
צוות סוקרים מהמשרד קיים מספר סיורי מיפוי 
של  ״Heat maps״  התקבלו  שבסופם  במשבצת 
הסוגיות אותם ייצגנו גם במודלים תלת-מימדיים 

של ״טופוגרפיה חוויתית״.

המלצות תכנוניות
מניהול עיר לניהול עירוניות

מלבד הארגון הפיזי של המרחב, החוויה העירונית 
האנושית:  מההתרחשות  רבה  במידה  מושפעת 
נעימה  היא  ההתרחשות  כאשר  חיובית  בצורה 
ההתרחשות  כאשר  שלילית  ובצורה  ומזמינה 

יוצרת איום, פגיעה בבטחון ואי נוחות. 
דפוס הניהול המקובל כיום הינו ניהול ״אודות״ - 
המתייחס אל עצמו כחיצוני למושא הניהול: העיר 

המאורגנים  שימושים  תמהיל  מרחבית,  כישות 
ומנוהלים על ידי השלטון המקומי. 

של  מימד  להוסיף  מבקשת  המוצעת  הגישה 
ניהול ״בתוך״ - התבוננות על העירוניות כתופעה 
חברתית מורכבת ומרובדת שהניהול מוטמע בה 

ופועל בהדדיות איתה.
המתאימים  כלים  בפיתוח  התמקדה  העבודה 

לתפישת ה״בתוך״.

אכפתיות ואחריות
הגיבו  מהמשתתפים  שרבים  מפתח  מושגי  שני 
כי  נדמה  / היעדרם. בהקשר העירוני,  לנוכחותם 
השלטון  ותושביו:  השלטון  בין  דיכוטומיה  ישנה 
לגלות  נדרשים  והתושבים  לאחריות  נדרש 

אכפתיות כלפי עירם. 
להקשר  בהתאם  המושגים  את  דייקנו  בעבודה 

העירוני:
אינדיבידואל  ידי  על  מבוטאת  ‘אכפתיּות׳:   -
אשר פועל מתוך ביטוי של רגש אישי או ערך 

בפרטי למקום.
תפקיד  מתוקף  פעולה  של  ביטוי  ‘אחריּות׳:   -

אשר מייצגת נאמנות לכללים כלשהם.   

חווית  את  לשפר  ניתן  כי  היא  שעלתה  המסקנה 
העירוניּות על ידי עידוד ביטויים הדדיים:

התפקידים  במילוי  אכפתיּות  ״זריעת״   -
הציבוריים.  

טיפוח  ע״י  התושבים,  בקרב  אחריּות  ״קציר״   -
תחושת שותפּות ואחריות לעיר.  

מטריצת ״העיר כתאטרון״
ושחקנים:  במה  ובו  כמחזה  עירוניּות  לתאר  ניתן 
הציבורי  למרחב  נחלק  כבמה,  הפיזי  המרחב 
ולמרחב הפרטי בעוד השלטון העירוני והתושבים 

הם השחקנים.
המפגש בין השחקנים והבמות יוצר מטריצה של 
ארבעה שדות פעולה אשר בכל אחד מהם רמת 

פעילות שונה:
הפעיל  הניהול  שדה  הציבורי-ציבורי:  השדה   .1
העירוני  השלטון  של  הסמכות  ביטוי  ביותר. 

במרחב הציבורי.
הטבעי  הפעולה  שדה  הפרטי-פרטי:  השדה   .2
של התושבים. ביטויים של התושבים בתחום 

המרחב הפרטי שלהם.
פרטיים  ביטויים  ציבורי:  פרטי-מרחב  שחקן   .3

במרחב הציבורי.  
שלטוני  ביטוי  פרטי:  ציבורי-מרחב  שחקן   .4

במרחב הפרטי.  
המרחב  הוא  השלטון  פועל  בו  המרכזי  השדה 
התושבים  פועלים  בו  המרכזי  והשדה  הציבורי 
מה  הרבה  אין  זה  ובתחום  הפרטי,  המרחב  הוא 
לחדש. עם זאת, החלוקה הנ״ל המחישה לנו עד 
לקונה  מבטאים  המוצלבים  השדות  כמה 
ואינם ממצים את  הניהולית של העיר,  בתפישה 
לפיכך,  העירוניות.  לחווית  האפשרית  תרומתם 
אלו  פעולה  בשדות  כלים  פיתוח  על  דגש  ניתן 

בהם קיים פוטנציאל גדול שאינו ממומש: 
פעולות פרטיות  ואיפשור של  עידוד  תמיכה,   .1

במרחב הציבורי.  
במרחבים  מיטיבה  שלטונית  התערבות   .2
והמרחב  העירוניות  חווית  לשיפור  הפרטיים 

הציבורי הסמוך.

המתודולוגיה ככלי אסטרטגי 
מרחב  להבנת  תרם  שפותחה  בשיטה  השימוש 
התכנון במימד החוויתי שטרם קיבל תשומת לב 

נאותה. 
גופי  בידי  הטמעת המתודולוגיה ככלי אסטרטגי 
בשלבים  להשפיע  בכוחה  יש  העירוניים  התכנון 
בעיר:  נקודתיים  תכנון  תהליכי  של  מוקדמים 
כבסיס  למקום  הייחודי  החוויתי  המרחב  הכרת 

לתכנון פיזי מיטיב.

בימים אלו מקודם פיילוט ראשוני לשילוב שיטת 
התחדשות  תוכניות  בכמה  זו  מעבודה  המחקר 

עירונית ברחבי העיר.

מטריצת "העיר כתאטרון"

לעיון בעבודה המלאה
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הוקם  רמון  ואסף  אילן  ע"ש  התעופה  שדה 
 90 לכביש  מזרחית  לאילת,  תמנע  בין  בערבה, 
סמוך  ירדן,  עם  מהגבול  מטרים  עשרות  וכמה 
של  הסחף  מניפת  על  עברונה,  הטבע  לשמורת 
נחל נימרה. התכנון החל ב2012 והעבודות באתר 
ב-2013. השדה צפוי להיפתח באוקטובר השנה.  

בארץ,  האזרחיים  התעופה  שדות  משאר  בשונה 
שהוקמו על תשתיות שדות תעופה צבאיים, שדה 
בישראל  הראשון  השדה  הוא  רמון  התעופה 
שתוכנן כשדה תעופה אזרחי והוקם בשלמותו מן 
היסוד. העובדה הזו, אפשרה לאדריכלות להוביל 
את הדרך, בניסיון לייצר שפה אדריכלית שלמה 

לשדה כולו.
להשפיע  ההזדמנות  ניתנה  הנוף,  כמתכנני  לנו 
מערך  הכבישים,  גיאומטריית  על  מבראשית 
של  הכוללת  הנופית  התפיסה  על  וכן  התנועה 

מרחב השדה.
היה  השטח  באתר,  שביקרתי  הראשונה  בפעם 
הרחוק  באופק  מופר.  ולא  טבעי  לגמרי  כמעט 
גבולות  את  שסימנו  קטנים  דחפורים  נראו 
של  המוחשית  מההבנה  נדהמת  העפר.  עבודות 
כבר  המחשב  מול  עבדתי  עליו  המידה  קנה 
אדום שנפרש  הרי  שנוף  רבים, חשבתי  חודשים 
ומרשים  עוצמתי  כה  הוא  סביב,  והמדבר  מולנו 
ששום דבר שנתכנן או נבנה כאן לא יוכל להאפיל 

עליו. זה שימח אותי .
בערבה הדרומית, בה מוקם השדה, שולט נוף של 

חומרי סחף: מניפת סחף, חוליות, מלחות ורג.

החניונים הציבוריים. צילום רחפן: אשטרום.

מניפת הסחף, עליה הוקם השדה, היא הצטברות 
נחל  כאשר  הנוצרת  מניפה,  בצורת  סחף  של 
הסחף  מניפת  אזור  מאט.  מהירה  שזרימתו 
ומשקעים  נחל  חלוקי  בהרבדת  מתאפיין 
וכמות המשקעים  הגבוהות  פלוביאלים. הטמפ' 
כמדבר  הערבה  אזור  את  מגדירים  הנמוכה 
הצומח  למיני  גורם  במים  המחסור  קיצוני. 
להצטמצם ברובם לערוצים ושקעים בלבד, בהם 
בו  מופע  יוצר  זה  ריכוז  נגר.  מי  של  תוספת  יש 
מניפת הסחף  נחלי  תוואי  הצמחיה מסמנת את 
הן  חמדה(,  )המכונות  רג  קרקעות  העדינים. 
מישורים נרחבים המכוסים רובד צפוף של חצצי 
לס  לקרקעות  בדומה  שתחתן  וחלוקים,  סלע 
מפותח קרום של אצות כחוליות המגבירות את 
הרטבתן.  בעת  ריר  בהפרישן  הקרקע  אטימות 
בשחזור  נרחב  באופן  השתמשנו  זו  בתופעה 

הנופי.
מלחות הן תוצר של שקעים מקומיים חסרי מוצא 
אליהם זורמים חלק מהנחלים. הקרקע בהן היא 
בעיקר  מגיעה  מליחותן  חרסיתי,  אופי  בעלת 
פני  אל  המלוחים  התהום  מי  של  נימית  מעלייה 
על  המומסים  השארת  תוך  והתנדפותם  הקרקע 
מצמחיה,  הריקים  המלחות  למרכזי  השטח.  פני 

מופע נופי של סדקי וקילופי קרקע. 
עמד  המקומי  הנוף  ערכי  את  לשמר  הרצון  מול 
ומארחת  ירוקה  שמלה  מדבר,  נווה  לייצר  הרצון 
עבור הנוחתים במדבר. המתח בין שני אלו ברא 

מיקום השדה על מניפת הסחף.את התכנון שלנו.

שדה במדבר
אדר' נועה מרום | ת.מ.א תכנון מרחב אורבני
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כדי לשמור על הנוף הקיים, תוכנן ובוצע שחזור 
העליונה  השכבה  בשדה.  נרחבים  בשטחים  נופי 
ייעודיות  בערימות  ונשמרה  נאספה  הקרקע  של 
לזמן העבודות ובסיומן פוזרה באיזורים שהוגדרו 
עבור  טופוגרפיות  מיני  יצירת  תוך  נופי  לשחזור 
הקרקע  הורטבה  הפיזור  לאחר  זעירים.  יצורים 
במשך כמה שבועות כדי ליצור מחדש את קרום 
גם  חשובה  הינה  הקרקע  הקשחת  האצות. 
למעשה  שהיא  כיוון  פונקציונאלית,  מבחינה 
מלהתפזר  הדקים  הקרקע  מחלקיקי  מונעת 

באויר. 
תכנון הצמחיה והעצים רוכז באזורים המארחים 
אזורי  למטוסים,  ההליכה  אזור  השדה:  של 

מינים  לשלב  בכדי  הטרמינל.  וסביבת  החניונים 
סלילנית  שיטה  כמו  שלנו,  בתכנון  מקומיים 
ושיטת הסוכך, מרווה מצרית, אטד ערבי, אשליל 
שעיר, רותם המדבר, רכפתן מדברי ועוד, נאספו 
כקילומטר  של  ברדיוס  מינים,  כ-40  של  זרעים 
סביב האתר. הזרעים הונבטו בחישתיל והועברו 
במשתלות  סיירנו  במקביל,  במשתלה.  לגידול 
הדרום ובחרנו אקזמפלרים של אגבות, קקטוסים 
ויוסיפו  ומיני צמחים שיתאימו לאקלים המדברי 

פריחה וצבע לתכנון.
ואשל  השיטים  המקומיים,  העצים  מיני  לצד 
הפרקים, שולבו עצי צל כמו צאלונים ואלביציות. 
כל העצים גודלו בקטורה כדי להתאימם מבעוד 

יצרנו  הצמחי,  בתכנון  הקיצוני.  לאקלים  מועד 
המקומיים  הבר  צמחי  של  המינים  בין  מדרג 
התרבותיים,  המינים  לבין  מזרעים,  שגודלו 
ומיני  מועד  מבעוד  שבחרנו  האקזמפלרים 
התרבותי,  הנוף  עצימות  פורחים.  סוקולנטים 
הצבעוני והפורח גוברת ככל שמתקרבים למרכז 
את  מאכלסים  הבר  צמחי  בעוד  הפרויקט, 

פריפריית החניונים הנושקת לנוף המקומי. 
כדי לאפשר את הקמת השדה על מניפת הסחף, 
זו  פעולה  עברונה.  שמורת  עבר  אל  הנחל  הוטה 
עצרה את זרימת המים שיצרה את מניפת הסחף 

)דלתא(.

