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גרינשטיין הר גיל אדריכלי נוף

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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פרויקט סי פארק, חוף אשקלון - לצייר קווים בנוף
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תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים



שונה  אחרת,  זווית  לפניכם  מובאת  זה  בגיליון 
מכנה  ישנו  המאמרים  לכותבי  בה  מהרגיל, 
ידי  על  נכתבו  זה  בגיליון  המאמרים  משותף. 
מתכננים בעלי תפקידים במגזר הציבורי. הרעיון 
הכללי נבע מתוך רצון להבין ולקבל תמונה רחבה 
השונות  ברשויות  כיום  המקודמים  הנושאים  על 
הנופי.  הציבורי,  הפתוח,  המרחב  של  מההיבטים 
מהם הקונפליקטים והאתגרים העומדים בפניהם. 
להיחשף לפרויקטים תכנוניים נופיים, סביבתיים 
או  בוצעו  אשר  שונים  מידה  בקני  עירוניים  או 
תחת תהליך במסגרת האג׳נדות השונות. זאת, על 
אדריכלות  מקצוע  של  מקומו  מהו  לשאול  מנת 

הנוף בתוך כל אלו. 
גם  אך  ומאתגרת,  מורכבת  המתקבלת  התמונה 
מעודדת. ניכר כי עם השנים הנושא הנופי מקבל 
אדריכלית  הבאים:  במאמרים  שנראה  כפי  דגש 
העיר חדרה, ליטל שלף-דורי, כותבת במאמרה 
בשילוב  הציבורי  הפתוח  המרחב  חשיבות  על 
דוגמאות של פרויקטים בקני מידה שונים. אביעד 
מור, אדריכל העיר חולון מספר על אסטרטגיית 
פתוחים  מרחבים  בה  תחילה״  הציבורי  “המרחב 
התחדשות  כמחוללי  משמשים  ציבור  ומבני 
עירונית. בראיון עם מהנדס העיר קריית ביאליק, 
העירוני  לתכנון  גישתו  על  מדובר  מסד,  נועם 
מתוך היותו אדריכל נוף בהכשרתו. איילת מורל, 
“גוונים  מודיעין, מציירת  בעיריית  נוף  אדריכלית 
לשטחים  הגדרות  של  רחב  מגוון   – ירוק״  של 
לוד,  העיר  אדריכלית  העיר.  בתחומי  הפתוחים 
האתגרים  על  במאמרה  מספרת  מאיר,  מיכל 
שבתכנון והתחדשות בתחומי העיר העתיקה ועל 
החלטות.  בקבלת  ככלי  פתוחים  שטחים  הגדרת 
ותכנון בר  בניה  נתן בבצ'יק, מנהל  אדר' אוריאל 
קיימא במנהל הנדסה בעיריית תל אביב יפו, על 
מיתון תופעת ‘אי החום העירוני׳ ושיפור המיקרו-

אקלים בעיר על ידי הנחיות ומדיניות תכנונית של 
העירייה. 

הזוכות  ההצעות  של  סקירה  בגיליון,  בנוסף, 
בתחרות לתכנון הכניסות לקריית אונו. התחרות 
בשיתוף  אונו  קריית  עיריית  של  יוזמה  הינה 
המראה  בישראל,  מאוחדים  אדריכלים  עמותת 
העיר  של  וזהות  גבולות  בהגדרת  הצורך  את 
וחיבורן  הערים  התפשטות  מתהליך  כתוצאה 
על  חתוכה,  טלי  ד״ר  מאת  נוסף,  מאמר  הפיזי. 
הספר החדש “ארץ-גנים״ - זהו ספר ראשון מסוגו 
המרחבים  על  ביקורתית  בעין  מסתכל  אשר 
הפתוחים המתוכננים בישראל. אדריכל נוף סיון 
הנוף  אדריכלי  סופ״ש  על  מיוחד  בדו״ח  אורנאי 
‘בשדה  מדור  מרץ.  חודש  בתחילת  שהתקיים 
מרחב  של  ייצוגים  בנושא  הפעם  המחקר׳ 
- מקרה  עירוני  הישראלי: הנמל כקצה  בקולנוע 
ניתן  כן,  כמו  באדר.  פרי  איה  אדר׳  מאת  יפו, 
להתעדכן בפעילות העשירה של האיגוד במדור 
‘אורבנוף׳  למשרד  ולהציץ  באיגוד׳  ‘מהנעשה 

במסגרת מדור ‘גן כיס׳.
קריאה מהנה
ליטל פרידלר

מדיניות 
מעצבת נוף

אליסה בארץ הפלאות, גרפיטי של אמן הרחוב יהונתן כיס-לב, תל אביב. צילום: ליטל פרידלר
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מאמר מערכת
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שבילים מקשיים נגישים במרקמים טבעיים לבחירה, מושלמים לתנאי
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החל  מגוונים,  תפקידים  הציבורי  למרחב 
מכיכר  השכונתית,  הציבורית  מהגינה  מהרחוב, 
והשביל  הים,  שפת  הנחל,  בשפת  וכלה  העיר, 
תושבים  אצל  הסמוכה.  הטבע  לשמורת  המוביל 
מאליו,  מובן  כמעט  הינו  הציבורי  המרחב  רבים, 
הלב  ותשומת  אותם,  המקיפה  מהסביבה  חלק 
מופנית אליו רק ב׳אירועים מיוחדים׳, לטוב ולרע: 
או  שבת,  מטיול  חלק  או  שבועי  שוק  אירוע 
חוסר  או  לכלוך,  שבורה,  מדרכה   – לחילופין 
נגישות. למרות זאת, ועל אף חוסר ההכרה הרווח 
בכך, המרחב הציבורי הינו בעל השפעה רבה על 
ידי התושבים. מרחב  איכות החיים הנתפסת על 
ציבורי מתפקד, שימושי ואסתטי תורם לתחושת 
והן  האישית  ברמה  הן  שלהם   well being-ה
מקום  עם  והזדהות  קשר  של  כוללנית,  ברמה 
מגוריהם. בשיחות עם תושבים, רוב ההתייחסויות 
הינן למרחב הציבורי: החל בחנייה במרכז העיר 
נגישות לשירותים העירוניים,  המהווה מבחינתם 
וכלה  ביתם,  ליד  העובר  מוזנח  בשביל  המשך 
בחוסר מקומות ישיבה בכיכר עירונית. לאדריכלי 
ציבורי  מרחב  על  מכרעת  השפעה  יש  הנוף 
משותף זה – על איכותו, על תיפקודו, וכמובן על 
עיצובו. כאדריכלית ומתכננת, אני רואה חשיבות 

קנה מידה
שילוב דיסציפלינות בתכנון עירוני

אדר׳ ליטל שלף-דורי | עיריית חדרה

תכנית נחל חדרה, ממשק נחל עם שכונה. תכנון: ליגמ | פרויקטים סביבתיים בע"מ

תכנית אב מוצעת לנחל חדרה. תכנון: ליגמ | פרויקטים סביבתיים בע"מ



מרץ 2018 | גליון 866

חדרה, התחדשות עירונית בלב העיר, סכמה רעיונית – יער..עיר..נחל. תכנון: משרד ברקן אלחייני אדריכלות נוף

חדרה, התחדשות עירונית בלב העיר, תכנית נופית. תכנון: משרד ברקן אלחייני אדריכלות נוף
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 – השונות  הדיסציפלינות  בין  בסינרגיה  רבה 
הנוף,  תכנון  עירוני,  תכנון  )המבנים(,  אדריכלות 
אחד  כל  יכול  תאורטית,  התשתיות.  ותכנון 
מתחומים אלו להתקיים בפני עצמו, ובעבר גישה 
זו – של הפרדה בין המקצועות – היתה הרווחת. 
 sustainable( המקיים  התכנון  ברוח  היום, 
planning(, ניתן לראות שהשיתוף והאינטגרציה 
מביאים לתוצאה העולה על סך חלקיה, בכל קנה 
תוכניות  דרך  עירונית,  מאסטרטגיה  מידה: 

מפורטות, ועד להתערבויות נקודתיות.
חדרה  לנחל  אב  תוכנית  תכנון  בעת  למשל,  כך 
ידי  ידי משרד אורבנוף ובהמשך על  )ראשית על 
הנופי  בתכנון  שימוש  על  דגש  קיים  ליגם(, 
ומיגור שיטפונות, תחום  נגר  מי  לניהול  כאמצעי 
כחלק  בלבד.  כהנדסי-תשתיתי  נתפס  שבעבר 
מהתכנון, משולבים אזורים לאיגום מי שיטפונות, 
גשם  אירועי  בעת  הצפות  במניעת  שיסייעו 

משמעותיים. 
בתכנון תוכנית המיתאר להתחדשות עירונית של 

אורית   – נוף  )אדריכלות  חדרה  העיר  מרכז 
אחד  אדריכלים(,  אוקא   – עירוני  תכנון  אלחייני, 
העקרונות המרכזיים בתוכנית הינו השלד הירוק 
בנחל,  ומסתיים  ביער  המתחיל  העיר,  מרכז  של 
מרכז  של  ההיסטורי  הגריד  את  לאורכו  ו׳תופר׳ 
ייחודיות  עניין  נקודות  יצירת  תוך  חדרה  העיר 
בתוכניות  גם  ציבוריות.  פונקציות  ושילוב  לעיר 
על  דגש  מושם  עירונית,  להתחדשות  מפורטות 
מיקום ואיכות השטחים הפתוחים, ונעשה מאמץ 
ניכר לשיפור ושידרוג שטחים אלו גם בפרויקטים 
– הן לשרת  צפופים. מטרת התכנון הינה כפולה 
פרויקטים של התחדשות והן לשפר את הממשק 

עם המרקם הקיים.
עוד בקנה מידה אורבני, התוכנית המפורטת של 
חדרה  העיר  של  הדגל  תוכנית  הים,  רובע 
גרינשטיין-הרגיל, תכנון עירוני   – נוף  )אדריכלות 
שטחים  בתוכה  הכוללת  דיין(,  לייטרסדורף-בן   –
וחוף  חדרה  נחל  פארק  ובהם  נרחבים  פתוחים 
הים. למעשה, בתוכנית זו, התהליך התכנוני החל 

גבולות  קביעת  לצורך  ואקולוגי  נופי  בניתוח 
הפיתוח והיחס לשטחים הפתוחים לפי ערכיותם 
ומאפייניהם המגוונים. בשטח קיים מצוק כורכר 
חופית,  וסביבה  נחל,  אקליפטוס,  חורשות  ערכי, 
כן,  כמו  סביבם.  נבנה  האורבני  והמתווה 
התוכנית כוללת הנחיות לשילוב תשתיות חכמות 
)יועץ – רפי רייש(, והאינטגרציה עם שפת הרחוב 
שיקבע,  חשוב  עיקרון  הינה   )streetscape(
מידת  ואת  החכמה׳  ה׳עיר  ניראות  את  למעשה, 

שילובה בחיי היום-יום של התושבים.
נושא הרחוב והשטחים הציבוריים והשפעתם על 
חיי העיר הינו מרכיב חשוב בהנחיות המרחביות 
של הוועדה המקומית, כפי שנכתבו על ידי הצוות 
נכללו  למשל  כך  רייש(.  רפי   – )יועץ  המקצועי 
הנחיות מפורטות לנושא הגישות למבנים, מפלס 
החזית  ניראות  לרחוב,  ביחס  למבנה  הכניסה 
לרחוב  הפונות  הגדרות  ועיצוב  לרחוב,  הפונה 
ולשטחים הציבוריים. הטיפול בתפר שבין הפרטי 
לציבורי – שהוא בעיני אחד המקומות החשובים 
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 REAP – Resource במסלול   M.Sc שני  תואר  בעלת  הטכניון,  בוגרת  אדריכלית  דורי,  שלף  ליטל 
ל-3.  אמא  גרמניה.  בהמבורג,   HCU באוניברסיטת   Efficiency in Architecture and Planning

אדריכלית העיר חדרה מאז אוקטובר 2014.

לפניך  היו  והאם  בתפקיד  את  שנים  כמה 
בתפקיד זה? 

אני מכהנת בתפקיד זה כ-3.5 שנים, ולפני היו 
שני אדריכלי עיר בחדרה.

מקצוע  של  ההתפתחות  את  רואה  את  איך 
אדריכלות הנוף לאורך השנים? 

ניתן לראות שהמקצוע  מנקודת המבט שלי, 
יותר  רבה  חשיבות  מקבל  הנוף  אדריכל  של 
עם השנים. חלק מהתפתחות זו נובע משינוי 
׳גינון׳  אינה  נוף  אדריכלות  לפיה  בתפיסה 
הציבורי,  המרחב  של  כוללת  ראיה  אלא 
בדומה  תשתיתיים,  נושאים  גם  המשלבת 
ככל  בעולם.  הרווחות  מקיימות  לתפיסות 
תכנון  ומשמעותיים  גדולים  שבפרויקטים 
יותר  דומיננטי  יהיה  הפתוח  המרחב   = הנוף 
תמשיך  כך  התכנון,  את  המכתיב  זה  ויהיה 
מגמה זו. כמו כן, יש לדעתי להדגיש את הצד 
התכנון  עם  הנופי  התכנון  את  המשלב 
היבטים את  ובכך לשפר במספר  התשתיתי, 

התכנון.

המקבילים  עם  מסודר  קשר  לך  יש  האם 
אליך ברשויות אחרות? 

של  רשמי  בלתי  פורום  הוקם  לאחרונה 
זה  עם  זה  מתייעצים  אנו  עיר,  אדריכלי 
בעקבות  כן,  כמו  מפגשים.  לקיים  ומנסים 
נוספים  קשרים  נוצרים  מקצועיים,  קורסים 
וקיים  אחרות,  מערים  מקצוע  בעלי  עם 

שיתוף ידע רציף בינינו.

נושאים  מאשר  יותר  רב  דגש  מקבל   - ביותר 
שכן  עצמם,  המבנים  לעיצוב  הקשורים  אחרים 
השפעת מקום זה על הדרך בה חווים התושבים 
את עירם הינה מכרעת. ניתן לראות דגש זה על 
עדכניות  בינוי  בתוכניות  גם  התפר׳  ׳אזור 
המקודמות על ידי הוועדה. חלקן, למשל, כוללות 
הנחיות מחייבות לנטיעת עץ אחד לפחות בחזית 
הפונה לרחוב, הפרשת שטח ליד הכניסה למגרש 
והגדרה  הרחוב,  לכיוון  וגינון  עץ  נטיעת  לצורך 
רחוב  יצירת  לצורך  ושערים,  לגדרות  מחייבת 

נעים להליכה, מוצל, ושאינו מנוכר.
עם כל העקרונות הגדולים שנימנו מעלה, לעתים 
שינוי  המחוללת  זו  היא  נקודתית  התערבות 
למשל  כך  העיר.  תושבי  לטובת  ׳מקום׳  ויוצרת 
הפרויקט בשדרות הרצל – שדרת אמיר )בתכנון 
וליטל  ציוני  בן  ארנה   – נוף  אדריכלות  אב 
העיר  ראש  של  מרצונו  שהתחיל  חיימוביץ(, 
לשדרג שדרת פיקוסים ותיקה, יצר מקום ייחודי 
במרכז  ממוקם  הפרויקט  עירונית.  ציון  ונקודת 
אך  בלבד,  מ׳   170 אורכו  שדרה,  לאורך  העיר 
ריהוט  אלמנטי  ושילוב  היצירתי  הנופי  הטיפול 
למוקד  המקום  את  הפך  אומן  ידי  מעשי  רחוב 
סוגי  עבור  היממה,  שעות  כל  לאורך  פעילות 
אוכלוסיה שונים. בשעות הבוקר יושבים במקום 
פנסיונרים, שיכולים ליהנות מהצל לאחר הנגשת 
מהגנים  ילדים  הצהריים,  בשעות  השדרה. 
תוך  משקל  שיווי  במשחקי  משחקים  הסמוכים 
על  מוצלת  להפסקה  ועוצרים  הליכה,  כדי 
האלמנטים הצהובים. מאוחר יותר מגיעים גם בני 
על  לשבת  יצירתיות  דרכים  המוצאים  הנוער, 

במורד  בסקייטבורד  וגולשים  הרחוב  ריהוט 
של  הצפוני  בקצה  היום,  שעות  בכל  הרמפה. 
הצופה  משוחזר  היסטורי  קיוסק  פועל  השדרה, 
ושקטה  נעימה  אל המתקנים, מאפשר אתנחתא 
ואמנות  מוסיקה  אירועי  ומקיים  העיר,  במרכז 
מקומיים. כמו כן, שדרת אמיר משמשת כהנצחה 
לאמיר מי-טל ז״ל, בן חדרה, שהוריו גרים בסמוך. 
ועבודותיו  מוכר,  אמן  הינו  מי-טל,  דוד  אביו, 
ו׳טבעות׳ עם מילות  מעטרות את שלט ההנצחה 
מותקנות  הוריו,  שבחרו  אמיר׳  טוב  ׳בוקר  השיר 

על חלק מעצי הפיקוס הוותיקים.
היסטורית, כמו ברשויות מקומיות רבות אחרות, 
רוב הטיפול הנופי במרחב הציבורי בחדרה מנוהל 
ארכאית- תפיסה  מתוך  התפעול,  אגף  ידי  על 

משהו הרואה בתכנון הנופי גינון ותחזוקה. לאגף 
לפני  זה.  בתכנון  נגיעה  ואין  כמעט  ההנדסה 
׳שפת  של  נרחבת  עבודה  הוכנה  שנים,  כשלוש 
הרחוב׳ )גרינשטיין-הרגיל( המתווה את עקרונות 
רוחב  לרבות  העירוניים,  הרחובות  של  הפיתוח 
המדרכות, שילוב שבילי אופניים, נטיעות וריהוט 
בפרויקטים  מוטמעים  אלו  ועקרונות  רחוב, 
חדשים. עם זאת, כאשר מדובר בגן ציבורי, שטח 
ממשק  ואין  כמעט  תנועה,  אי  או  אחר  פתוח 
מקום  יש  גנני.  בעיקר  הינו  והטיפול  תכנוני 
כוללות  תכנוניות  תפיסות  להטמעת 
המרחב  איכות  את  שישדרגו  ואינטגרטיביות, 
הציבורי לטובת התושבים. בשיתוף פעולה הדוק 
יותר עם כלל גורמי העירייה ועם הטמעת הנחיות 
מרחביות רלוונטיות, אני מאמינה שנצליח לחולל 

שינוי גם במרחבים אלו.
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מה הם הנכסים העירוניים? מה תפקידם כמחולל 
מתייחסים  אנו  האם  בעיר?  השימושים  במארג 
מתייחסים  בה  מידה  באותה  כמשאב  אליהם 
טמונה  יכולת  איזו  בבעלותם?  לנכסים  יזמים 

בנכסים אלה כדי לחולל שינוי בעיר? 
במאמר זה אציג גישה הטוענת, כי יש לשנות את 
הגישה המסורתית ולהשקיע את משאבי התכנון 
במרחב  דווקא  המקומיות  ברשויות  והניהול 
זה  בשינוי  הנוף  אדריכל  של  תפקידו  הציבורי. 
התחדשות  תהליכי  לחולל  וביכולתו  קריטי  הינו 

ותמורות עירוניות משמעותיות.
)שב״צ,  והאדומים  הירוקים  החומים,  השטחים 
שצ״פ ורחובות( בעיר הינם משאב עירוני מוגבל 
המפגש  ואפשרויות  החיים  איכות  על  המשפיע 
את  שמרכיבות  והקהילות  העיר  תושבי  בין 

המרקם החברתי שלה. 
דומים  אתגרים  בפני  כיום  עומדות  רבות  ערים 
בנושא ציפוף, ייעול, יצירה וניהול המשאב הציבורי, 
השטחים  ומגבלת  מחד  להתחדשות  הרצון  לאור 
עירונית  מדיניות  קידום  כן  על  מאידך.  הקיימים 
הכרחית. הינה  אלו  נכסים  של  וליצירה  לשמירה 

נכסי צאן ברזל
אדר׳ אביעד מור | עיריית חולון

שכונת ג'סי כהן - מפת נולי - השכונה מאופיינת ביחס 
פתוח - בנוי גבוה, המאפשר תהליכי התחדשות מיטביים

המקומיות  ברשויות  התכנונית  הפעילות  שגרת 
כמנוע  להתחדשות  תוכניות  בהכנת  מתמקדת 
בשוק  לביקושים  כמענה  או  וצמיחה  לשינוי 
מלומדה,  אנשים  כמצוות  התכנון,  אנשי  הדיור. 
משקיעים את התשומות בבחינת יחסי הציפוף, 
מרוכזות  כולן   – כלכליות  ובדיקות  הבינוי  יחסי 
בייעוד  מגרשים   – הפרטי  במרחב  למעשה 
מתווספת  משלים,  כצעד  הבא,  בשלב  מגורים. 
לפיתוח״.  ״הנחיות  שקובעת  הנופית  השכבה 
הנחיות אלו תומכות בחידוש הסביבה אולם אינן 
משמשות כמחולל התכנון ומשכך אינן מייצרות 

את השינוי.
ההשלכות  את  ולבחון  זה  בניתוח  להרחיק  ניתן 
שיש לכך על מימוש הליכי ההתחדשות, הליכים 
ממומשים  ואינם  שכמעט  ומסורבלים  ארוכים 
בטווחים סבירים. הסיבה לכך נעוצה בהתמקדות 
הציפיה  או  האחריות  והטלת  הפרטי  במרחב 
לשינוי על תושבי העיר והיזמים מבלי להבין את 
תפקידה של הרשות המקומית או תוך התנערות 

מתפקידה המקורי.
את  ולנהל  לתכנן  הוא  הרשות  של  תפקידה 

שמשלים  ציבורי  מרחב  אותו  הציבורי,  המשאב 
שימושי  תגובת  הקרקע.  שימושי  מגוון  את 
השימושים  לתכנון  פרטית  בבעלות  הקרקע 
שבבעלות ציבורית - שטחים פתוחים, מבני ציבור 
ורחובות – היא המפתח לתהליכי שינוי ולמימוש 

תוכניות.
תפיסה זו מייצרת שיח תכנוני מסוג אחר ומניעה 
בעקבותיה סדר יום חדש. תוכנית העבודה לשנת 
בעיריית  עיר  ותכנון  אדריכלות  אגף  של   2018
המרחב  קידום  על  דגש  לשים  מבקשת  חולון, 
מושכל  ניהול  תוך  היבטים,  במגוון  הציבורי 
ניצול  שיאפשר  באופן  עדיפויות,  סדרי  ויצירת 
לפיתוח  זרז  יהווה  הקרקע,  עתודת  של  יעיל 
המעודדות  התכנון  למגמות  בהלימה  מבוקר 
וישלים את התכנון המקודם במגרשים  עירוניות 
המקומית  הרשות  הופכת  זו,  בדרך  הפרטיים. 
ממגיבה ליוזמת, בהציבה סדר יום מוכתב מראש, 
שיובילו  באופן  הפיתוח  לחצי  את  ומכווינה 

להתחדשות עירונית איכותית.
את  המתרגמות  דוגמאות  שתי  אציג  להלן 

התוכנית לכדי פעולות ממשיות.

