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 Plan(e)tבגלריה האוניברסיטאית  -אונ׳ ת״א

טקסט מאת האוצרים :ד"ר תמר מאיר וד"ר ספי הנדלר
לפנינו שדה של "צמחים" רובוטיים ,המתחקה אחר תכונותיהם והתנהגויותיהם של צמחים .האמנית ליאת סגל ,הידועה בשימושה המתוחכם בטכנולוגיה ,יצרה
גבעולי ענק שמגיבים לתאורה המשתנה בחלל הגלריה .בדומה לצמחים בטבע ,תנועתם עוקבת אחר האור ומתאימה את עצמה לשינוייו .הגבעולים מצופים
סיבי פחמן ,חומר המשלב איכויות אורגניות ומלאכותיות גם יחד באופן שמעניק להם תחושה עתידנית .תנועתם מבוססת על נתונים מדעיים מתוך מחקרה של
ד"ר יסמין מרוז ,המתמקד בקבלת החלטות ובזיכרון של צמחים .שיתוף פעולה חדשני זה בין אמנית ובין מדענית הופך את היוצרות בנוגע לכל מה שידוע לנו
על צמחים .בעולם הרפואה המצב המכונה "צמח" מתייחס לאובדן של מודעות ,חשיבה ,הכרה ויכולת לקלוט מידע מהסביבה .תפיסה זו מבוססת על טענתו של
אריסטו שלפיה צמחים הם חסרי תפיסה ,אמצעי חישה ותנועה .אבל היום אנו יודעים שכל זה אינו נכון :צמחים קולטים גירויים מהסביבה ואף מגיבים בתנועה.
"טרופיזם" ,תנועת הצמח כתגובה לגירוי חיצוני ,היא עבודה שמערערת על ההיררכיה המוכרת בין הטבע לבין האדם .הצמחים גדלו לממדים אנושיים ונעים
בקצב אנושי .גם הפסקול המכני של תנועתם עומד בסתירה להתנהגותם השקטה והמאוזנת בטבע .זוהי עבודה שמבקשת מצופיה להתבונן בשינויים שחלים
לאורך זמן ובתגובת הגבעולים אליהן .הצמחים ,הנטועים בקרקע ,פועלים כחלק אינטגרלי מרשת רחבה של מינים – בני ברית ויריבים .אף כי הצמחים מתחרים
על משאבים ,הם אינם נאבקים במינים חזקים מהם ויודעים ליצור איזון אופטימלי בין צורך ההישרדות ובין שמירה על סביבתם המיידית .במובן זה יש לנו ,בני
האדם ,הרבה מה ללמוד מצמחים על מערך האיזונים הנחוץ עבור אורח חיים מקיים.
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המודעות הן על אחריות המפרסמים בלבד.
המאמרים בעיתון זה הם על אחריות כותביהם בלבד ומביעים את
דעתם ולא את השקפת המערכת .המערכת אינה אחראית להם.

מאמר מערכת

כביש  - 6כמו בפרויקטי תשתית לאומים רבים ,הפרויקט מלווה בצוותים מטעם מרשויות שמידי תקופה יוצאים לשטח לבחון את הנעשה .לאדריכלי הנוף של הפרויקט יש תפקיד חשוב להסביר
את השלכות התכנון על המרחב .צילום :תמר דראל פוספלד

נוף  -שיתופי פעולה
מעצם שמו ומהותו ,המקצוע שלנו נושא עמו רב-
קוליות ושיתופיות בין דיסציפלינות :אדריכלות
ונוף ,אדם וטבע ,אמנות ומדע.
בגיליון זה נתמקד בעבודת הצוות של אדריכל
הנוף ויועציו משלל תחומים ,תוך דגש על שיתופי
הפעולה הבינתחומיים ,ומגוון השדות בהם נדרש
אדריכל הנוף לתמרן ולגלות ידע והבנה.
המאמרים יחשפו את הפן הפחות גלוי של
הפרויקט ובין היתר יעסקו בתיאום בין היועצים,
הדיונים מאחורי הקלעים ,בהפריה הדדית ,כיצד
משתנים שיקולים בהתאם לקולות ולאינטרסים
השונים בצוות ,מי מוביל ,היכן נדרשת גמישות
ויצירתיות לאור אילוצי התיאום בין הגורמים.
בפרויקטים שנבחרו היתה הפריה הדדית מיוחדת
בין התחומים ושיתוף פעולה שהוביל לפתרונות
מעניינים.
נתחיל בנאום הזכייה בפרס קרוון לשנת  2019של
אדר׳ נוף רחל וינר ,אשר נבחרה לשאת דברים
בשם כל זוכי הפרס .באמצעות מעקב מרתק אחר
עולמה של נמלה היא מובילה אותנו להכרה
בחשיבותו של שיתוף הפעולה הרב-תחומי הנדרש
מצוות התכנון ככלל ובפרט בפרויקט הזוכה עמק
הצבאים.
אדר׳ נוף לב וקסמן ישתף אותנו בעלילה
הפתלתלה בדרך להגשמת פרויקט הספורטק
בעמק הארזים ,אשר דרשה מעורבותו הצמודה של
יועץ משפטי.

אדר׳ נוף ליאור לוינגר מציג את פרויקט לב
לבונטין אשר כלל שיתוף פעולה מיוחד עם יועץ
לביולוגיה ימית והוליד פרט ראשון מסוגו בעולם
של קיר ביולוגי.
אדריכלי הנוף ליאור וולף וויקי גלוברמן משתפים
בפרויקט כסיף  -הקמת עיר חרדית חדשה במדבר,
פרויקט שדרש התנהלות צוותית מקיפה כולל
הישענות על יועץ למגזר החרדי ,יועץ אקלימי
והידרולוג.
אדר׳ הנוף ברברה אהרונסון ואדר׳ מיכל דוקרסקי
מציגות את תוכנית המתאר של שדה דב כדוגמה
לתהליך תכנוני עם שיתוף פעולה מלא בין
אדריכלים לאדריכלי נוף למן ההתחלה ומדגישות
את חשיבות ההשפעה של אדריכל הנוף על
התוכנית משלב מוקדם.
אדר׳ נוף שלומי זאבי מציג את תהליך העבודה על
גן המוזיקה בראשון לציון בעזרת צוות חשיבה רב
תחומי הכולל יועץ מוזיקלי ,מעצב גרפי ואמן ,אשר
הניב דו שיח עיצובי-מוזיקלי-נופי מפרה ויצירתי
במיוחד.
לכבוד שנת  2020ומעבר לעשור חדש נערכו שני
ראיונות המסכמים תקופה ומשתפים בציפיות מן
העתיד – הראשון ,ראיון עם אדר׳ נוף איז׳י בלנק,
יו״ר האיגוד ,המדגיש בין היתר שיתוף פעולה בין
האיגוד לארגוני סביבה בארץ ובעולם ואת
המולטי-דיסציפלינריות ההולכת וגדלה של
אדריכלות הנוף.

בראיון השני נשאלו פרופ׳ טל אלון מוזס ראשת
המסלול היוצאת וד״ר אסף שוורץ ראש המסלול
הנכנס במסלול אדריכלות נוף בטכניון ,על מצב
המסלול ,תובנות וציפיות לעתיד .הראיון מעלה
בין היתר תובנות לגבי חשיבות שיתופי הפעולה
של נוף עם דיסציפלינות אחרות ובמיוחד עם
ארכיטקטורה ,הממשק המתעצם של נוף
ואקולוגיה ושיתוף פעולה חדש הנרקם בין
סטודנטים לנוף לסטודנטים להנדסת הסביבה.
במדור ‘בשדה המחקר׳ יתארחו הפעם ד״ר אור
אלכסנדרוביץ׳ ואדר׳ נוף שחר צור מהטכניון עם
מחקרם החדשני המציע תכנון אקלימי על בסיס
מפות צל המסייעות באיתור אזורים מחוסרי הצללה.
במדור ‘מן הפקולטה׳ נציג את עבודתה של אדר׳
נוף קרן קסלר שהתמודדה בפרויקט הגמר שלה
עם הנושא האקטואלי של הצפות בגעתון.
ובמבט לנוף העולמי נקבל מאדר׳ נוף רויטל שושני
ואדריכלית העיר חדרה ליטל דורי סקירה מלאת
תובנות מסיור התחדשות עירונית בהמבורג
שנערך בספטמבר  2019מטעם המועצה לבניה
ירוקה .את התמונה תשלים ,Eva Henze
אדריכלית הנוף של עיריית המבורג.
אחרון חביב  -אדר׳ הנוף גד ברקאי וחבר ועדת
הביקורת של האיגוד ,יציג את משרדו בפינה גן
כיס.
קריאה מהנה
מיכל ביטון
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או שאולי הפכנו אנו לשותפים שלה ,מי יודע?
וזה אולי ַא ַחד הדברים ַהחשובים שלימד אותנו
שותפות.
ָ
עמק הצבאים ַ -ל ֲחשוב במונחים של
להבין שלמרות הפער ַּבּכלים ,בקנה המידה
ִּוב ְטוָ וחי הזמן ,יש תהליכים ֶש ִמ ְק ָצ ָתם סמויים
ֵמעינינו ,והם אפקטיביים לא פחות ואולי יותר מן
ָהעשייה הגדולה שלנו.
אנו רק צריכים לאפשר את קיומם.
אולי לכך התכוון שלמה המלך בספר משלי,
כשהפנה אותנו ללמוד את ְד ָר ֶכיה של הנמלה
ִ
ּומיכולת התכנון ַלטווח
ְּולהחכים ֵמחריצותה ִ
ָהארוך שלה?
הנמלה מופיעה בתור סמל של חריצות והתמדה
גם במשלים אחרים ,שהמפורסם ֶש ָבהם הוא
המשל על הנמלה השקדנית שנוהגת באחריות
ַלעתידה ,מול ַה ְּצ ָר ַצר ֲח ַסר האחריות ,שרק יושב כל
הקיץ ּומנגן ַלהנאתו ,ואינו דואג להתכונן כראוי
לימות הקור הקרבים ּובאים...

מקבלי הפרסים

נאום קבלת פרס קרוון  2019על
פרויקט עמק הצבאים
אדר׳ נוף רחל וינר

לכאורה כאן הערב הֹוענקו הפרסים דווקא
ַל ִּצ ְר ָצ ְרים  -לעוסקים ְבא ָֹמנות ,במוסיקה,
באדריכלות ּובמחקר אקדמי.
אולם יודע כל ְצ ָר ַצר ,שאֹמנות ,מוסיקה ,מחקר
נוצרים דווקא -
מדעי ,אדריכלות ואדריכלות נוף ָ
ַּב״עבודת נמלים״.
עבודה שנַ ֲעשית בתהליכים סמויים מן העין ,תת-
קרקעייםִּ ,במחילות ּובחדרי ַהחדרים של הנפש,
ַּבעשייה יומיומית ּועיקשת ,בשיתוף פעולה

ּובהפרייה הדדית ,בליקוט מתמשך של זֵ ְרעוני
מענקים וְ ַק ְרנות מחקר.
בטקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית
בירושלים ,אי שם בשנות ה 20-של המאה הקודמת,
אמר חיים נחמן ביאליק :״כל עם שרוצה בקיום
שאין בו בושה ּוכלימה מחויב ליצור תרבות .לא
להשתמש בה בלבד ,אלא ליצור ממש ,בידי עצמו,
בכלים וחומר משלו ובחותמת משלו״.
ַלהבנתי ,דברים אלו מבטאים את ההכרה באחריות
החברתית לקיומה של יצירה תרבותית בתור חלק
מתשתית קיומו של העם.
מן הסתם גם בימים אלו ,בהם ה״אומה״ עוסקת
בעיקר בבניית ה״סטארט אפ ניישן״ ִּובתנועות
ַהחיים הגדולות של פוליטיקה ,כלכלה ּוביטחון,
מתרחשות באותו הזמן תנועות תת-קרקעיות
ּוקטנות יותר ,של יוצרים וחוקרות ,צעירים וצעירים
פחות ,שיושבים ויושבות עכשיו ְּב ַמ ְע ֶּב ֶדת המחקר,
בסטודיו ,מול הלפטופ בבית הקפה ,על בימת
התאטרון או ַּב ֲח ַדר החזרות של האקדמיה
למוסיקה ,ויוצרים  -כדבריו של ביאליק  -תרבות
בכלים משלהם.
ְּוכמו ְלנִ ְמלת הקציר ,אנו נדרשים בתור חברה
לספק להם רק קרקע פנויה ֵמאספלט ובטון,
אדמה תחוחה ּומאווררת ,מאגר זרעים מגוון
וְ עשיר שייתן את מאגר המזון הנדרש לתהליכי
היצירה והמחקר שיוצרים את חיי הרוח של
כולנו...
כי אכן ,יש תהליכים ,שרק צריך לאפשר את קיומם.
תודה רבה.