ערוגת צמחי בר וקקטוסים עמודיים בשולי החניונים

תכנון גיאומטריית הדלתא של החניוניםסכמה תכנונית בתצורת הדלתא לחניונים

ערוגת סוקולנטים פורחים ומיני אגבות. צילום: תמא
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נוף מקומי

"אנחנו חלק מכוכב לכת מבריק ואנחנו מוקפים 
על ידי גאונות, ביומימיקרי מציע ללמוד 

מהגאונות הזו המקיפה אותנו"
.)Janine Benyus(

צורות טבעיות מכילות ידע ואיכויות המשפיעות 
התחושתית  המרחבית  החוויה  על  ישיר  באופן 
התכנון  התבסס  עליה  העיקרית  הצורה  שלנו. 
שלנו היא תצורת הדלתא )מניפת הסחף(. הצורה 
התרחבות,  של  איכויות  בתוכה  נושאת  הזו, 
הכוונה והאטת תנועה שסייעו לנו רבות בתכנון 

החניונים.
תוכננה  הדלתא,  בתצורת  שתוכננו  בחניונים 
ומכוניות. שבילי ההליכה  רגל  הולכי  בין  הפרדה 
המובילים את הנוסעים אל הטרמינל, רוצפו באבן 

בחתך  ארוכות  ערוגות  שולבו  ובתוכם  טבעית 
בחניונים  המרכזי  השביל  האכזב.  כנחלי  קעור 
מוביל אל תחנת הרכבת העתידית. מעל השבילים, 
פרגולות  תוכננו  שלהם,  הגיאומטריה  ובאותה 
אל  בדרכם  הרגל  הולכי  על  המצלות  אורכיות 

הטרמינל וממנו. 
מעטים  אך  על,  ממבט  לתכנן  רגילים  אדריכלים 
הפרויקטים שלהם הנחווים ע"י הציבור מנקודת 
זאת, מבט העל  לעומת  זו. בשדה התעופה  מבט 
בו  הנוסעים,  של  והאחרון  הראשון  המבט  הוא 

נראית הדלתא ממעל במלואה. 
תוכנן  המלחות,  באזורי  הקרקע  סדקי  בהשראת 
בניגוד  הטרמינל.  מבנה  סביב  בפיתוח  הנוף 
סדקי  תנועה,  כולה  שהיא  הדלתא  לתצורת 

פיתוח סביב הטרמינל. הדמייה: תמא

תוכנית פיתוח נוף סביב ובפטיו הטרמינל
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אדר' נועה מרום היא אדר' במשרד ת.מ.א. משנת 2013.
צילומים והדמיות: ת.מ.א.

2000. ת.מ.א. הינו משרד החוקר את התפר בין  על משרד ת.מ.א.: אדר' נוף ליטל סמוק פביאן ואדר' אורנה פרייפלד בסט הקימו את משרד ת.מ.א בשנת 
מקצועות אדריכלות הנוף והאדריכלות. המרחב האורבני משמש בסיס לכל עבודות המשרד ומהווה זרז לעיצוב ולתכנון המפורט. כל פרויקט מפותח על פי 
קו מנחה בעל אופי תמתי. קו זה עובר כחוט השני בין חלקי הפרויקט השונים ובכל רבדיו, ומאפשר את הבנת הרעיון העיצובי באתר, דרך החוויה האסתטית. 
המשרד עוסק במגוון רחב של פרויקטים בעלי השפעה על המרחב הציבורי, ביניהם כיכר הבימה, הרצליה צפון, כיכר המדינה, גשר עמק ברכה, מידטאון, 
חיבור שד' נורדאו לים, בית לסין, שוק עליה, מגרש 7 בשרונה ועוד. אדר' נוף ליטל סמוק ואדר' נוף נועה מרום היו אחראיות מטעם המשרד על הפיתוח הנופי 

בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון.

סוקולנטים אגבות וקקטוסים בשדה התעופה

גידול צמחי מדבר שנאספו מזרעים במשתלות

כיאה  והשהייה,  סטטיות  מייצגים  הקרקע 
של  העיקרי  השהייה  מרחב  בטרמינל,  להמתנה 
מן  משרד  ע"י  )תוכנן  הטרמינל  מבנה  הנוסעים 
שנער ומשרד משה צור( מאפשר מבט רצוף אל 
הינה  במבנה  הנוסעים  תנועת  אדום.  הרי  נוף 
זורמת  החניונים,  של  הדלתא  לתנועת  המשכית 
נפח  גופי  משני  בנוי  ההרים.המבנה  עבר  אל 
פטיו  וביניהם  בגשרים  לשני  אחד  המחוברים 
כיוון  אך  תפעולי,  מרחב  בעיקרו  שהוא  מאורך, 
המופע  מהגשרים,  הנוסעים  ע"י  נצפה  שהוא 

הנופי שלו הוא חלק בלתי נפרד מהתכנון.
החול  בגוון  גדולות  בטון  יציקות  תכננו  בפטיו 
המקומי, המחקות את סדקי הקרקע ומשנות את 
הנוסעים  למבט  ביחס  שלהן  המידה  קנה 
של  נטיעה  תכננו  הסדקים  בין  מהגשרים. 

גיאופיטים ופרחים עונתיים.
בלב המבנה, תוכנן פטיו נוסף המכניס אור טבעי 
בין  ויזואלית  ומחבר  פיזית  מפריד  המבנה,  אל 
נווה  עבורנו  היה  הזה  הפטיו  ליוצאים.  הנכנסים 

המדבר של הפרויקט ותוכנן בהתאם.
סדקי  של  צורנית  שפה  באותה  שימוש  תוך 
הקרקע, תכננו מרחב שהופך בהדרגתיות לעשיר 
בצמחיה ובמים. בחלקו הפנימי ביותר של הפטיו 
תוכננה בריכה ביולוגית עם צמחיה עשירה. לפטיו 
המזרחית  הדופן  המערבי,  מחלקו  כניסות  שתי 
שלו אטומה והוא נצפה משני צדדיו. צורות סדקי 
וביניהן  גדולות  טרצו  מיציקות  תוכננו  הקרקע 
שהיא  ככל  וגבהה  הולכת  וצמחיה  נחל  חלוקי 
מתקרבת לדופן המזרחית ולבריכה. מבחינת סוג 
הערבה,  ממעיינות  השראה  שאבנו  הצמחיה 
וקנה מצוי  בחרנו מיני צומח כמו צפצפת הפרט 

לצד במבוקים וחבצלות מים. 
מהאוויר נראה השדה כשמיכה פרומה על הקיים, 
קצותיה  ולבן,  ענק  כסלע  הטרמינל  במרכזה 
מתחברים ישירות לאדמה. צורת הדלתא בוהקת 
בשמש ונראית למרחוק, ונחל נימרה כבר פילס לו 
לכיוון  חדשים  זרימה  נתיבי  האחרון  בחורף 
שמורת עברונה. העצים והצמחיה כבר עברו חורף 
יפה,  מתאקלמים  שהם  ונראה  אחד  וקיץ  אחד 
ומתפתחים  בהשקיה  לגדול  שמחים  הבר  צמחי 
ומקומיים  נוספים  מינים  גם  אט  ואט  מהר, 
השדה  המושקות.  לערוגות  מצטרפים  מהמדבר 
עכשיו הוא חלק מהנוף, לא רק עבור בני האדם 
דיירי  החיים  ובעלי  הצמחים  עבור  גם  אלא 

המדבר.



הכשרה חברה לביטוח בשיתוף איגוד אדריכלי הנוף ובאמצעות כרמים ובני רום גאים להציג:
תכנית ביטוח בלעדית ואטרקטיבית המותאמת לצרכים היחודיים של אדריכלי הנוף בישראל.

הרחבות בביטוח אחריות מקצועית ללא פרמיה נוספת. 

תוכנית הביטוח הרחבה והזולה 
לאדריכלי הנוף בישראל

 הוצאת דיבה ולשון הרע

 אי יושר

 אובדן מסמכים

 חריגה מסמכות

 כיסוי עזבון ויורשים

 סוכנים ונציגים מורשים

 שותפים נכנסים ויוצאים 

 הגנה משפטית בהליכים פליליים 

)RUN OFF( סיום מוארך 

 כיסוי בעבודות ליד מקווי מים/חופים/
מנהרות/עבודות הנגשה ועוד

לבירורים והצטרפות:
benny@cramim.co.il | 050.5212600  בני רום
aner@cramim.co.il | 050.5441387  ענר אדרי

כרמים סוכנות לביטוח 03.6126455
רח' הבונים 9 )ת.ד.3708(, רמת גן 5213606

ביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף 



פטוריז הצללה וקירוי

שוק וואסט, רמת הגולן. א.ב. תכנון.

מרכז אתגרים, פארק הירקון. יואב מסר אדריכלים.

טל: 08-9761795     נייד: 054-4448146

אמדוקס כפר סבא. תכנון: פטוריז הצללה וקירוי.

מצפה ע״ש אמנון ליפקין שחק, רעות מכבים. אדריכל אבנר דרורי. קירוי מגרש ספורט, ינוח ג׳ת. פטוריז הצללה וקירוי.

מלון לוט, ים המלח. אדריכל אלישע האוסמן. קירוי מתקני משחק, שצ״פ ברמת השרון. קו בנוף אדריכלות נוף.חוף עין בוקק, ים המלח. שלמה אהרונסון אדריכלים.

המעוף שלכם האתגר שלנו!
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נועדה  בחיפה  אופניים  לשבילי  האב  תוכנית 
שבילי  מערך  לפיתוח  תכנונית  תשתית  לייצר 
אופניים בעיר בשנים הקרובות. הנסיעה באופניים 
הנסיעה  מכלל  משמעותי  נתח  להוות  יכולה 
האוויר  וזיהום  התנועה  גודש  בהפחתת  ולסייע 

בעיר.
מבקשת  בחיפה  המוצעת  השבילים  מערכת 
של  תחליף  להוות  באופניים,  יוממות  לקדם 
תחבורה ירוקה ובריאה לתחבורה הקיימת היום, 
באמצעות  להתנייד  האנשים  יכולת  את  להגדיל 
הציבורי  במרחב  השימוש  את  ולהסדיר  אופניים 
הרגל  להולכי  וסיכון  תחרות  ייווצרו  שלא  כך 
רשת  התוכנית  במסגרת  מציעים  אנו  ולנוסעים. 
שבילים המקשרת את כל שכונות חיפה אל מרכזי 
תרבות  גבוהה,  השכלה  חינוך,  מוסדות  תחבורה, 
אופניים  נתיבי  הקצאת  כוללת  הרשת  ומסחר. 
הדרך,  רצועת  בתחום  שנבחרו  הרחובות  בכל 
הקישוריות  לשיפור  חוץ  לדרגנועי  הצעות 

במדרונות וחיבור לתחבורה ציבורית.
ביישום  האחרונות  בשנים  החלו  חיפה  בעיר 
החופים  לאורך  בעיקר  במישור,  אופניים  שבילי 
של  ק"מ  כ-10  נסללו  היום  עד  פנאי.  למטרות 
שבילי אופניים. תוכנית האב מציעה עוד 185 ק"מ 

של שביל אופניים בעיר. 