שכונת ג'סי כהן - סכימת רצף מוקדים ופוטנציאל שכונת ג'סי כהן - סכימת רצף שטחים ציבוריים
לקשרים

שצ״פ רובעי

שצ״פ שכונתי

שצ״פ פנים שכונתי

שטחים פתוחים ציבוריים

מוסדות ציבור/חינוך

מוקד עירוני
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שכונת ג׳סי כהן – תוכנית התחדשות–
המרחב הציבורי תחילה 

צוות התכנון –  משרד ״נחלת הכלל״ - אדריכלות 
נוף ומשרד OA  - שיתוף ציבור

שנמצאת  )ח/2030(,  חולון  לעיר  המתאר  תוכנית 
כ״אזור  שכונות  מספר  קבעה  הפקדתה,  ערב 
ג׳סי  שכונת  נמנית  ביניהן  עירונית״,  להתחדשות 

כהן במערבה של העיר. 
ההתחדשות  תוכנית  מתווה  את  לבחון  בבואנו 
ארגז  מתוך  תכנוניים  כלים  מספר  לפנינו  עמדו 
או  מתאר  תוכנית  אב,  תוכנית  המוכר:  הכלים 
תוכנית מפורטת במסלול כזה או אחר. שלב קדם 
חוזקה  הציף  הקיים,  המצב  ניתוח   - התכנון 
מובהק  ציבורי  קיומו של שלד  והוא  משמעותית 
ציבור  שטחי  של  רצף  קיים  בשכונה  ואיכותי. 
בכיוון צפון-דרום, סביבו שזורה השכונה כולה, כך 
לשטחים  בסמיכות  ממוקמים  המגורים  שמבני 
שטחי  מספיק  ישנם  כמותית  מבחינה  פתוחים. 
עולה  איכותית,  מבחינה  אך  לתושב,  ציבור 
מהניתוח כי השטחים הציבוריים הפתוחים ומבני 
הציבור לאו דווקא מנצלים את מלוא הפוטנציאל 
את  לבחון  ויש  וקהילתית,  תכנונית  מבחינה 
יעד,  ביניהם, התאמתם למגוון קהלי  הקישוריות 
שימוש לאורך שעות היממה, התאמתם לשהייה 

מבחינת צל, מקומות ישיבה ועוד.

בגין  הבסיסית  והתפיסה  זו  ייחודיות  כאמור, 
לגיבוש  הביאו  המקומית,  הרשות  של  תפקידה 
כ״המרחב  שהוגדר  תכנוני  ומתווה  אסטרטגיה 
הציבורי תחילה״. לא עוד תב״ע שעוסקת בזכויות 
רב- עומק  תהליך  אלא  ובינוי  צפיפות  בנייה, 

בעבודה  הציבורי  המרחב  מתוך  שנובע  תחומי 
משותפת עם התושבים. המשמעות האופרטיבית 
הינו  התכנון  צוות  שראש  היתה  הראשונה 
נוף  אדריכליות  נשכרו  כך  לשם  נוף,  אדריכל 
שיובילו את התהליך וכן יועצים לשיתוף הציבור 

שייצרו עבודה משותפת עם הקהילה.
בהקשר זה יש לציין כי קדם להליך זה הקמתו של 
מנכ״ל  של  והובלה  בייזום  כהן״  ג׳סי  ״פורום 
העיריה  אגפי  כל  את  בתוכו  המאגד  העיריה, 
בדגש על  תוכניות  למידה ורווחה. כשלב ראשון 
הוגדרו שתי קבוצות עבודה, האחת בנושא מרחב 
בנושא  והשנייה  העיר  אדריכל  בראשות  ציבורי 
פורייה  קרקע  היווה  זה  פורום  ורווחה.  למידה 

לקידומו של המהלך האסטרטגי-תכנוני.
הינה  תחילה״  הציבורי  ״המרחב  אסטרטגיית 
הציבוריים,  המרחבים  פיתוח  על  דגש  שימת 
שטחים פתוחים ומבני ציבור, כמחוללי התחדשות 
הקהילתיות,  עידוד  לשם  השכונתית  ברמה 
הרשות  בין  אמון  בוני  צעדים  ליצר  ביכולתם 
המקום  תפיסת  את  לשנות  המקומית,  לקהילה 

שכונת ג׳סי כהן - גן עין יהב. צילום: אביעד מור

שכונת ג'סי כהן - תשריט ייעודי קרקע

מגורים א׳
מגורים ב׳
מגורים ג׳

מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך

דרך קיימת מאושרת
שטח ציבורי פתוח
שטח פרטי פתוח

דרך מאושרת
דרך מוצעת
דרך מוצעת

אזור מגורים ב׳
אזור מגורים ד׳

מגורים מיוחד א׳
מגורים מיוחד ב׳
מגורים מיוחד ג׳
מגורים מיוחד ד׳

מגורים מיוחד + חז׳ מסחרית
מגורים מיוחד

ציבורי פתוח קיים
מעבר להולכי רגל

שטח למוסד
מרכז אזרחי

שטח ספורט
חניה ציבורית

שטח מיועד לצומת
שטח להשלמה
יחידה מסחרית

שטח למגרש מיוחד
דרך לשימוש מעורב
שייך לרשות אחרת

1 מגורים א׳
1 מגורים ב׳
1 מגורים מ׳
2 מגורים ג׳
3 מגורים ג׳
2 מגורים ד׳
4 מגורים ד׳

מגורים ד׳ חז. מסחרית
אזור פעילות משולב
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שכונת ג'סי כהן - תרשימים באדיבות מחלקת תכנון ארוך טווח, אגף אדריכלות ותכנון עיר.
תוכנית התחדשות עירונית - תכנון: שדה-גולדשטיין- מורד אדריכלות נוף ורונאל לוי אדריכלים.

אדר׳ אביעד מור הוא אדריכל העיר חולון ומנהל אגף אדריכלות ותכנון עיר. בוגר הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ובעל תואר שני בתכנון ערים ואזורים 
מהטכניון.

הפרטית  היזמות  עבור  איתנה  תשתית  ולהוות 
המרקם  על  שמירה  תוך  בעקבותיה  שתבוא 
ישפיע  השכונה  איכויות  חיזוק  החברתי-מרחבי. 
הכלכלי,  בהיבט  הנדרשת,  הצפיפות  על  בהכרח 
לשם חידוש המבנים ויאפשר בינוי חדש בהיקפים 

סבירים.
שיתוף הציבור במהלך זה אינו מסתכם במפגשים 
ועשייה  בחשיבה  מתמקד  אלא  פרונטליים 
ייחודית עם התושבים באמצעות מפגשים רחבים 
קבוצות,  מגוון  של  ממוקדים   מפגשים  וכן  מחד 
שלרוב לא ניתן להגיע אליהן במפגשים הרחבים 
נוער,  בני  )כדוגמת  הערב  בשעות  המתקיימים 
מספר  של  ברצף  מבוגרת(,  אוכלוסיה  ילדים, 
שבועות בד בבד עם פעולות קצרות טווח במרחב 
ניקיון,  כגון  בסיסיים,  נקודתיים  שיפורים  דוגמת 

אזורי ישיבה, הצללה ותאורה.

תוכנית התחדשות עירונית כוללנית–
לפי תיקון 109

צוות התכנון – רונאל לוי אדריכלים, 
שדה-גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף

תחילתה של תוכנית זו הינו סעיף 23 לתמ״א 38, 
בתחומה  להכין  מקומית  לוועדה  המאפשר 
תוך   38 תמ״א  מימוש  אופן  את  שתגדיר  תוכנית 
השלכות  העיר.  של  הייחודיים  לתנאיה  התאמה 
זו על המרחב העירוני הינן משמעותיות,  תוכנית 
הוותיקים מהמגרשים  העצים  היעלמות  כדוגמת 
וכן  תת-קרקעיים  חניונים  לטובת  הפרטיים 

לצרכי  מענה  מתן  ללא  אוכלוסייה  של  תוספת 
הציבור מעבר לתשתית הקיימת.

לאור היקף התוכניות המקודמות, וההבנה כי יש 
להרחיב את התשתית הציבורית במרקם הוותיק 
להרחיבה  הוחלט  מימושים,  לאפשר  בכדי 
לתוכנית התחדשות כוללנית לפי תיקון 109 לחוק 

התכנון והבנייה )2016(.
בבסיסה של התוכנית עומדת התפיסה כי הריסה 
ובנייה מחדש של בנין עדיפה על פני חיזוק מבנה 
מובהקות  בנייה  תבניות  על  שמירה  וכן  קיים 

וריכוז המאמץ במקומות ספציפיים.
אודות  נסוב  התוכנית  על  העבודה  בדיוני  הדגש 
הרחוב  חתך  דהיינו  הבניין״,  לא  שהוא  מה  ״כל 
מתוספת  כתוצאה  שנוצר  העירוני  והחלל 
לרבות  הציבורית  התועלת  הרחבת   - הזכויות 
זיקות  יצירת שטחים פתוחים באמצעות קביעת 
ציבור  לצרכי  מבונים  שטחים  לציבור,  הנאה 
לשם  דרכים  והרחבת  החדשה(  מהבנייה  )כחלק 
סלילת רשת שבילי אופניים עתידית, תאפשר את 
המרחב  איכות  שיפור  לצד  המבנים  התחדשות 
הנדרשים  הציבור  לצרכי  מענה  ומתן  הציבורי 
לאור תוספת יח״ד.בדרך זו התוכנית מפנימה את 
מייצרת  שהיא  השליליות  החיצוניות  ההשפעות 
העיר  ברחובות  חיובי  לשינוי  לגרום  וביכולתה 

בדגש על יצירת עירוניות. 
בסיכומם של דברים ראוי להדגיש כי תב״ע הינה 
כלי תכנוני מסורתי שיש לעדכנו, להרחיבו ולגזור 
ומנגנונים  אופרטיביים  מסמכים  מגוון  מתוכו 

המרחב  את  ולנהל  לתכנן  שיאפשרו  משפטיים 
– כמחולל  נכסי צאן הברזל של העיר   – הציבורי 
הינו  העיריה  גורמי  בין  פעולה  שיתוף  שינוי. 
השיתוף  כדוגמת  שכזה,  מאמץ  להצלחת  הכרחי 
בין אגף אדריכלות ותכנון עיר ובין אגף גנים ונוף, 

בחולון.
לרשות  העומדים  הכלים  את  לשכלל  שיש  מכאן 
הרשות המקומית ולשנות את סדרי העדיפויות כך 
לא  שהוא  מה  )״כל  הציבורי  המרחב  שתכנון 
הבניין״( יוביל את אופי ההתחדשות בעיר. תפקידו 
לא  זו,  בתפיסה  מחדש  מוגדר  הנוף  אדריכל  של 
אדריכליים  לעקרונות  תוכן  שיוצק  משלים  כיועץ 

אלא כחלק אינהרנטי בצוות התכנון מראשיתו.

שדרוג המרחב הציבורי - מתן דגש לתועלת ציבורית אגב תוספת זכויות

הגדלת הזכות הציבורית - הרחבת השטח האפקטיבי במסגרת זכות הדרך הקיימת

ותמרוץ  מגרשים  איחוד  של  במקרה  כיס  גינת  יצירת 
באמצעות זכויות בניה





מרץ 2018 | גליון 1666

קצת על קריית ביאליק והאתגר 
בתפקיד מהנדס העיר

אב  בתי   14,000 המונה  עיר  היא  ביאליק  קריית 
פיתוח  בתנופת  היום  שנמצאת  חיפה,  במפרץ 
זוהי  דוקורסקי.  אלי  עומד  העיר  בראש  עצומה. 
עיר ששרתה במשך המון שנים ב״תרדמת״ והפכה 
גבוה מאוד של אנשים מבוגרים.  לעיר עם אחוז 
עיר שהזדקנה. כאמור, בתקופה האחרונה יש בה 
 18,000 עוד  בה  ומתוכננות  גדולה  פיתוח  תנופת 
יח״ד, מתוכן מאושרות כבר 12,000 יח״ד, כ-7,200 
המדינה.  עם  שנחתם  גג  הסכם  במסגרת  יח״ד 
במסגרת תנופת הפיתוח הזו אושרו תקציבי ענק, 
הוותיקה.  העיר  ושיקום  להתחדשות  גם  ביניהם 
הגג  תכני  במסגרת  שמתקבלים  התקציבים 
מאפשרים את חידוש השכונות וריענונן )תשתיות, 
כל  וכמעט  ציבור(  מבני  ופארקים,  שצ״פים 
וגם  הזדמנות  זוהי  חידוש.  עוברים  השצ״פים 
אתגר - מה דמות תהייה לעיר? כיצד לעשות עיר 
מהעיר  מנותקת  ולא  מחוברת  שתהייה  חדשה 
והתייחסות  פיזי  קשר  לייצר  כיצד  הוותיקה? 
שרון  אריאל  פארק   – לכך  דוגמא  עתידית? 
שמבוצע בימים אלה בשכונת צור שלום הוותיקה 
)והמוחלשת(. הפארק )בתכנון מילר בלום( בן 15 
ומתקשר  כולה  השכונה  את  משרת  הדונמים 

לשכונה החדשה שמתוכננת ממזרח. 

ראיון עם אדריכל נוף נועם מסד - 
מהנדס העיר קריית ביאליק 

ראיינה אדריכלית נוף טלי מרק 

בית ספר רקפות. תכנון: קנפו כלימור אדריכלים, אב אדריכלות נוף. צילום: עמית האס

קצת על נועם 
בן   ,60 בן  מסד,  נועם 
נשוי  יצחק.  ניר  קיבוץ 
את  עזב  ל-3.  ואב 
הקיבוץ בגיל 43. בעברו 
מחנך בבי״ס אזורי, עבד 
מתוך  בקיבוץ.  החי  פינת  את  והקים  בנוי 
את  התחיל  למקצוע.  הגיע  הזו  העשייה 
את  וסיים   30 בגיל  הנוף  אדריכלות  לימודי 
ארי  ירון  במשרד  עבד  בהצטיינות.  הטכניון 
בנגב.  רבים  פרויקטים  ותכנן  שבע  בבאר 
כרכז  קנדה  בטורונטו  שנים  כ-3  התגורר 
נוף  אדריכלות  לימד  שם  הצעיר  השומר 
לארץ  חזר   .university of Toronto-ב
כאדריכל  שימש  ורדים.  בכפר  להתגורר 
כמהנדס  גם  ומיד  מעלות-תרשיחא  העיר 
העיר מעלות-תרשיחא במשך 8 שנים. מזה 
קריית  העיר  כמהנדס  מכהן  שנים  כ-7 

ביאליק.

בין הגנים שעוברים חידוש: גן סביון )מילר בלום( 
“סביון״  לקולנוע  מחווה  אלמנט  מוקם  גם  שם 
האלמותי, שדרות בן גוריון )מילר בלום(, גן הבנים 

)גרינשטיין הר-גיל( ועוד.

אתה אדריכל הנוף היחיד בארץ 
שמשמש כמהנדס רשות מקומית. 

מהו הערך המוסף שאתה מביא 
לתפקיד?

המרחב  חשיבות  את  העיר  בתכנון  רואה  אני 
הפתוח  השטח  הפוקוס.  וזה  העיקר  זה  הפתוח. 
החשיבה  הבינוי.  של   LEFTOVER-ה אינו  בעיני 
מתכנון  הפתוח.  מהשטח  מתחילה  תוכנית  בכל 
בי״ס ועד תכנון גבול היישוב. השטחים הפתוחים 
להצליח  לי  חשוב  לתכנון.  המוצא  נקודת  הם 
ולא רק  להכניס לדיון את איכות השטח הפתוח 
במלייה  שמתנהל  נושא  זה  שלו.  הכמות  את 
המקצועי שלנו זה זמן רב וחשוב לי להביא אותו 

לידי ביטוי בעיר. 

איזה אג׳נדות “נופיות״ אתה מקדם 
בתפקידך כמהנדס עיר? 

היא  הראשיות  האג׳נדות  אחת  מקיים:  תכנון 
כושלים  אנחנו  פה  דווקא  מקיים״.  “תכנון  כמובן 
בהכשרה  מגובה  להיות  חייב  כזה  תכנון  לעתים. 
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הוא  אחרת  והתפעול  התחזוקה  צוות  של  נכונה 
הספר  בית  לדוגמה:  זמנו״.  את  “להקדים  עלול 
הרקפות בגבעת הרקפות בקרייה )קנפו כלימור 
הספר  בית  זהו  נוף(.  אדריכלות  אב  אדריכלים, 
ירוק.  תקן  תו  של  כוכבים  שני  עם  בארץ  היחיד 
המתחזקים  אם  אך  בפרסים,  זכה  הספר  בית 
האג׳נדה  את  יפנימו  לא  שלו  התפעול  ואנשי 
בית  מתאימה,  הכשרה  יקבלו  ולא  המקיימת 
הספר לא יתפקד כבי״ס ירוק ולא יחסוך באנרגיה 
של  בתהליך  עדיין  העירייה  כאן  שתוכנן.  כפי 

לימוד והפנמה.
שטוחה,  עיר  בהיותה  ביאליק  קריית  אופניים: 
אופניים.  רוכבת  כעיר  הרחוק  בעברה  התנהלה 
עגינה  מתקני  אופניים,  שבילי  היו  מקום  בכל 
באופניים  הספר  לבתי  הגיעו  ילדים  לאופניים, 

נאות אפק, תכנון: גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

שביל ליד הנחל - נאות אפק, תכנון: גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
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טלי מרק, אדריכלית נוף שותפה במשרד גרינשטיין הר-גיל וחברת הנהלת האיגוד הישראלי לאדריכלי הנוף.

כמטרה  רואה  העירייה  עכשיו  נעלם.  זה  וכו׳. 
להחזיר את זה. בכל השכונות החדשות האופניים 
הם חלק מהמערכת ההכרחית. גם מתקני אופניים 
נמצאים  אביב(  בתל  אופן  תל  )כמו  להשכרה 
)טיילת  הגדורה  טיילת  מתקדמים.  בהליכים 
בתכנון  הגדורה  תעלת  לאורך  אופניים  ושביל 
סופיים.  השלמה  בהליכי  נמצאת  בלום(  מילר 
ולכל  ילד  לכל  לאורכה מאפשר  שביל האופניים 
וצור  החפץ להגיע מצפון )למשל משכונות אפק 
שלום( לדרום )למשל לקמפוס בית הספר התיכון( 
להתערב  מבלי  הקרייה  אורך  לכל  אופניים  על 
כלל בתנועה הממונעת. טיילת הגדורה היא חלק 
משביל ישראל המערבי לאופניים. השביל מתחיל 
לנעמן  מזרחה  פונה  לעכו,  מדרים  בצפון,  בבצת 
)שם השביל כבר בוצע בפועל( עובר את כביש 22 
 42 תעלה  לאורך  וממשיך  תת-קרקעי  במעבר 
במסגרת השכונה העתידית נאות אפק הנמצאת 
עכשיו בבנייה )אדריכלות נוף: גרינשטיין הר-גיל(. 

השביל מתחבר לטיילת הגדורה הקיימת בין רחוב 
רבין בצפון לעמקים בדרום. גשר לאופניים מעל 
אב  אלה,  בימים  בביצוע  )נמצא  העמקים  רחוב 
של  רציפה  לרכיבה  מותאם  נוף(  אדריכלות 
אופניים עד לקמפוס בי״ס אורט בדרום הקרייה. 
משם עתיד השביל להמשיך מחוץ לשטחי קריית 
להגיע  ועתיד  התעשייה  רחוב  לאורך  ביאליק 
למרכזיית המפרץ, לרכבל, לטכניון ולאוניברסיטה. 
מכל  ובטוח  רציף  באופן  לרכב  יוכלו  אנשים  כך 
מקום בקרייה ולהגיע תוך כחצי שעה ללב המפרץ 
ומשם בתחבורה ציבורית לטכניון ולאוניברסיטה. 
חשמליות  לאופניים  השכרה  עמדות  מלבד 

מקודמות גם עמדות השכרה לרכבים חשמליים.
בעבר  נשתלו  הוותיקה  בעיר  ברחובות:  עצים 
ובצפיפות  מתאימים  לא  ממינים  עצים  המון 
בעייתית. זוהי ירושה שקיבלתי. עם זאת, היום כל 
דרכי  עוברת  חדשים  עצים  מיני  של  שתילה 
כמהנדס העיר. אני חסיד גדול של עצים נשירים 

גידול  בתי  הוכנסו  החדשות  בשכונות  ברחוב. 
למרות  אפק  בנאות  למשל  ואורכיים.  מרווחים 
בסיסי.  כתנאי  הוצב  זה   – יותר  הגדולה  העלות 
את  מאפשר  ירוקה  כשכונה  שממותג  הפיתוח 
מגוון  על  זו חשיבה  המאמץ. כשם שיש בשכונה 
והיררכיית שטחים פתוחים, כך גם נטיעת העצים 

ברחובות היא רכיב איכותי וחשוב ביותר.
כאדריכלי נוף אנחנו היחידים שמבינים שהתוכנית 
הזמן.  במשך  יותר  טוב  תראה  מכינים  שאנחנו 
לחללי  מוסף  ערך  ויתנו  יגדלו  והצמחיה  העצים 
המקום. את ההישגים שלי – יוכלו לשפוט כשכבר 

לא אהיה פה.

עם איזה קונפליקטים עיקריים אתה 
מתמודד כמהנדס עיר ואדריכל נוף?

מוצרים  רוצה  העיר  הנהלת  הדברים  מטבע 
מידיים. “מאבק מהנדס העיר מול פרחי העונה״. 
לבין  אינסטנט  לתוצאות  הרצון  בין  מאבק  זהו 

תכנון בר-קיימא ארוך טווח שמתרחש כל הזמן. 
לא ייסדתי את העיר הזו והיא תתקיים גם אחרי, 
אני פרק בחיי העיר ומנסה לעשות בתקופה הזו 
נפשות לאג׳נדות שלי. כולנו עוברים תהליך מרגש 
נושא  היא  נוף  אדריכלות  כי  בתקופה האחרונה, 
חם והקיימות היא נושא קריטי בשיח בעולם. עם 
זאת, פאנטיות לא תוביל אותנו למקומות טובים. 
בסוף  אך  ומקיימת  ירוקה  בחשיבה  מאמין  אני 
לתושבים  לענות  צריך  העיר  שראש  מבין  היום 
לתחבורה  מעבר  הוא  נוסף  חשוב  נושא  שלו. 
פרטי  לרכב  תנועה  נתיבי  חשבון  על  ציבורית 
ושטחי חנייה, אך זה דורש הרבה אומץ. המדינה 
דואליים.  מסרים  ומשדרת  מגמגמת  מצידה 
לעתיד  היחידה  הדרך  היא  הציבורית  התחבורה 
של המדינה ושל האזור, אבל אנחנו עדיין לא שם. 

יש צורך לדאוג לתכנון מראש.