נמלים בעמק הצבאים

עמק הצבאים .צילום :עמיר בלבן

ב 3-בדצמבר  2019נערך טקס הענקת פרסי עירית תל אביב לאמנות ,מוסיקה מדעים אדריכלות ,וכולל פרס קרוון
לאדריכלות נוף .הפרויקט הזוכה בפרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף לשנת  2019הינו פרויקט עמק הצבאים של אדריכלית
הנוף רחל וינר בשיתוף אדריכלים שי וינשטין וגיל ועדיה.
כבוד סגנית ראש עיריית תל-אביב  -יפו,
גברת ציפי ברנד
כבוד מנהל אגף תרבות וְ א ָֹמנויות ,גיורא יהלום
חברי ועדות השופטים
עמיתייַ ,ח ְתני הפרסים וכלותיהם,
בני המשפחות היקרים ,אורחים נכבדים
התבקשתי על ידי מארגני הטקס לשאת דברים
בשם כל מקבלי הפרסים הערב והתלבטתי ,כיצד
להתמודד עם האתגר ובחרתי בדבריה של רחל
המשוררת :״רק על עצמי לספר ידעתי ,צר עולמי
כעולם נמלה״.
אז ברשותכם ,אבקש לומר דבר על הנמלה.
ובעיקר על זן אחד מיוחד שלה :נִ ְמ ַלת הקציר
המקומית.
נִ ְמלת הקציר היא הנפוצה ביותר בנופי ארצנו.
לרוב נפגוש אותה מתנהלת עם חברותיה
בשיירות ארוכות ,מובילות זרעים אל נקב קטן
באדמה שלצידו תלולית עפר ּומאגר קטן של
פסולת זרעים .הנקב שאליו הן נעלמות מוביל
ִלמחילות עמוקות ,מורכבות ֵמחללים וְ חדרי
6
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חדרים ,הרוחשים פעילות של פירוק ,הובלה,
אחסון ,עבודות עפר ,בנייה ּורבייה .כל זה בעבודת
צוות של פועלים ּ -ובעיקר פועלות  -העובדים
בשיתוף פעולה רב-תחומי.יָ תר על כןְ ,ל ִקני
הנְ ָמלים גם יש השפעה סביבתית .הן משליכות
הקן ,שאריות של זרעים,
פסולת אורגנית ְסביב ֵ
מוץּ ,וקליפות .האדמה המשוחררת שבקינים היא
בסיס מצוין להתפתחות חיידקים ּופטריות
שמפרקים את הפסולת .כתוצאה מכך נוצרת
ְסביב ַקן הנמלים ובתוכו סביבה עשירה במינרלים,
המשמשת בית גידול נוח ַלצמחים החובבים את
המינרלים האלה.
אם כן ,נִ ְמלת הקציר עוסקת גם בהנדסה
סביבתית ובשיקום נופי!
ְּבתהליך ההקמה והתכנון של פארק עמק הצבאים,
שות ַפיי ,שי
ָ
אשר בזכותו עומדים כאן הערב
וינשטין ,גיל ועדיה וְ ָאנוכי ,היה ְלנִ מלת הקציר
תפקיד ומקום של כבוד.
בתור מובילי צוות תכנון רב-תחומי ,תפקידנו היה
תושבי ירושלים  -חלום
להגשים את חלומם של ָ

שעליו נאבקו ּופעלו כמתכננים בעצמם בתהליך
קהילתי יוצא דופן ,שראוי לפרס כשהוא לעצמו-
ַהחלום של שמורת טבע בלב העיר.
תהליך תכנון של פארק טבע וַ הקמתו ֵמציף סוגיות
רבות של הגדרת המושג ושל יַ חסי הגומלין בין
הטבע לבין ָהאדם .בתהליך התכנון וההקמה פעלנו
במתכונת היְ ָחסים שהותוותה עוד מימי בראשית -
אנו בני האדם יודעי כל ,נמצאים על פני האדמה
כדי ל״עבדה ולשמרה״.
במהלך תכנון וביצוע ְר ַחב היקף טיפלנו בתשתיות
הנדסיות ,נטענו עצים ,הפכנו את האדמה ִליצירת
אגַ ֵמי מים חדשים וָ עוד .היינו עסוקים ַּבתנועות
הגדולות של טרקטורים ּוכלי הנדסה ששינו את
פני השטח.
בו בזמן ,מתחת לפני השטח ,עבד מפעל ענקי של
אלפי פועלים ּופועלות .בתנועות קטנות הרבה
יותר ֶהעשיר את הקרקע ,העביר זרעים ממקום
למקום ,והמשיך בשגרת יומו .
ַבעשייה יומיומית ְּובתהליך השיקום והריפוי
הטבעי שמוטמע ָּבעשייה הזאת ,הפכה נִ ְמלת
לשותפה שלנו.
ָ
ַהקציר

רחל וינר ,אדריכלית נוף בוגרת טכניון  ,1987בעלת משרד הפועל בירושלים
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ברוח ספורטיבית
על הקמתו של הספורטק בעמק הארזים לנוכח תלאות משפטיות
אדר׳ נוף לב וקסמן

של התוכנית (סוגיית התשתית הסטטוטורית
לפארקים מטרופוליניים היא סוגיה בה נדרש
לדון בנפרד בהרחבה).
בפארק עמק הארזים נדרשנו להגיע עם תוכנית
מפורטת של הספורטק לוועדה המחוזית לאישור,
כתנאי להיתר הבנייה .ושם חיכתה לנו הפתעה.
הבנו שכל התהליך המולטי-דיסציפלינארי ,עם
יועצי הספורט ,האקולוגיה ,ההידרולוגיה ועוד,
הולך להתגמד מול האתגר שעומד לפנינו ...שכן
הסתבר לנו שבשנה הקרובה אנחנו הולכים לחיות
בזוגיות מאד צמודה עם יועץ מסוג אחר  -יועץ
משפטי.
עם הגעתנו לדיון במליאת הוועדה המחוזית
פגשנו כמה גברים בחליפות ,עם מגבעות ועברית
בהיגוי משונה .היו אלו הרב יחיאל רודמן ,חבר
מינהל קהילתי שכונת רוממה ,הרב אפרים שוורץ,
חבר מינהל קהילתי שכונת מעלה רמות והרב
אליהו פנט.
במהלך הדיון הרבנים הוצגו כמתנגדים לתוכנית
הספורטק ופרשו את מהות ההתנגדות .ההנהגה
החרדית של השכונות לא מעוניינת בהקמת
הספורטק ,אשר למרות ריחוקו היחסי משהשכונות
החרדיות ,הוא עדיין נצפה מהן ומהווה מוקד
תרבות שלילית המנוגדת לערכי תושבי השכונות.
היה אפשר להתייחס לטענות של הרבנים הנכבדים
בביטול  -כעוד גחמה של המאבק החרדי על
המרחב הציבורי .ואפשר היה גם לקרוא בין
השורות שאלות מהותיות ואוניברסאליות ,כמו למי
שייך המרחב הציבורי? איפה מתחיל ונגמר מרחב
ויזואלי של שכונה? מהם מדדים לפגיעה באורח
החיים של הקהילה? ועוד שאלות רבות.
תכנית ספורטק עמק הארזים

ספורטק עמק הארזים – קמפוס
ספורט ע"ש קראפט
בעשור אחרון ,עיריית ירושלים מפתחת
באינטסיביות את פארק ירושלים  -פארק
מטרופוליני הכולל ארבעה פארקים המקיפים את
העיר מכל עבריה ומשתרעים על שטח של 15,000
דונם :עמק הארזים ,עמק מוצא ,עמק רפאים ונחל
צופים .הפארקים מכילים שטחי יער נרחבים,
שטחים טבעיים לשימור ,אזורי חקלאות ,עמקים
וערוצי נחלים ,ומציעים מגוון רחב של פעילויות
לציבור :פנאי ונופש ,טיילות ,אזורי משחק ופעילות
אקסטרים ,רכיבת אופניים ,חיבור לערכי טבע,
מורשת וארכיאולוגיה.
בפאתיו הצפוניים של פארק עמק הארזים ממוקם
הספורטק  -קמפוס ספורט ע"ש קראפט ,מתחם
ספורט לקהילה הירושלמית הכולל  100דונם של
מגרשי ספורט ,פנאי ונופש .הפרוגרמה של
המתחם גובשה ונבחנה בקפדנות בשיתוף עם אגף
הספורט של עיריית ירושלים תוך התבוננות רחבה
של במכלול הצרכים העירוניים.

גיבוש הפרוגרמה
נקודת המוצא התכנונית היתה ירושלים כבירת
הכדורגל של ישראל .בעיר פועלות עשרות רבות
8
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של קבוצות בליגות ארציות וקבוצות חובבים –
עובדה אשר השפיעה באופן מהותי על גיבוש
פרוגרמת המתחם .התמקדות זו הובילה בין היתר
להחלטה לתכנן ולהקים בספורטק את המגרש
התקני הראשון בארץ לפוטבול בעידוד ובתמיכת
משפחת קראפט אשר שנים רבות מלווה במסירות
פיתוח ספורט זה בארץ.
שיקולים פרוגרמטיים נוספים כללו מענה לצרכים
של מגוון אוכלוסיות רחב :חילונים ודתיים ,יהודים
וערבים ,ספורטאים מקצועיים וחובבנים ,שיוכלו
לקיים מפגש חברתי בלתי פורמלי ושוויוני.
הושקעה חשיבה רבה בהנגשת האתר לתחבורה
פרטים וציבורית על מנת לאפשר לכל תושבי העיר
ליהנות ממנו.

התמודדות עם אתגרי הסביבה
הספורטק ממוקם על גדתו המזרחית התלולה של
נחל שורק ,מוקף בחורשות ומטעים ותיקים.
נדרשה מלאכת מחשבת מורכבת לשלב שלושה
מגרשי כדורגל בגודל תקני ,שבעה מגרשי כדורסל,
אזור משחקים ,אזורי התעמלות וכושר ומבני
שירות בטופוגרפיה ההררית .בהתמודדות זו
שאבנו השראה מעקרונות תכנון קלאסיים של
אחוזות חקלאיות גרקו-רומיות ,אשר כללו הצבת

משטחים רחבים בסוליה תחתונה של המדרון,
מדפי קרקע משניים מעליהם ומבנים נישאים
בחלק העליון .כמו כן אומץ עיקרון השלד
האורטוגנאלי של הקומפלקס אשר מקנה לו
בהירות בהתמצאות ,הוד מרחבי ואופי אדריכלי
מרשים.
האתר הוא חלק מאזור בעל ערכי טבע משמעותיים,
ערוצי ניקוז אזוריים ,גדות נחל עם חי וצומח
ייחודיים ,להקות צבאים .בהכוונה של צוות
אקולוגים ,שולבו בפרויקט מסדרונות אקולוגיים,
הצומח הטבעי שוקם ועובה ,והוסדרו ערוצי זרימה
טבעית ששזורים הרמונית בתכנון הקמפוס.
התוצאה הסופית הניבה תגובות אוהדות ביותר.
הקמפוס פעיל מאד מיומו הראשון ,מושך
משתמשים רבים מכל הסוגים ,משתלב באופן
אורגני במרחב הפתוח והטבעי של הפארק ,נצפה
מעורקי התחבורה הראשיים ומוסיף לתדמיתה
העכשווית של ירושלים.

התהליך התכנוני מאחורי הקלעים
החזות הפסטורלית העכשווית של הספורטק,
הנח בהרמוניה בעמק הארזים ,משכיחה את
המורכבות ,את המתח ואת מאבקים שהתנהלו
בוועדה המחוזית ובוועדת הערר במהלך אישורה

בדיון נכח צוות המתכננים ,חברי הוועדה וגם
עורכת הדין שרון מנדלבאום מהלשכה המשפטית
של עיריית ירושלים .מאותו רגע התחלנו תיאום
ושיתוף פעולה שהמתכננים בדרך כלל מסתייגים
ממנו  -תיאום עם היעוץ המשפטי.

והסטטוטוריות שרק היה אפשר לעלות בממשק
בין התכנון המפורט לבין מסמכי התב"ע ועוד יותר
חמור לבין תחיקת התכנון .בין הסוגיות והשאלות
הופיעו גם כאלו שלכאורה כולנו יודעים את
התשובות עליהן ,אך התברר שבראיה דרך
הפריזמה המשפטית היבשה התשובות הידועות
לא תמיד עומדות במבחן.