חשוב לציין שכניסתם של האופניים החשמליים 
כחיפה.  הררית  בעיר  מפנה  נקודת  מהווה 
בשיפועים  יחסית  בקלות  לרכב  ההזדמנות 
של  יותר  גדול  למימוש  צוהר  פותחת  הגדולים 

השבילים המוצעים.
הדרכים  של  וניתוח  חקר  לימוד,  כללה  העבודה 
מרכזים  ומיפוי  שיפועים  ניתוח  כולל  בעיר, 
יוממות  לעודד  היא  התוכנית  מטרת  עירוניים. 
להגיע  המרכזית  החשיבות  ומכאן  באופניים 
גם  כמו  הגבוהה  וההשכלה  החינוך  למוסדות 
התוויית  בבסיס  בעיר.  התחבורה  למרכזי 
כי  אם  בשיפועים,  התחשבות  קיימת  השבילים 
את  שינתה  החשמליים  האופניים  של  כניסתם 
של  לימוד  העבודה  כללה  עוד  המשחק.  חוקי 
ערים  של  אב  תוכניות   – מהעולם  תקדימים 
ביקשנו  - מהן  וסאן פרנסיסקו  הרריות כסיאטל 
ללמוד על התוויית רשת אופניים בערים מדרוניות 
הפיזיים  לאתגריים  מגוונים  פתרונות  ועל 

שמציבים השיפועים.
שבילי  מערך  בהטמעת  זו  תוכנית  של  חשיבותה 
ובכל  בעיר  הקיימים  במרקמים  האופניים 
שבשנים  מאמינים  אנו  העתידיות.  התוכניות 
הקרובות יחלו להיווצר רצפים שיאפשרו רכיבה 

יומיומית בטוחה בעיר.

השביל החופי – פרויקט בביצוע, המחבר את טיילת בת גלים אל טיילת שקמונה, לרצף אחד להולכי רגל ורוכבי אופניים

מתגלגלים למעלה
תוכנית אב לשבילי אופניים בחיפה

בארי בן שלום, ארנה בן ציוני, יוליה טנטוב



תכנית האב לשבילי אופניים בחיפה
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בחינת מסלולי רכיבה אופייניים ליוממות בעיר

באזורים  בחיפה  אופניים  שבילי  קיימים  כיום 
שקמונה  בטיילת  שבילים  ישנם  המישוריים. 
ובפארק הכט, שבילים ברמת הנשיא, שביל נוסף 
יגור וארבעה שבילים  מצומת הצ'ק פוסט לכיוון 

נוספים ברחובות מרכזיים בקרית חיים.
אתגרי  משום  נמוך  בעיר  האופניים  רוכבי  אחוז 
שלהן  ראויות,  תשתיות  היעדר  השיפועים, 
והאפשרויות  הררית  בעיר  גדולה  חשיבות 
ושימוש  אופניים  על  רכיבה  לשילוב  המוגבלות 
רוכבי האופניים רוכבים  רוב  בתחבורה ציבורית. 
 0.2% וספורט.  פנאי  למטרות  הקיימים  בשבילים 
ליוממות.  באופניים  משתמשים  חיפה  מתושבי 
אוכלוסיית  בקרב  בטכניון  שנעשה  במחקר 
שיעברו  מהנשאלים,   35% ענו  סטודנטים 
במידה  לטכניון  להגעה  אופניים  על  לרכיבה 
לכך. האופניים החשמליים  נוחה  ותוקם תשתית 
לשימוש  ההתייחסות  את  משמעותית  משנים 

באופניים בערים הרריות ומוסיפים יתרון גדול.
מניתוח שערכנו לישימות השבילים בעיר איתרנו 

מספר תובנות כהנחת בסיס לעבודה:
יש צורך בשינוי תפישתי בהתוויית שבילים   -

כחלק מהמיסעות עבור יוממים ולא רק בגנים 
ובפארקים

חשיבות עליונה לרציפות השבילים בכל העיר.  -

ממשק בין שבילי אופניים לתחבורה ציבורית   -
על כל גווניה מחויבת בעיר הררית כחיפה.  

חשיבות עליונה לחיבורים אל מרכזי תחבורה   -
כמו  אחרים  אמצעים  או  שבילים  באמצעות 

רכבל או דרגנוע חוץ.
האופניים  לשבילי  המודעות  שעם  לציין  חשוב 
ולאור העבודה על התוכנית הנוכחית, כבר החלו 
בתוכניות  השבילים  בהטמעת  העירייה  מחלקות 

השונות המקודמות ברחבי העיר.

התוויית שבילי אופניים בעיר אינה פשוטה, שטחי 
וחניות,  זכות הדרך תפוסים ברובם ע"י כלי רכב 
שקיומן בעיר חשוב. נדרשה התבוננות רחבה על 
סדרי  וקביעת  העירונית  הצרכים  מערכת 
עדיפויות חדשים לחלוקת המרחב. בכל הרחובות, 
הדרך,  זכות  בתחום  הותוו  האופניים  שבילי 
נתיבי  וצמצום  חניות  חשבון  על  רבים  במקרים 

הנסיעה.
בעיר  האופניים  שבילי  רשת  התוויית  לאחר 
)רשת  העירוניים  המרכזים  אל  השכונות  וחיבור 
השבילים מגיעה לכל השכונות בהן קיימים בתי 
ומרכזי  מסחריים  מרכזים  ו/או  תיכוניים  ספר 
וביקשנו  ורחוב  רחוב  בכל  התמקדנו  תחבורה(, 

להתוות את נתיבי הרכיבה בתוכם.

הנתיבים הותוו על בסיס הנחיות משרד התחבורה 
למיקום  המתייחסות  והשיכון  הבינוי  ומשרד 
של  מורכבים  למקרים  גם  כמו  ורוחבו,  השביל 
בצמתים,  והסדרים  חניות  עם  השביל  שילוב 

תחנות אוטובוס ועוד.
ליצור  גדולה  חשיבות  היתה  החתכים  בבחינת 
רחובות  מספר  או  רחוב  לאורך  ארוכים  רצפים 
יפגעו  לא  האופניים  ששבילי  הקפדנו  סמוכים. 
היתה  ולכן  אותו  יעשירו  אלא  הציבורי  במרחב 
יפחת  לא  שרוחבה  מדרכה  שמירת  על  הקפדה 
ורוכבי  הרגל  הולכי  לביטחון  כן,  כמו  מ'.  מ-2.5 
בין  מפלסית  פיזית  הפרדה  יצרנו  האופניים, 

המיסעה, שביל האופניים והמדרכה.
ניתן.  שרק  ככל  העצים,  רוב  את  לשמר  ביקשנו 
אופייניים  לחתכים  היתה  לעצים  ההתייחסות 
בעת  מדוקדקת  אגרונומית  בחינה  ומחייבת 
העצים  שמיקומי  במקרה  המפורט.  התכנון 
יש  השביל,  התוויית  מאפשרים  אינם  וערכיותם 
רציפות השביל.  נתיב חלופי שישמר את  למצוא 
הרחוב  שחתכי  באופן  תכננו  החתכים  את 
לרוב למרחב המוצל  יתאימו  והתוויית השבילים 
קונפליקטים  שנוצרו  במקומות  העצים.  שסביב 
על  התבוננות  היתה  הצעתנו  חניות,  בנושאי 

האינטרס הציבורי המובהק. 

אדריכלי נוף בארי בן שלום וארנה בן ציוני הם שותפים במשרד אב אדריכלות נוף. יוליה טנטוב הנה אדריכלית נוף בכירה במשרד. בעבודתנו אנו מבקשים 
לקשור בין מימדים רבים: האנושי, הנופי, התרבותי, המקומי והחברתי. אנו פועלים ליצירת מקומות בעלי משמעות לאדם ולקהילה.

אדריכליות אחראיות במשרד: יוליה טנטוב, יסמין שוורץ
מזמין: חברת יפה נוף ועיריית חיפה

תכנון תנועה: בשיר עבד אלראזק בע"מ



 

 

אי אם שגב מציגה - פרויקט דגל בתחום התחבורה הציבורית בישראל

אי.אם.שגב תעשיות בע"מ גאה לקחת חלק 
בפרויקט ה"גל הירוק" תכנית אב לתחבורה ציבורית 
בת קיימא באשדוד. בפרויקט תוכננו צירי תחבורה 
עתידיים ושולבו בו רעיונות חדשניים בתכנון 
המוצרים והנגשתם לכל קהלי היעד, בשימת דגש 
על חסכון והתייעלות אנרגטית. כל זאת לרווחת 
התושבים, שמירה על הסביבה, הגדלת השימוש 
בתחבורה הציבורית והקטנת מספר הרכבים 
בכבישים. הרציפים משלבים מקסימום צל והגנה 
מהגשם, הנדסת אנוש ברמה גבוהה, עיצוב 
מוקפד,רציף מרוהט לנוחות הנוסעים, מצלמות 

 USB אבטחה, עמדות כרטוס והטענת רב-קו, שקעי
 להטענת מכשירים ניידים, שילוט אינטראקטיבי 
המזמין את התושב לקבל מידע מעודכן ואמתי על 
זמני הגעת קווי האוטובוסים ועוד פיצ׳רים חדשניים 
כמו הנגשת השלט לבעלי מוגבלויות, הודעות מראש 
על שינויים במסלולי קווי האוטובוסים וסגירת צירים 
תחבורתיים עקב אירועי פנאי או עבודות בכבישים, 
פרסומים על אירועי תרבות וספורט המתקיימים בעיר, 
החדרת תכנים על אתרי תיירות ואירועי תרבות ופנאי 
וכל זאת ועוד כדי לאפשר לתושב ולרשות לתקשר 
באופן מהיר והכי חשוב מובן ונוח לכל משתמש .