גשר הגדורה, גשר לאופניים מעל רחוב העמקים. תכנון: אב אדריכלות נוף בשיתוף אד' עפרי גרבר
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ביותר  עלי  והמשפיעה  האהובה  הילדים  סדרת 
)הסדרה  הולגרסון"  "נילס  היתה  קטנה  כילדה 
נילס  של  הפלאים  "מסע  הספר  על  מבוססת 
הולגרסון" מאת הסופרת השוודית סלמה לגרלף(. 
בחווה  חי  אשר   14 בן  שובב  ילד  הוא  נילס 
וחסר כל התחשבות בזולת,  הוא עצלן  בשוודיה. 
בחווה  לחיות  להתאכזר  נוהג  היה  היתר  ובין 
שדון,  גמד  לוכד  נילס  אחד  יום  הפנוי.  בזמנו 
על  נילס  את  להעניש  מחליט  הכועס  השדון 
מעלליו וללמד אותו לקח, ועל כן הוא מכווץ אותו 
כעת  מסוגל  נילס  שכזה,  בתור  ננס.  של  לגודל 
מצטרף  נילס  החיים.  בעלי  את  ולהבין  לדבר 
ללהקת אווזי בר וביחד הם עפים לאורך שוודיה 
הדרך  את  למצוא  יצליח  כי  מקווה  נילס  כאשר 

לבטל את הכישוף ולחזור להיות גדול שוב. 
אני  ילדיי,  עם  היום  זו  בסדרה  צופה  כשאני 
לבין  שבתכנית  המסרים  בין  הדוק  קשר  מוצאת 
מודיעין  בעיריית  הנוף  כאדריכלית  תפקידי 
בסדרה  הפרקים  מן  בהרבה  שכן  רעות,  מכבים 
לטבע  האדם  שבין  היחסים  מערכת  מתוארת 
והקונפליקט שבין חיות הבר לבין קיום בני האדם 
מודיעין,  בעיר  גם  דומה,  באופן  סביב.  וצרכיהם 
הקונפליקט  עם  מתמודדים  אנו  מתפתחת  כעיר 
הקיים בין פיתוח העיר לבין צמצום שטחי הטבע 
כגדולה,  קטנה  תכנית  יום,  מדי  אותה  העוטפים 

מתאר ומפורטת העולה על שולחן הדיונים. 
מטרופולין  מודיעין  אזור  היה  קדם  בימי  כבר 
שוקק חיים שריכז סביבו ערים, יישובים ותושבים 

גוונים של ירוק 
אד' נוף איילת מורל | עיריית מודיעין

ישראל  לגבורת  לסמל  הפכה  מודיעין  רבים. 
שיצאו  לאחר  עצמאותו,  על  העם  ולמאבק 
החשמונאים מהכפר הקדום מודיעים ונשאו את 
נס המרד בשלטון היווני. אך טבעי היה שהאזור, 
שבו כל אבן מספרת סיפור עתיק יומין על גבורת 
עם ישראל, ייבחר לאתר המתאים ביותר להקמת 
מדינת  במרכז  בישראל,  ומתקדמת  חדשה  עיר 

ישראל בין ירושלים לתל אביב. 
לטופוגרפיה  בהתאמה  תוכננה  מודיעין  העיר 
כך, העמקים תוכננו להיות שטחים  בה.  הקיימת 
פתוחים ירוקים המהווים את שלד העיר מבחינת 
תפקודה וחזותה ואת לב העיר מבחינת תושביה. 
הדרכים  מערכת  את  בתוכם  מכילים  העמקים 
המסחר  את  הציבור,  מבני  עיקר  את  העיקרית, 
הציבוריים  הגנים  מערכת  את  וכן  השכונתי 
לטופוגרפיה  בנוסף  ומבקריה.  תושביה  לרווחת 
במרכזה  עובר   - מודיעין  העיר  את  המאפיינת 
עם  ענבה.  נחל  אפיק  למערב  ממזרח  ולאורכה 
פיתוחה של העיר נטמע חלקו המזרחי של הנחל 
כפארק  כיום  ומתפקד  העירוני  הבנוי  במרקם 
של  המערבי  המשכו  אינטינסיבי.  מטרופוליני 
כ"כחוט  עירוני הנמשך  הנחל מהווה פארק טבע 
נופי" העובר בין השכונות החדשות בעיר  שדרה 
בין  מפגש  נקודת  המהווה  ענבה  למחלף  ועד 
רכבות  של  מערכת  וכן   431 כביש   ,1 כביש 
ממודיעין לתל אביב ובעתיד הקרוב גם לירושלים 

באמצעות מערכת גישור רחבה.
פארק נחל ענבה מתאפיין בזהות המושתתת על 

מערכות  מגוון  כולל  הוא  ומורשת.  טבע  ערכי 
מורשת  של  ותשתיות  מתקנים  אקולוגיות, 
חקלאות מסורתית כגון מדרגות חקלאיות, גתות, 
בתי בד, בורות מים ובוסתנים. קיימים בו בנוסף 
וכבשני  כמו מחצבות  שרידי מורשת תעשייתיים 
סיד ציוריים. מיקומו המרכזי של האפיק בתחומי 
העיר מגדיר את קו המגע והקשר הבלתי אמצעי 
ומהווה  סביבה  הפתוחים  לשטחים  העיר  בין 
מרכיבים  הם  אלו   – הטבע  עם  מיידי  ממשק 
החיים  ובאיכות  העיר  בערכי  משמעותיים 

הייחודית לה. 
כמו כן, העיר מודיעין מכבים רעות כולה ממוקמת 
ושטחים  יער  שטחי  טבעיים,  שטחים  בלב 
האקולוגי  מהמסדרון  חלק  שהינם  חקלאיים 
הארצי ולהם חשיבות לאומית. ישנם גוונים רבים 
יער,  סביב:  הירוק-ירוק  בכל  ירוק  של  ושונים 
שמורת טבע, שצ"פ, יער מוצע, יער קיים, חורש, 
העובדה  ועוד.  נוף  שמורת  טבע,  פארק  פארק, 
אחרת  או  כזו  בצורה  מחולקות  הנוף  שיחידות 
ונקבעות להן הוראות ייחודיות במסמכי התכניות 
ובעלת משמעות  קריטית  הינה  מוגדרות  הן  בהן 
בתחומה  אשר  בעיר  הנוף  כאדריכלית  רבה. 
הנ"ל  הקרקע  ייעודי  כל  נמצאים  המוניציפאלי 
למימוש  לפעול  בבואי  נוספים,  רבים  עוד  ואף 
ומנגד  לתושב,  הטבע  והנגשת  הפוטנציאל 
לעתים  בו,  הקיימים  המשתמשים  עבור  שמירתו 
הסביבה,  נאמני  מול  הינו  התכנוני  הקונפליקט 
סמכותם  מתוקף  העניין  ובעלי  הירוקים  הגופים 

ואדי ענבה המגיע לתוך תחומי העיר הבנויה. הפארק שבתמונה הוא החלק האינטנסיבי שבואדי. צילום: גידי אבינערי
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גוונים של ירוק - עושר השטחים הירוקים העוטפים את העיר , ניתן לראות את שטחי הבתה הרבים שכבר כמעט לא קיימים ואת המסדרון האקולוגי הארצי העובר בצמוד לעיר.
)מתוך סקר מודיעין דצמ' 2007 - מכון דש"א(

מבט על העיר בו נראית גבעת התיתורה שהינה חלק מאתרי הטבע העירוני. צילום: גידי אבינערי
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איילת מורל, מנהלת מחלקת אדריכלות נוף בעיריית מודיעין, אדריכלית נוף בוגרת הטכניון משנת 2007, נשואה ואמא ל-3, תושבת מודיעין.

תמ״א

כמה שנים את בתפקידך הנוכחי ומה היתה 
הדרך עד כה?

הנוף  אדריכלות  מחלקת  את  מנהלת  אני 
עבודה  אחרי  שנים,   4 מודיעין מזה  בעיריית 
רמלה.  בעיריית  נוף  כאדריכלית  3 שנים  של 

לפני כן עבדתי במשרדים פרטיים.

מקצוע  של  ההתפתחות  את  רואה  את  איך 
אדריכלות הנוף לאורך השנים? 

מקצוע אדריכלות הנוף התפתח מאוד בשנים 
רבים  היו  בטכניון  לימודי  בזמן  האחרונות. 
אשר לא ידעו על קיומו של מקצוע זה כלל. 
היום כל מי שנמצא בענף הנדל"ן מכיר ויודע 
את חשיבות המקצוע. אדריכל הנוף יחד עם 
מהווים  התנועה  ומהנדס  הפרויקט  אדריכל 

את הבסיס לכל תכנון.

המקבילים  עם  מסודר  קשר  לך  יש  האם 
אליך ברשויות אחרות? כיצד אתם חולקים 
לכם  שיש  הרבות  התובנות  את  ביניכם 
בזכות הראייה הרוחבית שלכם על תהליכים 

שונים בעיר/רשות? 
נערכים  פונדמינצקי,  שירי  ביזמת  לאחרונה, 
הציבורי,  בשירות  נוף  אדריכלי  מפגשים של 
אנו  לכך  מעבר  דרכו.  בתחילת  ממש  זה  אך 
הדוק  קשר  אין  עיון.  וימי  בכנסים  נפגשים 

יותר מדי. 

קרן  בהם   – ישראל  ממדינת  להם  ניתנה  אשר 
רשות  והגנים,  הטבע  רשות  לישראל,  קיימת 
העתיקות ועוד אשר לא תמיד רואים עין בעין את 
בהם  מקרים  ישנם  זאת,  עם  יחד  הרשות.  כוונת 
יוזמות  מול  אל  אחת  כחזית  יחד  חוברים  אנו 
בשטחים  הנוגעות  ממשלתיות  ו/או  פרטיות 

הפתוחים שבתחום העיר.
דוגמא אחת היא פרויקט קשת מודיעין שהזכרתי 
לעיל – תשתית חיבור מסילתי באורך של כ-2.5 
המהיר  לקו  במודיעין  הרכבת  תחנות  בין  ק"מ 
המערביים  בשוליה  נמצא  הפרויקט  לירושלים. 
של העיר ונאמד בתקציב כולל של כ-330 מיליון 
כי  מוגדר  )מד/34(  התוכנית  בהוראות  שקלים. 
התכנית  של  המפורט  התכנון  אחר  מעקב  לשם 
יוקם צוות מלווה אשר ידון ויאשר את ההיבטים 
התכנון  מסמכי  של  והסביבתיים  הנופיים 
המפורט. כחלק מאישור הצוות המלווה ועיריית 
יועץ  של  משולב  הנחיות  מסמך  גובש  מודיעין, 
סביבתי ואקולוגי המתייחס להיבטים סביבתיים 
ואקולוגיים במרחב התכנית. בפרויקט זה מפתח 
מנת  על  וזאת  מטר!   460 הינו  שאושר  הגשר 
לאפשר את רצף השטחים הפתוחים ושמירה על 
השיקום  תכנית  בנוסף,  האקולוגי.  המסדרון 
טרסות  נטיעות,  של  נרחב  שטח  כוללת  הנופי 
המפורטת  התכנית  אישור  לאחר  ועוד.  מגוננות 
ישראל לצמצם את  רכבת  ידי  על  הוצע  כאמור, 
הוועדה  מול  אל  צלחה  לא  זו  אך  הגשר  מפתח 

המקומית והמחוזית גם יחד.
דוגמה נוספת בקנה מידה קטן יותר, היא מחלף 
מרכז  בין  המחבר  העיר  בתחומי   180/431 כביש 
שכיום  מורשת  ושכונת  נופים  לשכונות  עינב 
בביצוע. המחלף תוכנן מלכתחילה כמחלף יהלום 
יחד  העירייה  בשטח,  התכנות  בדיקת  לאחר  אך 
עם אדריכלי הנוף בפרויקט, הנחתה את מתכנני 
בכדי  במלואו  היהלום  את  לבצע  שלא  התנועה 
הקיימת  הגבעה  של  אחד  בצד  לפחות  לאפשר 
ופגיעה  הקיים  הנופי  המרחב  על  שמירה 
בעלי  של  המחייה  מרחב  בתחום  מינימאלית 

החיים במקום. 
בנוסף העיר מודיעין מכבים רעות יוזמת לא אחת 
תכניות פיתוח בשטחי הטבע שבתחומה על מנת 
להנגיש אתרי מורשת ונוף לתושבים ולמבקרים, 
עניין  בעלי  שותפים  לצרף  שמחה  ותמיד 
שחק  ליפקין  אמנון  מצפור  אלו.  בפרויקטים 
מהם.  אחד  הוא  הברושים  גבעת  באתר  הנמצא 
המצפה משקיף אל רכס הרי יהודה ועמק איילון. 
צה"ל  של  אימונים  כשטח  שימש  בעבר  זה  אתר 
מבצעים  יצאו  שממנה  ותצפית,  שליטה  ונקודת 
החל  בה  היחידה  הצנחנים,  חטיבת  של  רבים 
אמנון את שירותו הקרבי ואף שימש כמפקד בכל 
אל  המשפחה  פנתה  מותו  לאחר  הפיקוד.  רמות 
העירייה וסיפרה על הקשר המיוחד של אמנון ז"ל 
לאתר. פרויקט זה נעשה בשיתוף פעולה יחד עם 
בית  אתר  הוא  נוסף  מרשים  פרויקט  קק"ל. 
 - עומדן(  אל  )אום  העתיק  החשמונאי  הכנסת 
המחבר  לכביש  מצפון  הנמצא  ארכאולוגי  אתר 

שכונת  בקצה  הארצי   3 כביש  עם  מודיעין  את 
מוריה בעיר. במסגרת חפירות הצלה בטרם ביצוע 
העתיקות  רשות  גילתה  מאושר  כביש  תוואי 
מרד  מימי  מרשימים  ארכיאולוגים  ממצאים 
בית  רחבה,  מרכזית  סמטה  בהם  החשמונאים 
כלי  נתגלו  בנוסף  טהרה.  ומקווה  עתיק  כנסת 
ומטבעות  הגדול  המרד  מתקופת  מטבעות  חרס, 
המתוכנן  הכביש  הוסט  כך,  בעקבות  כוכבא.  בר 
באתר  נערכו  העתיקות  רשות  עם  ובשיתוף 
עבודות להכשרת האתר לביקורי קהל. הוכשרה 
חנייה ודרך גישה אל אתר מרחוב ראובן שבעיר. 
העתיק  היהודי  הכפר  ליד  עובר  הסיור  שביל 
נראים בתי מגורים,  מתקופת הבית השני. בכפר 
בוסתן, חצרות וגת מרוצפת אבני פסיפס לבנות. 
ובמקווה  העתיק  הכנסת  בבית  מסתיים  השביל 
לפנה"ס  הראשונה  מהמאה  המרשים  הטהרה 
האגף  ע"י  מומן  אומדן  אל  אום  אתר  )שיקום 

למורשת במשרד ראש הממשלה(.
במהלך המסע של נילס, דרך הרפתקאותיו בטבע, 
אופיו משתנה והוא הופך לידיד בעלי החיים. הוא 
לחלץ  בניסיונותיו  יצירתי  אדם  להיות  הופך  גם 
מכיל  בדרכו,  הנקרות  מצרות  ואחרים  עצמו  את 
תמיד  שאינם  אף  על  למסע,  לחבריו  ואמפטי 
והאישית  המקצועית  שאיפתי  לחברתו.  ששים 
עם  פורה  פעולה  בשיתוף  להמשיך  היא  כאחד 
הירוק  גווני  עבור  הסביבתיים  בגופים  חברי 
מכבים  מודיעין  העיר  וסביב  בתוך  הפרושים 
רעות, לרווחת כולנו, אנשים ובעלי החיים כאחד.

מצפה ליפקין שחק. צילום באדיבות דוברות עיריית מודיעין

בית הכנסת החשמונאי העתיק.
צילום באדיבות דוברות עיריית מודיעין
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אלו אג'נדות נופיות סביבתיות 
עיקריות מקודמות על ידך?

אני לא רואה הבדל בין אג'נדה 'תכנונית' לאג'נדה 
׳סביבתית׳. סביבת החיים של תושבי העיר נבנית 
לשטחים  המבונים  השטחים  בין  מהשילוב 
בזמן  תכנונית  מהפכה  עוברת  לוד  הפנויים. 
עובר  העיר  משטח  לחצי  מעל  כאשר  האחרון 
כיוון  אלו.  בימים  מפורטים  תכנון  תהליכי 
ארוכי  תהליכים  הם  סטטוטוריים  ששינויים 
טווח שלוקח שנים ליישם, פיתחנו שיטת עבודה 
בנויות  הבנוי  במרקם  הפועלות  תוכניות  בה 
מתארית-סטטוטורית  תוכנית   - שכבות  משתי 
מחד ותוכנית פעולה המשנה את המרחב הציבורי 
כפי  )או  הפעולה  תוכנית  מאידך.  והחברתי 
מנסה  בבוקר(  למחר  תוכנית   - אצלנו  שנקראת 
להביא לשינוי משמעותי של השטח הפתוח כבר 
סטטוטוריים  שינויים  ללא  קצר  זמן  בטווח 
מהותיים וארוכים ומגבשת חזון לתקופת הביניים 
תוך שילוב גורמים עירוניים, חברתיים וקהילתיים. 
ערך  גם  מייצרת  הציבורי  במרחב  ההתמקדות 

חברתי וגם ערך כלכלי לסביבה. 

שדה פעולה
הגדרה מחדש של השטחים הפתוחים בעיר

ראיון עם אדר' מיכל מאיר | אדריכלית העיר לוד

תכנית הפעולה לעיר ההיסטורית, לוד, תכנון: דרמן ורבקל אדריכלות

כיכר השוק, לוד, תכנון: דרמן ורבקל אדריכלות 
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הקמת השוק

דוגמא/ות לתוכניות מעניינות / 
פרויקטים מיוחדים – בהם חלקו של 

אדריכל הנוף היה משמעותי 
בתהליך, או בהם המימד הנופי 
הצליח להיות הקטליזטור של 

פרויקט מסוים, כשהפרויקט הצליח 
מעבר למה שציפו או הפתיע...

לוד נחשבת כאחת הערים העתיקות בעולם כולו 
מבחינת הרצף ההתיישבותי. יחד עם זאת, בנושא 
שנים  לאחר  דרכה.  בתחילת  רק  היא  התכנוני 
ארוכות של קיפאון עמוק בתכנון העירוני )שנוצל 
על  והשתלטות  מתוכננת  לא  לפעילות  מעט  לא 
עכשיו  מתחילה  היא  כלכלית,  וירידה  קרקעות( 
כמובן  זה  מחודשת.  צמיחה  של  תחילה  לחוות 
מלווה בקשיים רבים. ללוד שטחים פתוחים רבים 

שאינם מפותחים .
ציבורית  גינה  של  פרויקט  על  לדוגמה  סיפור 
של  הסיפור  הוא  סביבה  מהפך  שעשתה  גדולה 
קרקע  עם  בשיממון  שעמד  מקום  שרת.  גינת 
חשופה וללא עץ אחד בודד במשך שני עשורים 
לשינוי.  כמקום  נבחר  קשוחים,  שיכונים  בינות 
נעשה הליך שיתוף ציבור שהעלה את החשיבות 
כמרכז  למקום  מעניקים  שהתושבים  הסמלית 
ומגוונות  שונות  קהילות   11 מעל  כנסת,  בתי 
ירוק  כאי  הגינה  מתפקדת  כיום  בגינה.  הגובלות 
תנועות  של  חברתית  לפעילות  עוגן  ומהווה  בים 
וילדי  באזור  הרבים  הכנסת  בתי  מתפללי  נוער, 
הבניינים הסמוכים. המקום מזמין עוברים ושבים, 
שעות  לאורך  אנושית  ופעילות  אופניים  רוכבי 
משמעותי  מוסף  ערך  נתן  גם  ובכך  כולו  היום 
למבנים הסובבים וגם חיזק את תחושת הביטחון 

האישי בסביבה )אדריכלי נוף: קו בנוף(.
אבל הפעולה העירונית הגדולה שנמצאת עכשיו 
השוק  מתחם  ובניית  חידוש  היא  הקמה  בשלבי 
הנודד של לוד. הפרויקט, שמובל על ידי העיריה 
של  הפעולה  מתוכנית  כחלק  הכלכלית  והחברה 
העיר העתיקה, מתוכנן ע"י דרמן ורבקל אדריכלים 

תוכנן  השוק  מתקדמים.  ביצוע  בשלבי  ונמצא 
המתחם  השיא  בימי  ומתרוקן.  מתמלא  כמרחב 
יארח את השוק שקיים כבר עשרות אם לא מאות 
שנים באותו מקום. בימים בהם אין שוק, המתחם 
מרחב  הסמוכות,  השכונות  עבור  כ'סלון'  יתפקד 
המתפקדות  ומוצלות  ירוקות  נקודות  עם  מארח 
את  המחזקות  ומנוחה  עצירה  מפגש,  כנקודות 
גם  כמו  תיירות  ומעודדות  המקומי  המסחר 
במסגרת  העיר.  ומרכז  השכונה  את  מעצימות 
בהם  פרויקטים   20 מעל  סומנו  הפעולה  תוכנית 
שיקום חאן חילו, משולש הדתות, רח׳ הרצוג ועוד 
בשלבי  נמצאים  אשר  מקומיות  חמדה  שכיות 
מעוצב,  מרחב  להציג  ועתידים  מתקדמים  תכנון 
מתוחכם ואורבני אשר מתכתב עם העבר ומשרת 
היותו  עם  בבד  בד  שוכן,  הוא  בה  הקהילה  את 

מרכז לתושבי העיר ומוקד משיכה לתיירים.