לצערנו או למזלנו הוועדה הנכבדה שבראשה
מתכננת המחוז ,שירה תלמי ,לא נתנה מענה
לשאלות המהות המשתמעות מטענות המתנגדים,
אלא פסקה לאשר את התוכנית .בסיכום הדיון
נכתב" :בפתח ההתייחסות לטענות המתנגדים,
תציין הוועדה כי רוב הטענות שהועלו בפניה
מתייחסות לעצם ייעוד השטח לשימוש של מוקד
פנאי ונופש (ספורטק) .הוועדה תבקש להבהיר
בהקשר זה כי יעוד המתחם לנופש פעיל וסימונו
לספורטק נקבעו במסגרת התוכנית המאושרת
(היא תוכנית  )12,000וכי שאלת ייעוד המתחם
אינה חלק ממסגרת הדיון".
פסיקה זו מצאה דרך לא להתייחס אל הטענות
ומבחינה ביורוקרטית במידה רבה בצדק .אך
המתנגדים קלטו את המסר .הם הבינו שלא
מתכוונים להתייחס לטענותיהם ברובד ערכי-
מהותי אלא מנהלים מולם תהליך בירוקרטי-
משפטי .הם התעשתו מהר מאד ועלו לשלב הבא
של המשחק ,שלב וועדת הערר.
לוועדת הערר לתכנון ובנייה שבראשה עומד עורך
דין אליעד וינשל ,הוגש ערעור על ידי המכובדים
עם המגבעות .בערעור זה כבר לא נשאלו שאלות
מהות ,אלא הועלו כל הסוגיות המשפטיות

המתנגדים שאלו:
כיצד נמדד גובה קיר תומך לגביו יש הגבלה
בתב"ע?
האם חציבה ניצבת דינה כקיר תומך?
האם במקרה של מספר שצ"פים סמוכים זה לזה
מותר לתת מענה לתקן חניה בראיה כוללת או
חייבים להתייחס לכל שצ"פ בנפרד?
האם שטחי הצללה בפארק מחייבים זכויות בנייה?
האם שצ"פ יכול להנות מ"תקנת הפרגולות"
הפותרת מהגשת היתר לפרגולות
עד  50מ"ר?
באיזה מקרים יש חובת שיתוף הציבור?
כיצד להפעיל תקני חניה בשטחי נופש פעיל ,לפי
השטח או לפי צפי מבקרים באירוע מקסימלי?
כיצד לפרשן סתירות בין תשריט התב"ע לבין
הוראות התוכנית?
האם תוכנית בינוי ופיתוח שאושרה בוועדה
מיוחדת במחוזית דינה כתוכנית בינוי רגילה או
דינה כחוק?
ועוד שאלות רבות אותן אנחנו המתכננים היינו
שמחים לא לברר משפטית נטו אלא להישאר עם
הנורמות המקובלות ,כי התשובות המשפטיות
לרוב מפתיעות בחומרתן.

תלאות משפטיות בדרך להגשמת
הפרויקט

סוף דבר
עברנו דרך ארוכה במבוכי תחיקת התכנון עם
הפרויקט ,יותר משנה פתחנו את היום וסגרנו אותו
עם שיחה מעורכת דין שרון מנדלבאום .התפשרנו,
ויתרנו ,שינינו ,בדקנו שוב ,פירטנו יותר ,אספנו
חוות דעת ...וכל זאת על מנת להבטיח שהפרויקט
לא יידרס על ידי מכבש חוקתי ובירוקרטי וייצא
לפועל לקראת המכביה .2017
היתה גם עוד מטרה חשובה ,להימנע מפסיקות
מחמירות ולא ליצור תקדים פסיקה שעלול

להשליך על פרויקטים עתידיים .לא הגענו לשום
הסכמה .אלא נאלצנו לעמוד בכל דרישות התב"ע
עם הפרשנות המחמירה ביותר שלהן .היה אפשר
להילחם על הפרשנות המקלה המקובלת ,אך לא
היה לנו זמן לכך וגם רצינו שדיון זה יעבור בשקט.
לבסוף עמדנו בלו"ז ומשחקי מכביה התקיימו
במגרשי הספורטק.
אינני יודע האם הדרך היתה נכונה ,האם היה נכון
להתמודד עם המתנגדים במישור הטכני החוקתי.

גם איני משוכנע כי אילו הם היו מקבלים תשובות
מהותיות לשאלות המהותיות שלהם לגבי המרחב
הציבורי ,זה היה מניח את דעתם.
בסופו של יום הדיון שהתפתח היה בלתי נמנע,
והעלה על פני השטח את הצורך בגיבוש מענה
יסודי לגבי הבעלות על המרחב הציבורי ,שיוכו
לציבור מסוים ,זיקת המרחב לאורח החיים של
הקהילה ,וגבולות המרחב הקהילתי והכלל
עירוני.

יוזמי הפרויקט :עיריית ירושלים ,הרל"י ,חברת מוריה | ניהול הפרויקט :דבלמן-פרצלינה ניהול פרויקטים
מתכנן ראשי :שריג-וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ :לב וקסמן ,טטיאנה קוסקובה ז"ל ,איליה יהודובסקי
צוות מתכננים :יוסי בן נעים – אדריכלות המבנים ,אברהם סביליה  -קונסטרוקציה ,אייל קראוס  -תנועה ,לביא נטיף – ניקוז והידרולוגיה
חברה להגנת הטבע – אקולוגיה ,איטקין-בלום – חשמל ,אברהם בלאו – מים וביוב ,רונן שמואלוביץ – מגרשי כדורגל
ביצוע :שפע טוב חברה לבנייה
צילומים :שריג-וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
לב וקסמן 1992-1999 ,לימודי אדריכלות ובינוי ערים באקדמיה לאדריכלות ביקטרינבורג ,רוסיה .בוגר הטכניון 2001
אדריכל נוף במשרד גדעון שריג אדריכלות נוף תכנון עירוני מ ,1999-מ 2014-שותף במשרד שריג-וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
10

פברואר  | 2020גליון 74

שימוש במגוון צמחים מטפסים ונשפכים בכיסי הקיר הינו רק אחד ממאמצי המחקר שנמשכים גם כשנתיים לאחר השלמת הפרויקט .צילום :ליאור לווינגר

חצר לב לבונטין
אואזיס אורבני בתל אביב
אדר׳ נוף ליאור לווינגר
"עיצוב מעולה הינו מערכת יחסים רב שכבתית בין האדם וסביבתו" (נאוטו פוקסאווה ,מעצב)
על רקע ההתמודדות שלנו עם שינוי האקלים,
והרצון לייצר ערים חסונות וסביבה טובה ובריאה
יותר ,הפרויקטים האדריכליים והאורבניים
המרתקים ביותר בעולם כיום הינם אנסמבל של
דיסציפלינות שונות .חצר לבונטין ,הינו פרויקט
קטן וצנוע בכל קנה מידה ,בו צוות התכנון ניסה
להפגין יצירתיות ,לבחון רעיונות חדשים ,ולשאוף
לעיצוב איכותי ברוח הפרויקטים פורצי הגבולות
בעולם.
פרויקט לב לבונטין הוא פרויקט מגורים מעורב
שימושים בדרום תל אביב ,הכולל  71יחידות דיור
מעל חזיתות מסחריות .המבנה תוכנן ע"י האדריכל
גידי בר אוריין .הטיפולוגיה הייחודית של המבנה,
המוכתבת ע"י המגרש שצורתו משולש ,יצרה חצר
פנימית – אואזיס אורבני על גג חניון.
הצוות המולטי-דיסציפלינרי של המתכננים כלל
אדריכל נוף ,אקולוגים ימיים ,מהנדסים המתמחים
במיחזור מים ,יועצת השקיה מנוסה ,יועצת תאורה,
ויועץ מומחה באבן.
תכנית פיתוח .קרדיט :סטודיו אורבנוף
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שורת עצי לימון בהדלייה מוביל לשלוש הלובאים
שנעגנים על הגן התחום .צילום :עמית גרון

הצוות פיתח גישה יצירתית להתמודדות עם אתגרי
האתר :צורתו ,קנה המידה שלו ותנאי האור ,בכדי
לייצר גן אינטימי ,מיקרו-אקלימי ונעים לשהייה.
בפרויקט מספר אסטרטגיות מקיימות וחדשניות,
הכוללות קציר מי מזגנים ,ההופכות את החצר
לאואזיס אורבני בו הדיירים "יוצרים" את המים
המביאים חיים וטבע ללב הגן התחום.
אולי הסיפור המעניין ביותר של הפרויקט הוא
שיתוף הפעולה ארוך השנים והמפרה שלנו עם
האקולוגים הימיים ד"ר עידו סלע וד"ר שמרית
פרקול .היכרות מקרית באוניברסיטת תל אביב
ב ,2010-הובילה לשיתוף פעולה ראשון – פיילוט
להעצמת הדגה בנמל יפו (הוקם ב  ,)2018ולאחריה
זכייה משותפת במקום השני בתחרות החשובה
ביותר בעולם בתחום האקולוגיה הימית
( .)THE SAVANNAH OCEAN EXCHANGEאת
ההצעה הובילו האקולוגים הימיים ,ועיקרה היתה
בחינה של רעיון להחלפת קירות ים ושוברי גלים
מבטון סטנדרטי במטריצת בטון חדשה ומחוספסת
המותאמת לעולם החי .חספוס הבטון הוא תכונה
חשובה וחיונית לגיוס דגה (השלב בו הופכים
הדגיגים הצעירים לבוגרים).
לאחר התחרות ,שוחחנו על פוטנציאל אריחי בטון
בעלי מטריצה דומה לשימוש יבשתי .ב2011-
ביצענו פיילוט במסגרת גן שמשרדנו תכנן בתל
אביב ,ובאותה שנה שילבנו את האריחים בהצעה
הזוכה של משרדינו לתכנון פיתוח בניין מבקר
המדינה בירושלים .בתכנון ,הצענו שקיר החצר
האנגלית התוחמת את הספריה של בניין המבקר
יחופה באריחי קיר ביו-אקטיביים .כל אריח בגודל
 30X30יכול להחזיק כחצי ליטר מים .מטריצות

בחירה בתאורה תלויה בכדי לחזק תחושה של סימטה אורבנית בחלל הכניסה .הוא תורם לקנה המידה של החצר ויוצר
סביבה ,חמימה ,נעימה ואינטימית בחצר .תאורת הדגשה נוספת בצמחיה בתחתית הקיר .צילום :עמית גרון
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דיאגרמת קציר מי מזגנים של הפרויקט – במשך  9חודשים בשנה הדיירים מייצרים את כל המים המשמש את אלמנט המים ואת צרכי ההשקייה של הפיתוח .קרדיט :סטודיו אורבנוף

הבטון הייחודיות תומכות בפיתוח טחב ,עפצים
וצמחיה מטפסת ,בד בבד עם עמידה בסטנדרטים
הכי מחמירים של בטון קונסטרוקטיבי.
במהלך ביצוע בניין מבקר המדינה ,עידו ושמרית
פיתחו גם מודל של אריח שהינו כיס שתילה
ופרויקט חצר לבונטין ב 2015-היווה הזדמנות
מצויינת להשתמש בו .בהיקף בניין לב לבונטין
ישנה חזית מסחרית והדופן האחורית של המסחר
יצרה קירות אטומים בגובה של  5מטרים ,אתגר
עיצובי גדול .בהשראת ערוגות הבטון הנטועות
של אדריכל הנוף הברזילאי האייקוני ,בורלה
מרקס ,הצענו שהקיר הארוך בחצר יחופה לכל
אורכו באריחי הקיר הביו-אקטיביים עם כיסי
שתילה.
קו טפטוף בראש הקיר מרטיב את הקיר ,והמים
המתאדים במהלך היום מורידים את הטמפרטורות
בחצר בין  2-13מעלות באמצע אוגוסט ,ביחס
לרחובות שמסביב (תוצאות מדידה באמצעות
חיישנים בחודשים  – 6-8/2017מחקר אותו יזמו
וביצעו האקולוגים הימיים).
גם בשנים שלאחר השלמת הפרויקט ,הגן תיפקד
כמעבדה עם מחקר מתמשך במיתון אקלים ,בטון,
מים ,צמחיה .הקשר הייחודי בין אדירכל הנוף,
החוקרים ,האדריכל ,יועצת התאורה ,יועצת

ההשקיה ,הלקוח ומנהל התחזוקה ,היו מפתח
להישגים הלא מבוטלים של הפרויקט שאף זכה
להכרה בכנס העיצוב העולמי במונטריאול ב.2018-
שיתוף הפעולה עם האקולוגים הימיים הראה לנו
את הפוטנציאל שיש לחוסן ימי לתרום לחדשנות

ויצירתיות בתכנון המרחב הציבורי העירוני ,והוא
מעלה מחשבות לגבי האפשרויות לקחת את
המודל הזה צעד נוסף לתכנון בסביבה מדברית.
בנוסף ,למדנו שיעור נוסף על היכולת של מדע
להעצים עיצוב ולמלא אותו בתוכן ומשמעות.