 

שותפים בעשייה 

 | www.imsegev.co.il | 08-9422440  | 



שותפים לסביבה מהנה

 משווק ע"י דשא עוז משווק ע"י דשא עוז
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כעת  נמצאת  בישראל  הנוף  אדריכלות  האם 
מאחור  המותיר  חדש  דיגיטלי  עידן  של  בפתחו 
הגיע  האם  הדו-מימדי?  האוטוקדי  העולם  את 
מוכוון  תלת-מימדי  לתכנון  לעבור  השעה 

פרמטרים ורב-מערכתי?
נוף,  אדריכלי  שלפנינו,  במאמר  המרואיינים 
מעצבים ומרצים בתחום תכנות העיצוב, סבורים 
שכן. ״להמשיך ולשרטט בדו-מימד זה כמו לצפות 
את  גילינו  שכבר  אחרי  לבן  שחור  בטלוויזיה 
הצבע״ אומר נתי בר זוהר, מייסד סטודיו ״נגיעה 

בנוף״.1
רגע לפני שנסקור את תפישותיהם בנושא, נפנה 
והמידול  הפרמטרי  העיצוב  לתולדות  קצר  מבט 

התלת-המימדי.
ראשית, מהו עיצוב פרמטרי? עיצוב שהוא תוצר 
בסדר  השולטים  ואלגוריתמים  חוקים  של 
ניתן  אך  לחבריו  מקושר  אלמנט  כל  בו  המבנה, 
של  הכללי  הארגון  על  שמירה  תוך  לשינוי 
יש  זה  עיצוב באופן  המערכת. על מנת למחשב 
לאסוף את הנתונים, לסננם ולארגנם בקונטקסט 
לשפר  לחדד,  ויזואלי,  באופן  לייצגם  מתמטי, 

האפשרויות  את  לבחון  מנת  על  עימם  ולשחק 
האופטימליות למימוש הפרויקט.2

המחשבים  בעידן  התחיל  לא  הפרמטרי  התכנון 
לאדריכלים  איפשר  אשר  יעיל  כלי  סיפק  אלא 
יותר  מדויק  מגוון  לנוכח  חדשניים  מבנים  לעצב 
העת  למן  ואיכותיים.  כמותיים  תנאים  של 
פרמטרים  למגוון  ביחס  תוכננו  מבנים  העתיקה, 
סביבה,  טכנולוגיה,  אקלים,  משתנים:  וכוחות 
תרבות. אחד הניסיונות הידועים למידול פרמטרי 
טרום עידן המחשב התבצע בסוף המאה ה-19 על 
מיתרים  מודל  בנה  אשר  גאודי  אנטוני  ידי 
באמצעות  הפוכה.  תקרה  המדמה  ומשקולות 
המודל בחן כיצד שינוי של אורך המיתרים ומיקום 
המשקולות השפיע על צורת התקרה ועל מערכת 

הקשתות הקשורות זו לזו. 3
ידי  על  פותח  פרמטרי  בעיצוב  נרחב  ידע  בסיס 
האדריכל פריי אוטו Frei Otto החל משנות ה-60. 
אדריכליות  צורות  אחר  בחיפוש  עסקו  מחקריו 
אחר  ועקב  מהטבע  השראה  השואבות  מורכבות 
הגיאומטריה המתגלמת בקשרים בין נקודות, הן 
פיזיים  המודלים  העירוני.  המרחב  והן  במבנים 

ניסוי חוטי הצמר המפורסם שלו,  שיצר כדוגמת 
העיצוב  לתהליכי  חלוצית  המחשה  מהווים 
המחשב  תוכנות  שיאפשרו  הפרמטריים 

העתידיות.4
ב-1963 איווון שוטרלנד מאוניברסיטת MIT הציג 
בדוקטורט שלו את תוכנת sketchpad בעלת עט 
לחקור  למתכנן  אפשרה   sketchpad דיגיטלי. 
ישות  ידי שינוי פרמטרים של  מגוון עיצובים על 
הגיאומטריה  של  אוטומטי  ושרטוט  חישוב  תוך 
תוכנות  לחלוצת  הנחשבת  זו,  תוכנה  החדשה. 
מתועד  מסמך  מהווה  הדיגיטליות,  השרטוט 
אילוצים  בעזרת  ממוחשב  לעיצוב  ראשון 
לעידן  הדרך  את  פרצה   Sketchpad פרמטרים. 
חדש של תכנון פרמטרי דיגיטלי בקרב אדריכלים, 
אולם  לשכללה.  שביקשו  וממציאים  מהנדסים 
העלויות של התוכנות שהציעו היו אסטרונומיות, 

ותוכנות אלו נותרו בלתי נגישות.5 
המחשבים  מחירי  כאשר  ה-80,  שנות  בתחילת 
הפכו נגישים יותר, הוצעה לשוק תוכנה חדשה – 
אוטוקד שמה. במקום הבינה המלאכותית שהיתה 
גלומה בתוכנות העיצוב הפרמטרי, הציעה חברת 

נתי בר זוהר, ראיון מאת מיכל ביטון 16.7.18.  1
2 Daniel S. Meier, Generative Modeling as a tool in Urban Riverfront Design; an exploration of Parametric Design in Landscape Architecture, Thesis for
 the Degree Master of Landscape Architecture, The Ohio State University 2012, chap 2, p.12.
3 Stephen Phillips, ‘Parametric Design: a Brief History06/25/2012 ,׳ http://www.aiacc.org/2012/06/25/parametric-design-a-brief-history/ ; Daniel Davis, A 
 History of Parametric, 6 August 2013, http://www.danieldavis.com/a-history-of-parametric/
4 http://www.baraut.net/feidad/physical_experiments.html
5 Davis, ibid.

הדמיה שנבנתה בתוכנת Revit. באדיבות נתי בר זוהר

תכנון דיגיטלי באדריכלות נוף 
הדור הבא

מיכל ביטון

http://www.aiacc.org/2012/06/25/parametric-design-a-brief-history/
http://www.danieldavis.com/a-history-of-parametric/
http://www.baraut.net/feidad/physical_experiments.htm


6 Davis, ibid.; https://en.wikipedia.org/wiki/
 Parametric_design

7 יונתן לזובסקי, ראיון מאת מיכל ביטון 25.7.18

איליה וולוקין, ראיון מאת מיכל ביטון 12.7.18.   8

שלושת הכלים הראשונים בסרגל הכלים של וולוקין: 
התאמת  פקודה   -  Csv location הראשון  הכלי 
קבצים  להציב  ניתן  שיהיה  מנת  על  הקואורדינטות 

ביחס לקבצים אחרים.  
נעדרת   Revit-ב הנוף  אדריכלי  עבודת  זה,  כלי  ללא 
הצבת  להתאים  אפשרות  וללא  סביבתי  קונטקסט 

קבצים על גבי קואורדינטות;
עיצוב   ,shape by topography  - שני  הכלי 

טופוגרפיה חדשה ביחס לטופוגרפיה קיימת;
התאמת   arrange by topography  - שלישי  הכלי 
גבהי הקיר  תוך הגדרת קפיצות  לטופוגרפיה  קירות 

במקטעים קבועים.
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Technique Documentation: Exploring Topography and Hydrology in Grasshopper
http://lab.visual-logic.com/2013/12/technique-documentation-exploring-topography-and-

hydrology-in-grasshopper/

אוטודסק פקודות המאפשרות שרטוט דו-מימדי 
סקאצ׳פד  של  הדיגיטלי  העט  לכל.  ונגיש  מהיר 
הוחלף במקלדת האוטוקדית. מכאן קצרה הדרך 
להשתלטות אוטוקד על עולם השרטוט הדיגיטלי, 
לתוכנה  נחשבת  עשורים  ארבעה  כמעט  וכבר 

העיקרית בתחום.6 
האמנם תמשיך אוטוקד לשמור על מעמדה זה?

מנכ״ל  לזובסקי,  יונתן  שהמעצב  היחיד  היתרון 
Paragroup ומרצה לעיצוב דיגיטלי במסלול נוף 
״העובדה   - הוא  באוטוקד  כיום  מוצא  בטכניון, 
עובד  כשהוא  מהאקדמיה  יוצא  סטודנט  שכל 
בשביל  מספיק  סבירה  ברמה  אותה  ומכיר 
להתקבל לעבודה, אך כאמור, יתכן ויתרון זה לא 
יותר  'מודרניות'  תוכנות  כניסת  עם  לנצח  ישמר 

לשוק.״7
ממגוון תוכנות השרטוט וההדמיה המוצעות כיום 
הצביעו  עליהן  שתיים  קיימות  הישראלי,  בשוק 
לתועלת  מיוחד  פוטנציאל  כבעלות  מרואיינינו 
 Revit Autodesk הנוף:  אדריכלי  קהילת 
תוכנת  של  התוסף   –  Grasshopper 3D-ו

.Rhinoceros 3D
מבוססת  תלת-מימד  מידול  תוכנת  היא   Revit
 - BIMא)Building information modeling( על
שיטת ניהול מידע שנועדה לייעול העבודה בין כל 
כבר  יש  בארץ  בפרויקט.  המעורבים  היועצים 
הגלומים  ליתרונות  שנחשפו  משרדים  מספר 
מילר- משרד  הבא.  ליום  ומתארגנים  בתוכנה 
גייסו  מילר  אמיר  ומשרד  אורבנוף  משרד  בלום, 
שבועי  לימוד  ליום  חלקם.  או  העובדים  כל  את 
של Revit״ לאדריכלי נוף״ – קורס ייחודי שפותח 
נציגת   TeamCAD מחברת  ונגר  דרור  ידי  על 

Autodesk בישראל ואיליה וולוקין.
זיהה  אשר  מילר-בלום,  ממשרד  מתכנן  וולוקין, 
 ,Revit-ב הנופי  התכנון  לאתגרי  התאמה  היעדר 
את  ומייעלות  המשפרות  פקודות  לפתח  החליט 
את  הקים  כך  לשם  סביבתי.  בקונטקסט  התכנון 
שוקד  הוא  אלו  ובימים   Archintelgnece חברת 
 .Revit-על השלמת סרגל הכלים לאדריכלי נוף ב
מטרתו של וולוקין היא לפתח 19 כלים המתאימים 
כלים  שלושה  קיימים  וכיום  נוף,  לאדריכלי 

בהתהוות המוצעים לשימוש חינמי בשלב זה.8 
של  כליו  סיוע  עם   Revit שמפיקה  התוצרים 
מאפשרים  העבודה  את  מזרזים  אשר  וולוקין 

Joseph Claghorn, Generative Landscapes :מציאת התוואי האידיאלי באמצעות גרסהופר
PATH FINDER USING A RECURSIVE PROCESS.  February 17, 2015

https://generativelandscapes.wordpress.com/2015/02/17/path-finder-using-a-recursive-process-example-8-5

https://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_design


אמיר מילר, ראיון מאת מיכל ביטון 16.7.18.  9

10 נתי בר זוהר, ראיון מאת מיכל ביטון 16.7.18.

11 Davis,  A History of Parametric; https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Revit
דיון ישיבת סגל בטכניון 25.7.18.  12

יונתן חבצלת, ראיון מאת מיכל ביטון 6.8.18.  13
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וחתכים  כפתור,  בלחיצת  עפר  עבודות  חישוב 
ופריסת קירות תוך דקות ספורות.

נוף  מילר אדריכלות  ״אמיר  מייסד  מילר,  אמיר 
והחל   Revit מכישורי  הוא  גם  התרשם  בע״מ״ 
2018 עבר כל משרדו לשרטוט בתוכנה  מינואר 
למשרד  שנכנס  חדש  פרויקט  כל  כיום  זו. 
כרוך  היה  זה  מעבר  בלבד.   Revit-ב משורטט 
עבודת התכנון מחד,  ולייעל את  ברצון לשכלל 
משרד  כמו  מזמינים  דרישות  על  ולענות 
פרויקטים  שרטוט  לדרוש  החל  אשר  הביטחון 
משתרך  אתה  האם  היא  ״השאלה   .Revit-ב
מוביל  להיות  מעדיף  אני  מוביל.  או  מאחור 
כרוך  אחד  אבל  בתוכנות,  ולא  ותכנון,  בעיצוב 
בשני״, אומר מילר ולדבריו העבודה על התוכנה 
 Archintelgnece של  הכלים  סרגל  בשילוב 
הוא  העבודה.  מזמן  אחוז   30 למשרדו  חוסכת 
התכנון  בעבודת  שהתחולל  מהפך  על  מעיד 
התוכנה  נכנסה  מאז  מתוחכמת  יותר  שנעשתה 

לשימוש במשרדו.9 
בהם   – קורא״  ״הקול  עיון  ימי  המארגן  זוהר  בר 
בתחום  שצבר  הידע  את  בהתנדבות  חולק  הוא 
הדיגיטלי, העביר את משרדו לתכנון תלת-מימדי 
מן  התחיל  המעבר  לדבריו  שנים.   5 לפני  כבר 
במהרה  אך  מרשימות,  פרזנטציות  לייצר  הצורך 
בשלושת  הטמון  התכנוני  הפוטנציאל  את  הבין 
 Revit-ב בעיקר  מתכנן  משרדו  כיום  המימדים. 