בכל הקשור לנושא 'התחדשות 
עירונית' - מהו תפקיד אדריכל הנוף 

בתהליך מנקודת המבט שלך, האם
יש דוגמאות לפרויקטים שבהם 

ההתחדשות העירונית התחילה דווקא 
מהסתכלות על המרחב הציבורי, 

ובעקבות שלב זה המשיכה גם לבינוי? 
עד כמה את מעורבת בתכנון 

האסטרטגי של תהליכים כאלה? 
תוכנית העיר העתיקה ורמת אשכול היא דוגמה 
ורבקל(.  דרמן  התכנית  )אדריכלי  לכך  מובהקת 
השכונה היא שילוב מוזר בין שיכונים מתפוררים 
מהתקופה  מונומנטליים  מבנים  ושאריות 
נמחתה  לוד  של  העתיקה  העיר  העות'מנית. 
לגמרי בשנות ה-60 למעט מספר מבנים ששרדו. 
שנות  עד  השכונה.  נבנתה  העיר  חורבות  על 
השמונים השכונה נחשבה כמטופחת אך לקראת 
סוף העשור החלה התדרדרות שרק החמירה עם 
והמבנים, על  השנים. השטחים הפתוחים הוזנחו 
השטחים  הורעו.  רק  שכונות,  שיקום  הליך  אף 

מבט אל השוק: לפני ואחרי, תכנון: דרמן ורבקל אדריכלות
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הבעיה  להיות  הפכו  בשכונה  הרבים  הפתוחים 
מייצרת  המבנים  של  הנמוכה  התכסית  שלה, 
ברור.  שיוך  וללא  טיפול  ללא  ניכרים  שטחים 
הוא  שלה  והעוגן  להתחדש  חייבת  השכונה 
ביניהם.  הפתוח  והשטח  ההיסטוריים  המבנים 
וניתן להגדיר אותם  מיפינו את השטחים שצריך 
לשימור ובנינו תוכנית שיצרה רשת מורכבת של 
ברורה  תנועה  מאפשרת  אשר  ושבילים  רחובות 
בתוך המרחב הציבורי והגדירה את כל השטחים 
שפ״פים.  ללא  בלבד,  כציבוריים  הפתוחים 
ופעיל,  חי  מרחב  לייצר  מהרצון  נבעה  התוכנית 
בין  הקשר  מייצרים  הפתוחים  המרחבים  כאשר 
הלב  ובין  לוד  של  ההיסטורי  הלב  לבין  השכונה 
התוכנית  של  ראשון  שלב  )השוק(.  המסחרי 
לראות  נרגשים  ואנחנו  לאחרונה  הופקד 
הפתוח  המרחב  לגבי  חדשות  שתפיסות 

מתקבלות במוסדות התכנון. 

האם יש לך דוגמה לפרויקטים 
מיוחדים בהם שיתוף ציבור או 

עבודה עם הקהילה היו חלק 
משמעותי בתכנון הנוף/ האדריכלות 
והתכנון הנופי והצליחו לייצר ביחד 

מרחב משלים ובעל משמעות 
ייחודית/ יחס מיוחד בהתאמה 

לסביבה ולמקום, התייחסות 
לאקולוגיה המקומית, ערכי טבע...

המקרה הייחודי של לוד דרש עבודה משולבת עם 
גם  עירונית,  כדי לקבוע אסטרטגיה  נוף  אדריכלי 
לעמידה מול גופים לאומיים ומוסדות תכנון. לוד 
עבודה  ונדרשה  רכבת  מסילת  ידי  על  נחצית 
בין מגורים  לניתוח הממשק המורכב  משמעותית 

חאן אל חילו - גן החאן המוצע, תכנון: דרמן ורבקל אדריכלות

התפקיד  והאם  בתפקיד  את  שנים  כמה 
הזה היה קיים לפניך? 

 2 לי  קדמו  וחצי.  כשנה  בתפקידי  אני 
יחסית  בתחלופה  בתפקיד  עיר  אדריכלי 

מהירה.

מקצוע  של  ההתפתחות  את  רואה  את  איך 
אדריכלות הנוף לאורך השנים? )בין היתר גם 
בקרב  למקצוע  מודעות  של  מההיבטים 
בעין  עירייה,   / ברשות  מפתח  דמויות 
ביקורתית, מהם הדברים שיש לחזק במקצוע 
קדימה( להצעידו  מנת  על  הנוף  אדריכלות 
אדריכלות היא תחום רחב. היא עוסקת בכל 
היא  במיטבה  האדם,  של  המחיה  סביבת 
מביאה לידי ביטוי ומדגישה את ההקשרים 
עם  יחד  והתרבותיים,  הפיזיים  הרחבים, 
האדריכלית  התפיסה  הקטנים.  הפרטים 
היום ממוקדת הרבה יותר במערכת היחסים 
הבנוי  בין  והיחס  לסביבתו  המבנה  בין 
לפתוח מאשר באובייקט האדריכלי כמנותק 
ענין  שיש  לראות  ניתן  בהתאם,  מהקשר. 
׳מרחבי  ובתכנון  עירוני  בתכנון  גובר 
ביניים׳ )מרחבים של אינטראקציה חברתית 
בין  המרחק  ומתמוסס  עירוני(  בקונטקסט 
תכנון מבנים לתכנון נוף. בהתאם, אדריכלים 
נוף הפכו להיות שותפים מלאים  ואדריכלי 
בעיצוב המרחב העירוני . אדריכלות נוף לא 
בסוף  הפתוח  השטח  את  ל'עצב׳  מגיעה 
מצוות  אינטגרלי  חלק  היא  אלא  התהליך 
לוודא  כדי  ההתחלה  מנקודת  התכנון 
הינו  לבנוי  הפתוח  השטח  בין  שהחיבור 
מוצא  ונקודת  לפרויקט  בסיס  מרכיב 
לפיתוח הרעיון האדריכלי-סביבתי. יחד עם 
בתכנון  הגדולה  החשיבות  אף  על  זאת, 
עדיין  נוף  אדריכלות  הפתוחים,  השטחים 
הגינון  מקומיות.  ברשויות  מותרות  נחשבת 
)כיכרות,  במרחב  הפיסיים  והשינויים 
כצורך  נתפסים  וכד׳(  גינות  רחובות, 
ראיה  בהם  מעורבת  לא  ולרוב  ׳תפעולי׳ 
המושג  שינוי.  שדורש  נושא  וזה  אדריכלית 
שיובן  כדי  משמעותית  הרחבה  דורש  ׳נוף׳ 
גדולים  נופיים׳  ב׳פרויקטים  רק  לא  שהוא 

אלא חלק מהיומיום העירוני.

המקבילים  עם  מסודר  קשר  לך  יש  האם 
אליך ברשויות אחרות? כיצד אתם חולקים 
לכם  שיש  הרבות  התובנות  את  ביניכם 
על  שלכם  הרוחבית  הראייה  בזכות 

תהליכים שונים בעיר/רשות?
חבריים  ואפילו  מקצועיים  קשרים  פיתחנו 
בין אדריכלי עיר ואני נעזרת לא מעט ברשת 
רבים,  מתחומים  רחבה  מקצועיים  קשרים 
תכנוניות.  דילמות  ועד  משפטיים  מנושאים 
משתדלים  ואנחנו  פעילה  קבוצה  הוקמה 
להיפגש אחת למספר חודשים כדי להעלות 

סוגיות משותפות. 

העתידי  העירוני  החזון  וניסוח  רכבת  ומסילת 
המסילה  עברי  שני  בין  נתק  יש  כיום  הזה.  לאזור 
כ-50  של  בהיקף  שטח  כלוא  אף  מסוים  ובאזור 
דונם אשר נותר ללא גישה או חיבוריות לשכונה. 
הקיים  במיפוי  אותנו  ליווה  סקלי  מוריה  משרד 
ויעדים ארוכי טווח  וביצירת יעדים לשלב הקרוב 
לשטח  ערך  ויצירת  העיר  חלקי  בין  לחיבורים 
תושבי  עבור  נגישות  וללא  בשימוש  לא  שכיום 
השכונות הסמוכות. גיבוש חזון לשטחים פתוחים 
בעיקר  שנים,  במשך  לוד.  עבור  תפנית  הוא 
בתקופת הוועדה הקרואה, לעיר לא היתה עמדה 
לא  והיא  חיצוניים  גורמים  מול  נחרצת  מספיק 
שקודמו  גדולים  בפרויקטים  בחשבון  נלקחה 
הזו  בסיטואציה  אליה.  בסמיכות  או  בתחומה 
מצאנו את עצמנו )מהנדסת העיר ואני( נאבקים על 
זכויות בסיסיות למרחב ציבורי תקין, מזמין ובטוח. 
לשמחתנו חלה תפנית ביחס ללוד מצד ר״י ומצד 
גורמים נוספים והנושא הסביבתי זכה להתייחסות 

מחודשת המנסה לתקן את עוולות העבר.
שמן  בן  ליער  בסמיכות  נמצאת  לוד  לכך,  מעבר 
הנופיות  החוזקות  זיהוי  ואיילון.  גזר  ולנחלים 
תכנוניות  החלטות  לקבלת  הביא  והמרחביות 
פיתוח  בתהליכי  העיר  עבור  ואסטרטגיות 
עתידיים כדי לוודא שהנכסים האלו הם אבן יסוד 
נתיבי  של  קשרים  תוכננו  בנוסף,  עתידי.  בתכנון 
אופניים, מעגלי ספורט ושבילי הליכה כדי לוודא 
פתוחים  לשטחים  והנגישות  החיבוריות  את 

ומפותחים.
אפשר לומר שאדריכלים ואדריכלי נוף הינם חלק 
יצירת  משלב  העירוני.  התכנון  מצוות  אינטגרלי 
רחוב  שפת  פיתוח  עד  והאסטרטגיה  המדיניות 

המשפיעה על אופי המקום. 

חאן אל חילו - מצב קיים 

4( הגעתי למגזר  41, אמא ל  אדר' מיכל מאיר - אדריכלית עיריית לוד. אדריכלית בוגרת בצלאל. )בת 
הציבורי לאחר עשור במגזר הפרטי כשותפה במשרד אדריכלים )יומא אדריכלים(. טרם מעברי למגזר 
הציבורי הקמתי Hub למעצבים בא.ת בירושלים בשם Yh4 והייתי מנטורית של קבוצת אמנים בפרויקט 
לשינוי המרחב הציבורי בתלפיות יחד עם עמותת ׳רוח חדשה׳. לאחר מכן הצטרפתי לעיריית ירושלים 

כאדריכלית בכירה של מרכז)י( העיר. ללוד הגעתי בסוף 2016.
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אם  גם  אך  מדעית.  עובדה  הינו  האקלים  משבר 
להתעלם  ניתן  לא  הספקנים,  של  בצד  אתם 
השמש  וקרינת  החום  קיץ  שבכל  מהעובדה 
גוברים. הדבר בא לידי ביטוי באופן קיצוני יותר 
בתוך הערים, המקום בו מתרחשת רוב הפעילות 
פני  על  גם  המתפרשים  החום,  עומסי  האנושית. 
שלנו  ביכולת  פוגעים  והסתיו,  האביב  חודשי 
רחובות,   - הציבורי  במרחב  יעיל  שימוש  לעשות 

ככרות גינות ופארקים.
מהשטחים  מעלות  בכ-5  יותר  חמות  ערים 
הפתוחים הנמצאים בסביבתן. לא רק שהסביבה 
ריצופים,  גגות,  מבנים,   - הבנויה  העירונית 
יותר  רבים  וחום  קרינה  סופגת   – וכבישים 
מהנופים הטבעיים, אלא שהסביבה הבנויה חסרה 
חכמים״,  ״אבולוציוניים  מרכיבים  מאותם  רבים 
הממתנים את החום. הכוונה כמובן היא לצמחיה, 
החום  ״אי  נקראת  זו,  תופעה  לעצים.  ובעיקר 

.)urban heat island effect - UHI( העירוני״
מה הם הכלים אשר יכולים למתן תופעה זו? מה 
לשנות  יכולים  החלטות  ומקבלי  מקצוע  אנשי 
מקומיות  רשויות  שבפני  מסתבר  בנושא? 
למיתון  אמצעים  מעט  לא  היום,  כבר  עומדים, 
זאת  כל  בערים.  המיקרו-אקלים  ושיפור  החום, 
עירונית  חיים  איכות  ולשפר  להבטיח  במטרה 
כאמצעי  אופניים  על  ורכיבה  הליכה  שתעודד 
ניידות תעודד ותייצר מרחבים ציבוריים שוקקים. 
פרדיגמה  שינוי  מחייב  אמצעים  אותם  יישום 
בדפוסי  שינוי  נדרש  הציבורי.  המרחב  בתכנון 

COOL CITIES | נושא חם
דרכי פעולה של רשויות להתמודדות עם תופעת 'אי החום העירוני'

אדר' אוריאל נתן בבצ'יק | עיריית תל אביב יפו

הנחיות לכמות הצל במרחב העירוני. באדיבות עיריית תל אביב

ההגנה 106, תל אביב לאחר ביצוע. תכנון: שחר צור, יעקב אילון ההגנה 106 תל אביב - תעלת נטיעה המשכית
יעקב אילון ושחר צור
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חשיבה וסדרי עדיפות הן של מקבלי החלטות והן 
של אנשי המקצוע בתחום. כמו בכל תחום אשר 
ביחד,  זה  את  לעשות  עדיף  שינוי,  בו  עורכים 

באמצעות שיתופי פעולה ושיתוף ידע. 
 C40 ערי  לרשת  התקבלה  אביב-יפו  תל  עיריית 
ערים  של  גלובלית  ברשת  מדובר   .2018 בינואר 
של  האקלים  אמנת  של  ליעדים  מחויבות  אשר 
פריז לצמצום פליטות גזי חממה, מיתון השפעות 
אחת  בערים.  הבריאות  ושיפור  האקלים  שינויי 
בארגון  ביותר  האקטיביות  העבודה  מקבוצות 
ה-C40, היא ״Cool Cities Network״ העוסקת 

במיתון תופעת אי החום העירוני. 
עיריית תל אביב-יפו מפתחת אסטרטגיה לטיפול 

כבר  מהפעולות  חלק  העירוני.  החום  אי  בנושא 
של  אסטרטגית  ראייה  אך  שוטף  באופן  מבוצע 
חדשנות  של  תהליכים  זירוז  תאפשר  התחום 

והטמעה של רעיונות חדשים. 
הוועדה  אישרה   2017 בספטמבר   – צל  מדיניות 
מסוגו  ראשון  מסמך,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
ומיקרו- צל  לתכנון  והנחיות  ״מדיניות  בישראל, 

תמי  אדר׳  יועצים  העיר,  אדריכל  )משרד  אקלים״ 
הירש ואדר׳ נוף שחר צור(, שיחול על תוכניות בנין 
בשטחים  עירוניים  ופרויקטים  בינוי  נספחי  עיר, 
וציבוריים(. ההנחיות מגדירות  )פרטיים  הפתוחים 
סוג  פי  על  מינימאלית  צל  לתכסית  קריטריונים 
)ראה  וכו׳  פארקים  ככרות,  רחובות,   – השימוש 

קרי,  הצל,  לאיכות  הנחיות  נקבעו  כן  כמו  טבלה(. 
איכות המיקרו-אקלים הנוצר בעקבות אמצעי הצל 
המדיניות  וכד׳.  ירוקים  קירות  פרגולות,  עצים,   –
מדגישה את העדיפות של עצים וצמחיה כאמצעי 

לשיפור המיקרו-אקלים בפרויקטים. 
אשר  הצל  לתכנון  מתודה  כוללות  ההנחיות 
לזהות  התוכניות  ולבודקי  למתכנן  מאפשרת 
שטחים בהם קיים מחסור בצל ולבחון את התכנון 
ב-3  צל  )בדיקות  הקריטריונים  מול  אל  הנופי 
 ,13:00 ביום  שונות  שעות  ב-3  בשנה  תאריכים 
)׳ניתוח צל  ניתן לראות בתרשים  ו-16:00(.   10:00
בכיכר דיזינגוף׳( את הבדיקה שנעשתה במסגרת 
חידוש ככר דיזנגוף. הבדיקה אפשרה לדייק את 
האמצעים להצללה ובעקבותיה התווספו אמצעי 
הקבועים  לקריטריונים  להגיע  מנת  על  הצללה 

בהנחיות.
מעל  האחרון  בעשור  נטעה  העירייה   - עצים 
פארקים,   – הציבוריים  בשטחים  עצים   33,000
גינות ורחובות. בימים אלו ובעקבות תוכנית האב 
עצים  שתילת  על  חשיבה  נעשית  עירוני  לטבע 
בעלי  של  האקולוגי  המגוון  הגדלת  המאפשרים 
הציבורי,  במרחב  לעבודה  בנוסף  בעיר.  החיים 
בנייה(  להיתר  )תנאי  מרחביות  הנחיות  קיימות 
המחייבות שתילת עצים במגרשים פרטיים כולל 
התפתחות  שיאפשרו  גדולים  גידול  בתי  תכנון 
במרחב  גם  צל  שיעניקו  עלווה  בעלי  עצים  של 

הציבורי.
החלה  האחרונות  בשנתיים   - לעצים  גידול  בתי 
העיריה, בסיוע של אדר׳ הנוף שחר צור, בפיתוח 
של פרטי בתי גידול בעלי נפח גדול יותר לעצים, 
הגידול  בתי  כיום  מרוצפים.  בשטחים  בייחוד 
מוגבלים  ובכיכרות  ברחובות  לעצים  הניתנים 
ריצופים.  שקיעת  למניעת  המצעים  הידוק  עקב 
של  צימוח  מאפשרים  יותר  גדולים  גידול  בתי 
צל  מייצרים  כן  ועל  צפופה  עלווה  בעלי  עצים 

נדיב יותר.
 106 ההגנה  ברחוב  העיריה  שביצעה  בפיילוט 
נטיעה  בתעלות  שימוש  נעשה  תמונות(  )ראה/י 
רק  )לא  הגידול  מרחב  כל  של  השקיה  רציפות, 
בפתח הנטיעה( לאורך כל השנה ואוורור שורשים 
)שחר צור + יעקב אילון(. הפרט החדש מגדיל את 
לעומת   8 פי  השורשים  של  הגידול  בית  נפח 
בלבד  קו״ב  כ-1  של  בישראל  הקיים  הסטנדרט 
של  ההיקפית  בטבעת  בוצע  זה  פרט  ברחובות. 
העצים בחידוש ככר דיזנגוף ובנוסף בוצע פיילוט 
 )treeparker - לבית גידול מתקדם )ארגזי מבנה
מנהל   – צילום  )ראה/י  שהועתק  פיקוס  לעץ 
מוריה(.  יעל  נוף  אדר׳  אלייקים,  פטריק  פרויקט 
גננית  באדמה  העץ  את  לנטוע  מאפשר  הפרט 
ריצופים  שקיעת  מונע  בזמן  ובו  מתוחחת 

ומאפשר נשיאת משקל של משאיות. 
״מצלים את העיר״ - הינה תוכנית עבודה עירונית 
בעירייה,  שפ״ע  אגף  ידי  על  המובלת  חדשה, 
מתקיימת  בהם  עירוניים  במוקדים  צל  לתוספת 
התוכנית  במסגרת  נרחבת.  ציבורית  פעילות 
נבחנים מוקדים אורבניים משמעותיים בדגש על 
תמא  )משרד  גבעון  ככר  כגון  פעילות  אזורי 

זמנית מאפשרת  ובו  בריצוף  – מערכת התומכת   TREEPARK  – בית הגידול  – פרט  דיזנגוף  העתקת עץ הפיקוס בככר 
לשורשים להתפתח באדמה )ללא הידוק מצעים(. צילום: מנהל הפרויקט פטריק אלייקים חברת יהל מהנדסים
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אדר׳ אוריאל בבצ׳יק – מנהל בניה ותכנון בר קיימא במנהל הנדסה עיריית תל אביב יפו.
בוגר תואר ראשון לאדריכלות בבצלאל ירושלים ותואר שני ב-UCL לונדון בתכנון ופיתוח עירוני. זוכה אות הבניה הירוקה למנהיגות מטעם המועצה הישראלית 

לבניה ירוקה )2017(.

צומת קפלן-דרך בגין, תל-אביב,עם הצללה ע"י קירוי ממתכת, תכנון: תמא תכנון מרחב אורבני

ועצים(,  מצללות  שמשיות,  תוספת   - אדריכלים 
אנשים  אלפי  בו  עוברים  אשר  קפלן-בגין  צומת 
ביום )ראה/י תמונה( ומקומות נוספים כגון טיילת 
הריקודים  ורחבת  מייזליץ-כסיף(  )משרד  החוף 

דרומית לברכת גורדון. 
בנוסף, התוכנית כוללת תהליך שיתופי לתוספת 
רובע  בכל  הקהילתית.  המקומית  ברמה  צל 
תושבים מציעים אתרים בהם תוספת צל תשפר 
מפגשים  ותעודד  הציבורי  המרחב  איכות  את 

ושהות בהם. 

צומת קפלן-דרך בגין, תל-אביב, מצב קיים ללא הצללה, תכנון: תמא תכנון מרחב אורבני

אתגרים נוספים
משמעותי  צעד  הינה  בעיר  ועצים  צל  תוספת 
לשיפור המיקרו-אקלים בעיר. יחד עם זאת, ניתן 
עם  להתמודד  מתחילות  בעולם  ערים  כי  לראות 
חומרים  שילוב  יותר.  מורכבים  הנדסיים  נושאים 
וסלילת  בריצופים   )cool materials( ״קרירים״ 
הנופי.  הפיתוח  בתחום  להיטמע  מתחיל  רחובות 
אתגר משמעותי נוסף הוא ההתמודדות מול טרנד 
בניית מגדלים עם קירות מסך, אשר מעלים את 
למשל,  ניתן  הקרובה.  בסביבתם  הטמפרטורה 

בחומרים  שימוש  תחייב  אשר  מדיניות  לקדם 
בקומות  העירוני  החום  אי  אפקט  את  הממתנים 
הראשונות וכך להשפיע באופן חיובי על המרחב 
הציבורי. בכל מקרה, אסטרטגיה מוצלחת לשיפור 
בתהליך  תלויה  תהיה  העירוני  המיקרו-אקלים 
מסודר של מיפוי, בקרה ועריכת סדרי עדיפויות 
כן,  על  בעיר.  שונים  באזורים  פרויקטים  לביצוע 
בהתוויית  מרכזי  תפקיד  מקומיות  לרשויות 
מדיניות ונטילת ההובלה בתחום שנמצא בישראל 

רק בתחילת דרכו.
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בשדה המחקר

פרולוג: קולנוע וארכיטקטורה, נמל 
ויפו

מאז הולדת הקולנוע היתה תכליתו לייצג תנועה 
ולאפשר מסעות מדומיינים באמצעות קצב ומשך 
התפתחות  עם  בבד  בד  המסך.  על  המתקיימים 
כמדיום שפיאר  הגדולה התפתח הקולנוע  העיר 
שבחר  הסיפור  להעצמת  בה  והשתמש  אותה 
לספר. מאז ועד היום אי אפשר להפריד בין דימוי 
ייצוגיה  לבין  משתמשיה  בתפיסת  שנבנה  העיר 
הקולנועית  והעיר  הממשית  העיר   – בקולנוע 
זו  ומתפתחות  מתעצבות  לזו,  זו  זקוקות 
הסרטים  ניתוח  זו.  של  ובהשפעתה  בהשראתה 
הדימוי  על  מצביע  האדריכלית  המבט  מנקודת 
הקולנועי המצטבר של העיר ועל האופן שבו הוא 
מושפע מהדימוי של העיר במציאות החברתית-

העיר  של  המקומית  ההיסטוריה  תרבותית. 