החלק הדרומי של החצר הוא באזור בו "הבנין נפתח" ,ונוצרים תנאים אידיאליים לגן ים תיכוני עשיר בתבלינים ,טקסטורות
וצבע .צילום :ליאור לווינגר

קרדיט לפרויקט :סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף ,בר אוריין אדריכלים ECONCRETE ,ד"ר עידו סלע וד"ר שמרית פרקול ,מתכננת השקיה טובה לוינוב ,מתכננת
תאורה אורלי אברון אלקבס ,מנהל הפרויקט אבי חכימי ,מזמין העבודה זיסי הצובאי ,מנכ"לית לב לבונטין.
אדריכל הנוף ליאור לווינגר הוא המנהל והבעלים של סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף ,ויועץ של האיחוד האירופי לפתרונות של מערכות מבוססות טבע ליצירת
חוסן עירוני.
14
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ליצור גירויים עיצוביים היכולים לתרום לשפה
העיצובית של הגן .המספר  5קיבל חשיבות עקב
חמשת השורות המהוות את המסד לכתיבת
המוזיקה  -מוטיב ששימש בין היתר את דורון
ודליה לעיצוב שלטי המידע שבפארק.
התווים ככלל משמשים אלמנט חוזר לכל אורך
הטיילת הראשית .בחירת היוצרים ואופן הפריסה
שלהם לאורך הפארק היו תוצר של דיאלוג עם
צוות התכנון על האופן שבו המוזיקה משתלבת
בפארק .בחנו את האפשרות לשלב מוזיקה
המשתנה באופן אקראי ,בדומה לאופן שבו
מקשיבים לאפליקציות מוזיקה למיניהן ,או לפי
מוזיקאים ,אבל בסופו של דבר הוחלט ליצור סדר
כרונולוגי מהמוזיקה הקלאסית ועד למוזיקה בת-
זמננו .לפיכך נבחרו  13יוצרים להצגה בגן ,בסדר
היסטורי כרונולוגי כאשר הכניסה מזוהה עם שופן
ובטהובן ,וככל שמתקדמים בגן מערבה או מזרחה
נחשפים למלחינים נוספים המאפיינים תקופות
יצירה עדכניות יותר .הקצה המערבי ,מוקדש
למלחין ומבצע הג׳ז מיילס דייויס וליד מגרש
החניה בקצה הגן מופיעה הקדשה ומתנגנת
המוזיקה מתחנת הרדיו הצבאית גלגל״צ ,המהווה
סמן מרכזי בהשמעת הטעם המוזיקלי העכשווי.
המים כמקור של חיים ,תנועה וצליל באים לידי
ביטוי בפסנתר מים המשמש כבריכה ומערכת

השראה

מפלים במרכזו של הפארק ,משטח ג׳טים לפעילות
משחק של ילדים ,אמת מים אורכית לאורך טיילת
הפארק הראשית ומזרקת נבל המים בעיצובו של
איליה שפירו המהווה מוקד מרכזי בגן ארבעת
העונות המוקדש למלחין אנטוניו ויולדי וליצירתו 4
העונות .עיצוב המזרקה היה אף הוא תוצר של
הפריה הדדית שהחלה ממחשבה על אלמנט מים
המאפיין את התקופה שבה יצר ויולדי – המזרקה
נמצאת באזור המוקדש ליוצר ויצירותיו – או לסוג
המוזיקה שלו (הצמחיה למשל מבטאת את חילופי

פרט שילוט

העונות ומדגישה מנעד של פריחות המשתנה בין
עונות השנה) ובסוף הוחלט לדבוק בכלי קלאסי –
הנבל כנושא העיקרי של המזרקה.
המקצב בא לידי ביטוי ,בין היתר ,במערכת של
אלמנטים להצללה מבטון ,שפותחו ויוצרו בשיתוף
עם חברת אקרשטיין במיוחד עבור פרויקט זה -
בקבוצות של  - 12בהתאמה למקבץ הקלידים
השחורים שבפסנתר ,במקצב שדרות הברושים,
במקצב הפרדסים ,ובמקצב היוצרים ויצירותיהם,
בהתאמה.

פינת מדיטציה ע"ש לאונרד כהן

מזרקת הנבל

תוכנית מוקדמת

ביקור התזמורת:
גן המוסיקה ראשון לציון
אדר׳ נוף שלומי זאבי
גן המוזיקה הינו גן רובעי שפותח בשנים
 2013-2014אשר חולק כבוד למוזיקה ככלל
ומוזיקה קלאסית בפרט .הגן תוכנן בדרומה של
העיר ,כחלק ממהלך של הוספת שטחים ציבוריים
פתוחים לעיר הוותיקה – מהלך שיזם ראש העירייה
דב צור כשנבחר לקדנציה הראשונה שלו ,לחיזוק
השכונות הוותיקות בעיר .השטח שנבחר נמצא
בגבול השטח העירוני הבנוי עם אזור הנופש
המטרופוליני הדרומי ,והוא משתרע על כ 20-דונם
של רצועה ליניארית באורך של כ 500-מטר וברוחב
של  40מטר.
השטח נמצא בצמידות לשרידי פרדסים שהיוו את
מרכיב הנוף המרכזי של ראשון לציון בילדותי ,עד
לפיתוחה המואץ שהחל בשנות ה .70-הוא נמצא
גם בקרבה יחסית למרכז העיר וללב ההיסטורי
שלה ולקונסרבטוריון למוזיקה שבו  -כבן העיר -
התוודעתי לאהבת ולנגינת מוזיקה.
16
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לאור נתונים אלו ,רק טבעי היה שהמוזיקה תשמש
כמקור ההשראה לגן ותהווה את הנושא המרכזי
שבו .במקביל ,מתייחס הגן לנופיה ההיסטוריים
של העיר המתאפיינים בפרדסי הדרים ושוברי
רוח של שורות ברושים .לפיכך ,עיצובו שואב
השראה אסתטית ממאפיינים אלו הבאים לידי
ביטוי לא רק בהרכב הצמחי של הגן אלא גם
באופיו ובשימוש באמצעים המזכירים נוף
פרדסים כדוגמת אמות המים בהן השתמשו
להשקיית הפרדסים בתקופתה של ראשון
כמושבה חקלאית.
אמנם מדובר בגן המשמש בעיקר את הקהילה
המתגוררת בסביבתו המיידית ,אבל נעשה פה
ניסיון לצקת תכנים נוספים לגן המשמש בדרך
כלל כמקום מפגש ,משחק ופעילות חברתית כך
שימשוך גם קהלים נוספים במעגל הרחב יותר
וכמוקד עניין לכלל תושבי העיר .המוזיקה משמשת

השראה לגן במגוון היבטים ,כאשר הבולטים
שבהם הם קצב ,תנועה וצליל.
תוכנית הגן שואבת את השראתה הצורנית
מצורתו של הפסנתר ,כאשר הקלידים הלבנים
משמשים כאזורי פעילות וגנים ייחודיים
המוקדשים ליוצרים מוזיקליים ,ואילו הקלידים
השחורים מהווים פרדסי פרי הדר התחומים
באמת מים – המתכתבת עם האמות ששימשו
להשקית הפרדסים וניזונו מבארותיה של העיר.
עם גיבוש הסקיצה הראשונית ותפיסת התכנון של
הגן הורחב צוות החשיבה התכנוני לתזמורת
שלמה שכללה יועץ מוזיקלי – ניר ברנד ,מעצב
גרפי – דורון גומפרט וצוותו ומעצב מוצר ואמן –
איליה שפירו .הרחבת הצוות ושילוב של יוצרים
מתחומים מגוונים הוביל לדיאלוג על התכנים אך
בה בעת גם על נושאים עיצוביים .לחלל האוויר
נזרקו רעיונות מתחום המוזיקה ,למשל ,על מנת
פברואר  | 2020גליון 74
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רובד נוסף של השכבה המוזיקלית הינו צלילי
המוזיקה הניתנים לשמיעה באזורי הישיבה
באמצעות רמקולים המנגנים את יצירותיהם של
היוצרים המיוצגים בגן .אפשרות נוספת להאזנה
למוזיקה היא על ידי מכשירי הטלפון החכם
האישיים באמצעות התחברות לאתר הגן ,ובעזרת
סריקת הקודים על שלטי ההסבר ,החושפים את
המשתמש למוזיקה הרלוונטית ולמוזיקה נוספת
של המלחינים המיוצגים בגן.
התנועה בגן מתנהלת בעיקר בטיילת הראשית
העשויה בטון אדריכלי ,החוצה את הגן ממזרח
למערב ,באורך כולל של כ 500-מטר ומאופיינת
בתוויים המוטבעים במרצפי הבטון של יצירות
קלאסיות ,כ 1000-מרצפי בטון במספר ,השונים
זה מזה בהתאמה ליצירות הספציפיות .בין
היצירות המופיעות ניתן למנות את מפצח
האגוזים של צ’ייקובסקי ,חליל הקסם של מוצרט,
עראבסק של דביוסי ,ועוד .ליודעי קריאת תווים
מתאפשרת קריאת התווים של היצירות הללו
ואחרות על גבי הריצוף תוך כדי התנועה בפארק.
לצורך כך פותחה טכניקה ייחודית בשיתוף עם
טיילת התווים

קונצרט הפתיחה

חברת אקרשטיין ליצירת תבניות מגומי השונות זו
מזו ,שנחתכו בחיתוך לייזר ,ושימשו ליצירת
מרצפים ייחודיים ,כאשר כל אחד מתאים ליצירה
הרלוונטית.
בנוסף קיים מסלול ריצה בצידו הדרומי של הגן,
ומסלול שיטוט מחומר מקומי בפרדסים ובגנים
הייחודיים בחלק הצפוני ,בקרבה לאזורי המגורים
הגובלים בפארק .גנים אלו משמשים כאזור חיץ
המקטין את ההפרעה לדיירים השכנים .אזורי
הפעילות לעומת זאת הורחקו דרומה ,להבטחת
מרחק סביר מדופן המגורים.
מתקני המשחק עוצבו אף הם ברוח הנושא
המוזיקלי ,בנוסף על היותם מוקדי משחק ופעילות
לרווחת המשתמשים ממגוון הגילים .כתוצאה מכך
המשתמש בגן יכול להנות מפעילות של משחק,
ריצה ,קפיצה ,ישיבה במרחב הפתוח ,לשכב על
הדשא כמו בכל גן עירוני ,אך בה בעת לספוג רובד
נוסף שהגן מנסה להקנות למשתמשים והוא
הרובד המוזיקלי.
הגן נפתח בקונצרט פתוח באמפי המרכזי בביצוע
התזמורת הסימפונית ראשון לציון בניצוחו של ניר
ברנד ,היועץ המוזיקלי של הגן ,שהיווה סיום הולם
לחגיגת התכנון התזמורתית של צוותי התכנון
והביצוע.

ערב הפתיחה

צילומים :מנעד תכנון נוף בע"מ
תכנון אדריכלי – מנעד ,שלומי זאבי ,רומן כץ ,אבי ששון ,דוד ערן ,אורנה מירום | ייעוץ מוזיקלי  -ניר ברנד | עיצוב גרפי – דורון גומפרט ודליה זגורי
עיצוב מתקני משחק מוזיקליים ומזרקת הנבל – איליה שפירו | יזם – עיריית ראשון לציון ,אורי זיגרון ראש אגף שפ”ע | פיקוח– חיים ימין
שלמה זאבי ,אדריכל נוף ומרצה בכיר
 1988-1990תואר  A.L.Mבאדריכלות נוף עם תעודת הסמכה בעיצוב עירוני אוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה ,ארה"ב ,המחלקה לאדריכלות נוף ()1990
 1981-1985תואר  A.L.Bבאדריכלות נוף ,בהצטיינות הטכניון ( .)1985משנת  1991שותף ומנהל ,תכנון נוף בע"מ .משנת  2008מייסד ושותף במנעד.
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כסיף – עיר חדשה במדבר
אדר׳ נוף ליאור וולף ,אדר׳ נוף ויקי גלוברמן

בשנת  2007התקבלה החלטה על ידי ממשלת
ישראל בדבר הקמת יישוב עירוני חרדי בנגב.
ההחלטה באה לתת פתרונות דיור למגזר החרדי
ולעידוד התיישבות בנגב.
בתהליך שארך מספר שנים ובהמלצות של
המועצה הארצית לתכנון ,ולנת"ע והוועדה
המחוזית לאישור שינוי מס'  3לתמ"מ (תוכנית
מתאר מחוזית מחוז הדרום)  ,23/14/4צוות תכנון
רב מקצועי החל בתכנון תוכנית מתאר כסיף.
השטח שנבחר ליישוב העתידי ממוקם בבקעת
ערד ,דרומית-מערבית לגן הלאומי תל ערד.
התוכנית גובלת מדרום בכביש  31וביישוב כסייפה
וממזרח בכביש  .80גבולה המערבי של התוכנית
מוגדר על ידי נחל קריות.
תוכנית המתאר התוותה מטרות בתחומים
השונים ,ביניהן התאמת המרקם העירוני והשכונתי
למבנה החברתי ולאורח החיים והערכים של
הקהילות החרדיות ,יחד עם פרישה מותאמת של
מבני ציבור ושירותים עירוניים ,תכנון פיתוח בר-
קיימא מותאם לתנאי הקרקע ,הניקוז והאקלים
של הסביבה המדברית .כל זאת בשילוב ובתאום
של המערכות השונות כגון התחבורה והתשתיות
ההנדסיות.
בשנת  ,2017עם התגבשות תוכנית המתאר ,החל
תכנון של רובע א'' ,רובע ראשונים' ,ראשית בהכנת
תוכנית בניין עיר (תב"ע) ובמקביל ,תוכנית בינוי
פיתוח בקנה מידה .1:500

תוכנית מתאר כסיף ,עורכי התוכנית דונסקי אדריכלים ,עורכי נספח הנוף שלמה אהרונסון אדריכלים

הדמיית בינוי למגורים ,הדמיה אדריכל עמי שנער ,מן שנער אדריכלים

תת שכונה ברובע ראשונים עם שצ"פ מרכזי ושצ"פים קטנים 'סף בית'

התווית עקרונות תוכנית המתאר בתכנון עירוני
ליישוב חדש באזור לא מופר ובתנאי סביבה
ואקלים מאתגרים ,מצריך למידה והעמקה בתחומי
התכנון השונים ,כך שלמעשה כל אחד מהיועצים
בתורו ובתחומו הניח את אבן הדרך הראשונה
בהתאם לסוגיה שמונחת על שולחן העבודה.
שטחו של הרובע הראשון הוא כ 2500-דונם ,ימנה
כ 5200-יחידות דיור וכולל את מרבית מרכיבי
העיר כגון הכניסות הראשיות וקטע מכביש
הטבעת המרכזי הקושר את כל הרובעים .בנוסף
למגורים ,יקומו בשלב הראשון אזורי התעסוקה,
הלוגיסטיקה ,וקטע מהמע"ר ,יחד עם חלק מהותי
מהפארק העירוני .הרובע מחולק לחמש שכונות
וביניהן מרכז רובעי המתחבר למע"ר ולפארק
22
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העירוני .הרשת הירוקה שמכילה שצ"פ מרכזי בכל
שכונה ,מחברת את השכונות לרובע הבא מצפון
ולפארק ממערב.