וב-D3, ללא ״בזבוז זמן״ על דו-מימד.10
האולטימטיבית  התוכנה  אכן  היא   Revit האם 
לקדם  לנו  ותאפשר  עבודה  בזמן  לנו  שתחסוך 
פרויקט בצורה המיטבית ובמהירות ויעילות? לא 
מרואיינינו  לטענת   – שלב  בכל  ולא  בהכרח, 

הבאים.
 Revit של  המפתחים  של  שאיפתם  למעשה 
בניינים  מידול  תוכנת  ליצור  היתה   1997 בשנת 
אולם  בניין.  ומהנדסי  לאדריכלים  פרמטרית 
כגון  ותיקות  פרמטרי  עיצוב  מתוכנות  בשונה 
היחסים   ,Catia-ו  sketchpad Pro/Engineer
ובלתי  חבויים  היו  התוכנה  של  הפרמטריים 
בשימוש  הוא  התוכנה  של  הפוקוס  נגישים. 
במודלים פרמטרים ולא ביצירתם. לאחר רכישת 
של  הקידום  ב-2002  אוטודסק  ידי  על  התוכנה 
מותגה  ומעתה  הסתיים  כפרמטרית  התוכנה 
כתוכנה מבוססת BIM- מידול המידע אודות בנין 
מנת  על   ,Building Information modeling
בניגוד  הפרמטרי,  המידע  ניהול  את  להדגיש 

לניהול הפרמטרים עצמם.11
ועיצוב  לתכנון  מתאים  אינו  זה  גמישות  חוסר 
בשלבי התכנון המוקדמים – כך טוען רם אייזנברג 
סגל  וחבר  סביבה״  עיצוב  אייזנברג  ״רם  מייסד 
אחד  מצד  מכיר  אייזנברג  בטכניון.  נוף  במסלול 
BIM, אך  לכיוון תכנון בשיטת  במגמה העולמית 
במקום  שוק  מגמות  אחר  מהיסחפות  חושש 

תוכנות  למגוון  הסטודנטים  של  מאוזנת  חשיפה 
לקצר  מסוגלת  אכן   Revit לדידו  ושיטות. 
התכנון  בשלב  אך  מאוחרים,  בשלבים  תהליכים 
בסד  המעצב  את  סוגרת  התוכנה  והעיצוב 

קונספטואלי.12
מרשים,  הוא   Revit של  היתרון  עין  למראית 
ומרצה  אייזנברג  ממשרד  חבצלת  יונתן  אומר 

במסלול נוף בטכניון. ״אלא שאליה וקוץ בה: כדי 
עלינו   Revit-ב הפרויקט  את  לבנות  שנוכל 
לדעת בדיוק מה אנחנו עומדים לשרטט. הגדרת 
לתכנן  אותנו  מחייבת  מועד  מבעוד  האלמנטים 

באופן לינארי וחסר פניות״.13
בתוכנות  בשימוש  מצדד  לזובסקי  יונתן  גם 
״התכנון   .Revit-מ להבדיל  פתוחות,  פרמטריות 

Joseph Claghorn, Generative Landscapes :ייעור באמצעות גרסהופר
ADDING DETAIL TO A REGION – FORESTS – EXAMPLE 20.6.  September 23, 2014

https://generativelandscapes.wordpress.com/2014/09/23/adding-detail-to-a-region-forests-example-20-6

https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Revit


יונתן לזובסקי, ראיון מאת מיכל ביטון 25.7.18  14

. NURBS ומהווה תכנת מידול של משטחי צורה חופשית המשתמשת במודל המתמטי של Robert McNeel & Associates תכנת שרטוט תלת מימד מבית :Rhinoceros 3D  15

16  Meier, 2012.
17 Paul Edward Jester, Shifting Gears: Exploring Parametric Design to Renovate an Urban Waterfront, Master of Landscape Architecture, University of Maryland 2014.

שחר צור ראיון מאת מיכל ביטון 18.7.18  18
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מיכל ביטון - אדריכלית נוף בוגרת הטכניון חיפה, ודוקטור לגיאוגרפיה היסטורית באוניברסיטה העברית. תחום המחקר- גנים נוצריים בארץ הקודש.
עבדתי במשרדי "שלמה אהרונסון אדריכלות נוף", "ויינגרוד-אברהמסון אדריכלים", "שריג-וקסמן". כיום מכהנת כראש מסלול הנדסאות נוף במכללת אשקלון 

ומרצה בטכניון ובמכללות הנדסאים. כמו כן משמשת כעורכת של אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של "האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף".
מאמר זה נכתב כחלק ממחקר שערכתי לשם כתיבת סילבוס מחשבים להנדסאי נוף עבור המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )מה"ט(.

שיושבת  אלגוריתמית   / התהליכית  והמחשבה 
נפרד  בלתי  חלק  יהוו  הפרמטרי  התכנון  בבסיס 
ממה  בהרבה  גדול  נתח  ויתפסו  התכנון  מעתיד 
ותכנון  עיצוב  של  מהלך  בכל  כיום  רואים  שאנו 
 –  Grasshopper ב-  מצדד  לזובסקי  לביצוע״.14 
השכלול  פוטנציאל  בשל  Rhino,ו15  של  התוסף 
עוד  בו באפשרו למשתמשים פיתוח של  הטבוע 
יכולותיו.  את  המגדילים  תוספים  ועוד 
לאדריכלי  מאפשרות   Rhino-ו  Grasshopper
ולפיכך  מקסימלי  תלת-מימדי  ביטוי  הנוף 
במסלול  לימודן  את  לקדם  ממליץ  לזובסקי 

אדריכלות נוף. 
שתי תזות מ״א שנכתבו לאחרונה על ידי אדריכלי 
תוכנות  של  השימוש  את  בחנו  אמריקאים  נוף 
עיצוב פרמטרי בפרויקטים של נוף וניסו להעריך 
לאור  למקצוע,  הפוטנציאלית  תרומתן  את 
העובדה שתוכנות אלו עדיין לא נמצאות בשימוש 

משמעותי בקרב מתכנני נוף.
עסקה   2012 משנת  מאייר  דניאל  של  התזה 
יישום תכנון פרמטרי על פרויקטים של  בבחינת 
גדות נהרות אורבניים. מטרת המחקר של מאייר 
היא להעריך את כוחו של הכלי בתכנון נוף מתוך 
הנחה כי כלי זה מסייע בידי המתכנן להגביר את 
הנתונים  באלמנטים  ושליטתו  הבנתו  ערנותו, 
מסקנותיו  ביניהם.  והיחסים  באתר  והמתוכננים 
היו כי כלי זה מסייע למתכנן לחקור אלטרנטיבות 
לו התכנון המסורתי.  יותר ממה שמאפשר  רבות 

התכנון  תהליך  מקיצור  כתוצאה  מכך,  יתרה 
התוכנית  דרישות  עם  בהתמודדות  הכרוך 
למתכנן  יותר  רב  זמן  נותר  השטח,  ומגבלות 
והאיכותניים של  להתמקד בהיבטים החווייתיים 

התכנון. 16
משנת  תזה  של  המחבר  ג׳סטר,  אדוארד  פאול 
2014 אודות השימוש של תכנון פרמטרי בעיצוב 
נופי חופים עירוניים, מזהה את הפוטנציאל הרב 
לטובת  הפרמטרים  הכלים  מן  לגייס  שניתן 
אדריכלות הנוף. הוא מונה אלמנטים רבים אחרים 
תצורת  בתכנון:  לפרמטרים  להפוך  שיכולים 
רכב,  וכלי  משתמשים  של  סירקולציה  קרקע, 
השקיה  הידרולוגיה,  נגישות,  צמחיה,  בחירת 
לנו  לאפשר  יכולים  הפרמטרים  הכלים  ועוד. 
צבע,  הצמח:  אודות  נתונים  במגוון  להשתמש 
גודל, זמן פריחה, שלכת, שורשים, עמידות לתנאי 
היעיל  הצמחיה  תכנון  את  ולהפיק  וצל,  אור 

והמיטבי ביותר.
היתרון הגדול ביותר של תוכנות עיצוב פרמטרי 
את  לשלב  האפשרות  הוא  ג׳ספר,  טוען 
הנתונים  עם  האדריכל  של  האינטואציה 
צורות  יצירה של  אלו מאפשר  שילוב  הנחקרים. 
ורעיונות חדשים שמעולם לא נשקלו קודם לכן. 17

 Rhino או   Dynamo-ו  Revit עכשיו?  מה  אז 
על  כלום  אמרנו  לא  ועוד   ?Grasshooper-ו
שקצרה  תוכנות  ועוד   3ds Max-ו  ArcGIS

היריעה מלהכיל.

פחות  זה  ״צורא״,  סטודיו  מייסד  צור,  לשחר 
העיקר שנחליט  זאת.  נעשה  תכנה  באיזו  משנה 
לחשוש  בלי  מימדי  התלת  למרחב  מעבר  על 
״אנחנו  היצירה:  של  בספונטניות  שנפגום 
ידניות, אבל כל  איפשהו מתרפקים על הדמיות 
מידול של  נושא  פרמטרי,  תכנון  של  הנושא 
תת-הקרקע, איך אנחנו עושים תיאום תשתיות 
יחד עם תיאום של עצים, יחד עם ניהול נגר עילי, 
והכל בתלת–מימד - הנושא הזה הוא העתיד ומי 
שלא ישכיל, אקדמיה שלא תשכיל ללמד את זה 

תישאר מאחור.״18

ניסוי חוטי הצמר של האדריכל פריי אוטו
Threads in Liquid state, Courtesy of the Institute for Lightweight Structure (IL 28) 1994.
https://generativelandscapes.wordpress.com/2016/05/31/water-runoff-script-example-8-6

Joseph Claghorn, Generative Landscapes
WATER RUNOFF SCRIPT – EXAMPLE 8.6
May 31, 2016
https://generativelandscapes.wordpress.
com/2016/05/31/water-runoff-script-example-8-6
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The emotional dimension focused on 
how interviewees felt relating to the 
quality of the public realm and safety. 
Uses and activities focused on three 
categories: necessary, optional and 
social.
Users’ sensory experience in the canal 
focused primarily on their reaction to 
its natural elements and form. Natural 
elements, particularly vegetation, were 
experienced as visually appealing in 
all three character areas (figure 6). 
The form of the canal, and specifically 
the towpath width and materials, 
influenced both the visual appeal 
of the character areas and also the 
comfort levels of walking in them.
Users’ emotional experience was 
influenced primarily by natural 
elements and form (similarly to their 
sensory experience). The combination 
of a narrow towpath and low bridges 
led to low visibility and made some 
interviewees feel unsafe in various 
parts of the canal.
Findings show that users’ activities 
were influenced primarily by two 
factors: location and form. The 
canal’s Central London location along with the narrow towpath and 

excellent connectivity encouraged 
people to use it as a transportation 
route during mornings and afternoons 
of weekdays. Sitting amenities and 
a wider towpath in Camden Market 
and Granary Square character areas 
created a platform for optional and 
social activities to take place during 
evenings and weekends. 
Research findings confirm that spatial 
attributes of public places influence 
experience. In particular, the findings 
illustrate which spatial attributes of the 
canal affect each of the dimensions of 
experience (figure 7).
The canal’s location affected the way 
people used it, and the activities users 
performed in it. The canal’s natural 
elements influenced both the sensory 
and emotional dimensions, suggesting 
they are strongly related. Findings 
also show that the form of the canal 
was the most dominant factor which 

influenced all three key dimensions of 
experience.
Data suggests the canal transforms 
from a transportation route during 
mornings and afternoons of weekdays 
to a vibrant recreational place 
in evenings and weekends. The 
combination of a narrow towpath, 
excellent connectivity, central location 
and car-free environment encourages 
commuters to use it during mornings 
and afternoons of weekdays. During 
evenings and weekends, users enjoy 
the shade, natural elements and visual 
appeal of the canal.
Wider towpaths and designated 
seating areas in Camden Market 
and Granary square character areas 
encouraged users to perform a broad 
range of activities, highlighting the 
canal’s success as a public place. The 
flexibility of activities the canal can 
accommodate at different times also 
adds to its success.