ייצוגים של מרחב בקולנוע הישראלי: 
הנמל כקצה עירוני - מקרה יפו 

)מבוסס על הפרק 'הנמל ביפו', מתוך הספר "עיר, נמל, קצה – ייצוגים של מרחב בקולנוע הישראלי"(

אדר׳ איה פרי באדר | עורך: גלעד רונן

מתוך היורד למעלה )אלעד קידן, 2015(, צילום: ירון שרף

ואף  המסך  שעל  העיר  דמות  על  משפיעה 
אלה,  מבט  נקודות  שתי  וכך  ממנה,  מושפעת 
ללמד  כדי  משתלבות  והקולנועית,  האדריכלית 
על המקום הישראלי – על החברה החיה בו ועל 
על  מיוצג  הוא  שבהן  והשונות  הדומות  הדרכים 

מסך הקולנוע.
עיר ישראלית, ובפרט עיר הנמל הישראלית, אינה 
דווקא  בקולנוע.  הייצוגים  בעולם  שכיח  מרכיב 
בשל כך בחינת האופן שבו היא מיוצגת בקולנוע 
מהלכים  בחשיפת  לסייע  יכולה  הישראלי 
על  מקובלות  ותפיסות  חברתיים-תרבותיים 
המוצנע  הלא-מקובל,  השולי,  דווקא  אודותיה. 
רק  אם  לגאול,  ואף  ללמד  שיכול  הוא  והמוזנח 
בו:  ולהתבונן  לאור  אותו  להוציא  אפשר  יהיה 
הנחה זו יכולה להתאים גם לייצוג הנמל בקולנוע 

הישראלי כשוליים של עיר, כקצה מודחק.

מכיוון שעיר נמל ישראלית היא רכיב נדיר בנוף 
משמעות  יש  להופעתה  המקומי,  הקולנוע 
לחלץ  ביקשתי  בסרטים  בהתבוננותי  מיוחדת. 
משמעות על אודות המקום הישראלי, התייחסות 
גבולותיה  ואל  הבנויה  הסביבה  אל  החברה 
עומדים  העיון  בבסיס  והמדומיינים.  הפיזיים 
יחסי הסובייקט עם העיר הים-תיכונית בקולנוע 
הישראלי, ניתוח של ייצוגי המרחב הבנוי שמופיע 
מאפייני  והבהרת  להתרחשות,  כרקע  בסרטים 
פעולתן של הדמויות ביקום מיוצג זה. את ייצוגי 
שמתווכים  כדימויים  קוראת  אני  הבנוי  המרחב 
בין הצופה לעולמן הפנימי של הדמויות. השילוב 
כדימוי  המרחב  ייצוג   – אלו  מרכיבים  שני  בין 
של  פעולותיהם(  )או  ובחירותיהם  קולנועי 
– חושף את האופן  זה  הגיבורים במימוש מרחב 
שבו תפיסת הסביבה הישראלית נבנית בסרטים 
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ומשקפת הלך רוח מקומי מאפיין. 
במאמר זה, הלקוח מתוך הספר עיר, נמל, קצה – 
)רסלינג  הישראלי  בקולנוע  מרחב  של  ייצוגים 
ייצוגיו  של  ניתוח  בקצרה  להציג  אבקש   ,)2017
למרות  איך  ואראה  יפו  נמל  של  הקולנועיים 
השונות הרבה בסגנון, בסוגה ובתקופה בה הופקו 
מהסרטים.  ועולה  חוזר  משותף  מושג  הסרטים, 
האדריכלות  כיצד  להראות  היא  הספר  מטרת 
ערי  של  הבנויה  הסביבה  ובמיוחד  הישראלית, 
ומה  המקומית,  הקולנוע  ביצירת  מוצגות  הנמל, 
ועל  הישראלי  הקולנוע  על  מכך  ללמוד  ניתן 
זאת באמצעות שיטת  החברה הישראלית בכלל. 
המדיום  את  שבוחנת  בין-תחומית  מחקר 
מנקודת  ומבע(  דמויות  תמה,  )מבנה,  הקולנועי 
משלב  המחקר  מרחבית-אדריכלית:  מבט 
בעל  ויזואלי  כטקסט  בסרטים  צמודה  התבוננות 
תיאוריה  עם  וחברתיים,  תרבותיים  הקשרים 
אדריכלית, היסטוריה מקומית וביקורת התרבות. 
אני מודה מקרב לב ליוצרי הסרטים על היענותם 

לבקשתי להשתמש בפריימים מתוך סרטיהם.

עיר נמל בקולנוע הישראלי
שולי  של  קצה  אתר  הוא  בקולנוע  ישראלי  נמל 
בה.  המשתמש  ועל  העיר  על  המשפיע  העיר, 
הנמל  של  מהפונקציונליות  נובעת  זו  השפעה 
פלטפורמה  בהיותו  בו  הטמונה  ומהסמליות 
בין  חזותית  בדרך  המתווכת  דו-כיוונית,  מגשרת, 
המשמעות  לטענתי,  ולהיפך.  לפנים  החוץ 
הגלומה בפעולה האנושית בקולנוע לנוכח הנמל 
מבקרים  היבשה  אל  להוביל  מיכולתו  נגזרת 
ומהגרים ולשמש כך, באופן סמלי ופרקטי, שער, 
אפשרית  חלופה  לעבר  הצופה  חלון,  וגם  גשר, 

בלתי מושגת.
שהנמל  עירוני  במרחב  פועלים  הסרטים  גיבורי 
לפעולותיהם,  וממאפייניו.  מגבולותיו  אחד  הוא 
הקשריהם  ועל  שלהם  הנרטיבי  הרקע  על 
השונים  והחברתיים  ההיסטוריים  העירוניים, 
יצירות הקולנוע, תכונות דומות. כן עולה  במגוון 
הגבול  מרחב  מיוצג  שבו  לאופן  הנוגע  דמיון 
הנגישות  ומידת  הנמל  לנוכח  העירוני-ישראלי 
הסתרה  הנמל,  אל  פיזית  מגישה  הימנעות  שבו. 
מכוונת שלו, טשטוש או אגביות בכל הנוגע לייצוג 
החזותי או הנרטיבי של הנמל על מסך הקולנוע – 
הסרט,  יוצר  של  והחלטות  בחירות  הן  אלה  כל 
ממנה.  להתעלם  שאין  אמירה  לכדי  המצטרפות 
ההיסטורי  המטען  על  ישראלי,  שנמל  העובדה 
ותפקידיו  תפקודיו  ועל  בו  הגלום  והפוליטי 
במובהק  מיוצג  לים,  ומוצאּה  העיר  כשולי 
)ובו- בלבד  מסוימות  ובחירות  פעולות  ומאפשר 

העיר  ייצוגי  מקרית.  אינה  אחרות(  מונע  בזמן 
ומצביעים  שבים  הישראלי  בקולנוע  והנמל 
ישראלית,  תרבותית"  "דומיננטה  על  בעקיבות 
הפחדים  וגם  ההעדפות  הבחירות,  כל  סך  שהיא 

של החברה שקולנוע זה מתאר.

נמל יפו
הנמלים  עם  בתחרות  שהפסיד  יפו,  נמל 
על  קפא  ובאשדוד,  בחיפה  הגדולים  המקומיים 
שמריו, וכך חסך מהעיר את השינוי שהיה נכפה 
מיקומו  הצנועים,  ממדיו  בזכות  גדל.  אילו  עליה 
בזכות  וכן  העירונית,  לטופוגרפיה  ויחסו  בנוף 
והאחסון  השינוע  ותנאי  שלו  הקיבול  יכולת 
המצומצמים, נשמר הרצף הפיזי והקשר החזותי 
בנוף  אותו.  המכילה  העיר  ובין  יפו  נמל  בין 
והנמל  העיר  נותרו  המתפתח  הישראלי-העירוני 
מאחור, ומצב זה, על משמעות הדחיקה, הזניחה 
התבוננותי  במרכז  עומד  בו,  הגלומה  והשכחה 

ביפו בסרטים. 
נמל  עיר  ומפוארות  ארוכות  תקופות  הייתה  יפו 
מרכזית וחשובה: משלהי ימי הביניים היה נמל יפו 
לארץ  לרגל  עולים  עבור  חשוב  כניסה  שער 
הדרך  את  סימן  לירושלים  ובקרבתו  הקודש, 
נמל לא-מפותח גם במושגי  אליה. למרות היותו 
התקופה, רדוד ומסולע, רווי שוניות צפופות ובעל 
העיקרי  לשער  יפו  נמל  הפך  גרועה,1  תשתית 

מתוך קזבלן )מנחם גולן, 1973(, צילום: דוד גורפינקל

האטית  דעיכתו  בעקבות  בעיקר  הרגל  לעולי 
בדומה  יפו,  נמל  אך  עכו.  נמל  של  המתמשכת 
שנכשל  לים  פתח  לנמל-אנדרטה:  הפך  לעכו, 
הישן.  הרציף  קו  על  כמצבה  ונותר  מלתפקד 
משמעות  מקבלת  בסרטים  בו  הפעולה  לפיכך, 
שונה לעומת הפעולה בנמלים המודרניים בחיפה 
והתקדמותם  גילם  מבחינת  )מודרניים  ובאשדוד 
הטכנולוגית, אך גם מבחינת היותם חלק ממאמץ 
אנסה  הזאת  המשמעות  ואת  המדינה(,  הקמת 

לאפיין ולהגדיר.

נמל יפו: דימויים קולנועיים של 
מרחב שוליים

הקולנועי  הדימוי  של  המורכבת  הרקמה  בתוך 
עבר  בעלת  עיר  של  דימוי  בסרטים,  יפו  של 
מפואר שנזנחה והפכה לשולי המטרופולין התל-
אביבי, הנמל מוצג כשוליים של השוליים, מרחב 
לממש  מצליח  ושאינו  אבדה,  שמטרתו  קצה 
לשינוי  לתנועה,  בו  אפילו את הפוטנציאל שיש 

תשתית שהתבססה על רציף עץ רעוע ומנותק מיבשה וחסרה שוברי גלים. להרחבה, ראו: רות קרק, 2003, צמיחתה של עיר 1799–1917, ירושלים: אריאל;   1

יצחק רוקח, 1970, פרדסים מספרים, רמת גן: מסדה.  



מרץ 2018 | גליון 3666

או למבט רחב ומשחרר אל האופק.2 הנמל והעיר 
המכילה אותו מוצגים בסרטים כמרחבים שהעיר 
תל אביב חוסמת, פיזית וקונספטואלית. המרכז 
קו  באמצעות  הן  שוליו  על  משתלט  העירוני 
המבט  ואת  יפו  התפתחות  את  שחוסם  הבינוי 
והן מבחינה תודעתית, כמייצג של  שלה צפונה, 
והאדישה.  הנהנתנית  הישראלית,  הכוחנות 
מתעצמת  אביב  תל  לצד  מיקומה  בשל  דווקא 
העיר  המקום:  על  שסוגרת  הכלא  תחושת  ביפו 
האופק  את  וחוסמת  עורף  לה  שמפנה  הגדולה 
ואת  המחנק  את  הצמצום,  את  מדגישה  שלה 
נותר אלא להיבלע בעיר  ליפו לא  השליטה בה. 
לגלוית  ולהיהפך  מאפייניה  את  לאבד  הגדולה, 
אביב  תל  שולי  את  שמעטרת  מתוכן,  ריקה  נוף 
הפעולה  בה.  התיירות  לחוויית  ומוסיפה 
גולן,  )מנחם  קזבלן  בסרט  המהורהרת-מיוסרת 
מגש  בסרט  האפלה-אסורה  הפעולה   ,)1973
והפעולה   )1983 נאמן,  ג'אד  )יהודה  הכסף 
פואד  אל  נוזהת  בסרט  הפנטסטית-ממיתה 
)יהודה ג'אד נאמן, 2006(, הן כולן פעולות חריגות 
שלא יתאפשרו בעיר הגדולה, ומתקיימות לפיכך 
של  הקצה  מרחב  שהוא  בנמל  השוליים:  בשולי 
אביב.  תל  של  הקצה  מרחב  בעצמה  שהיא  יפו, 
בדרכם  מכשול  ללא  נעים  הסרטים  גיבורי 
דרכם  מוצאים את  אינם  אך  הנמל,  אל  ונכנסים 
החוצה – לא אל העיר ולא אל הים. גיבורי קזבלן 
כלל אינם מנסים לצאת משכונתם, והנמל בולע 
עצמאיות  כדמויות  קיומם  את  ומטשטש  אותם 
בנמל  מתוודע  הכסף  מגש  גיבור  ואוטונומיות; 
השליטה  כוחות  מול  הגורפת  חולשתו  אל 

וההתנגדות כאחד, ומנקודת מבטו מתגלה הנמל 
כמרחב כלוא וכולא בו-בזמן; ואילו גיבורי נוזהת 
ומתוך  והשפלה,  אובדן  בנמל  חווים  פואד  אל 
מצב תודעה מיוסר מייצרים דימויי מוות בחלקו 
הפנימי והמנותק ביותר של הנמל, שוב ושוב, עד 

סוף הסרט.
ונוכחותו  עביר,  בלתי  לגבול  הופך  ביפו  הנמל 
חוזרת  שהיא  כפי  הפרטים,  וגדושת  הגדולה 
את  ומדגישה  שבה  המקום,  ובייצוגי  בנרטיב 
חוף  אל  מעבר  ואינו  גשר  אינו  יפו  נמל  נכותו. 
פתח   – בלבד  "חלון"  לשמש  נותר  אלא  אחר 
ממוסגר שמדגיש את הנוף הניבט ממנו אך אינו 
נותר  הנמל  החוצה.  ומעבר  תנועה  מאפשר 
מצליח  שאינו  פנימי  מרחב  של  קצה  לשמש 
שאינו  גבול,  לאתר  והופך  החוץ  אל  להיפתח 
מחבר את קצותיו ואינו מאפשר פעולה שיש בה 

שינוי, התרה או שחרור.
הסרט  אתר  את  מציגה  קזבלן  הסרט  פתיחת 
מנקודת מבטו הבלעדית של הדייג, כאשר הנמל 
משמש בתפקיד כפול: מיד בפתיחת הסרט הוא 
ובשילוב  לעיר,  הראשי  הכניסה  כשער  מסומן 
ים- על  גם מצביע  הוא  הדייג  נאומו הפותח של 

כפי  העיר  של  ההיסטורית,  העמוקה,  תיכוניותו 
סוף  ולקראת  בהמשך,  בסרט.  מתוארת  שהיא 
והרהורים  מפלט  כאתר  הנמל  שוב  יופיע  הסרט 
ולמקם  להכריע  שמתקשה  הבודדה,  הדמות  של 
הנמל  כך  המתאים.  החברתי  בהקשר  עצמה  את 
וכאתר  המקומית  בזהות  מרכזי  כמאפיין  מוגדר 
לשקול  לבחור,  האפשרות  את  שמייצג  מופשט 
תתאפשר  לא  הנמל  דרך  זאת,  עם  ולהתרכז. 

תנועה חוצת גבולות מהעיר אל הים, ואפילו לא 
של  הכיוון  כאמור,  העיר.  אל  בחזרה  מהנמל 
בלי  נכנס  והגיבור  משמעות,  בעל  הוא  התנועה 
וכך  ממנו,  יוצא  אינו  אך  הנמל,  תחום  אל  קושי 
ושחרור  אינו מציע שינוי, מעבר  מתברר שהנמל 

מגבולות המקום ומכבליו.
מתפקד  אינו  הנמל  הכסף  מגש  בסרט  גם 
חיובית  התפתחות  שמאפשרת  פורייה  כסביבה 
או משחררת, אלא משמש מרחב פעולה אחרון 
מראש.  ידוע  טרגי  לכישלון  שנדון  ַּבניסיון, 
בגילומו  )יוני,  הגיבור  נמלט  הסרט  סוף  לקראת 
של גידי גוב( מתל אביב המאיימת בחזרה ליפו: 
נרדף על ידי שני הצדדים שביקש לפשר ביניהם, 
ארגון  וחברי  הישראלים  הביטחון  כוחות  אנשי 
מתייאש  הוא  הפלשתינים,  החירות  לוחמי 
אל  שמוביל  הרגע  זה  לברוח.  לעזוב,  ומבקש 
חוסר המוצא המוחלט: עד כה נדמו כל הדרכים 
בצמתים  שגויות  כבחירות  בסרט  החסומות 
מרובי אפשרויות, אולם סוף הסרט מצביע על כך 
עכשווית  בגרסה  יוני  התרוצץ  הזמן  אותו  שכל 
את  שאיבד  פרדוקסלי  כמבנה  לבירינת,  של 
רק  תנועה  שמאפשר  מרחב  זה  החלל.  תכונות 
לכאורה, שכן התנועה בו עקרה מכיוון שאין בה 
גם  כך  להכרה.  או  לזיהוי  להתמצאות,  סיכוי 
מסלולו בריחתו של הגיבור והחיפוש אחר פתרון 
שאינו  אטום  בקיר  להיתקל  נדונים  ומפלט 
האחרון  המפלט  דווקא  ויציאה.  מעבר  מאפשר 
וצומת  בדמות הנמל, שהוא קצה כל הסמטאות 
ורחבה  מוארת  זירה  הדרכים,  לכל  מרכזי 
ומעורר  פתוח  אופק  אל  בעצמה  שמובילה 
והסופי מכולם  תקווה, מתגלה כמעצור האחרון 
– המוות. המרחב הקולנועי שיוני פועל בו, ושכל 
הוא  אנלוגיה,  לו  משמשים  בסרט  הנמל  ייצוגי 
גם  במבוך,  כמו  בלבד.  כניסה  אליו  שיש  מרחב 
המרחביות שלו אינה נתפסת או מובנת, ולכן אין 
ממנו יציאה. דווקא שם נורה הגיבור פעמיים, על 
לוחמי  לארגון  עמיתו  ידי  ועל  הש"ב  איש  ידי 
ממש  הרציף,  על  חיים  רוח  ללא  ונופל  החופש, 
מול הסירה שהגיעה לחלצו ועתה מתנדנדת ללא 

תכלית במפרץ הריק.
במגוון  מופיע  הנמל  פואד  אל  נוזהת  בסרט 
תפקידים שיוצרים יחד רושם מצטבר, ברור ויציב: 
גם  הכסף,  מגש  של  בסופו  הנמל  לייצוג  בדומה 
סתום  מבוי  משמש  המעורבת  העיר  נמל  כאן 
שמוות קשור בו. נוזהת אל פואד משתמש בנמל 
יפו כבאתר רב-תפקודים ומשמעויות, וממקם בו 
התרחשויות ממשיות ומדומיינות. פעולות שונות 
מתרחשות במתחם הנמל כחלק טבעי מחיי יום-
יום, והתנועה בין העיר לבין אזור הנמל )ובתוכו( 
סדרת  צילומי  דרמה:  ונטולת  המשכית  היא 
משפחתית  ארוחה  לפרסומת,  חזרות  טלוויזיה, 
במסעדת דגים, שיטוט מהורהר וחיפוש השראה, 

מתוך מגש הכסף )יהודה ג'אד נאמן, 1983(, צילום: חנניה בר

נמל יפו עבר מאז 2006 תהליך ״התחדשות״ שכולל בעיקר טיילת לצד שימושים מסחריים ועסקיים, בהמשך לתהליך רחב וכולל שעובר על יפו. אבקש לציין   2

שטרם צפיתי בסרטים שמתרחשים במרחב המחודש בכדי לבחון האם וכיצד ישתנה ייצוגו של הנמל בקולנוע. מכיוון שהנמל כפלטפורמה לתנועה – ליציאה 
ללב ים, להפלגה אל אופק אחר – לא השתנה, והוא לעולם ישאר רציף דיג צר, איני צופה שינוי במשמעות הבסיסית, המכוננת, שעולה מייצוגיו כפי שהם 

מוסברים במאמר זה.

בשדה המחקר
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וגם ויכוחים, מריבות, התפייסות והשלמה – כולם 
הרחב  הפעולות  מגוון  הנמל.  בתחום  נעשים 
המתרחש בנמל לאורך הסרט מחלק את המרחב 
לקצה  ביחס  במיקומם  שנבדלים  פעולה  לשדות 
המרחב – קו המים או קצה העיר. ככל שתתרחק 
הפעולה בנמל מחלקו של המרחב שגובל במרחב 
אחר, העיר או הים, ותיבלע בתוך קרביו המנותקים 
שדות  הטרגית.  משמעותה  תוקצן  כך  מהקשר, 
הפעולה בסרט נפרשים כך על פני ציר דו-כיווני, 
שצדו האחד נסוג מקו המים, וצדו האחר מתרחק 
חלקיו  אל  וחודרת  פנימה  פונה  ותנועתו  מהעיר, 
המודחקים ביותר של מרחב הביניים. כך מתגלה 
בסרט זיקה בין המשמעויות הטרגיות של הפעולה 

לבין הקרבה לגבול הטבעי והבנוי.

אפילוג
מתגלה  שלה  לנמל  הישראלית  העיר  בין  הקשר 
הגיבור  של  וההתמודדות  הפעולה  מאופני 
מובהקות  פעולות  אלו  הקצה.  במרחב  הקולנועי 
חזותיים  באמצעים  ומעצור  חסימה  שתכליתן 
ובאמצעים  חציצה(  טשטוש,  עקיבה,  )הסתרה 
ינסה  לא  כלל  או  יצליח  לא  )הגיבור  נרטיביים 
פעולות  עיר-נמל-ים(,  הגבול  את  לחצות 
שהצטברותן לכדי אמירה משותפת החוצה סוגות 
עביר  בלתי  כגבול  מיוצג  שהנמל  בין  ותקופות. 
שהעיר מפנה לו עורף והגיבורים מתעלמים ממנו 
ובין שהנמל מצטייר כמרחב מזמין ומושך שהעיר 
מתהדרת בו והגיבורים נעים לקראתו למראית עין 
מרחב  הוא  הישראלי  בקולנוע  הנמל  בטבעיות, 
המצביע על ניתוק מהמקום ולא על חיבור אליו. 

ייצוגים של מרחב בקולנוע הישראלי״ נמל, קצה:  "עיר,   ומרצה בביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי. ספרה  איה פרי באדר היא אדריכלית, דוקטורנטית 
ראה אור בהוצאת רסלינג )2017(. הספר מבוסס על עבודת התזה שלה לתואר שני )2008( שנכתבה בתוכנית הבינתחומית באמנויות, אונ' תל אביב, בהנחיית 
בין  ובאופני התפיסה החושית המכוננים אותה,  היומיום  נוימן, מתמקד בחוויה האדריכלית בחיי  ערן  ד"ר  הנוכחי, בהנחיית אדר'  זנגר. מחקרה  פרופ' ענת 

השגרתי ליוצא הדופן, במציאות הממשית ובייצוגיה בקולנוע.