תכנון עירוני לתושבים
התכנון האדריכלי של הרובע אותו מוביל אדריכל
עמי שנער מתבסס על גריד עירוני למגורים צפוף
ככל הניתן בהתאם למיקום של מערכת התנועה,
שטחי חניה ושטחים למבני ציבור ,מעודד תנועת
הולכי רגל ,בטוח לילדים ,מגדיר מרחב ציבורי אל
מול פרטי באופן ברור ,מעורב שימושים ,מתחשב
בתנאי הסביבה ומתאים לאקלים המדברי ,כאשר
העדיפות היא ליצירת מבננים קטנים ובהם מיקרו-
אקלים נוח ומוצל.

מערכת הרחובות תתאים לשימוש מיטבי ובטוח
באמצעות הגדרה ברורה של מדרג רחובות
למשתמשים השונים (תחבורה ציבורית ,פרטית,
רוכבי אופניים והולכי הרגל).
בעוד שתכנון באזור המדברי דורש תשומת לב
מרובה לתנאי אקלים ,סביבה ,נוף וניקוז ,הבסיס
לתכנון הוא אוכלוסיית היעד ומאפייניה ומכאן
עלה הצורך בתכנון מערכת ירוקה ואיכותית
המתייחסת לצרכים התרבותיים והמיוחדים
שהועלו על ידי קבוצות מיקוד של הציבור החרדי.
האוכלוסייה מתאפיינת במשפחות ברוכות ילדים,
עם גידול טבעי גבוה וערכי קהילה גבוהים ,תלויה
בתחבורה ציבורית ושחלק ממקומות התעסוקה
שלה סמוכים לבית.

הכוונה היא שהמבנה העירוני הקומפקטי יהיה
בעל רמת נגישות גבוהה ,עם פרישה מיטבית של
שירותי ציבור ,המסחר והשטחים הפתוחים ,על
מנת לתמוך באופן מלא באיכות החיים של הציבור
ובחיי הקהילה והפרט.
השלד הירוק של הרובע כולל למעשה גן פנים
שכונתי מרכזי בכל תת-שכונה (כל שכונה מחולקת
לכ 2-3-תתי-שכונות) וגנים קטנים (עד כ 300-מ"ר),
שני גנים שכונתיים בשני קצותיו של המרכז
הרובעי וגן כלל עירוני גדול בחלקו המערבי של
הרובע שעתיד לשרת את כל העיר ונמצא
בסמיכות לנחל באר שבע ונחל קריות .כל זאת
מתוך כוונה לספק ביישוב החרדי מספר גדול יותר
של גנים פנים-שכונתיים ושכונתיים ,בסמיכות
גבוהה יותר למקומות המגורים (שצ"פ סף בית).
קבוצות המיקוד העלו צורך בשטחים פתוחים
רבים ,שיכללו בין היתר אפשרויות משחק רבות
והתכנסות לילדים .מלבד מדרג ומגוון השטחים
הציבוריים הפתוחים בעלי רמות השירות השונות,
תוכננו גם שטחים פרטיים פתוחים במגרשים
לשימוש הדיירים .זאת מתוך כוונה לספק ביישוב
החרדי מספר גדול יותר של גנים פנים-שכונתיים
ושכונתיים ,בסמיכות גבוהה יותר למקומות
המגורים .כאשר הנחת היסוד היא תכנון מותאם
עבור כל תושבי העיר במגוון שכבות הגיל ובשלבי
החיים השונים.
בעבודה משותפת עם צוות התכנון נבחנו חלופות
להגדלת השטחים הציבוריים על חשבון השטחים
הפרטיים ,זאת מתוך ראייה עתידית על שמירתם
ורמת התחזוקה של השטחים הציבוריים בשכונות
חרדיות קיימות .לאחר בחינה וניתוח של
החלופות השונות הוחלט לשנות את יעוד השטח
מ"פרטי" ל"ציבורי".
נושא נוסף ,חם וחשוב ,שהיווה בסיס לתכנון
בתהליך העבודה הוא הנושא האקלימי בכלל,
והצללת צירי הרחובות והולכי הרגל בפרט.
ברחובות ראשיים ,החזיתות המסחריות כוללות
מעבר ציבורי מקורה ומוצל במפלס המדרכה
שתוכנן כחלק בלתי נפרד מהבינוי ומהווה חלק
חשוב בחתך העקרוני של הרחובות הראשיים.
בתכנון רצועות ההליכה בשבילים הציבוריים
תוכננו רצועות שתילה בצד אזור ההליכה להבטיח
גדילה מיטבית של עצים רחבי צמרת בעוד
שברחובות הוגדלו גומות העצים באזורים
המרוצפים על מנת לאפשר לעצי הרחוב נתוני
פתיחה טובים יותר באזור המדברי.
את הכנת תוכנית בינוי פיתוח מלווה באופן צמוד
יועץ למגזר החרדי ,שמהווה חלק מצוות התכנון
ומיטיב להדריך את היועצים השונים בתכנון אזורי
הדיור ,תעסוקה ,מסחר ושטחים הפתוחים.
כך ניתן למעשה לקבל הכוונה מדויקת ומותאמת
"חברתית וקהילתית" ,במהלך תהליך העבודה,
לתכנון השטחים השונים כגון חצרות שטחי ציבור
שונים ,מה הם השימושים והצרכים הדרושים
באזורי המסחר והתעסוקה שעל פי הם יש לחלק
את המגרשים וכיצד שטח ציבורי פתוח יתפקד
עבור הקהילה.

תכנון עירוני לסביבה
הרובע הראשון לפיתוח ממוקם בחלק המזרחי
ביותר של העיר המתוכננת ומאופיין בטופוגרפיה
מתונה ,ללא ערכי טבע ייחודיים .בחלקו המערבי
של השטח לפיתוח ,הטופוגרפיה בעלת גבעות
מתונות של שלוחות וביניהם ערוצים שמתנקזים
מערבה אל נחל באר שבע ,החוצה את העיר
מצפון לדרום (נחל באר שבע הוא אחד מיובליו
של נחל הבשור וראשיתו במורדות הצפוניים של
הר קינה ,חוצה את בקעת תל ערד וממשיך לכיוון
העיר באר שבע).

ניתוח של הטופוגרפיה והמורפולגיה המדברית
יחד עם מיפוי ערוצים קיימים וניתוח הידרולוגי
העלה ,שלמרות שמדובר באזור שלמראית העין
נראה שטוח ישנם אפיקי ניקוז ואגני היקוות שיש
לקחת אותם בחשבון בעת פרישת תוכנית הבינוי
של האזורים השונים ברובע.
מכיוון שהתחשבות באפיקים אלה ,משמעה
השארתם במצבם הטבעי ,עלה הצורך בארגון
תוכנית הבינוי סביב האפיקים לשימור ובהתאם
לכך פרישת מערכת כבישים.
אפיקים אלה ,שעליהם מתבססת תוכנית הניקוז,

חתך עקרוני רחוב מאסף משני
אפיק מס'  2לשימור בתוך תת שכונה  -תכנון רעיוני
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יקלטו את מי הנגר מהמעלה ,יזרימו אותם בשצ"פ
שגבהיו מתוכנים על פי מצבו הטבעי של האפיק
ויאפשרו קליטת נגר נוסף ,מבינוי וכבישים
מתוכננים ,תוך האטת זרימה על ידי הארכת
התוואי ויצירת שיפועים המאפשרים אגירת מים.
במזרח הרובע שני אפיקים לשימור ,האחד עובר
באזור התעסוקה וחוצה אותו מצפון לדרום
ומשמש שצ"פ לינארי ' -פארק ואדי'  -במרכז אזור
התעסוקה ומאפשר חזיתות שונות לפארק.
מערבית אליו נמצא אפיק נוסף שבחלקו העיקרי
חוצה שכונת מגורים ומשמש כשצ"פ המרכזי של
השכונה ,ובחלקו הדרומי והאחרון מובל בתיעול
סגור .מכיוון שהנחת היסוד לתכנון היא כי ה"מים
זוכרים" ,הוחלט שאפיקי הניקוז יושארו כתעלות
פתוחות ולכן עוצבו כגינות מונמכות בהתאם
לנתוני חתך התעלה וחישובי ספיקות התכן כפי
שנתקבלו מיועץ ההידרולוגיה .בנוסף ,התכנון
המפורט ותכנון הצמחיה ייעשו תוך שימת דגש
לאקלים ונתוני הקרקע להבטחת עמידות
האפיקים בתקופות שיטפונות ואיגום.
שני האפיקים נשפכים בחלקם הדרומי ללימן
קיים ,שהוגדל על מנת לאפשר קליטת והשהיית
מי נגר לפני המשך הזרימה דרומה .הובלת
האפיקים תרמה ליצירת רשת של שטחים
ציבוריים פתוחים שמתחברת למרחב הנופי
ההיקפי.
בסוגיית תכנון אפיקי הניקוז שחוצים את שטחי
הבינוי ,עבודת התכנון החלה בקבלת הנחיות
מיועצי הסביבה והניקוז ,המשיכה בתכנון נופי-
פיסי של האפיק המיועד לשצ"פ ולאחר מכן
נפרשו גושי הבינוי והדרכים ,הכל כאמור בהתאם
לעקרונות המתאר .שיתוף פעולה ותאום תכנון
מסוג זה בוצעו באזורים נוספים ברובע א' מול
רשויות הקשורות לנושאים שונים כגון רשות
הטבע והגנים וקק"ל.
מורכבות התכנון ותהליכי העבודה השונים
מחייבים עבודת צוות הדוקה ושיתוף פעולה מלא
בין כל היועצים ,כולל מול צוות מתכנני המתאר,
כאשר כל פעם הובלת התהליך ניטלת על ידי צוות
מקצועי אחר בהתאם לנושא התכנוני ומידת
מורכבותו .דינאמיות זו בין היועצים תורמת להליך
עבודה מלמד ומעניין ,ומייחדת את אופי העבודה
ומהלכה בפרויקט מורכב מסוג זה.

אזור תעסוקה סביב אפיק ניקוז – תכנון ראשוני

משרד צור וולף ,בהובלתו של אדר' נוף ליאור וולף ,מונה צוות של  20מתכננים ועוסק במגוון רב של תחומי תכנון .המשרד מהווה המשך למשרד המייסד
'יהלום צור' בייסודם של אדריכלי נוף ליפא יהלום ודן צור ועוסק למעלה מ 60-שנה בתכנון ועיצוב נופי הארץ
מזמין :משרד הבינוי והשיכון :אדריכלית ראשית ורד סולומון ממן ,מנהלת אגף בכיר תכנון .מתכננת ערים ואזורים שולמית גרטל ,אגף בכיר תכנון ,תכנון ערים
ואזורים .אדריכלית אירינה ניידמן ,ס .מנהלת חטיבה טכנית לתכנון ,מחוז דרום
תוכנית מתאר כסיף  -עורכי התוכנית :דונסקי  -פוירשטיין אדריכלות ותכנון ערים | אדריכלות נוף :שלמה אהרונסון אדריכלים
שותפים איתנו בצוות תב"ע שלב א' 'רובע ראשונים' ותוכנית בינוי פיתוח 1:500
אדריכלות :אמיר מן-עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים | תחבורה וכבישים :אייל קראוס הנדסת כבישים | הידרולוגיה :ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
סביבה :גיאו-טבע יעוץ סביבתי | אקלים :פרופ' יצחק (סקיס) מאיר ,המכונים לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יועץ מגזר וקהילה :דר' משה ליבוביץ' | ניהול :יהל מהנדסים – ייזום פרוייקטים
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שדה דב - VIEW POINT .הדמיות

לראות את היער בטרם צמח העץ הראשון
בזכות חזון תכנוני משלב ורב תחומי
אדר׳ נוף ברברה אהרונסון ,אדר׳ מיכל דוקרסקי