Figure 5: Observation summary

Figure 7: The relationship between user experience and spatial attributes of the 
Regent’s Canal

Yarden Woolf, associate landscape architect and urban designer at Ariel Sadra 
Landscape Architect Ltd. BLA.in  landscape architecture from the Technion, 2014, 
and MSc. (with distinction) in urban design and city planning from University 
College London,  2017
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Figure 2: Research aim, objectives and methods

two kilometres between Camden 
Market and Granary Square and was 
divided into three character areas 
based on varying spatial attributes.
Observation sessions were used to 
examine how people use the canal, 
what activities they engage in and 
where. The data was analysed based 
on Gehl’s (1987) classification of three 
categories of activities: necessary, 
optional and social. Overall 795 users 
were documented in 10 hours of 
observation (figure 5).
Walking interviews were chosen 
as an additional method. Overall, 
ten interviews were conducted and 
interviewees were chosen to reflect 
different users of the canal, such as 
joggers, cyclists, walkers, individuals 
and families, all living in London.

The way interviewees experienced the 
canal was researched and analysed 
using the three key dimensions 
detailed in the research framework. 
For the sensory dimension, 
interviewees were asked questions 
regarding what they can see, touch, 
hear and smell.

Figure 3: Research framework

Figure 4: Canal users at Granary Square

Figure 6: Lush vegetation along the
St. Pancras Way Bridge character area
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Figure 1: The Regent’s Canal, London

From Industry to Greenery
Exploring How Users Experience the Regent’s Canal 
in Relation to its Spatial Attributes
By Landscape Architect Yarden Woolf

The way users experience public 
places has long stood in the heart 
of urban design. However, there 
are ongoing debates as to how to 
define experience and which spatial 
attributes of public places shape and 
affect it. Various studies addressed 
this gap in the context of common 
types of public places, such as parks 
and streets, while overlooking newer 
ones, such as post-industrial canals. 
Previous studies also tend to focus 
on one dimension of experience at 
a time, ignoring its complex nature. 
This research addressed these gaps 
by exploring how users experience 
the Regent’s Canal in London and 
how that relates to the canal’s spatial 
attributes.

The overall research design was of 
a qualitative case study approach 
that built on a combination of data 
collection methods to address the 
complexity of the explored concepts. 
Walking interviews and observation 
were deployed as data collection 
methods, and were supported by 
secondary documents such as maps.
The Regent’s Canal in Central London 
was the chosen case study for this 
research. This canal was selected as 
a relevant example of a ‘successful’ 
redeveloped post-industrial canal 
that now serves as a public place 
(figure 4). Due to its length and the 
time constraints of this research a 
representative section of the canal was 
chosen. It stretches for approximately 

Literature related to spatial attributes 
of public places, how users experience 
and the relationship between the two 
was reviewed in a critical manner. In 
order to address the research aim 
and objectives (figure 2), there was a 
need to first define its contents. There 
remains an ongoing debate about 
defining experience in public places, as 
scholars research various dimensions of 
experience in public places. However, 
most scholars agree that different 
people experience places in different 
ways, and as such, experience should 
be researched from an individual 
perspective. This study drew on the 
complexity of user experience and 
defines it through various dimensions 
as illustrated in figure 3. 

This research was made possible by the support of my personal tutors, Dr. Juliana Martins and
Dr. Michael Short, and the individuals who gave up their time to be interviewed. For this I am grateful.  

https://lafoundation.org/news-events/2016-summit/speakers/kate-orff/


יתרונות אלמנטים יצוקים בשלמות באתר | תכנון ועיצוב ייחודי custom made | גדלים אינסופיים | צורניות רכה ומתעגלת 
התמזגות עם תנאי השטח | שילוב חומרי מחזור

יישומים מערכות ישיבה ומפגש חברתי | אמפיתיאטראות בטבע | במות ענק | כיתוב שמות ערים | הפרדות מפלסיות | אלמנטים 
פיסוליים כיד הדמיון

אדריכלים, הנכם מוזמנים להתרשמות בנהלל על סלט וכוס יין.
לתיאום ביקור התקשרו 04.6415541  |  לתת אמת לקבל אהבה

חדש! מותג בינלאומי מבית 'סטודיו בטון'

אֹונדּולה - יציקות אומן צורניות בטבע

פיתוח חדשני להגשמת חלומות וקונספטים אדריכליים בבטון לפיתוח נופי, פארקים, גנים ועוד.

בס״ד



מדור פרסומי

“כוחות”  ידי  וממשיכה להתעצב על  ים התעצבה  חזית הים בעיר בת 
אסטרטגי,  כמהלך  וטבעיים.  תיירותיים  יזמיים,  כלכליים,  פוליטיים, 
ובמקביל  הים  חזית  מרחב  לכל  תב״עי  תכנון  מקדמת  ים  בת  עיריית 
תכנון נקודתי במספר מקומות בעלי השפעה מהותית על המרחב כולו. 
בתוך מרחב זה בוצעו מספר פעולות תכנוניות - התערבויות מחוללות 
בטווח  שלהן,  האינטנסיביות  ברמת  באופיין,  שונות  הפעולות  שינוי. 

הביצוע שלהן, בעלויות הביצוע ואף באופי העיצוב המתקבל.
טיילת החול קושרת את רחוב בן גוריון ואזור המלונות עם ראשון לציון 
וקושרת בין ארבעה חופים:  חוף הריוויירה, החוף הנפרד, חוף הדקלים 
וחוף תאיו ובין בתי קפה ומסעדות שהתפתחו עם הפנים לים. מהלך 
הטיילת כמעט אינו נוכח הוא נדמה כאובייקט עדין המרחף מעל החול. 
ומדק עץ איפאה המהווה משטח  בנויה מבטון לשימוש אופניים  היא 

לתנועות איטיות יותר כמו ריצה, ג’וגינג וטיול.
החוף  מטיילת  שצ”פים  של  “אצבעות”  נשלחות  המלונות  באזור 
זהו מרחב  לקו החוף.  - המקביל  גוריון  בן  רחוב  לבין  בינה  הקושרות 
טיילת  לבין  גוריון(  בן  )רחוב  העירונית  הטיילת  בין  הקושר  שוטטות 
אנושית  התרחשות  מלאי  רחבות  של  מערך  בעזרת  והחופים  החול 
המוקפות בחזית מסחרית מצלה שטרם הושלמה. על אף זאת, המרחב 
שהחשוב  שונים  מסוגים  ואירועים  עירוניות  פעילויות  בתוכו  מארח 

מביניהם הוא פסטיבל תאטרון הרחוב המתרחש פעם בשנה.
לאורך הרחבות והטיילת ניטעו חורשות של דקלי וושינגטוניה, נבנתה 
הים,  מליחות  בפני  העמיד  ייחודי  פרטים  סט  הוצב  ג׳טים,  רחבת 
 ,60/40 שונות  מידות  ב-3  מלוטשת  ״אורבנו״  באבן  רוצפו  הרחבות 
60/60  ובשלושה גווני אפור שונים: שיש בזלתי, אפור גרניט   ,60/30

ואפור גרניט בהיר של חברת ״אקרשטיין״.
הרחב  הים  חוף  והוא  מכל  החשוב  לדבר  רקע  מהווים  הללו  כל 

והמזמין.

יזם: עיריית בת ים  |  אדריכלי נוף: סטודיו מא )מוריה – סקלי אדריכלות נוף(
אדריכל נוף אחראי: עלא שלחת  |  ניהול הפרוייקט: אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע״מ

טיילת חוף הים – בת ים
אדריכלות נוף: סטודיו מא )מוריה – סקלי, אדריכלות נוף(
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פרויקט גמר במסלול לאדריכלות נוף, 
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 

טכניון

מנחות: אדר' נוף דפנה גרינשטיין,
אדר' נוף צופיה רוזנר-סלע,

אדר' נוף נועה ברוט,
אדר' נוף ד"ר נעמה מישר

בתופעות  עולמית  כלל  הקצנה  עם  יחד  מואצים,  עיור  תהליכי 

של  העדין  האיזון  את  לשנות  מאיימים  וחברתיות,  סביבתיות 

המרחב הנופי, התרבותי והחברתי בישראל. 

הציפוף  שבין  הגומלין  ביחסי  עסקנו  השנה  הגמר  בפרויקט 

והעיור למרחב הבנוי, הפתוח, הטבעי החקלאי, על מנת להציע 

כל סטודנט  וכלים לפיתוח מרחבים עתידיים מקיימים.  גישות 

שילכו  השלכות  שלה  סביבתית,  סוגיה  עם  להתמודד  בחר 

מייצגות  הסוגיות  והציפוף.  האוכלוסייה  גידול  עם  ויתעצמו 

לשינויים  היתר  בין  המתייחסות  התמודדויות  של  רחבה  קשת 

אקלימיים, חברתיים, תשתיתיים וטכנולוגיים.

במהלך השנה הסטודנטים בחנו וחקרו את הסוגיות והשפעותיהן 

על הנוף, תעדו אותן על ציר הזמן, הבינו את משמעות ״עסקים 

כרגיל״ ודמיינו תרחישים עתידיים אשר ייצרו הזדמנויות חדשות 

והיוו  במרחב. תרחישים אלה פותחו במגוון כלי לימוד ומחקר 

בסיס לגיבוש אסטרטגיות ודרכי פעולה אפשריות ליישום. כל 

הנבחר  התרחיש  את  המייצג  בוחן  מקרה  לפתח  בחר  סטודנט 

תכנוניים  בכלים  פתרונות  מגוון  הדגים  בו  נתון,  במרחב 

עם  התמודדות  למצוא:  נוכל  הבוחן  מקרי  יתר  בין  ועיצוביים. 

השתנות קו החוף, עליית מפלס הים והתפוררות המצוק, טיפול 

שינויים  מורשת,  נופי  שימור  העירוני,  במרחב  נגר  בתופעות 

על  חדשות  טכנולוגיות  והשפעת  סגורות  בקהילות  חברתיים 

מערכות תשתית ועיר.

לקראת
ישראל 100

סוגיות יסוד במרחב הנופי 
הישראלי המצטופף
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פריצת גבולות המצוק של העיר אשקלון ויצירת נקיק המקשר בין העיר והים

הים  חופי  לאורך  המשתרעת  אשקלון  לעיר 
כ-12 ק"מ. לאורך רצועת  ימית של  התיכון חזית 
כורכר.  מצוקי  מתרוממים  רבים,  בקטעים  החוף, 
טבעי  משאב  מהווים  והמצוקים  החוף  הים, 
ייחודי. כיום, הפוטנציאל הגלום בקשר של העיר 

עם הים אינו בא לידי ביטוי בצורה מיטבית.
חקירת  הינה  הפרויקט  של  המוצא  נקודת 
תהליכים טבעיים ומגמות פיתוח המשפיעים על 
המובילים  תהליכים  העיר,  של  החופי  המרחב 
והתמוטטות  החוף  רצועת  לצמצום  בהדרגה 
המצוק  הפך  אלה  מתהליכים  כתוצאה  המצוק. 