הגיבור הישראלי בקולנוע אינו פורץ את גבולות 
הקצה  על  היבשה,  סף  על  והישארותו  המקום, 
גם,  אך  בתנועתו  המוגבלות  על  מצביעה  ממש, 
לפעמים, על בחירתו החופשית. הנמל, שבתפקודו 
מרחב  אל  יציאה  פתח  לשמש  נועד  הבסיסי 
או  פיזי,  או  חזותי  כמחסום  מתגלה  משחרר, 
שניהם גם יחד. זהו נמל המייצג מושג מופשט של 
הסגור  המקום  בין  עביר,  בלתי  חמקמק,  גבול 
בו-בזמן,  המשחררת;  הפתוחה,  לאפשרות 
על  מצביע  הוא  המוכרת  חומריותו  באמצעות 
הגיבורים  של  הקונקרטית  הפיזית  הנוכחות 
אך  העיר.  קצה  במרחב  פעולותיהם  את  וממקם 

כאן מתגלה דבר נוסף: מרחב הגבול התוחם את 
הרקמה האורבנית ומתווך לכאורה בינה ובין הים 
באמצעות  גם  מובהק  באופן  שמוגדר  אתר  הוא 
הפעולה שמתאפשרת בו וגם באמצעות הפעולה 
להציע  רוצה  אני  תיצלח(.  לא  )או  תתכן  שלא 
גבולות  פריצת  תתאפשר  לא  פיה  על  פרשנות 
יתבהרו  לא  אשר  עד  קונקרטית  או  מטפורית 
אלא  זאת  רק  לא  הממשי.  המקום  של  הגבולות 
שאפשר שעד שלא יפתור הגיבור המקומי, המייצג 
את כולנו, את בעיותיו מבית, לא יצליח להתנתק 
כשפניו  גבו,  את  לו  ולהפנות  הישראלי  מהמקום 
אל האופק הפתוח שמייצג את "המערב" המפתה.

מתוך נוזהת אל פואד )יהודה ג'אד נאמן, 2006(, צילום: חנניה בר
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ממקום  משתנה  בעיר  והפארקים  הגנים  נוף 
למקום, אך לכולם יש  תפקיד דומה בחייהם של 
התושבים. הם משמשים מרחב של פנאי, תרבות, 
של  ומשמעותם  חשיבותם  מסחר.  וגם  מפגש 
זכו  עבור תושבי העיר  מרחבי הפנאי הציבוריים 
המושג  ובייחוד   – בספרות  ענפה  להתייחסות 
הלטינית  בשפה  שמשמעו   ,)Public( "ציבורי" 
מתייחס  או  לציבור  שקשור  היינו  הציבור",  "של 
אליו, לשימושו של הציבור או למענו, כמיועד לו.1 
בגלגולו  הציבורי  המרחב  התכנוני,  במישור 
הנוכחי מוגדר כמרחב פתוח לציבור, כזה מנוהל 
קבוצות  לכל  ונגיש  המדינה  או  העירייה  ידי  על 
הריבון,  ברשות  הנמצא  כמרחב  האוכלוסייה. 
ניהולו, מיקומו ותכנונו הפיזי משקפים את מערך 
האינטרסים הציבוריים שהביאו לכינונו. בהקשר 
זה, ברור כי המרחב הציבורי של פארקים וגנים, 
ובייחוד אופן פיזורם בעיר, משקפים את הארגון 
הפוליטי-חברתי, חלוקת המשאבים ויחסי הכוח; 
בערים מסוימות הגנים הציבוריים מפוזרים בכל 
למצוא  ניתן  אחרות  בערים  ואילו  העיר,  רחבי 
המרחב  את  לבזר  הבחירה  אחד.  מרכזי  פארק 

היא  אחד  באתר  המאמץ  את  לרכז  או  הציבורי 
החלטה פוליטית שקשורה לניהול משאבים, אבל 
גם קשורה לתמהיל האנושי וליחסים בין קבוצות 

חברתיות בעיר. 

את  לזהות  ניסיון  הוא  "ארץ-גנים"  הספר 
המאפיינים של תכנון המרחבים הפתוחים בערים 
נקודת  למדינה,  הראשונים  בעשורים  בישראל. 
המוצא של תכנון הגנים בישראל היתה החיפוש 
גם  שעולה  כפי  כיום,  המקומי;  האוטופי,  אחר 
בספר, העיסוק בגן ובפארק הציבורי הוא תכליתי. 
למרות נקודות המוצא השונות, אז כהיום, הנטייה 
המרחב  על  להסתכל  היא  המקצוע  אנשי  של 
אותו  לעצב  להתחיל  פעם  ובכל  נקי,  כמשטח 
בישראל  והאדריכל  המתכנן  כהיום,  אז  מחדש. 
הרציונלי,  התכנון  במסגרת  שבויים  עדיין 
מורגל  שאינו  תכנון  והטהרני,  הפרוגרסיבי 
באופן  השונים  ומרכיביו  המרחב  על  להסתכל 
שאינו שיפוטי. אולם, בשונה מהשנים הראשונות, 
ומרעיונות  מאידיאלים  מרוקן  זה  רוח  הלך 
חברתיים, ומאמץ גישה תכליתית המבקשת לנסח 

כל פעם מחדש את הזיקה בין המקום לסביבתו, 
רעיונות  של  וייבוא  אימוץ  כדי  תוך  לעתים 

ועיצובים.2
ונטורי  למידה מהנוף הקיים, כפי שקבעו רוברט 
גישה  האדריכל  עבור  היא  בראון,  סקוט  ודניס 

 Setha M. Low, On the plaza: The Politics of Public Space and Culture, University of Texas Press, ,1  להרחבה על המרחב הציבורי ראו, למשל

 2010; Sharon Zukin, The Cultures of Cities, Vol. 150, Oxford: Blackwell, 1995; John Parkinson, Democracy and Public Space: The
Physical Sites of Democratic Performance, Oxford University Press, 2012
2  הלך רוח זה מתחזק לאחרונה על רקע התעצמותו והאדרתו של של המושג "עירוניות" בקרב אנשי מקצוע וחוקרים, במקביל להתחזקות התשוקה הכפייתית 

   לסביבה עירונית בקרב תושבים.

המרחב העגול - הימנעות מתכנון יתר ומתן מקום לפרשנות אישית

כריכת הספר "ארץ-גנים"

ארץ-גנים
אדר' טלי חתוקה
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רוח  בהלך  נמצאים  אנו  כיום,  גם  מהפכנית.3 
היום  לאתגרי  כמענה  ה"עירוניות"  המחפש אחר 
והמחר בשדה התכנוני. אולם, בשונה מהלך רוח 
הוא  הישראלית  העיר  מסד  כי  היא  טענתנו  זה, 
עירוני. ייתכן כי המרחב הבנוי של העיר בישראל 
אינו תואם את השאיפות העיצוביות והתכנוניות 
אינו  לכך  המענה  אולם  המקצוע,  אנשי  של 
בניסיון  הארץ  ברחבי  אחיד  מודל  של  הטמעה 
לחזק את ה"עירוניות", אלא יש להסתכל על נוף 

"ארץ- הספר  ולהעמקה.  לשכלול  כמצע  העיר 
מציע  אלא  עולם  סדרי  לשנות  מציע  אינו  גנים" 
הגנים  של  הבסיסי  המצע  את  ולהכיר  לחשוף 
הוא  מה  ללמוד  הציבורי,  המרחב  של  בעיר, 
זו  אין  ממדים.  לו  להוסיף  ניתן  וכיצד  מאפשר 
הקיים,  המצאי  ביקורת  של  המקובלת  הגישה 
ובנייתו  למקום  "הדבקתם"  מושגים,  המצאת 
מחדש. הספר מציע גישה של התבוננות סובלנית 
יותר, כזו המתמקדת בשאלה מה אנו רואים, כיצד 

להוסיף  ניתן  ומה  הדברים,  על  להסתכל  רצוי 
למצב הקיים או לגרוע ממנו. 

הנוף בעיר ותרבות המקום 
מעמיק  מחקר  להציע  אינה  "ארץ-גנים"  מטרת 
של  ראשוני  מיפוי  אלא  בעיר,  הנוף  של  וסדור 
מגמות התכנון בשטחים הפתוחים בעיר כשיקוף 
במרחבים  מתמקד  הניתוח  המקום.  תרבות  של 
)כיצד  המערכתית  ברמה  הן  בעיר,  הציבוריים 
היחסים  ומה  בעיר  הפתוחים  השטחים  מפוזרים 
ביניהם(, והן ברמה המקומית )כיצד הם מעוצבים 
את  שמעצב  המתח  את  חושף  הניתוח  ונחווים(. 
עם  היכרות  באמצעות  בעיר.  הנוף  של  המופע 
המגמות הבולטות בעיצוב השטחים בערי ישראל 
מוצג ניסיון להבין, מה הגנים הציבוריים מציעים 
לתושבי העיר? כיצד הם משפיעים עלינו? באיזה 
להטעין  מקום  יש  והאם  מעוגנים?  הם  יום  סדר 

אותם בתכנים נוספים? 

הספר מאורגן סביב שלוש הגישות שזוהו בפיזור 
פיצול  רישות,  בעיר:  הציבוריים  וניהול השטחים 
ומרכוז. מפרספקטיבה תכנונית, תפיסת הרישות 

 Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning From Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form,   3

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977, p. 3

גישות שונות ביחס לפרישה המרחבית של השטחים הפתוחים בעיר

עפולה - הכל אותו דבר, הגנים הציבוריים משוכפלים 
ברחבי הארץ

רהט - חוסר התאמה בין תכנון שטחים פתוחים לחברה 
המקומית
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ד״ר אדריכלית טלי חתוקה היא מייסדת וראש המעבדה לעיצוב עירוני. המעבדה היא גוף מחקר הפועל בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל 
בישראל  התכנון  בתחום  הקיימים  הידע  מאגרי  את  ולעדכן  לשכלל  לאתגר,  המבקשים  בפרויקטים  המעבדה  מעורבת   ,2009 בשנת  הקמתה,  מאז  אביב. 
ובעולם. הספר נכתב יחד עם בוגרי המעבדה לעיצוב עירוני: כרמל חנני, בוגרת תואר ראשון במשפטים ותואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם, באוניברסיטת 
תל אביב. עובדת כעורכת דין המתמחה בדיני התכנון והבניה; חן רוזנק, בוגרת תואר ראשון משולב במדעי הרוח והאמנויות ותואר שני בגיאוגרפיה וסביבת 
האדם, באוניברסיטת תל אביב, עוזרת מנכ״ל ומנהלת פרויקטים בפורום ה-15, פורום הערים העצמאיות בישראל; מיכאל יעקובסון הוא אדריכל וגיאוגרף, 
כותב על אדריכלות במגזין Xnet ובבלוג “חלון אחורי״, מפרסם ספרים בתחום ועובד במשרד אדריכלים עם התמחות בתכניות מתאר, תכניות אב ופרוגרמות; 
יונתן גת, בוגר תואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ובחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, עובד במשרד פרטי המתמחה בתחום תכנון 

תחבורה.
צילומים ותרשימים: המעבדה לעיצוב עירוני, אוניברסיטת תל אביב

http://urbanologia.tau.ac.il :להרחבה על הספר ולסדרת הראיונות עם אדריכלי הנוף המשתתפים בספר, ניתן גם לקרוא בכתב העת המקוון של אורבנולוגיה

מבוססת על גישה מערכתית והמשכית של העיר 
ועל הרעיון של ביזור שטחים ירוקים בעיר באופן 
הפתוחים  והשטחים  הציבור  מבני  את  המשלב 
אלו באלו. גישת המרכוז היא גישה צנטרליסטית, 
מוקד  של  ליצירה  כאמצעי  בנוף  המשתמשת 
מקשר בין חלקי העיר השונים. גישה זו מבקשת 
א-טריטוריאלי,  לכולם,  השייך  מרחב  ליצור 
למגוון  המתאימות  שונות  שימוש  חוויות  המציע 
על  מבוססת  הפיצול  גישת  וגילאים.  תרבויות 
כמה  מדי  חדשה  תכנונית  גישה  ואימוץ  פיתוח 
עשורים. התוצאה המרחבית היא ערים המורכבות 
מכמה ישויות גיאוגרפיות, ערים הנבדלות זו מזו 
מופע  גישה  לכל  וחברתיים.  פיזיים  במאפיינים 
פיזי וחברתי שונה, המותנה גם בהקשר שבו הוא 
מיושם; כך, למשל, גישת הרישות עשויה להצליח 
בעיר אחת אך להיכשל בעיר אחרת. שהרי כאמור, 
חברתיות  קבוצות  בין  יחסים  של  כשיקוף  נוף, 
ומשאבים קולקטיביים, תלוי באופן שבו קבוצות 
שלהן. המשאבים  ובחלוקת  זו  את  זו  רואות 

הנוגע  בכל  מכריע  תפקיד  המקומית  לרשות 
שמשתקף  כפי  הציבורי.  המרחב  ופיתוח  לניהול 
לכך;  אידיאלית  גישה  אין  בספר,  בתיאורים 
בעיקר  המודלים,  בכל  מתעוררים  קונפליקטים 
הצריכה  התגברות  הפרטה,  של  תהליכים  בשל 
פרגמטיות  גישות  והתחזקות  הציבורי  במרחב 
ללא  המוצר  של  לשעתוק  הגורמות  בתכנון 
בספר  שעולה  השאלה  לכן,  להקשר.  התייחסות 
שטחים  לתכנון  ה"טובה"  הגישה  מהי  אינה 

משקפות  אלו  גישות  כיצד  אלא  בעיר,  פתוחים 
את התרבות בישראל ואם יש מקום לשנות חלק 

מהנחות המוצא בעיצוב ותכנון הנוף בעיר. 

השונות  למרות  כי  היא,  בספר  המרכזית  הטענה 
של  המרחבית  לפרישה  הנוגע  בכל  בגישות 
השטחים הפתוחים בעיר, עיצוב חוויית המשתמש 
בשטחים הפתוחים נוטה להיות דומה ומבוסס על 
ממדים:  בשלושה  המתבטאת  תכליתית  תפיסה 

פרוגרמה, עיצוב וניהול. 

הללו,  במגמות  דן  בספר  האחרון  הפרק 
השלטון  של  ופרסומים  הנחיות  עם  המתיישבות 
המרכזי ביחס לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, 
ואולי נגזרות מהם. מדריכים אלו, המבקשים לעגן 
ולהסדיר את תכנון השטחים הפתוחים בעיר, הם 
מהלך חיובי, אולם באופן עקיף תורמים לחזרתיות 
ולגנריות של עיצוב המרחב. הפרגמטיזם בתכנון 
משיח  חיזוק  מקבל  בישראל  העירוני  הנוף 
של  יתר  להסדרת  התורם  יותר,  רחב  בינלאומי 
המרחב הציבורי, לעודף תכנון ולזליגה של סביבת 

הצריכה לשטחים הפתוחים. 

הפרגמטית  התפיסה  את  לשנות  ניתן  האם 
התפקיד  מה  בישראל?  הציבורי  המרחב  בעיצוב 
של אנשי המקצוע, אדריכלי הנוף, בעיצוב הנוף? 
המסכם,  בדיון  שעולות  מהשאלות  כמה  הן  אלו 
בתכנון  הפרגמטית  הגישה  את  לאתגר  הקורא 

וההמשכיות  ולחפש אחר הזמניות  הנוף העירוני 
של הנוף בעיר. בפרק המסכם אנו קוראים לתכנן 
במגוון  המוצג  כנוף  עגול,  כמרחב  הנוף  את 
בו  שיש  משתנה,  מתפתח,  מורכב,  כנוף  תכונות, 
בניגוד  זאת  שונות.  מזוויות  המתוארים  עומקים 
מרכזי,  דימוי  ידי  על  המאופיין  השטוח,  למרחב 
שימוש בולט או מקבץ של שימושים המשתלבים 
שאינו  הקפיטליסטי,  בעידן  חד-ממדי.  באפיון 
ביומיום,  הצרכנית  מהחוויה  בריחה  מאפשר 
להציע  צריכים  הפארק,  הגן,  הציבורי,  המרחב 

סולם ערכים אחר.

זהו ספר שלישי ואחרון בטרילוגיה על הנוף הבנוי 
)רסלינג,  בישראל. בספר הראשון, שכונה-מדינה 
בין  התלויים  היחסים  את  להבין  ביקשנו   ,)2012
בספר  המגורים.  בסביבות  והאזרחים  המדינה 
את  בחנו   ,)2014 )רסלינג,  עיר-תעשייה  השני, 
סביבות העבודה של תושבי העיר ובייחוד ניסינו 
לחשוף את היחסים הגלויים והסמויים בין העיר 
הוא  ארץ-גנים  העבודה.  בסביבות  והתעשייה 
ספר אופטימי. למרות הביקורת בספר על תכנון 
על  בישראל,  בעיר  הפתוחים  השטחים  פיתוח 
על  רשויות,  בין  החברתיים-כלכליים  ההבדלים 
בתוך  הכוח  מאבקי  ועל  קבוצות  בין  המתחים 
מודעות  קיימת  ישראל  ערי  ברוב  הרשות, 
לחשיבותם של הגנים והפארקים בעיר, ורשויות 
מרחבים  של  בתחזוקה  רב  הון  משקיעות  רבות 

אלו.

כפר סבא - פיתוח שטחים פתוחים המקשרים בין חלקי העיר יכולים לעבוד רק בערים חזקות מבחינה חברתית-כלכליתהמרחב הציבורי כמקום של הפסקה מההמולה העירונית
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בו  העתיק  ההיסטורי,  האזור  הינו  בחיפה,  התחתית״  ״העיר  מרחב 
הייתה  בתחילתה  העיר  עמר.  אל  דהר  ע״י   ,1761 בשנת  העיר  נבנתה 
יישוב מוקף חומה, שבה היו שני שערים: בחומה המזרחית לכיוון עכו 
ומכאן   – ליפו  דרום,  לכיוון  הדרך  נפרשה  מהשער  המערבית  ובחומה 
נגזר שמה, ע״י התושבים – ״דרך יפו״. בשנות ה-80 של המאה ה-19 
לאחר תחילת הבניה של המושבה הגרמנית, נסלל קטע הדרך המוביל 

מהמושבה הגרמנית לעיר, דהיינו, רחוב יפו של ימינו. 
סגנונות  במגוון  רבות  שנים  לאורך  התפתחה  הרחוב  של  בנייתו 
בנויים  מסורתי  מזרחי  בסגנון  מבנים  בחלקם   – לאורכו  אדריכלות 
בקומות  ומרפסות  קשתות  עם  חלונות  ע״י  ומאופיינים  אבן  בחיפוי 
ומבנים  טיח  בחיפוי  מבנים  חלקם  הבניין.  מקו  בולטות  העליונות 

השייכים לכנסייה המאופיינים ע״י ״חומות״ אבן בצמוד לקו הרחוב.
ב-1948, ממלחמת העצמאות, פסקה התפתחות הרחוב, תושביו שהיו 
ברובם ערבים עזבו יחד עם רוב ערביי חיפה. לאורך השנים מצבו של 
הרחוב הידרדר, הפעילות המסחרית המשיכה אך מצב המבנים לאורך 

הציר, הוזנח והידרדר. 
אשר  תחתית״  עיר  ״מנהלת  האחרונות  בשנים  הקימה  חיפה  עיריית 
פעילות  במסגרת  התחתית.  העיר  אזור  את  ולפתח  לשקם  מטרתה 
והעיקריות שבהן:  המנהלת בוצעו עבודות רחבות היקף בכל המרחב 
״קמפוס  פיתוח  ומלונאות,  תיירות  כאזור  הגרמנית  המושבה  פיתוח 
הנמל״ כאזור אוניברסיטאי וכמקום לאירועים עירוניים, שיקום השוק 

הטורקי, שיקום כיכר פריז והכניסה ״לכרמלית״.
עקרי התכנון ציר הרחובות יפו ונתנזון:

תיירות – התייחסות לכל ציר יפו, כציר תיירותי איכותי. 
עדיפות להולכי רגל – הרחבת המדרכות בקטעים ובמוקדים לטובת 

הולכי הרגל.
התייחסות ״רוחבית״ –התייחסות פרטנית לקיים בדפנות הרחוב, לנוף 

הנצפה ממנו ולסביבה הקרובה. 
בעלי חשיבות  ומתחמים  12 מבנים  – הדגשת  ואדריכלות  היסטוריה 

היסטורית. 
שיהוו  כך  יתוכננו  הרחוב,  לאורך  הצמתים   – עירונית  כרחבה  צומת 

רחבות עירוניות )״כיכרות״( איכותיות. 
במקבצים  מוקדים,  והדגשת  הצללה  לנוי,  עצים  נטיעת   – רחוב  עצי 

לאורך הרחוב. 

יזם: עיריית חיפה והחברה הממשלתית לתיירות )החמ״ת(
אדריכלות נוף – גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף  |  אדריכלית אחראית – הילה רותם הלוי, אדריכלית נוף

חיפה, ציר יפו –
התחדשות עירונית

אדריכלות נוף: גרינשטיין הר-גיל אדריכלי נוף

פרטי התכנון המפורט של הציר:
רחוב נתנזון – יצירת רחוב במפלס אחד )ללא הפרדת גבהים בין מדרכה 
בלבד.  הצפוני  בצד  חניה  ונתיב  אחד  נסיעה  נתיב  הכולל  למסעה(, 
למסעה,  המדרכות  מפלס  בין  הפרדה  עם  רחוב  יצירת   – יפו  רחוב 

הרחבת המדרכות וריצופם באבנים משתלבות.
הרחובות מרוצפים בריצוף איכותי – מיסעה בריצוף אבן ״טבעון״ בגוון 
ואבן   20/40  ,15/30 של:  ,שילוב  שורות  בהנחת  ההליכה  ואזור  שחור 

יתד של ״אקרשטיין ״.
תשתיות – החלפת חלק ניכר מהתשתיות, ביטול כל המערכות העיליות 

)חשמל, בזק( והטמנתן בקרקע. 
במפלס  ומסעה  )מדרכה  מוגבהים  צמתים  יצירת   – תנועה  הסדרי 

אחד(, למיתון תנועה ויצירת רחבות להולכי רגל. 
ריהוט רחוב ושילוט – יצירת אווירה ייחודית, חדשנית לרחוב על ידי 
פיתוח מערכת של ריהוט רחוב מעוצב הכולל ספסלים, שולחנות ״בר״ 

וכסאות מוגבהים. 
המוקדים  להדגשת  עיצובית  שפה  באותה  תאורה  תכנון   – תאורה 

ההיסטוריים הייחודיים. 
וכניסות  מוקדים,  הדגשת  לשם  במקבצים  רחוב  עצי  שילוב   – גינון 
ללא  מעוצבים  עציצים  הצבת  בנוסף,  יפו.  לרחוב  ניצבים  לצירים 

תחתית, דגם ‘גלעד’ של ׳אקרשטיין’ ובהם צמחייה צבעונית עליזה. 



ל.פ.: היוזמה של עיריית קריית אונו 
בשיתוף עם עמותת אדריכלים 

מאוחדים לתחרות פתוחה לאדריכלים
צעירים לתכנון הכניסות לעיר היא 

צעד לא שגרתי, מה היתה המחשבה 
מאחוריי רעיון זה?