פארקים גדולים ,שצ״פים מיוחדים ,פינות חמד.
אלו הם לכאורה הלחם והחמאה של אדריכלי
הנוף .הדברים שאנו אוהבים לתכנן.
אך במציאות של ימינו בארץ קטנה ההולכת
ומצטופפת ,מתחוור כי ההשפעה הכי משמעותית
של אדריכלי הנוף היא דווקא בתחומים אחרים:
בשלבים המוקדמים ביותר של התכנון העירוני -
תוכניות האב ,המתאר והתב״ע; בליווי הקמת
תשתיות תחבורה (כבישים ,מסילות) ,אנרגיה (גז,
26
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רוח ,חשמל) ,תקשורת ,ניקוז וכו׳; ואף במגרש
הבודד ברקמה העירונית.
לתפיסתנו ,החשיבות הגדולה של תפקידנו (כמשרד
העוסק באדריכלות ,אדריכלות נוף ובינוי ערים),
היא בהזדמנות להיות ה׳ארכי׳ שב׳ארכיטקט׳,
ביצירת חיבור בין שלל דיסיפלינות תכנוניות ,בזכות
ראיה כוללת של התמונה הגדולה.
נקודת מבט זו ,לוקחת בחשבון היבטים של
אקולוגיה ,אקלים ,תנועה ,תשתיות ,בינוי ,כלכלה

וחברה ,מתוך הכרה והבנה של השיקולים
המקצועיים והאילוצים של שאר צוות המתכננים
ודרישות השטח והפרוגרמה .גישה תכנונית זו
הינה בזיקה לתשתית הירוקה שמקיפה את
משבצת התכנון ומביטה מעבר לדלת אמות הקו
הכחול של התוכנית אל הסביבה כולה על
רגישויותיה.
בשלב הראשוני של התכנון מתקיים דו-שיח קריטי
בין האדריכל  /המתכנן העירוני לבין אדריכל הנוף

ובו מוכתב במידה רבה השלד הסופי של התוכנית.
אז ייקבע בין השאר האם התכנון המוצע ברחובות,
בגנים ובכיכרות לצד תכנון טיפוסי בינוי ,נפחי
בנייה ועיצוב הגגות ,יאפשרו מרחב ציבורי איכותי,
מוצל ,נגיש ,מקושר היטב ובטוח להולכי רגל
ולרוכבי אופניים; תישקל הנוחות האקלימית של
המרחבים השונים; היכולת לנהל בצורה יעילה מי
נגר (החל מקביעת קווי בניין ואחוזי תכסית
במגרשים ועד לרמת הפרט בעיצוב הערוגות
במדרכה); ועד כמה תתאפשר השמירה על עצים
קיימים .הדברים נכונים כמובן לתכנון שכונות
חדשות ,אך תקפים גם בתכנון מחדש של מרקם
עירוני קיים.
בדומה לתכנון פארק ,גם כאן נדרש חזון .מהות
רעיונית שממנה שאובים עקרונות התכנון ועל
בסיסה מתנהל הדיאלוג המקצועי בין המתכננים
כבר בשלבי התכנון הראשוניים .יתרונות לתפיסה
זו באים לידי ביטוי בפרויקטים עכשוויים הנמצאים
בתהליכי תכנון מתקדם:

דוגמה לתהליך תכנוני בו ישנו שיתוף פעולה מלא
בין אדריכלים לאדריכלי נוף למן ההתחלה ,היא
תוכנית המתאר של שדה דב ,עליה אנו עובדים
עם ארי כהן אדריכלים בעקבות זכייתנו
המשותפת בתחרות לתכנון .התוכנית ,המשתרעת
על שטח של כ 1300-דונם ,נמצאת כעת בשלב
ההתנגדויות ,לקראת תיקונים ואישור בוועדה
המחוזית.
מספר החלטות נופיות השפיעו באופן מובהק על
שלד השכונה.
ההבנה כי ישנה חשיבות ביצירת רצף ירוק פתוח
בין מרחב פארק הירקון מדרום דרך הרובע החדש
של תל אביב וצפונה משם ,על ידי כינון שדרות
ירוקות ופארק חופי ויצירת המשכיות טיילת החוף
של תל אביב.
שמירה על מסלול ההמראה והנחיתה כשטח
ציבורי פתוח המאזכר את ההקשר התרבותי-
היסטורי של המקום.
התווית רשת צפופה של חיבורים מיטביים צפון-

דרום ומזרח-מערב ,כאשר חתך הרחוב וגובה
הבינוי הוגדרו בהתאם לבחינה מדוקדקת של
חווית המשתמש על מנת לעודד הליכתיות ושימוש
בתחבורה ציבורית .רשת זו משרתת את עקרון
עירוב השימושים האינטנסיבי והרב-שכבתי לכדי
יצירת רובע חי ותוסס לאורך היממה.
כתולדה של שלביות הביצוע הצפויה ,כמו גם
שיווק המגרשים ההדרגתי של הרובע החדש,
הוצע במסגרת התחרות על מתן במה לאירועים
זמניים בשטחים הממתינים לפיתוח ,כגון אירועי
אקספו למיניהם ,כמו כן ניצול ההזדמנות לנטיעה
מוקדמת של שדרות העצים על מנת לאפשר את
הזמן הדרוש להתפתחות העצים והסתגלותם
לתנאי האקלים הקשים לאורך החוף לטובת
הגדרת אופי השכונות הצעירות.
העקרונות הללו הם תולדה של אותו דיאלוג.
אילולא היינו לוקחים חלק בתכנון מבראשית,
היכולת שלנו להשפיע היתה פחותה בהרבה
והתוצר התכנוני המתקבל היה אחר ואולי נפסד.
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תכנית מגרש  .25שלמה אהרונסון אדריכלים

פרספקטיבה מגרש  .25מור צרפתי

גם בקנה המידה של המגרש הבודד יש לראיה
הכוללת הזדמנות להשפיע על התוצר הסופי
כדוגמת פרויקט “מגרש 25״ בקריית הלאום
בירושלים.
פרויקט בינוי זה ,בו האדריכלות ואדריכלות הנוף
שלובות זו בזו ותוכננו יחד במשרדנו ,כולל
כ 160,000-מ״ר מבני משרדים של מינהל הדיור
הממשלתי ,חניון ומוסך תת-קרקעיים לרכבת

הקלה ואת מרכז השליטה והבקרה של התחבורה
הציבורית במטרופולין ירושלים.
בניגוד להנחת היסוד המקורית של התב״ע כי
בניין יחיד יקיף חצר פנימית גדולה אחת כלואה
בין נפחים גבוהים ותהיה מנותקת מסביבתה,
בשלב מוקדם מאוד של התכנון שלנו ,נלקחה
החלטה אשר הביאה לבחירת הצעתנו לתכנון
המפורט ,לפיה החצרות הפנימיות יהיו משולבות

בבינוי באופן אינטגרלי ואפקטיבי שיתרום
לרווחתם של העובדים באזורים השונים של מבנה
מורכב זה .למעשה ,בתת הקרקע מדובר בבניין
אחד המשכי ,אך הרושם המתקבל ממפלס הרחוב
הוא של כמה בניינים נפרדים .בניין על-קרקעי
אחד מתוכנן כעת על ידינו ושאר הבניינים יתוכננו
בשלב מאוחר יותר.
החצרות מהוות חלק בלתי נפרד ממערך התנועה
במבנה ,תורמות לוויסות האקלימי ולעושר התלת
ממדי שלו .החלוקה הפנימית של המבנה מושתתת
על קשר פיזי או ויזואלי עם סביבות ‘חוץ׳ מגוונות
ומאפשרת מרחבי עבודה נעימים ,אינטימיים
ומכובדים.
בזכות השילוב בין התכנון האדריכלי והנופי כמו
גם ראיית המרחב הציבורי הסובב ,הוקצה בתחום
המגרש שטח עבור כיכר ציבורית המתחברת
למפלס הרחוב .כיכר זו תהווה נקודת מפגש
ואתנחתא שתשרת את כ 3,500-עובדי המבנה וכן
את העוברים ושבים בקריית הממשלה.
חובתנו ,אדריכלי הנוף ,לקחת אחריות על המרחב
הציבורי בכל הרמות התכנוניות בזכות הידע
המקצועי והייחוד שלנו כבעלי ראייה רחבה
ורגישה לסביבה .המציאות התכנונית מוכיחה כי
ישנו צורך הולך וגדל להשפעתנו בצמתי קבלת
החלטות משמעותיים וכי הדבר מהווה הזדמנות
ליצירת תכנון איכותי יותר ושלם לטובת הכלל
ולמען הבטחת התפקוד של המערכות הטבעיות
בדורות הבאים.

ברברה אהרונסון ,שותפה בכירה במשרד שלמה אהרונסון אדריכלים.
 ,MLAתואר שני באדריכלות נוף ,התמחות בתכנון ערים ,מאוניברסיטת הארווארד ,קמברידג' ,מסצ'וסטס ,ארה"ב .סיימה בהצטיינות יתרה.
 ,BLAתואר ראשון באדריכלות נוף מאוניברסיטת ווינשטפאן ,מינכן ,גרמניה.
מיכל דוקרסקי ,עמיתה במשרד שלמה אהרונסון אדריכלים.
 ,M.Aתואר שני באדריכלות ותרבות עירונית בתכנית  Metropolisמ ,UPC-ברצלונה ,ספרד.
 ,B.archתואר ראשון באדריכלות מבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים.
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המסלול אשר נפתח בשנות ה70-
הצטרף לפקולטה הוותיקה
לארכיטקטורה ובינוי ערים .מהם
היחסים בין המסלולים? האם ניכר
שינוי במעמדו לאורך השנים ביחס
לפקולטה לארכיטקטורה?

טיילת האלבה להגנת בתכנון זאהה חדיד .צילום ליטל שלף דורי

הגשת סוף סמסטר חורף תש״פ שנה ג׳ .צילום :ליעד מרקוס

מסלול אדריכלות נוף טכניון 2020
מהיכן ולאן?
ראיון עם ראש המסלול היוצאת  -פרופ' טל אלון מוזס,
וראש המסלול הנכנס  -ד"ר אסף שוורץ
מראיינת :מיכל ביטון
שאלה לפרופ' אלון-מוזס .באוקטובר
 2019סיימת את הקדנציה השלישית
שלך כראש המסלול לאדריכלות נוף,
אחרי שנים רבות של הוראה ועשייה
למען המסלול .תוכלי לזהות את
השינויים שעבר המסלול לאורך
השנים?
אחד השינויים שחלו מאז שאני ראש המסלול הוא
בפיתוח תוכניות לימוד חדשות ועידכון הקיימות.
משנת  2009יש לנו תואר ביחד עם מסלול לתכנון
ערים ואזורים שנקרא “נוף ערים” ,שמאפשר
לסטודנטים של המסלול עם שנת השלמה לקבל
תואר מתכנן ערים ואזורים .יש לנו תואר שני שהוא
תואר שני מחקרי משנת  ,2011ויש לנו תואר
דוקטורט מ .2016-כמו כן על הפרק תואר שני
מקצועי שנמצא בתהליכי אישור מול הרשם.
במקביל ,בשנים האחרונות אנחנו מעדכנים את
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תוכנית הלימוד שהותוותה לפני שנים רבות.
הכנסנו שימוש רב בכלים דיגיטליים ,הדגשנו את
ההיבטים האקולוגיים ,הרבה בזכות אסף שנכנס
כחבר סגל ב ,2014-ורעננו את הקשר לפרקטיקה
הודות למעורבות של מתניה ורם והמורים האחרים
המגיעים מהפרקטיקה.
מצד שני ,המקצוע עדיין לא מספיק מוכר .בציבור
הרחב המקצוע הזה עדיין שקוף ולכן בצורה
מפתיעה  -למרות שיש ביקוש רב לאדריכלי נוף -
הפנייה ללימודי אדריכלות נוף אינה מספקת .יש
אמנם גידול הדרגתי  -הגדלנו את מספר הסטודנטים
שמסיימים את המסלול .בכל מחזור יש נשירה של
 3-4בכל שנה ,אך  90-80אחוז מסיימים את המסלול.
[אסף]  -אחד ההישגים הגדולים של טלי הוא
שבשנתיים האחרונות הוסרה המכסה על כמות
של  24סטודנטים שמתחילים כל שנה במסלול.
כיום אין לנו מכסה ואנחנו מכוונים ל 36-סטודנטים

שיתחילו כל שנה .לצערי אנו עדיין לא עומדים
ביעד הזה מאחר ואין מספיק ביקוש ללימודים.
כדי להתמודד עם האתגר ,הובלנו קידום מודעות
למסלול בשנתיים האחרונות :ביקור של מרצי
המסלול במכינות ,עשינו קמפיין והפקנו סרט
ביחד עם האיגוד .קשה מאוד להעריך עד כמה זה
סייע לרישום .אבל אנחנו מרגישים במגמת עלייה
עקבית קטנה והדרגתית.
לבסוף ,בשנתיים האחרונות קיימנו בחינת כניסה
נפרדת המבדלת סטודנטים המגיעים ללמוד
אדריכלות נוף מארכיטקטורה .המטרה לזהות את
אלו שהכי מתאימים לעסוק באדריכלות נוף ויש
להם עניין בתחום .בשנים האחרונות אנחנו כמעט
לא מקבלים סטודנטים שנרשמו בעדיפות שנייה
ללימודי אדריכלות נוף .מי שבא לבחינה שלנו
משקיע שלוש שעות בבחינה באדריכלות נוף .בכל
שנה נרשמו כ 90-מועמדים למבחנים.