המתמוטט לחסם פיזי בין העיר לבין הים.
גבולות  את  לפרוץ  ניתן  כיצד  מדגים  הפרויקט 
המצוק ולהפוך תופעה טבעית מסוכנת, ארוזיית 
את  ולחזק  לחדש  שיאפשר  ליתרון  המצוקים, 
הימי.  המרחב  לבין  העירוני  המרחב  בין  הקשר 
אני מאמץ את התהליכים הטבעיים  זו  בעבודה 
גבולות  את  שפורץ  נקיק  ויוצר  המצוק  של 
העיר,  תוך  אל  מהחוף  נמשך  הנקיק  המצוק. 
מהווה ציר תנועה נגיש שמחזק את הקשר הפיזי 
מייצר  כן,  כמו  הים.  לבין  העיר  בין  והוויזואלי 

חוויות חדשות אצל המבקרים.
העבודה בוחנת את המרחב העירוני והימי לצד 
לשינויים  תהליכי  פתרון  ומציעה  המצוקים 
החוף  רצועת  הצטמצמות  ביניהם  הטבעיים, 
לשינויים  מענה  ומציעה  המצוקים  והתמוטטות 
מענה  נותן  התכנון  הצפויים.  הדמוגרפיים 
לבעיות השונות גם מכיוון העיר המצטופפת וגם 
יצירת  כדי  תוך  והימי,  החופי  המרחב  מכיוון 

מגוון חוויות חדשות.

SEA A CHANGE 
דיאלוג חדש בין העיר, המצוק והים באשקלון 

דניאל גיפש
נוף באדריכלות  גמר  פרויקט   – המצטופף  הישראלי  הנופי  במרחב  יסוד  סוגיות   :100 ישראל  לקראת 
בהנחיית אדר׳ נוף דפנה גרינשטיין, אדר׳ נוף צופיה רוזנר-סלע, אדר׳ נוף נועה ברוט ואדר׳ נוף ד״ר נעמה מישר

בפקולטה

ציר תנועה נגיש בתחתית המצוק לצד רצועת גינון המרחיקה מבקרים מאזורים מסוכנים ומגנה על בסיס המצוק. שילוב 
קיר ים לצורך הגנה מרבית על המצוק

חווית ההליכה דרך הנקיק, חוויה בה המבקר פורץ את המצוק בדרכו אל הים



תופעת שוליים
זהות הדופן המתחדשת של דרום-מזרח תל אביב

כרמל מרחב
נוף באדריכלות  גמר  פרויקט   – המצטופף  הישראלי  הנופי  במרחב  יסוד  סוגיות   :100 ישראל  לקראת 
בהנחיית אדר’ נוף דפנה גרינשטיין, אדר’ נוף צופיה רוזנר-סלע, אדר’ נוף נועה ברוט ואדר’ נוף ד”ר נעמה מישר

לאזור  תכנוני  צדק  ביצירת  עוסק  הפרויקט 
פיזית  מהזנחה  סובל  שנים  שכבר  מתחדש 

וחברתית מצד הרשויות. 
הסיפורים  אלו   – ועוני  הצפות  פשע,  פלישות, 
המוכרים על שכונת הארגזים. לפני שנה וחצי בן 
הזוג שלי ואני עברנו לפרויקט מגורים חדש של 
את  שהכרנו  מבלי  הארגזים  בשכונת  פינוי-בינוי 
העבר של השכונה. ההדמיות של הפרויקט אמנם 
נוצצות, אבל הדמיות לחוד ומציאות לחוד. הנוף 
מהמרפסת הוא באמת יפה אבל קשה להתעלם 
פולשים,  לומר  יש  או  שחולשים,  הפחונים  מנוף 
מהתנאים  להתעלם  גם  קשה  הפארק.  לשטח 
ומנוף  לרחוב  מעבר  ממש  השכנים  חיים  שבהם 

המגדלים שנראה כנטע זר בתוך הסביבה. 
כל  על  הסיפור  את  יותר  טוב  להבין  רצון  מתוך 
מרחב  ליצור  ולנסות  האנשים  את  להכיר  צדדיו, 
יצאתי   - הרחוק  בטווח  כולנו  את  שישרת 
בפרויקט הגמר לחקור את שולי העיר תל אביב 

מבחינה פיזית וחברתית. 
אביב  שבתל  דרום  פארק  דופן  של  ההתחדשות 
מתמודדת עם מניעת ג׳נטריפיקציה, תכנון רגיש 
למים ויצירה של מבנה עירוני, שמגדיר את קצה 
ההצעה  הפתוחים.  לשטחים  שלה  והיחס  העיר 
ובאמצעותם  האלו  היחסים  את  מחדש  מגדירה 

יוצרת זהות חיובית ומאחדת לאזור כולו.
שלל  עם  מקושר  למרחב  יהפוך  הפארק  דופן 

תפקוד  יכולת  לשכונות  המעניקות  פונקציות, 
לצרכי  ועונות  העיר  מלב  המנותקת  עצמאית 
יעוצבו במחשבה  והסביבה. הרחובות  התושבים 
של  ותנועה  האופניים  רוכב  הרגל,  הולך  על 
תחבורה ציבורית. מבנה שכונות הליכתי ושמירה 
על אופי בינוי נמוך יחסית יטיבו עם בעלי הכנסה 
באזור.  הקיים  הצביון  על  לשמור  ויעזרו  נמוכה 
העיר תקשור את עצמה באופן מובנה למערכות 

חכמה  בצורה  מטפלת  שהיא  תוך  הטבעיות, 
מירב  ומפיקה מהם את  הבינוי  במים שבתחומי 

התועלת עבור האדם והטבע יחדיו. 
יבש  בין  החוויה שנוצרת היא דינמית ומתחלפת 
וכפרי.  עירוני  וסגור,  וטבעי, פתוח  ורטוב, מבונה 
העיר  שולי  להגדיר את  הזה מבקש  יחד המארג 
יותר. עם הבנה  ואנושית  יותר  הוליסטית  בצורה 

של העבר תוך מבט אל העתיד.

הגדלת קטע מפארק נתיבות - 3 מערכות התנועה בפארק: טיילת נתיבות, שביל החורף ושביל האלכסון

תכנית אב לדופן פארק דרום - עיצוב השכונות כלשונות החודרות לפארק ומנגד משיכת אצבעות של הפארק אל תוך העיר

בפקולטה
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השרון משאיר את הרכב בבית: מתל מונד לרכבת בית יהושע ב-20 דקות באופניים

חזון הפרויקט: תכנון מערך תחבורתי חדש מבוסס 
אמצעי ניידות אישית במארג ישובים פרברי.

אזור מקרה בוחן: ישובי השרון.
במרחב  הניידות  בסוגיית  מתעסק  הפרויקט 
 2048 שנת  בישראל  הציפוף  בעידן  הכפרי 
ומציע כפתרון שימוש במערכת שבילים מקומית 
ויעיל  כלכלי  מקיים,  תנועה  מארג  ליצירת 
המתבסס על אמצעי ניידות אישיים בשילוב כלי 
שאטלים  ניידות,  מבוסס  תכנון  כגון  מדיניות 

ונתיבי תחבורה ציבורית.
הירככיות:  משלוש  בנויה  השבילים  מערכת 
יוממות  שביל  התפוז(  )שביל  המהיר  השביל 
פנימית  מטבעת  מורכב  והוא  מהירה  לנסיעה 
היעילה  בצורה  הרכבת  תחנות  אל  המחברת 

והרציפה ביותר, ללא עמידה מיותרת בצמתים.

דרך קיצור
נוף כתשתית לשיפור הניידות במרחב הכפרי

נועה בן ארויה
נוף באדריכלות  גמר  פרויקט   – המצטופף  הישראלי  הנופי  במרחב  יסוד  סוגיות   :100 ישראל  לקראת 
בהנחיית אדר׳ נוף דפנה גרינשטיין, אדר׳ נוף צופיה רוזנר-סלע, אדר׳ נוף נועה ברוט ואדר׳ נוף ד״ר נעמה מישר

תפקידו  האשכולית(  )שביל  המרחבי  השביל 
לחבר ביעילות נקודות אסטרטגיות ומוקדי עניין 
במרחב וגם להוות יובלים המעבירים יוממים אל 
השביל המהיר. אל אלו מתחבר שביל נופי היקפי 
בעיקר  ישמש  אשר  הלימון(  )שביל  אקסטנסיבי 
בין  המחברת  ירוקה  חגורה  יהווה  ונופש,  לפנאי 
חקלאות  ארכיאולוגיים,  אתרים  טבע,  ערכי 
בסיס  יהווה  כן  כמו  מטרופוליניים.  נופש  ואתרי 

להתרחבות עתידית של הרשת.
תכנון השבילים בא לידי ביטוי בשטח באמצעות 
סט כלים של אפיון שבילים והתווייתם, פתרונות 
הכולל  לרוכב‘  ’תכנון  רובד  וצמתים,  למעברים 
מבואות,  עצירה,  פינות  אחידה,  עיצובית  שפה 
שילוט, פרטי פיתוח וסימונים ויזואליים לשינויים 

בדרך תוך כדי תנועה.

בפקולטה

השביל המהיר - שביל התפוז

מבואות במפגשי שבילים

השביל המרחבי - שביל האשכולית

השביל הנופי - שביל הלימון
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יצא הנחל לשדות
יחסי הגומלין נחל-חקלאות-עיר

יערה יפת
נוף באדריכלות  גמר  פרויקט   – המצטופף  הישראלי  הנופי  במרחב  יסוד  סוגיות   :100 ישראל  לקראת 
בהנחיית אדר׳ נוף דפנה גרינשטיין, אדר׳ נוף צופיה רוזנר-סלע, אדר׳ נוף נועה ברוט ואדר׳ נוף ד״ר נעמה מישר

מאז ומתמיד לנחלים היה ויסות טבעי הנוצר ע"י 
גודל  ספיקה,  לבין  שיפוע  בין  נכונה  דינמיקה 
הסחף  ריכוז  וכן  במימיו  הנסחף  החול  גרגר 

שבתוכו. 
הגיאומורפולוגיה  של  דרמטית  הפרה 
בשנות החלה  הנחלים  של  וההידרולוגיה 

היום.  עד  ונמשכת  ישראל  מדינת  של  ה-50 
מיישרים נפתולי נחלים - לצורך הגדלת השיפוע 
יחידות  ליצירת  וכן  הזרימה  מהירות  והגדלת 
על  המקלות  מרובע  מבנה  בעלות  חקלאיות 
 - שלו  ההיסטורי  הזיכרון  לנחל  אולם  העיבוד. 
המקורי  התוואי  אל  לחזור  אנרגיה  משקיע  הוא 
שלו וכך מצמצם שטחים מעובדים של חקלאות. 
נחל,  משמרת  לא  חקלאות  להתפתחות  במקביל 
משמשת  אשר  החקלאות  ומתרחב.  הולך  הבינוי 
מצטמצמת  הנחל  של  ההצפה  משטח  חלק 
לטובת בינוי. בנוסף ריבוי השטחים הבנויים הלא 
באירועי  גדולות  ספיקות  מייצרים  מחלחלים 
ובעקיפין  בערים  להצפות  המביאות  שיא 
האקולוגית  המערכת  על  לרעה  משפיעות 

וההידרולוגית של הנחל. 
חזון הפרויקט הוא יצירת מרחב בנוי אשר שוזר 
ערכים  בעל  והידרולוגי  חקלאי  מרחב  בתוכו 
הנחל  נפתולי  עם  בדיאלוג  ובא  ייחודיים,  נופיים 

הקדומים.
מזרח"  "יבנה  שכונת  הוא  הנבחר  התכנון  שטח 
חקלאות  שטחי  חשבון  על  להיבנות  המתוכננת 
שורק  נחל  לרצועת  בסמוך  העיר  של  בדרומה 

ועתידה לכלול 4,000 יח"ד.
ממשק הידרולוגי-חקלאי-עירוני 

הדרך מרצועת נחל שורק לכיוון שכונת "יבנה מזרח" 
דרך השדות החקלאיים

שימור נגר עילי בשצ"פ העירוני, הרצועה קהילתית-חקלאית

בפקולטה
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סינגפור. צילום: איז'י בלנק

מהנעשה באיגוד

הכנס העולמי של אדריכלי הנוף, 
סינגפור 2018

כנס  התקיים  יולי  בחודש   16-20 בתאריכים 
את  בסינגפור.   2018 העולמי  הנוף  אדריכלי 

ישראל ייצג יו"ר האיגוד איז'י בלנק. 
ישראל  מועמדות  את  איזי  הציג  הכנס  במסגרת 
לאירוח הכנס העולמי של שנת 2021. המועמדות 
קניה   + שוודיה  של  מקבילה  הצעה  מול  הוצבה 
וסוער  מרתק  דיון  לאחר  משותף.  לאירוח 

התקיימו בחירות חשאיות.
התוצאה: 16 קולות לישראל.