א.ג.: כמו הרבה יישובים בישראל, גם העיר קריית 
היווסדה  לאחר  הראשונים  בעשורים  צמחה  אונו 
מרכז  מהו  שתקבע  ברורה  מתאר  תוכנית  ללא 
העיר, מהם גבולותיה והיכן הכניסות אליה. העיר 
וחלק  אונו  בבקעת  הראשי  היישוב  להיות  הפכה 
לא  לרוב  שגבולותיהן  דן  בגוש  הערים  ממקבץ 
ברורים.  ואינם  תכנוניים  שיקולים  פי  על  נקבעו 
ככפר  תחילתו  אונו  קריית  של  ההיסטורי  העבר 
מהאזור  הכפר  נותק  השנים  עם  אולם  חקלאי, 
ותכנון  פיתוח  היתה  והמגמה  הסובב  החקלאי 
עיריית  מקדמת  אותם  הערכים  מובהק.  עירוני 
קריית אונו הם בעיקר נושא החינוך והתרבות, וכן 
נושא הבינוי בעיר וההתחדשות העירונית, כל זאת 
כיום  וכפרי.  קהילתי  צביון  על  שמירה  עם  יחד 
העיר  של  המואצת  ההתפתחות  עקב  כי  נראה, 

תחרות לתכנון הכניסות לעיר
קריית אונו

ראיון עם אדר’ אריה גונן, עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

ל.פ. – ליטל פרידלר, א.ג. – אריה גונן

טושטשו גבולותיה וקשה להבחין  היכן הכניסות 
לבאים  ממנה  והיציאות  מבחוץ  לבאים  אליה 
מתוכה. לכן העירייה רואה חשיבות רבה בקידום 
רעיונות עיצוביים לכניסות חדשות לעיר אשר יהוו 
אונו  ייחודה של קריית  וימחישו את  ציון  נקודות 
תוך התייחסות לערכי העבר, ההווה והעתיד שלה.

ל.פ.: מהם הדגשים הרעיוניים 
והתכנוניים אותם חיפשתם בהצעות 

שהוגשו?
א.ג.: הנקודות אשר היה חשוב שיופיעו בהגשות 
הן: התייחסות להגדרה פיזית של הכניסות לעיר, 
וירטואלית.  נראות  או  למרחק  נראות  גם  אך 
הרגל,  הולכי  לאוכלוסיות  בתכנון  התייחסות 
הפרטיים   הרכב  כלי  נהגי  האופניים,  רוכבי 
אלמנטים  אופי  הציבורית.  התחבורה  ולתנועת 
התייחסות  לעיר.  מחודש  במיתוג  יתמוך  אשר 
הפרויקט  הקמת  שלביות  תקציב,  למגבלת 
ותחזוקה. בנוסף חיפשנו חשיבה על מהות המושג 
‘כניסה לעיר’, על כך שהגדרת הכניסה לעיר לא 
חייבת להיות מיקום פיזי, בנקודה מסוימת, אלא 

יכולה להתפרש על פני אזורים נרחבים. הכניסה 
או  למרחוק,  הנראית  ציון  נקודת  להוות  יכולה 
אחר  אלמנט  או  שער  דרך  ככניסה  ביטוי  לקבל 

כפי שנעשה בערים היסטוריות.

ל.פ.: הליך השיפוט של התחרות כלל 
באופן מיוחד גם שלב של שיתוף 

הציבור, באיזה אופן שלב זה נערך 
ושוקלל כחלק מדירוג ההצעות?

שלב  נוסף  ייחודי  באופן  זה  שיפוט  בהליך  א.ג.: 
תוצאות  על  להשפיע  יכולת  יש  לציבור  בו  אשר 
התחרות ובכך גם על נראות הכניסות לעיר. הליך 
השיפוט נבנה כך שחבר השופטים בחר 4 הצעות 
4 ההצעות  מובילות מתוך סך ההצעות שהוגשו. 
בספרייה  שמוקמה  בתערוכה  הוצגו  הנבחרות 
התושבים  שלציבור  כך  אונו,  בקריית  העירונית 
היתה גישה מלאה ויכולת להתבונן בהצעות. על 
התושבים היה לדרג ולתת ניקוד להצעה האהובה 
דירוג  שקלול  נערך  זה,  שלב  בסיום  עליהם. 
כולל  לניקוד  והסתכם  הציבור  ודירוג  השופטים 

עבור כל הצעה.

 פארק רייספלד, קריית אונו - אחד מסמליה של העיר. צילום: רונן מרקוס, מתוך אתר פיקיויקי

תחרויות



של  קהילתית  תפיסה  מתוך  תוכנן  הפרויקט 
האוכלוסיות,  בין  ליצירת קשר  ורצון  אונו  קרית 
הזהות  וחיזוק  למקום  השייכות  תחושת  חיזוק 
הויזואלית של העיר. על כן, מלבד תכנון הכניסות 
של  רחבה  במסגרת  תוכננו  הן  פרטני  באופן 
 10K-כ הממותגת  היקפית  עירונית  טיילת 
LOOP על שום אורכה, עשרה קילומטרים שהם 

רבע מרתון.
לאורך תוואי הלופ שזורות הכניסות המתוכננות 
היסטוריים  ואתרים  פארקים  גם  כמו  לעיר 

ומחזקים  אונו  קרית  של  סיפורה  את  שמספרים 
לעיר.  המשתמשים  של  השייכות  תחושת  את 
התוואי נגיש לכל שכונות העיר וכך מהדהד את 
קרית  של  העירונית  והזהות  הקהילתיות  רעיון 
במוקדי  נקודתי  באופן  רק  ולא  אורכו  לכל  אונו 

הכניסה לעיר שתוכננו.
ייחודית  עיצובית  בשפה  מתאפיינת  הטיילת 
הכוללת צמחיה מגוונת וצבעונית, הפרדה פיזית 
האופניים,  רוכבי  לבין  והרצים  הרגל  הולכי  בין 
בריצוף,  ייחודי  טיפול  מהכבישים,  הפרדה 

מציע  כן  כמו  אופייני.  רחוב  וריהוט  פרגולות 
הנוקשים  האקוסטיים  בקירות  טיפול  הפרויקט 
שקופים  לקירות  החלפה  הטיילת:  שלאורך 
ובמקומות  ניתן,  בהם  במקומות  יותר  ונעימים 
צמחיה  ידי  על  הנוקשה  בחזית  טיפול  אחרים 
נעים  מקום  שמייצרות  קלות  ופרגולות  מטפסת 

תחתן.
המשולבות  לעיר  הכניסות  מארבע  אחת  כל 
בעיר  למיקומה  בהתאם  תוכננה  הטיילת  לאורך 
ולקונטקסט החברתי בסביבתה ומכילה פרוגרמה 

10K LOOP
אדר' גיא מרגלית, אדר' יעל מרגלית לקשטיין, אדר' ליזי מיכאל דלצ׳רו

לוי אשכול מבט מהלופ

תכנית הלופ

תחרויות | מקום ראשון
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כך,  באיזור.  לקהילות  מפגש  מקום  המייצרת 
בעל  ומפגש  שהייה  למקום  כניסה  כל  הופכת 
ואינה  אונו  בקרית  העירונית  בחוויה  חשיבות 
נותרת כנקודה קוסמטית אשר חולפים על פניה 

בלא משים לב.

כניסת דורי -
10K Loop Market

עם  פנאי  כמתחם  תוכננה  דורי  כניסת 
מבננים  משולבים  בהן  רחבות  פרגולות 
בתי  כגון  שונות  פונקציות  להכיל  שיכולים 
סדנאות,  ספריה,  חנויות,  מסעדות,  קפה, 
שוק  לקיים  ניתן  זאת  מלבד  ועוד.  חוגים 

שבועי בשביל המסייר בין הפרגולות.
גם  כמו  מגורים  למבני  בסמוך  נמצא  המתחם 
לאוכלוסיות  הפונים  ציבוריים  מבנים  מספר 
גיל  בית  אונו,  האקדמית  הקריה  בעיר:  שונות 
כמקום  קבוע  באופן  וישמש  ילדים.  וגני  הזהב 
בהם  ובימים  המקומיות,  הקהילות  של  מפגש 

מתקיים השוק - מפגש בין כל תושבי העיר.

כניסת בן גוריון –
10K Loop Amphitheatre

לפי תכנית יעודי הקרקע מיועד איזור כניסת בן 
לצד  ומשרדים  תעסוקה  פונקציות  להכיל  גוריון 
הכניסה  תכנון  במקום.  הקיימים  המגורים  מבני 
הציבור  לרווחת  פתוח  תיאטרון  אמפי  מציע 
המתחם  העתידי.  במתחם  העובדים  ולרווחת 
בעיר  העובדים  השתלבות  את  יאפשר  המתוכנן 
ואת מפגשם עם הקהילה המקומית. עבור תושבי 
ידיים  רחב  שהייה  מרחב  האמפי  מספק  העיר 
כנסים  פתוחות,  במות  מופעים,  להכיל  היכול 

עירוניים ועוד.

כניסת קציר –
10K Loop Square

הכניסה ממוקמת במחלף תחבורתי ראשי עתיר 
התכנון  רגל.  להולכי  ידידותי  ולא  מיסעות 
הגדולה  הרחבה  את  לנצל  מבקש  זו  בנקודה 
להנגישה   ,471 כביש  את  שמקרה  והשוממת 
עירונית  ככיכר  ולהשמישה  הרגל  להולכי 

אונו  קרית  בין  ואנושי  נעים  חיבור  המייצרת 
אילן  בר  ולאוניברסיטת  בכלל  מצפון  לשכנתה 

הנמצאת מהצד השני של הצומת בפרט. 

כניסת לוי אשכול –
10K Loop Climbing Wall

איזור כניסת לוי אשכול נמצא בין שכונת מגורים 
היתר  בין  מוקמים  בו  חדש  איזור  לבין  קיימת 
קרית  של  הצופים  לשבט  ומבנה  קלאב  קאנטרי 
אונו. הסביבה עתידה להיות צעירה וספורטיבית 
זו מתחם שהייה  ועל כן מציע הפרויקט בנקודה 
ספורט  מתקני  ובנוסף  טיפוס,  קיר  המשלב  נופי 
הלופ.  בטיילת  והמתאמנים  הרצים  לרווחת 
מהכביש  מרוחקת  רחבה  במקום  תוכננה  בנוסף 

המיועדת לילדים.
תוואי הטיילת באיזור זה מגיע מאיזור הקאנטרי 
דרך  עובר  המדע,  ופארק  הצופים  שבט  קלאב, 
לאיזור  מערבה  הלאה  וממשיך  הכניסה  מתחם 
ורכיבת  ריצה  הליכה,  מאפשר  וכך  טבעי  נופי 

אופניים בטבע.

מבט אל האמפי-תיאטרון - כניסת בן גוריון

מבט אל תוואי ה-LOOP - כניסת קצירמבט אל השוק - כניסת דורי
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יער: דרך רב אלוף דורי - דרך לוי אשכול

השדה: רחוב שלמה המלך - שדרות בן גוריון

אילן בר  דרך   - אשכול  לוי  דרך  צוק: שדרות אהרון קציר - דרך בר אילןגבעה: 

ותיקה או אפילו ארובה  קו רקיע, פסל, מסעדה 
מאותתים  אחרים,  ורבים  אלה  כל  מפעל.  של 
לתודעתנו כי הגענו למקום מסוים. הם ממקמים 
אותנו במרחב, טומנים בחובם זיכרון סובייקטיבי 

ולעיתים קולקטיבי.

חוויה  יוצרות  אונו  לקריית  הכניסות  ארבע 
אלה  ויער.  צוק  שדה,  גבעה,  בדמות  מרחבית 
לזיכרון  המשותפות  ראשוניות  מרחביות  חוויות 
ערכים  בעלות  מהיותן  נבע  עיצובן  הקולקטיבי. 
קריית  של  ולגיאוגרפיה  להיסטוריה  המתאימים 

אונו כיישוב בסביבה חקלאית. 

לאורך שנותיה של קריית אונו, הגבעה עם העץ 
ציון  לנקודת  הפכה  רייספלד,  בפארק  הבודד 

של  הקולקטיבי  בזיכרון  והשתרשה  מקומית 
הכניסות,  ארבע  עבור  תקדים  מהווה  היא  העיר. 
העץ  של  הטיפולוגיה  את  לשכפל  המבקשות 
על  כניסה  אתר  לכל  התאמתה  ידי  על  והגבעה 
והפרוגרמה  עירוניים  הבין  העירוניים,  הקשריו 
הצורניים  במאפיינים  שימוש  תוך  זאת  שלו. 

והצבעוניות של הגבעה עם העץ הבודד. 

השדה:
רחוב שלמה המלך - שדרות בן גוריון

של  מיקרוקוסמוס  מהווה  השדה  תוכנית 
הפרויקט כולו. חלקות השדה יוצרות את תוכנית 
קריית אונו והכניסות אל המתחם מאזכרות את 

שלוש הכניסות האחרות.
של  החקלאי  עברה  את  להנכיח  מבקש  השדה 

מקומות כניסה - קריית אונו
אדר' אמיר רוזיי, אדר' יוחאי בן-דוד

שריד  הוא  הגבעה  בראש  והביתן  אונו  קריית 
לראות  עוד  ניתן  חלקן  שאת  החקלאיות  לחוות 

סביב גוש דן.

יער:
דרך רב אלוף דורי - דרך לוי אשכול

רמפה המוחזקת על ידי יער של עמודים המגדירים 
יער עירוני. בעתיד כיכר זו תהווה מחבר עירוני בין 

שכונות, לאחר פינוי בסיס תל השומר.

גבעה:
דרך לוי אשכול - דרך בר אילן

אובייקט השאוב מאדריכלות של מחלפים. מהווה 
פתח  בין  אופניים  ולרוכבי  לנהגים  ציון  נקודת 

תקווה לקריית אונו.

צוק:
שדרות אהרון קציר - דרך בר אילן

לאורך  נמצאת  לעיר,  קצה  המהווה  נוף  מרפסת 
שמואל.  לגבעת  אונו  קריית  בין  אופניים  ציר 
פיתוח השטח של הצוק מאפשר פתרון אקוסטי 

לשכונה שעתידה לקום ממערב לו.

תחרויות | מקום שני



של  אזור  ליצור  כיצד  לעיר.  שער  מהו  חיפשנו 
 landmark גם  כניסה, מקום שהוא  מבואה, של 
וצומת(.  עירוני  מוקד  ציון,  )נקודת   node וגם 
מקום לעבור בו, ולדעת שהגענו. זאת תוך יצירה 
את  מובהק  באופן  שיגדיר  ייחודי,  מאפיין  של 
שערים  כרצף  אונו  לקריית  הכניסות  ארבע 
אונו  קריית  על  חקירה  כדי  תוך  לאותו המקום. 
עבר- על  מחשבות  עלו  לעיר,  הכניסה  ומושג 

׳צופים׳,  קהילה,  התחדשות,  כפר-עיר,  הווה, 
ממונחים/ צמיחה.  מצוינות,  חינוך,  פרדס, 

רעיונות אלו התפתחו סקיצות וסכמות רעיוניות 
בצמיחה.  לעיר  עמודים.  של  לפרדס  והתחברו 

ליער של עיר. שער יער. 

שערי העיר יהיו בנויים מיער של עמודים, אשר 
נקודות  לזיהוי  מובהק  ויזואלי  דרך  ציון  יהווה 
ארבע  כל  את  ויאפיין  אונו,  לקריית  הכניסה 

הכניסות לעיר כחלק ממערכת כניסות אחת.
לפרדס,  בדומה  גריד,  לפי  ימוקמו  העמודים 
ובגבהים  אחיד  ברוחב  ויהיו  כתום,  בגוון  ייצבעו 
או  פרטי  ברכב  העמודים  דרך  המעבר  משתנים. 
מבואה,  של  חוויה  יאפשר  ציבורית,  תחבורה 
העיר  אל  שער  דרך  מעבר  של  תחושה  ויספק 
בין  חוויתי  כמעבר  גם  ישמש  היער  וממנה. שער 
ורוכבי האופניים. בנוסף  העמודים להולכי הרגל 
עירוניות,  ציון  ונקודות  לעיר  שער  להיותם 
לרווחת  שימושים  למגוון  בסיס  יהוו  העמודים 

העיר ותושביה: 
העמודים  בשנה,  תקופה  ו/או  לעונה  בהתאם 
מפרשי  כגון  שונים,  אלמנטים  לתליית  ישמשו 
גרילנדות  דגלים,  חוצות,  שלטי  לקיץ,  הצללה 
גבי  על  יותקנו  למטפסים  כבלים  ועוד.  תאורה 

תתאפשר  מדשאות  באזורי  וביניהם.  העמודים 
תליית ערסלים בין העמודים. 

העמוד ישמש כבסיס לשילוב מאפיינים אמנותיים 
מקומיים של קריית אונו כמו העמדת פסלים של 
של  שירים  והדפסת  צימבליסטה  עפרה  הפסלת 

המשוררת יונה וולך על העמודים. 
יודפסו סימוני תוויות לסריקה  על גבי העמודים 
העירייה,  לאתר  קישורים  המאפשרים  )ברקוד( 
מקומיים,  אירועים  על  למידע  העיר,  למפת 

לסיפורים על העיר וציוני דרך בתולדותיה. 
 USB שקעי  בעמודים  ישולבו  ישיבה  באזורי 
וכן  עירוני   wifi מתחם  יהוו  העמודים  להטענה, 
ידי הטמעה  על  הווירטואלי  ציון במרחב  נקודות 
יהיו  שבעתיד  מניחות  )אנחנו  ניווט  בתוכנות 
במרחב  העמודים  לשילוב  נוספות  אפשרויות 

הווירטואלי(.

עצירה  המזמינים  אזורים  מתוכננים  כניסה,  בכל 
לרגע, שהייה, התבוננות, מפגש ומנוחה. באזורים 
לפרויקט,  ייחודיים  ספסלים  משולבים  אלו 
מבודדים  החל  ישיבה  סידורי  מגוון  המאפשרים 
ועד לקבוצות. הכניסות ילוו בצמחיה רב-שנתית, 
עצים ומדשאות. עצים הקיימים באתרים ישמרו, 
ובנוסף עצי הצל שבחרנו ללוות את הכניסות הם 
עצי תות, עצי צל נשירים )באזורים מרוצפים עצי 
זכר ללא פרי(. באזורי המדשאות יינטעו עצי פרי 

להנאת התושבים, כמחווה לפרדסים שהיו פעם.
כל כניסה תוכננה באופן ייחודי בהתאם לאופייה 
העיצובית  בשפה  שימוש  תוך  לעיר,  וקישורה 
מאופיינת  לעיר  הכניסות  מערכת  בכך  האחידה. 
ידי  על  ונתפסת  תכנון  עקרונות  אותם  ידי  על 
והן  הפיזי  במימד  הן  ברור,  באופן  המשתמש 

במימד התודעתי.

פרדס עירוני | שערים לקריית אונו
אדר׳ טרי גרינבלט-סרברו, אדר׳ נוף ליטל פרידלר

כניסה מערבית - שדרות בן גוריון

כניסה דרומית - דרך דורי - דרך לוי אשכול

תחרויות | מקום שלישי

* גילוי נאות - מגישת ההצעה היא גם עורכת הבטאון
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רייספלד לפארק  הסמוך  מערבי  הדרום  במחבר  בולט  אלמנט  מהווה  העיר  לתושבי  כל-כך  המוכר  הבודד  לעץ  מחווה 

קריית אונו, עיר הממוקמת בתוך מטרופולין תל 
אביב, מעוניינת לבדל עצמה מהרשויות הסובבות 
סימון  ותוך  שלה  הייחוד  הצגת  ידי  על  אותה 
לכמה  שהעברנו  משאלון  הראשיות.  הכניסות 
מסתכלים  מהם  רבים  כי  עולה  תושבים,  עשרות 
הפרדסים,  את  זוכרים  נוסטלגי,  במבט  עירם  על 
את  רייספלד,  בפרדס  הבודד  העץ  את 
הקהילתיות והכפריות שאפיינו את העיר בעבר. 
שרובה  שהעיר,  מהשאלון  ללמוד  ניתן  כן,  כמו 
לאותם  ולשירותים  למגורים  מיועדת  ככולה 
תושבים, מציעה להם ולמבקרים מן החוץ מספר 
כאיכותיות  בעיניהם  נחשבות  אשר  אפשרויות 
העיר  מאפייני  שבין  הבולטים  מן  ומוצלחות. 
הציבוריות  הגינות  הקהילתיות,  תחושת  צויינו 

והפארקים ומערכת החינוך המגוונת.
לעירם,  התושבים  של  חזק  קשר  שקיים  מצאנו 
ה״סימון״ של  לפיו  נובע הרעיון שלנו,  כך  ומתוך 
הכניסות לעיר יהפוך לאלמנט שימושי שלא רק 
בה  אלא  העיר,  של  היחידה  גאוות  את  שידגיש 
החיים  התושבים  את  וישרת  יתרום  גם  בעת 

בסביבת אותו איזור.
בכל כניסה איתרנו מאפיינים ייחודיים הקושרים 
יותר,  והמרוחקת  הקרובה  לסביבתו  האתר  את 
אשר  הכניסה,  אלמנט  לה.  ומחוץ  העיר  בתוך 
הטיפולוגיה שלו זהה בכל 4 הכניסות, הותאם על 
להתחבר  ובכך  מאפיינים  לאותם  להתייחס  מנת 
למיקום הספציפי תוך כדי שהוא ניתן לזיהוי כ-1 

מתוך 4, ובעתיד אף כ-1 מתוך רבים.
רכיבי שער הכניסה לעיר נראים למרחוק בזכות 
של  האחרים  לרכיבים  ביחס  וצבעוניותם  גודלם 
האזור, וברורים לכל מי שנכנס או יוצא את העיר 
לתושבים  וכן  באופניים,  או  ברגל  ברכב,   –
או  מעשית  בו  להשתמש  המוזמנים  המקומיים 
אזורי השהות שלהם.  מתוך  במבט  ממנו  ליהנות 
אנושי  מידה  בקנה  להשתמש  בחרנו  זאת,  עם 
וצנוע יחסית, שכן בעינינו חלק מחינה של קריית 
והביתי  החם  וביחס  בצניעותה  הוא  אונו 

ַמְחָּבִרים
אדר׳ שירי מוטס-לוין

שהתושבים מרגישים שהעיר מעניקה להם. לכן, 
לא  המתוכננות  בכניסות  רגלית  שיעבור  מי  גם 
לנוכח מונומנט אדיר, אלא  ירגיש כאילו התגמד 
ירגיש שהמקום מיועד גם לו, להנאתו ולשימושו. 
בעל  שהוא  העיר  מסמל  שאובים  המבנה  צבעי 
צורניות וצבעוניות פשוטה וברורה ובכך מחזקים 
עיר  לכל  ולא  דווקא  אונו  לקריית  הקשר  את 
שהעברנו,  השאלון  פי  על  במטרופולין.  אחרת 
תושבי העיר זוכרים את צבעי הסמל ואת התמה 

הכללית )עץ/עץ תפוז/פרדס( ומזדהים עימו.
בנוסף לאלמנט הפלדה הכתום הנראה למרחוק, 
כך  נוספים.  בחושים  הכניסה  להנגיש את  בחרנו 
ריחניים,  תבלין  צמחי  ישתלו  ה״שער״  למרגלות 
מישוש,  ויאפשר  בפלדה  יוטבע  העיר  סמל 
באזורים המרוחקים מן הכביש ניתן יהיה לתלות 
באלמנט  משולבים  כניסה  בכל  רוח.  פעמוני 
הפלדה עצים אשר מתקשרים רעיונית או נופית 
לסביבתם. בשעות הערב והלילה מואר האובייקט 
ומפוזרות  ממנו  הבוקעות  זעירות  אור  בנקודות 
העצים,  גזעי  וסביב  פאותיו  על  אקראי  באופן 
רצינו  עליה  והנוסטלגיה  הצניעות  מתמת  כחלק 

לשמור.
מספר  גושניות,  חטיבות  מ-3  בנוי  אלמנט  כל 
שמצאנו חוזר בעיר )3 תפוזים בסמל, מבנה העיר 
ראשיים(,  תנועה  צירי  ב-3  עטוף  משולש  דמוי 

מקום  וגם  לכניסה  סמל  גם  כאמור  ומהווה 
בחוץ.  השהות  אפשרויות  של  הרחבה  לתושבים, 
לוחות  ימוקמו  העין,  בגובה  האלמנטים,  גבי  על 
יהיה  ניתן  אשר  לכניסה,  בהתאם  ומידע  פרסום 

להחליף בהתאם לצורך.
התייחסנו גם לחומה האקוסטית הבולטת כל כך 
להרגשתנו  אשר  העיר,  של  הצפוניים  בשוליים 
מבדלת את העיר שלא לטובה, ומשדרת הסתגרות 
את  וחודר  מחורר  האלמנט  לכן  הזמנה.  ולא 
תוספת  ומציע  האפשר  במידת  האלו  החומות 
אזורי  בתוך  לה,  מעבר  גם  ושימושית  צבעונית 
הסגירות  את  מפחית  כך  ובתוך  עצמם,  המגורים 
לעניות  זאת,  יאפשר  העתידי  התקציב  אם  הזו. 
מהחומות  שיותר  כמה  להחליף  מומלץ  דעתנו 
הללו בקירות שקופים המאפשרים מבט דו- כיווני. 
אלא  הכניסות  ב-4  מסתכמת  אינה  הצעתנו 
מציעה הוספתם העתידית של אלמנטים תואמים, 
מקומות  לציון  העיר  ברחבי  וצבעונית,  צורנית 
הבתים  המים,  )מגדל  היסטורית  חשיבות  בעלי 
הראשונים של קריית אונו, פארק רייספלד, בית 
)הספריה  עניין  בעלי  או  וכד׳(  הראשון  הספר 
כך  וכיו״ב(  וקהילה  ספורט  מרכזי  העירונית, 
יתאפשרו חיבור ורקמה של כל המרחב האורבני, 
זיהוי קל של אתרים ציבוריים בעלי עניין לקהל 

הרחב והרחבת ״מסלול התפוז״ של העיר.