[טלי]  -היום ,בניגוד לעבר ,יש בהנהלת הפקולטה
הערכה ,פתיחות ורצון מאוד טוב לתת למסלול
להתפתח ,לקידום המסלול במקביל למסלול
לארכיטקטורה .הרבה בזכות פרופ’ יאשה גרובמן,
הדיקן בשנתיים האחרונות.
[אסף]  .-יאשה נכנס לתפקיד ולאחר מספר
שיחות הבין את המצב של התחום והמחסור
באדריכלי נוף .הוא אמר לנו ‘אני רוצה שתפרחו
ותגדלו כפי שאתם רוצים ,אין מגבלה כמותית’.
אנחנו מנסים כל הזמן לגייס עוד סטודנטים
ובמקביל אנחנו מגייסים כרגע עוד חברי סגל.
[טלי]  -עם זאת ,עדיין יש בפקולטה לארכיטקטורה
אנשים שמאמינים שכל מה שאדריכלי נוף עושים,
אדריכלים עושים טוב יותר.
אין סטודיו נוף לתלמידי ארכיטקטורה .היינו מאוד
רוצים לראות כאן תואר מקצועי בארכיטקטורה
עם הרבה יותר שיתוף ,ארכיטקטורה ילמדו יותר
אדריכלות נוף ולהיפך .שתהיה זיקה יותר חזקה.
אנחנו לומדים מהבוגרים שלנו שהעבודה בחוץ
היא משותפת.
כרגע חלק מהאדריכלים מתייחסים לנוף ככתם
ירוק .אם היה סטודיו משותף הם היו מבינים את
המורכבות של אדריכלות נוף .למעשה ,אחרי
שהאדריכלים היו נחשפים הם היו מבינים יותר את
הצורך בנו ולא חושבים שהם יכולים לעשות זאת
ללא אדריכל נוף.
אבל יש סטודנטים בארכיטקטורה שמגיעים
לקורסים באד’ נוף .אסף הוא אבן שואבת
לאדריכלים שמעוניינים לדעת מה זו אקולוגיה.
[אסף]  -זה נושא חם בכל התחומים .חלק מגיעים
אליי לקורס אקולוגיה עירונית והם מאוד מרוצים
מהקורס .כמו שטלי אמרה ,לימדו אותם לשים ירוק
אבל חלקם רוצים יותר! אני מאוד בעד חיזוק
הזיקה בין התחומים .אני לא חושב שאקולוגיה היא
רק של אדריכלי נוף ,זה שארכיטקטים יהיו
אקולוגיים יותר זו שליחות לאומית .זו המחוייבות
שלנו כמסלול וכפקולטה בעולם הזה ,בו כמעט בכל
יום אנו שומעים עוד ועוד על המשבר האקולוגי-
סביבתי העצום שיצרנו .אם הארכיטקטים יהיו
רגישים יותר לסביבה ולטבע נזכה בצוותי תכנון
רגישים ומקצועיים יותר ,היכולים להציע פתרונות
טובים להתמודדות עם האתגרים האקולוגיים-
סביבתיים מולם אנו ניצבים.

לאילו יעדים חדשים מכוון המסלול?
[טלי]  -לעתיד אנחנו מעוניינים לקשור טוב יותר
את המחקר לתכנון  -לבסס את התכנון על מדע.
אנחנו רואים מגמות שקיימות בעולם  -כמו העניין
של ביג דאטה בתכנון; לשלב יותר תפיסות
מקיימות כמו ניהול נגר; לשלב כלים מתקדמים
יותר בתכנון .העובדה שיש בסגל האקדמי והנלווה

מורים רבים מהפרקטיקה יוצרת קשר מאוד הדוק
בין מה שקורה בשדה המקצועי לפקולטה .אנחנו
מנסים לקדם נושאים שעדיין לא קיימים
במשרדים  -כמו שימוש בתוכנות ,שימוש
בתאוריות תכנון שהסטודנטים מביאים לעבודה
במשרדים .הקשר בין האקדמיה לפרקטיקה מאוד
חשוב.
אנחנו עובדים גם על הקשר בינינו לבין תחומים
משיקים  -למשל השתתפות בכנסים מטעם
איגוד המתכננים ,בהם סטודנטים שלנו זוכים
בפרסים .אדריכלות הנוף כיום כבר לא נמצאת
בתוך הנישה הקטנה הסגורה שלה .חלק
מהעבודה שלנו כאן היא לפתוח את המסלול
לנושאים חדשים.
[אסף]  -אנחנו עובדים על שיתופי פעולה עם
פקולטות אחרות  -מנסים לקדם שיתופי פעולה
בפרויקט הגמר  -כאשר סטודנט נוף יעבוד על
מרחב ובסמסטר השני סטודנט להנדסת סביבה
יעבוד על חלק בתוך הפרויקט .כך הם יעבדו ביחד
ויתמודדו ביחד עם הדברים .הפרויקט המשותף
מיועד להתחיל בשנה הבאה.

מה ההבדל בין הסטודנטים של
העשור האחרון לסטודנטים של
העשורים הקודמים? האם רמת
הדרישות וההישגים עלתה?
[טלי]  -הסטודנטים הם שונים .כמו שהילדים של
היום הם לא הילדים שלפני עשר שנים .יש נושאים
שהם טובים יותר ויש נושאים שהם חלשים יותר.
זה משקף את השינויים שעוברת מערכת החינוך
במדינת ישראל .אחד הדברים שמאפיין את הדור
העכשווי – זהו דור שעסוק בהרבה מאוד מטלות.
חלקן קשורות להישרדות וחלקן לחיים הטובים.
המשקל של הלימודים הוא קצת אחר .ההשקעה
והפניות היא שונה .הם הרבה יותר טכנולוגיים.
[אסף]  -המודעות הסביבתית שלהם היא יחסית
מפותחת .הנושאים הסביבתיים מטרידים את
הסטודנטים .הם מחוברים למשבר הסביבתי
ולמשבר האקולוגי .הם באים מתוך מודעות חזקה
לנושא הסביבתי .חלקם לא סתם באו ללמוד ,הם
באו לשנות ,לעשות משהו.
[טלי] הסטודנטים לאד’ נוף הם סטודנטים מאוד
טובים ,דעתניים ואכפתיים ,עם ראיה רחבה
ואחריות סביבתית טובה .אנחנו שומעים בפקולטה
שהסטודנטים הטובים [בקורסים משותפים של
אדריכלות נוף ואדריכלות  -מ.ב ].הם מנוף .בשנים
האחרונות יש כאלה שממשיכים ישר ללימודים
בתחום של תכנון ערים ואזורים מתוך רצון
להשפיע בקנה מידה רחב יותר.
כך גם בנושא הסגל  -בכל שנה יש הרבה מאוד
מרצים מצטיינים טכניונים מאדריכלות הנוף ביחס
לגודל המסלול .המרצים עושים עבודה מצוינת.
מסלול אחד של  100סטודנטים מביא חמישה-
שישה מורים מצטיינים של אדריכלות נוף .אנחנו
מובילים את איכות ההוראה.
כנראה שמי שרגיש לסביבה ורגיש לבעיות
מרחביות הוא גם רגיש לבני אדם ולסטודנטים

ומקשיב יותר .זה בא לביטוי ביחס המכבד שיש
כאן במסלול .של מורים שמדברים בגובה העיניים.
הדינמיקה הזאת יוצרת סביבת לימודים איכותית-
הסטודנטים מרגישים את זה .אין התנשאות .רמת
המקצועיות מאוד גבוהה והסטודנטים יודעים
להעריך זאת.

איך המסלול מתמודד עם הצורך של
משרדי אדריכלי הנוף המשוועים
לעובדים להעסיק סטודנטים כבר
משלב מוקדם? איך משיגים איזון בין
לימודים לבין הצורך של הסטודנטים
להתפרנס ולהתנסות בעולם האמיתי?
[טלי]  -זה נושא שעלה כבר לפני מספר שנים.
הטכניון והפקולטה לא מכירים בפרקטיקה כשוות
ערך לקורס ,בניגוד לאירופה שבה עבודה במשרד
נחשבת כחלק מתהליך ההכשרה .אני חייבת לומר
שהסיטואציה מעמידה בפנינו אתגרים לא
פשוטים .היא גורמת לעתים לסטודנטים לא לסיים
לימודים כי אין להם שום תמריץ לסיים את החובות
שלהם .מצד שני ,העבודה במשרדים מאוד תורמת
לסטודנטים .אנחנו מנסים באמצעות בניית
המערכת לאפשר לסטודנטים לעבוד .קשה לומר
האם יש פער בצבירת הידע בין אלו שעובדים לבין
אלו שלא .רובם עובדים .מתחילים בסוף שנה
שנייה ,אחרי שהם רוכשים כלים בסיסיים במחשוב
ומתחילים לעבוד.
[אסף]  -בקיץ האחרון ביקרתי בלא מעט
משרדים .העליתי את הרעיון לקורס בפרקטיקה
ולהשתלמות .ודווקא שמעתי במשרדים שזה לא
רעיון טוב  -גם כך הסטודנטים עובדים בעבור
כסף ומתנסים ואין סיבה למשהו קצר וארעי
יותר.

שאלה לאסף שוורץ .נכנסת לתפקיד
ראש המסלול באוקטובר  ,2019לאחר
חמש וחצי שנים בהם שימשת
כמרצה לאקולוגיה וכחבר הסגל
הבכיר של המסלול .מהו החזון שלך
למסלול הנוף? מהם האתגרים
המרכזיים עמם מתמודד המסלול
היום והינם על סדר היום שלך לפעול
לשיפורם וקידומם?
הכי חשוב לגייס חברי סגל .אד’ נוף כדיסציפלינה
תשגשג או תיכחד בהתאם לכמות החוקרים
והיוצרים (אנשי הפרקטיקה) שיוכלו להוביל את
התחום .אנחנו צריכים עוד חברי סגל ועוד
פרקטיקאים .העומס שיש על כולנו (חברי הסגל
במסלול) הוא עצום.
האתגר השני הוא פתיחת התואר השני המקצועי,
לקדם אנשים שבאים עם רקע אחר ורוצים
לרכוש ידע מקצועי ולהשתלב בתחום אדריכלות
הנוף.מסלול זה יוכל לתרום עוד יותר למקצוע.
מדובר בתואר שני מקצועי למי שעשה תואר
בארכיטקטורה או אקולוגיה או גיאוגרפיה .לבוגר
התואר יקראו אדריכל נוף .זו דרך להכניס עוד
אנשים איכותיים יותר ,בוגרים יותר .נגיע לרמה
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[אסף] -אני רואה את השינוי בסטודיו ובקרב
המורים  -יותר מדברים אקולוגיה.
כשהגעתי הייתי רואה לא פעם שסטודנטים
מציגים בהגשה תמונה של צבי או של ציפור
מקומית ולעתים אפילו של בעל חיים לא מקומי
ובזה היתה מסתיימת ההתייחסות לאקולוגיה ,זה
נעלם .אם מישהו שם תמונה של צבי או ציפור הוא
מדבר איך הוא תכנן עבור הצבי או כל מין אחר,
תהיה הקפדה כמו בצומח שהמינים הללו יהיו
מקומיים ,ועוד עקרונות רבים שנכנסו פנימה
לשיח ,לתכנון של הסטודנטים .אני מאוד גאה על
התרומה הזאת שלי .זה תמיד היה אבל היום זה
יותר חזק.

לאורך השנים פעל איגוד אדריכלי
הנוף לתמיכה וליווי המסלול בדרכים
שונות .איך אתם רואים את שיתוף
הפעולה בין האיגוד למסלול?
פרופ׳ טל אלון מוזס וד״ר אסף שוורץ .צילום :מיכל ביטון

אחרת של העמקה ומקצועיות .התואר מאושר על
ידי המל”ג כבר כמה שנים .חסר אישור רשם
המהנדסים שהוא מכיר בזה כתואר שני מקצועי.
טלי והאיגוד מנסים לקדם את זה.
[טלי]  -זהו חלק ממהלך שהתרחש בפקולטה
לפני למעלה מעשור ,שבו הוחלט שתוכנית
הלימודים בארכיטקטורה עוברת לתואר שני
מקצועי  -אנחנו ביקשנו להיות חלק מהמהלך
אבל זה לא קרה .במקביל לארכיטקטורה ,הצענו
תואר שני מקצועי באדריכלות נוף לבוגרי התואר
הראשון הבלתי מקצועי של הפקולטה ולאחרים
הבאים מרקעים מגוונים .כל זאת במקביל להמשך
הוראת התואר הראשון המקצועי .היתה כאן
ועדה בינלאומית שיעצה על בניית תוכנית
לימודים חדשה .בניגוד לתואר העכשווי ,התואר
השני יתבסס על הוראה משולבת על בסיס סוגיות
עכשוויות .עם הזמן המגמה הזאת תשפיע גם על
התואר הראשון.
[אסף]  -היעד האחרון בעיני  -אנחנו עכשיו
עובדים על התוכנית הקיימת ,בעיקר על קורסי
העיצוב .נמשיך חשיבה מגובשת איזה תכנים
צריכים להיכנס ובאיזה שלב .אני רוצה לשלב
מתודות חדשות להוראה .קצת לגוון ולוודא
שאנחנו נמצאים בחזית העשייה והמדע.