24 קולות להצעה המשותפת שוודית/קנייתית. 
הכנס עצמו עסק בעיקר באדריכלות נוף עירונית 

בעידן של עיור וציפוף כלל עולמי.
העולם,  מכל  מרצים  מגוון  הרצו  המרתק  בכנס 
רבות  ממדינות  אורחים  כ-800  של  בהשתתפות 
לסיורים  הוקדש  האחרון  היום  העולם.  ברחבי 

מקצועיים בנושאים שנדונו בכנס.

סיור נוף בטבע מדברי
מדברי  בטבע  נוף  סיור  התקיים   9.7.18 בתאריך 
האיגוד  בשיתוף  ירוקה,  לבנייה  המועצה  מטעם 
להגנת  והמשרד  הנוף  אדריכלי  של  הישראלי 

הסביבה.
בסיור לים המלח נחשפנו לתהליכים הדרמטיים 
הרוחשים תחת הקרקע והים, שבכוחם לשנות בן 
נופש  מתקני  תחבורה,  מערכי  נופים,  לילה 
ויישובים לאורך החוף. יד האדם התערבה במאזן 
וקרקע,  מלח  מים,  בין  השנים  רב  האקולוגי 
הנפרצים  אימתניים  בולענים  ליצירת  הובילה 
הים  הדרומי של  באגן  להצפות  וגרמה  בקרקע,  
התיירות  ענפי  הצפוני.  באגן  ולהתייבשות 
החומריים  משאביו  על  הנשענים  והתעשייה 
ובאיזון  בנזקים  כיום  מכירים  הים,  של  והנופיים 

שהופר ומחפשים פתרון. 
בוקק  עין  חוף  לאורך  סיירנו  בהם  בפרויקטים 
לאתגרים  הנדסי  בפתרון  הצורך  כיצד  למדנו 

הוליד  הסביבתי,  האיזון  הפרת  עם  שנוצרו 
הזדמנות לפיתוח ושיקום נופי. 

מעוז,  ברוידא  משרד  בתכנון  בוקק  עין  בטיילת 
אהרונסון,  משרד  בתכנון  בוקק  עין  ובחוף 
פגשנו ביצירתיות ובאופטימיות שהובילו ליצירת 
הנופשים  לרווחת  איכותיים  פתוחים  מרחבים 
על  להגן  הצורך  עם  התמודדות  תוך  והתיירים, 

החופים והמלונות מפני ההצפות.
בתכנון  גדי  עין  שדה  ספר  בית  פיתוח  פרויקט 
משרד נחלת הכלל, זיהה את הפוטנציאל הטמון 

בממשק בין האדם והחי בים המלח. 
בתכנון  בנתיבות,  האגם  בפארק  בסיור  גם 
היצירתית  ברוח  פגשנו  ברמן-ברוט,  משרד 
אשר זיהתה במשבר סביבתי הזדמנות לשיקום 
פרויקט  העיר.  תושבי  לרווחת  קיימא  בר  נופי 
של  בעיצומו  אלו  בימים  הנמצא  האגם  פארק 
פסולת  של  גבעה  גבי  על  תוכנן  ביצוע  תהליך 
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הוא  הפרויקט,  לכשיושלם  העיר.  בשולי  בניין 
 70 בגודל  מרכזי  פארק  נתיבות  לתושבי  יספק 
לשכונות  הוותיקות  השכונות  בין  הקושר  דונם 
צומת  ויהווה  בוהו,  לנחל  מעבר  המתוכננות 

ירוקה חיוניות ואיכותית לעיר. 

+70 | כנס איגוד אדריכלי הנוף 2018
SAVE THE DATE | 18-19.10.18

יתקיים  אשר   2018 הנוף  אדריכלי  איגוד  כנס 
ב-18 לאוקטובר, ייבחן רטרוספקטיבית את תכנון 
קום  למן  הפתוח  והמרחב  הציבורי  המרחב 
יעקוב  הדיון  לעתיד.  במבט  ימינו,  עד  המדינה 
התכנונית  ובאידיאולוגיה  בתפיסה  שינוי  אחרי 
הישראלי  התכנון  במרחב  הנוף  אדריכלות  של 
הרלוונטיות  וטכנולוגיות  תרבותיות  סוגיות  דרך 

לנקודת הזמן בה פעלו המתכננים.
הכנס יעסוק בשלושה מרחבים:

מרחב הגן - הגן כמושג אידיאולוגי ופרוגרמתי.
- מרחב המחייה העירוני: החצר, הרחוב,  הבלוק 

הכיכר.
המרחב הפתוח - יערות, גנים לאומיים ושמורות 

טבע.

סיור מדברי. צילום: מיכל ביטון
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המשרד
סדרה.  אריאל  נוף  אד'  ידי  על   1995 בשנת  נוסד 
לאחר מעבר של מספר משרדים לאורך השנים, 
באזור  ומרווח  חדיש  במבנה  היום  שוכן  המשרד 
הוד  של  הצפוני  בחלקה  המתפתח  התעשייה 
השרון. בתחילת הדרך עסק המשרד רק בתחום 
מספר  לאחר  פרטיים.  ללקוחות  פיתוח  תכנון 
הציבורי  בתחום  גם  ופעלנו  התרחבנו  שנים 
ציבור  מבני   / מסחריים  מרכזים  תכנן  ומשרדנו 

ושטחים ציבוריים בארץ ובחו"ל. 

צוות המשרד
סושילוב  ואדים  נוף(,  )אדריכל  סדרה  אריאל 
וולף  ירדן  עמית(,  ושותף  אזרחי  )מהנדס 
עמיתה  ואזורים,  ערים  ומתכננת  נוף  )אדריכלית 
בכירה(, יורי שליאק )אדריכל בניין(, יורי סויארקוב 
נוף(,  )אדריכלית  בר-איתן  ליגיל  בניין(,  )אדריכל 
)הנדסאי  קוצ'מן  עידן  נוף(,  )אדריכל  עוזירי  יוסף 
אדמיניסטרטיבית  )מנהלת  אוחיון  וגלית  נוף( 
טובה  המופלאה  האגרונומית  לעזרתנו  ומזכירה(. 
מאז  הפרויקטים  בכל  אותנו  שמלווה  לבינוב 

הקמת המשרד.
לכל אחד מאתנו רקע וידע בתחומים מגוונים, אם 
בהתנדבות,  קהילתית,  בעבודה  בציור,  בצילום, 
בעבודת שטח, ובתחומים נוספים שאינם קשורים 

וקשורים מאוד למקצוע.

אריאל סדרה - אדריכל נוף בע"מ
על שולחן העבודה

בקני  פרויקטים  של  רחב  מגוון  משלב  המשרד 
מידה שונים: החל מתכנון גני כיס, בנייני משרדים 
מגורים  למתחמי  נופי  בתכנון  וכלה  ורחובות 
מרכזים  תכנון  למשתכן,  מחיר  פרויקט  במסגרת 
תב"ע  וליווי  במשק  גדולות  לחברות  לוגיסטיים 
המשרד  במקביל,  גוש.  אבו  היישוב  להרחבת 
גן  פיתוח  כגון  התנדבותיים  בפרויקטים  מעורב 
בבאר  מהחיים"  "גדולים  עמותת  עבור  ילדים 

שבע.

מגמה חדשה
שדרות  וחידוש  פיתוח  של  התכנון  תחילת  עם 
טוביהו בעיר באר שבע, נחשפנו לשיטה חדישה 
נפח  הגדלת  ע"י  במדרכות  רחוב  עצי  לשתילת 
מסוג מבנה  אדמת  בשילוב  שלהם  הגידול  בתי 

שכנוע  במאמצי  בע"מ(.  מערכות  )הדר   CU-Soil
שבע  באר  עיריית  אנשי  עם  ובשיתוף  רבים 
מהפרויקט,  בחלק  זו  שיטה  ליישם  הצלחנו 

לרווחת העצים והתושבים.

פילוסופיה
לעבודה  ראשוני  תנאי  היא  המקצוע  אהבת 
בפרויקטים  מעורב  מאתנו  אחד  כל  במשרדנו. 
רבים וקצב העבודה במשרד הוא אינטנסיבי. יחד 
עבור  להחליט  החופש  על  דגש  ניתן  זאת  עם 
עצמנו, לבוא ולצאת מהמשרד מתי שנוח ומתאים 

שהפרט  והחלטה  הבנה  מתוך  צרכינו  עפ"י  לנו 
קודם לכל פרויקט, דחוף וגדול ככל שיהיה. 

מקור השראה
בבאר  צה"ל  לחללי  גן  לתכנן  נדרשנו  לאחרונה 
ומתוך  הזיכרון  נושא  את  ללמוד  החלטנו  שבע. 
שהוקם  הנפלא  הזיכרון  בהיכל  לסיור  יצאנו  כך 
החוויה  אדריכלים(.  אשכולות  )קימל  בירושלים 
לנו מקור  היוו  בפרויקט בהחלט  ותחושת החלל 
טובה  ארוחה  גם  לסיור  הוספנו  השראה. 
יודה" המדהימה שהיתה מקור  "מחנה  במסעדת 

השראה לא פחות! 

תסכול
לפעמים זמן רב מוקדש לבירוקרטיה ולרגולציה 
ולא לתכנון וביצוע. היינו שמחים לראות תהליכי 
בין  אמון  על  המושתתים  יותר  חלקים  חשיבה 

צוותי התכנון וצוותי הבקרה.

חלום
לא  הוא  אותו  מבינים  שאנחנו  כפי  תפקידנו 
או  כזה  עיר  ראש  של  או  שלנו  "חלום"  לממש 
עם  עצמנו  את  שנמצא  שאיפות  לנו  יש  אחר. 
את  נבדיל  שלא  צניעות,  על  שנקפיד  הרוב, 
לנו כלים רבי  עצמנו מאחרים ושלא נשכח שיש 
עוצמה, עדינים ולעתים אלימים - האחריות היא 

עלינו והיא גדולה ומשמעותית.

גן כיס | ביקור קצר במשרד אדריכלות נוף
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