בכניסה הצפון מערבית קושר המחבר בין בתי המגורים לבין הפרדס האחרון שנותר בעיר

תחרויות | מקום רביעי
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לכב' חברי האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, 
igudnof@gmail.com

הנדון: סיור אדריכלי נוף באתרי הצפון, בתאריכים 8-10 במרץ 2018 - דוח פיקוח עליון

שלום רב, 
בין התאריכים 8-10 לחודש מרץ התקיים סיור בשטח, בפרויקטים שונים כמפורט בהמשך. הסיור נערך לבקרה, פתיחת עיניים, הרחבת ראש, וקירוב לבבות.

נכחו בסיור: כארבעים אישה ואיש מתוך רשימת הנכונות והנכונים של מגזין אדריכלות נוף

לו”זלטיפולנושאסו’

פארק הציפורים עמק חפר – ליאור לווינגר - סיפורן של בריכות המים השקטות ועל הכוחות 1
שסוערים במעמקים – עבודה ייחודית שטוב יהיה לראות עוד כמוה בשטחי החקלאות במרחב.

רחוב הרצל חדרה – אב אדריכלות נוף - פנינה ייחודית ומפתיעה של עיצוב ועירוניות טובה 
בלב חדרה –פיתוח איכותי ותשומת לב לפרטים.

אקו פארק חדרה – שריג וקסמן אדריכלות נוף - פארק מרשים עם מגוון פעילויות – תמיד 
משמח לראות אדריכלי נוף מנסים להפעיל מתקן אינטראקטיבי.

גן בוטני עכו – דוד אלחנתי אדריכלות נוף - תשושים ומותשים, בין צמחי תבלין למבוכי 
במבוק  מצאו אדריכלי הנוף מקום שמשלב בין פריחה וקטיף לעיצוב עירוני. 

טיול לילה ברכבי שטח - לא תאמינו מה אפשר לראות בלילה עם ג’יפ, פנס טוב וחבורה של 
חיות לילה מופתעות.

* מזג אויר אביך ומהביל
יש לתקן!

* לצרף ילדים לבדיקת מתקנים 
לסיור הבא

8/3

ייחודית 2 חוויה  שמאפשר  הנדסית  מבחינה  מאתגר  פרויקט   – געש  ערן   – בבניאס  התלוי  השביל 
ומרשימה בנקיק הנחל.

פארק וולקני אביטל – צורנמל טורנר – שילוב יוצא דופן של תצורות סלע ועיצוב אדריכלי. 
רמת הגימור, פרטי הפיתוח ושילוב הטבעי והמלאכותי – מקור השראה אמיתי.

צבעי בסיס – מיזם אמנות חתרני של גרפיטי במבנים צבאיים נטושים.

אזרוח מכשולים ברמת הגולן – ירון צלניק – תפיסה חדשה להפיכת תעלות לעצירת טנקים לבתי 
גידול לחים – מרגש לראות איך תפיסה רעננה יכולה להצמיח חיים במקומות לא צפויים.

שכונת בתרא ופארק ערים תאומות – קצרין – איציק אבולעפיה – הפתעת הסיור – נחל חי זורם 
דרך שכונה. נראה כל כך נכון ויחד עם זאת כל כך נדיר. 

ערב חברתי – ריקודים סוערים לתוך הלילה. 

* קור לא הגיוני ורוחות קפואות
יש לתקן!

* אין כמו סיור עם אדריכלי נוף 
לעצירה  שמוכנים  היחידים   –
 10 של  סיור  ביום  דקות   5 של 

שעות

9/3

תל דן – גרינשטיין הר-גיל – הקינוח של הסיור – בין פלגי המים, השבילים המתפתלים בסבך, 3
תצפית האלה ושער העיר העתיק – סיום נהדר לסוף שבוע של רוגע ועניין.

* חוסר בתמונה קבוצתית – יש 
לתקן לסיור הבא

10/3

תודה גדולה לצוות הסיור ולמשתתפים על התיאומים, ההקפדה על לוחות הזמנים, האווירה הטובה והמפגשים המרתקים.

מכותבים: נוכחים וכל המשתתפים בסופש אדריכלי נוף של שנה הבאה.

אדר' נוף סיון אורנאי הוא אדריכל נוף ומנהל של סניף חיפה במשרד דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ

בכבוד ובברכה,
אדר' נוף סיון אורנאי

mailto:igudnof@gmail.com
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שביל תלוי בניאסגן בוטני עכו

עין מוקש )אזרוח מכשולים ברמת הגולן(צבעי בסיס

שמורת תל דןשכונת בתרא קצרין

צילום: נעמה אורנאי
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בישיבת המועצה השנתית נבחרה 
הנהלה חדשה לאיגוד

ברוט,  נועה  גרינשטיין,  דפנה  החדשים:  החברים 
טלי וקסלר, טלי מרק, מיכאל דואני, קרני גרשטיין, 

איז׳י בלנק

פרס אות אדריכלות הנוף
קול קורא ופרטים לקראת אות אדריכלות הנוף 

לשנת 2018, בקרוב...

מושב אדריכלות נוף במסגרת הכנס 
של עמותת האדריכלים

במסגרת  ביוני.   12-13 בתאריכים  יתקיים  הכנס 
הכנס איגוד אדריכלי הנוף מארגן מושב בנושא: 

"ישראל מצטופפת...האם הנוף יחלוף?"

ייעוץ משפטי
מטפל  המשפטיים  יועציו  באמצעות  האיגוד 
בפניות של חברים רבים בנוגע למכרזי תפקידים 
תורנית/רבנית  הכשרה  הוצגה  שבהם  ברשויות 
מטופל  הנושא  אקדמאית.  להכשרה  ערך  כשוות 

מול הרשויות בתקווה להסרת הדרישה.

עזרה לעידוד ההרשמה ללימודי 
אדריכלות נוף

אני פונה אליכם בבקשה לסייע לנו בגיוס הדור 
נתקלים  אנו  הנוף. כמדי שנה  הבא של אדריכלי 
מוכרת  ואינה  כמעט  הנוף  שאדריכלות  בתופעה 
לגייס  מתקשים  ואנו  הרחב  הציבור  בקרב 

מועמדים ללימודים בטכניון.
השנה החלטנו להרחיב את מעגל הפניות וליזום 
פוטנציאלים.  קהלים  בקרב  והרצאות  מפגשים 

מפגש של משתתפי קורס מבוא לאדריכלות נוף 
בטכניון במשרד אב אדריכלות נוף בטבעון

כמו כן החלטנו על בחינת קבלה ייעודית למסלול 
לנו לאתר את בעלי הכישורים הטובים  שתסייע 

ביותר. נשמח מאוד אם תסייעו לנו בכך:
אם בהרצאה, מפגש עם מתעניינים  -

אם בסיוע ביום הבחינה שיערך בשבוע   -
האחרון של אפריל )פרטים יבואו(  

ההרשמה  לעידוד  אופרטיביות  בהצעות  ואם   -
הנוף  אדריכלות  לימודי  להנכחת  ובעיקר   

והעיסוק במקצוע.  

המעוניינים מתבקשים לחזור אלי.
artal@technion.ac.il בתודה, טלי אלון מוזס

סיור מטעם המסלול לאדריכלות 
נוף בטכניון

מטעם  סיור  התקיים  בפברואר   20-21 בתאריך 
לווה  הסיור  בטכניון.  נוף  אדריכלות  המסלול 
משרדים  ובעלי  האיגוד  חברי  ידי  על  והודרך 
עיר  הפרויקטים:  בין  בדרום.  שונים  בפרויקטים 
הבה"דים - איז׳י בלנק, מפעל אקרשטיין בירוחם 
שושני  אליה   - המלח  ים  טיילת  טלמור,  טל   -
 - -המכתש  מחצבה  שיקום  אהרונסון(,  )משרד 

עליזה ברוידא.

ביקור במשרד אב אדריכלות נוף
בסוף חודש ינואר התקיים מפגש של משתתפי 
קורס מבוא לאדריכלות נוף בטכניון במשרד אב 
בקורס,  המשתתפים  בטבעון.  נוף  אדריכלות 
התארחו  ליסובסקי,  נורית  פרופ'ח  בהנחיית 
במשרד כמפגש סיום, לאחר סמסטר שבמהלכו 
נוף  אדריכלות  לעבודות  הסטודנטים  נחשפו 
סטודנטים  השתתפו  בקורס  הארץ.  בכל 

כלל  המפגש  ולאדריכלות.  נוף  לאדריכלות 
מבצע   הוא  אותן  והעבודות  המשרד  של  הצגה 
שאלו  השיחה  במהלך  דיון.  נערך  מכן  ולאחר 
הסטודנטים שאלות רבות הנוגעות לפרקטיקה, 
נוף  אדריכלות  בין  ממשק  של  סוגיות 
סופו,  ועד  תכנון מתחילתו  לאדריכלות, תהליך 
וסוגיות  וביצוע  קונספט  שבין  החיבור  על 
הקשורות למעמד אדריכל הנוף בצוות התכנון. 
והיווה  הביקור היה מוצלח מאד לשני הצדדים 

חוליה חשובה בין האקדמיה לפרקטיקה.

מחזירים את הצמחיה לקדמת הבמה
קורס מקצועי בנושא "עיצוב צמחיה בנוף" נפתח 
עוסק  הקורס  ברמת-הנדיב.  החולף  בחודש 
בחיבור שבין המקום לצמחיה המתאימה לו והוא 
הפתוח  הנוף  עתיד  על  להשפיע  מהחזון  נולד 
נוף,  אדריכלי   55 משתתפים  בקורס  בישראל. 
רחב  באופן  ללמוד  במטרה  ומתכננים  גננים 
של  בהיבטים  צמחיה  ותכנון  עיצוב  ומעמיק 
הוא  הקורס  ואסתטיקה.  פונקציונליות  קיימות, 
איגוד  עם  הנדיב  רמת  של  פעולה  שיתוף  פרי 
אדריכלי הנוף, בהובלת המתכננות ענת קאופמן, 
ליאת הדר ודפנה הלביץ. למפגש הפתיחה הגיע 
מיוון אדריכל הנוף תומס דוקסיאדיס, שהציג את 
צמחיה  עיצוב  בתחום  המרשימות  עבודותיו 
מקומי  בצומח  שימוש  תוך  ים-תיכוניים,  בנופים 

והשתלבות בסביבה הטבעית.

ברכות למרדכי ירון
מברכים  והחברים  הנוף  אדריכלי  איגוד  הנהלת 
את אדר' נוף מרדכי ירון ממשרד ירון-ארי החוגג 

את יום הולדתו ה-90.

מהנעשה באיגוד

מתוך קורס מקצועי בנושא "עיצוב צמחיה בנוף" ברמת-הנדיב. צילום: רונית זקס
למטה מימין: מתוך הקורס "עיצוב צמחיה בנוף". צילום: שגיא ליבנה

mailto:artal@technion.ac.il


מדור פרסומי

קיסריה היא עיר נמל יפהפייה שהוקמה בשנים 13-25 לפנה"ס והייתה 
המרכז המנהלי הרומי ביהודה. העיר נקראה על שם אוגוסטוס קיסר. 
הטבע  רשות  בניהול  לאומי  גן  הוא  העתיקה  העיר  משטח  חלק  כיום 
ארכאולוגיות  חפירות  קיסריה.  לפיתוח  החברה  עם  ביחד  והגנים 
העתיקות.  ורשות  רוטשילד  אדמונד  קרן  בשיתוף  באתר  מתנהלות 
למבקרים  ביותר  פופולארי  וגן  טבע  שמורת  הינו  קיסריה  לאומי  גן 
ישראלים ותיירי חוץ וקלט בשנת 2017 712,000 מטיילים. רשות הטבע 
והגנים מנגישה את אתריה לביקורי אנשים עם מוגבלויות ולטיול נוח 

יותר של משפחות עם עגלות ילדים ואוכלוסייה בוגרת.

נגישות שימור שחזור ופיתוח
היקף  רחבות  פעולות  האחרונות  בשנים  נעשות  קיסריה  הלאומי  בגן 
של שימור, שיחזור ופיתוח הנמל ומיתוגו כאתר תיירות מוביל המציע 
חוויה תרבותית משולבת בארכיאולוגיה, היסטוריה עם חוויית ביקור 
ע"י  שנבחרו  המנגישים  השבילים  וגלריות..  קפה  בתי  של  עכשווית 
בטון  סטודיו  של  לבן  כחול  פיתוח   Parkways® מדגם  המתכננים 
במרקם המשמר חוויית הליכה טבעית לאורך הים בהרמוניה תכנונית 

ל-®Studiobeton ניסיון ומיומנות בהנגשת אתרים רבים בארץ, תוך התחשבות מרבית באופיו הייחודי של המקום,
כבוד לסביבה, להיסטוריה ולרווחת המטיילים.

לתת אמת לקבל אהבה

פרויקט הנגשה | נמל קיסריה
הסביבה  עם  רך  במפגש  מתעגלים   Parkways® שבילי  צנועה. 
זורמים בטבעיות,  ובדיאלוג עם ההיסטוריה, מותאמים לסביבת הים, 
יציבים ומשתלבים במופע הכללי של קיסריה; עתיקות חול וים, כאילו 
היו שם תמיד ו"ממעוף הציפור נראה כאילו לא נעשה דבר". השבילים 
יתיידדו עם תא השטח, יקבלו את הפטינה והאוקסיד המקומי וישתנו 

מעונה לעונה עם הטבע. 

בתי כנסת מונגשים
הטיילת מובילה מבית הכנסת העתיק ועד לחיבור עם טיילת החומות 

של קיסריה העתיקה.
הינו  השני  המקדש  בית  תקופת  בסוף  בקיסריה  שפעל  הכנסת  בית 
אחד מעשרת בתי הכנסת הכי עתיקים בעולם)!( שרידי פסיפס נותרו 
ראשוני  שימור  בתחילה  בקיסריה.  היהודית  ההיסטוריה  את  לספר 
ובהמשך הקמת מוזיאון יהודי בקיסריה הקדומה. במסגרת פעילותה 
באתרים  כנסת  בתי   Parkways® בשבילי  בטון  סטודיו  הנגישה 
גנים  קיסריה  הקדומה  סוסיא  נהלל,  עניים,  חרבת  ישראל,  כמקווה 

לאומיים ועוד.

בס״ד

תכנון חלק צפוני והנגשת בית הכנסת: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
תכנון הטיילת בין חומות העיר העתיקה: גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ

Parkways® לריצופי Studiobeton® קבלן ראשי: ש.ח.פארק בע"מ | קבלן מורשה: רוסתום שלאבנה מוסמך
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המשרד
ידי  על   2009 בשנת  הוקם  אורבנוף  סטודיו 
אדריכל נוף ליאור לווינגר עם חזרתו לארץ לאחר 
כעשור בארצות הברית. הסטודיו ממוקם במבנה 
תעשייתי במרכז מטרופולין תל אביב ליד רכבת 
מאמן  גרפיים,  מעצבים  שלנו  השכנים  השלום. 

כושר, מועדון אגרוף, אולפני הקלטות ועוד.

צוות המשרד
צעירים,  סקרנים,  יצירתיים,  המשרד  עובדי 
יום-יום  מגיע  הצוות  ומקצועיים.  מגוונים 
נתניה,  ועד  מירושלים  בארץ,  שונים  מאזורים 
נוף,  אדריכלי  וכולל  מולטי-דיסציפלינרי  והינו 
מעצבות  אורבנית,  מעצבת  אדריכלית,  הנדסאי, 
ניתן  תמיד  בצוות  משרד.  ומנהלת  וסביבה  פנים 

למצוא עובד או מתלמד מאירופה או מארה"ב.
הסטודיו מונה 14 עובדים: רוני, ארז, שרון, שירי, 
כרמל,  אילונה,  נעמי,  ברברה,  נועה,  אביחי,  יהל, 

ענת, אירה וליאור.

על שולחן העבודה
עשייתנו.  עיקר  ושם  הציבורי  במרחב  ליבנו 
הסטודיו מכוון את עבודתו למגזר הציבורי ומשלב 
פרויקטים יזמיים המהווים מנוף לשיפור המרחב 
אינטלקטואלית  לחשיבה  הזדמנות  הציבורי, 
ובחינה של רעיונות וחומרים חדשים. המומחיות 
שלנו היא בצומת של נוף והנדסה, דבר שבא לידי 
ביטוי בתכנון ערים, עיצוב אורבני, ופרויקטים של 

עיצוב בסביבה עירונית, כפרית ומדברית.
פארק  תכנון  את  כוללים  במשרד  פרויקטים 

סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף

הכרמל  שוק  התחדשות  אביב,  תל  בצפון  החוף 
בתל אביב, חידוש והרחבת חלקת גדולי האומה 
חפר(  )אגמון  הציפורים  פארק  הרצל,  בהר 
בסרטן  וטיפול  למחקר  מרכז  לאחרונה,  שנחנך 
בניין  דוגמת  ממשל  מבני  מרפא,  גני  המשלב 
מתאר  תכניות  בירושלים,  המדינה  ומבקר  ג'נרי 
של 7 ערים, שכונות גדולות, קמפוסים ומוסדות 

חינוך ועוד. 

פילוסופיה
חדשני  לעיצוב  ומחויב  מחקר  מבוסס  הסטודיו 
מאמינים  אנו  הציבורי.  המרחב  של  ויצירתי 
ופתרונות  מקיימים,  מקוריים,  מקומות  ביצירת 
ערים,  בפני  הניצבים  לאתגרים  דרך  פורצי 

קמפוסים, פארקים וגנים.
המקצוע,  של  לאבולוציה  מכוונת  עבודתנו 
ובתנועה,  מתפתחת  העת  שכל  נוף  לאדריכלות 
אנו  ואדפטציה.  מהירות  תגובות  המחייבת  כזו 
נעזרים בטכנולוגיות מתקדמות, חומרים חדשים 
מולטי-דיסציפלינריות  אקולוגיות  ומערכות 

ומחברים אותם למקום באמצעות עיצוב.
למקום.  רגישות  ועם  אנשים  עבור  מעצבים  אנו 
לפתח  לנו  מסייעת  שלנו  התכנון  מתודולוגיית 
פרויקט  ולכל  אנושי,  בקנ"מ  חווייתיים,  מקומות 

הזהות הייחודית שלו.

מחקר וחדשנות
בכדי להבין טוב יותר ערים ונופים ולפתח דרכים 
הסטודיו  אותם,  ולבנות  לעצב  לראות,  חדשות 

פיתוח  מחקר,  לצרכי  ותשומות  זמן  מקדיש 
ערך  מביאה  למחקר  שלנו  המחויבות  וחדשנות. 
שלנו,  לפרויקטים  וחדשנות  יצירתיות  מוסף, 
במהלך  הזדמנויות  ולנצל  לזהות  לנו  ומאפשרת 

תהליך העיצוב.
כוללים:  היום  עד  בעבודתנו  מחקר  של  רבדים 
ייצוב  ביולוגיים,  בטון  בפיתוח אריחי  השתתפות 
אריח  שחזור  שיטות,  במגוון  ומדרונות  קרקע 
הכורכר  מצוק  ייצוב  גוריון,  בן  מבית  היסטורי 
ייעור  נופים פגועים, חוסן עירוני,  החופי, שיקום 

עירוני ועוד.
אנחנו מאמינים ביכולת שלנו להשפיע באמצעות 
המשרד  וצוות  הדדית  והפריה  פעולה  שיתופי 
בוועדות  התנדבות  באקדמיה,  בהוראה  מעורב 
הרצאות  כנסים,  ובחו"ל,  בארץ  מקצועיות 

ותחרויות מקומיות ובינלאומיות.
עשירה,  מקצועית  ספריה  מתחזק  הסטודיו 
להליך  ומתעדכנת, שתורמת משמעותית  מגוונת 

התכנון והעיצוב שלנו. 

מעורבות חברתית
של  מסוים  אחוז  קבוע  באופן  משלב  המשרד 
על  דגש  עם  רווח,  למטרות  שלא  פרויקטים 
ותרומה  סביבתית  אחריות  חברתית,  מעורבות 
של  בממשק  ייחודיים  ופרויקטים  לקהילה, 
שימור  שיקום,  המשלבים  ותרבות  מורשת 

והתחדשות לצד חדשנות.
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אחת לחודשיים 
אצלכם במשרד,
כתבות צבע מאת

 מיטב אנשי המקצוע,
וגם עדכונים על 
צמחים חדשים 

ואירועים.