שאלה לד"ר שוורץ .כאקולוג אתה
מביא איתך תכנים חדשים משדה
האקולוגיה אשר הופך ליותר ויותר
משמעותי ובלתי נפרד מן העשייה של
אדריכלות הנוף .כיצד אתה רואה את
הממשק בין התחומים? האם מסלול
הנוף תחת הובלתך יקבל התמקדות
מיוחדת בתחום האקולוגיה?
מאז שהצטרפתי לסגל ,נושא האקולוגיה קיבל
יותר משקל .סטודנטים היום מבינים שאקולוגיה
מצביעה על בעיות ואתגרים ,נותנת כלים אבל לא
מציעה פתרונות תכנוניים .הפתרונות ,היצירתיות,
הביקורתיות הם בידיים של הסטודנטים .אני
מרגיש שהחשיבה היצירתית בתחום האקולוגי
הולכת ועולה .אקולוגיה תמיד היתה חלק
מהמסלול ,מאז שאני כאן התווסף קורס אחד נוסף
באקולוגיה .אבל עכשיו היא יותר מונכחת ,יותר
מונגשת.
[טלי]  -האקולוגיה תמיד היתה נדבך מהלימודים.
אבל זה שונה אם מלמד את זה מישהו מתוך הסגל.
הנוכחות של אקולוג במסלול אדריכלות נוף
מוכרת כבר הרבה מאוד שנים בחו”ל .חיפשנו
במשך כמה שנים אקולוג לסגל  -הגדרנו צורך של
גיוס מתחום האקולוגיה.

פרופ' טל אלון מוזס אדריכלית נוף וחברת סגל במסלול לאדריכלות נוף בטכניון
ד"ר אסף שוורץ אקולוג וראש המסלול לאדריכלות בטכניון
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[אסף]  -אנחנו עובדים ,נפגשים ומשוחחים עם
האיגוד ,זה לא השתנה ולדעתי הקשר רק התהדק
בשנים האחרונות .למשל ,בעבר סגל המסלול היה
מוביל את סיור המסלול השנתי באדריכלות נוף.
כבר שלוש שנים שאנו פונים לאיגוד ודרכו
לאדריכלי הנוף ומוציאים כל קורא לפרויקטים
באזור הסיור .על בסיס ההיענות של אדריכלי
הנוף נבנה הסיור .כמו את סיור המסלול גם את
ההגשות אנחנו מפרסמים באיגוד ושמחים תמיד
לאורחים שתורמים רבות לסטודנטים שלנו .אני
מרגיש שבחמש השנים האחרונות הקשר הלך
והתהדק .עשינו פעולות ביחד כמו השיווק ,כמו
הסרט והתחושה שלי שבאיגוד יש רצון לסייע
ולעזור בכל האתגרים של המסלול בפרט ושל
המקצוע בארץ בכלל .שיתוף הפעולה הוא
פנטסטי בעיניי.

ומה יקרה אם ייפתחו עוד מסלולי
אדריכלות נוף באקדמיה?
[אסף]  -אם יהיו עוד מסלולים של אדריכלות נוף
זה יהיה נפלא .לאיגוד יהיה עוד ילד .אני אבא לשני
ילדים ובטוח שזה אתגר לטפל ביותר מילד אחד.
אבל האושר הוא הרבה יותר גדול .האיגוד יצטרך
ואנחנו נצטרך לחיות בתחרות בריאה ובסביבה
מאתגרת יותר עם שיתופי פעולה בריאים בין
המסלולים השונים ובין המסלולים לאיגוד .אבל
הדבר בסוף יתרום לדבר אחד  -לעולם אדריכלות
הנוף בישראל וזה מה שהכי חשוב.

בס״ד

בשדה המחקר
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בינואר  ,1965במהלך דיון על חשיבותו של המחקר
האקלימי לעבודת משרד השיכון ,טען אלכסנדר
פיקרצ'יק ,אחד האדריכלים הבכירים במשרד
באותם ימים ,כי העלייה ברמת החיים מחייבת
בחינה מחודשת של הגישה האקלימית לתכנון,
משום ש"לא רחוק היום שאפשר יהיה להתקין
קרור ואורור ברחובות ,כפי שמקובל עכשיו
בבתים" .יובל שנים לאחר מכן ניתן לקבוע
שנבואתו העתידנית של פיקרצ'יק רחוקה עדיין
מלהתגשם וכי פתרונות לליקויים האקלימיים של
הסביבה העירונית בישראל מומלץ עדיין לחפש
בתכנון אדריכלי ועירוני מודע־אקלים במקום
בפתרונות טכנולוגיים שהמצאתם ,כנראה ,תבושש
מלהגיע בקרוב.
ישראל היא מדינה חמה ,עם רמות גבוהות של
חשיפה לקרינת שמש ישירה במשך חודשים
ארוכים .ברוב חלקיה של הארץ ,חשיפה לקרינה זו,
מלבד הנזקים הבריאותיים הידועים שלה ,אחראית
גם יותר מכל גורם אקלימי אחר (טמפרטורת
האוויר ,הלחות היחסית ומהירות הרוח) לפגיעה
משמעותית בנוחות התרמית של המשתמשים
ברחובות ובחלליה הפתוחים של הסביבה
העירונית .מאותה סיבה בדיוק הליכה או שהייה
בסביבה מוצלת ,אפילו בשיא העונה החמה ,יכולה
לשנות מקצה לקצה את תחושת הנוחות האישית
גם ללא שינוי משמעותי בטמפרטורת האוויר או
בעוצמת הבריזה.
לא פעם נדמה כי עובדות פשוטות אלה לא
הצליחו לחלחל לפרקטיקות התכנון העירוני
בישראל :מרחבים עירוניים רבים תוכננו בעבר
ומתוכננים גם היום תוך התחשבות מועטה מאוד
בתנאים האקלימיים שיוצר התכנון ,ובראשם
החשיפה לקרינת השמש .התוצאה היא מרחבים
עירוניים פגומים מבחינה אקלימית שהשימוש
בהם מוגבל מאוד ואפילו בלתי נסבל .עם זאת,
ולמרות המודעות להיקפה הרחב של הבעיה,
חסרים עדיין גופי התכנון שיטות מבוססות
נתונים שיאפשרו לבצע הערכה כמותית לאיכות
האקלימית של הסביבות העירוניות ולתעדף
פעולה עירונית לשיפור התנאים האקלימיים
במרחבים קיימים.

רחוב קפלן ,מבט מערבה

מיפוי
מטרת הפרויקט המחקרי שערכנו בתל אביב־יפו
היתה לענות על מחסור זה ולספק לתכנון העירוני
כלים לגישור על הפער הקיים בין ידע אקלימי
תיאורטי לפרקטיקות מקובלות של תכנון עירוני.

רחוב ארלוזורוב במקטע שבין הרחובות דיזנגוף ובן יהודה ,מבט מערבה
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פרויקט רביעיית פלורנטין .אדריכל :אילן פיבקו ,אדריכלי נוף :מור-אבידן

כלשהי ביום טיפוסי בקיץ ,יש לחשב את היחס בין
עוצמת הקרינה המצטברת על משטח אופקי
שאינו מוצל לעוצמת הקרינה המצטברת בשטח
הנבדק .אותם כלים מאפשרים ,על בסיס המיפוי
התלת־ממדי של צמרות העצים ,גם לחשב את מדד
כיסוי הצמרות העירוני ברחובות ובעיר כולה ,מדד
המשמש לכימות נוכחותם של עצים נותני צל
ברחבי העיר.
כשעורכים מפות צל לעיר כמו תל אביב־יפו ,עיר
שהמרחב העירוני שלה נבנה בשלבים על פי
תפיסות תכנוניות שונות ,עם הבדלים ניכרים
בצפיפות הבינוי ובשימוש בעצים במרחב
הציבורי בין אזורים שונים של העיר ,ניתן לא רק
לאתר בעיות של מחסור בהצללה ,אלא גם
רחובות או חלקי עיר שבהם תנאי ההצללה
מוצלחים מאוד .מכאן גם אפשר להציע שני
סוגים של התערבות עירונית במרחב" :עיבוי צל"
עבור אזורים שרמות ההצללה שבהם נמוכות,
ו"שימור צל" עבור אזורים שבהם רמות יוצאות
דופן לטובה של הצללה .בנוסף ,מיפוי כיסוי
הצמרות העירוני מאפשר לכמת גם את תרומתם
היחסית של העצים לרמות ההצללה באזורים
שונים של העיר.

שדרות ח”ן ,מבט צפונה

בבסיס הפרויקט עמדה ההבנה ,שמקור הפער הוא
בראש ובראשונה הקושי המובנה בתרגום נתונים
אקלימיים כמותיים לשפה המדוברת של
המתכננים העירוניים .הפתרון שמצאנו לבעיה זו
היתה בהנגשת המידע דרך האמצעי הגרפי של
המפה .מאחר שהאתגר האקלימי העיקרי ברחובות
הערים בישראל הוא המחסור בצל בשעות היום,
בחרנו להציג את גווניו השונים של האקלים
העירוני באמצעות "מפות צל" .מפות הצל מציגות
את טווח רמות ההצללה ברחובות ובאזורים שונים
36
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של העיר ומנכיחות כך באופן חזותי את ההיררכיה
המרחבית של הצל בכל רחבי העיר.
הפקת מפות הצל נעשתה בכלים חדשים
המוטמעים במערכות מידע גיאוגרפיות ()GIS
ממוחשבות .כלים אלה מאפשרים לחשב את
עוצמת הקרינה בכל נקודה במרחב לפי כיוון
הפגיעה ועוצמתה של קרינת השמש ותכונותיו
התלת־ממדיות של המרחב העירוני (גובה פני
הקרקע ,גובה ותכסית המבנים וגובה צמרות
העצים) .כדי לחשב את רמות ההצללה בנקודה

ממצאים
מיפוי רמות ההצללה בתל אביב־יפו נעשה בשתי
רמות :מיפוי רמות הצללה ממוצעות בכל מקטעי
הרחובות בעיר (מקטע רחוב הוא קטע רחוב בין
שני צמתים) ,ומיפוי רמות הצללה ממוצעות
בשכונותיה השונות של העיר .מפות הצל הבליטו
את יתרונותיהם האקלימיים של רחובות הנפרשֹים
מצפון לדרום (בעיקר בשל הצללת בניינים על
שטח הרחוב) ושל בנייה צפופה יחסית .הדבר ניכר

במיוחד באזור תוכנית גדס (מרכז תל אביב
שממערב לרחוב אבן גבירול) ובשכונת פלורנטין.
בעוד שבתוכנית גדס יש לעצים תרומה חשובה
להצללה ,בפלורנטין ,שבה יש כמות מועטה יחסית
של עצי רחוב ,מושגות רמות הצללה גבוהות
בעיקר בזכות חתך הרחוב העמוק (בניינים גבוהים
יחסית ברחובות צרים) .עוד התברר כי בין השכונות
השונות בתל אביב־יפו מתקיימת שונּות מרחבית
גבוהה ברמות ההצללה :בשעה שרמות ההצללה
ברוב שכונות עבר הירקון ובתוכנית גדס גבוהות
יחסית ,ברוב שכונותיה הדרומיות של העיר רמות
ההצללה נמוכות.
מפות הצל מראות עוד כי תרומתם של העצים
להצללה עולה בחשיבותה בעיקר ברחובות שבהם
מושגת הצללה מועטה מהבניינים עצמם .הדבר
ניכר במיוחד ברחובות ראשיים הנפרשֹים ממערב
למזרח :בהיעדר כמות מספקת של עצים (כמו
לדוגמה ברחובות פנקס ,ז'בוטינסקי בחלקו
המזרחי ,ארלוזורוב בחלקו המזרחי ,שאול המלך,
קפלן ,סלמה ,קיבוץ גלויות ודרך בן צבי) ,רחובות
אלה חשופים לקרינת שמש ישירה ברוב שעות
היום ,מתקשים לספק הצללה ותנאי האקלים
שבהם קשים.
באופן לא מפתיע ,שדרות העיר ,ללא קשר לכיוון
הגיאוגרפי של הרחובות ,מספקות ברובן המכריע
(מלבד חלקיהן המזרחיים של שדרות בן גוריון
וחלקיהן המערביים של שדרות נורדאו) תנאי
הצללה מעולים.
השוואה בין שטח כיסוי הצמרות בשכונות שונות
לרמות ההצללה הממוצעות בהן מעלה עוד ,כי
בשכונות עבר הירקון רמות ההצללה הגבוהות
תלויות במידה רבה בכמות ניכרת של עצים נותני
צל ששתולים בהן .אילו היו בהן כמויות נמוכות
יותר של עצים (תופעה שמאפיינת רבות משכונות
דרום העיר) היו רמות ההצללה שבהן נמוכות
באופן משמעותי .הסיבה העיקרית לכך היא
הבנייה המפוזרת והדלילה יחסית ברוב השטחים
שמעבר לירקון .בשטח תוכנית גדס ,לעומת זאת,
ניכר שילוב יעיל בין בנייה צפופה לשימוש בעצים
נותני צל ,ושילוב ייחודי זה הוא שאחראי לרמות
ההצללה הגבוהות בחלק זה של העיר.

ערכי קרינה יומית ממוצעת במקטעי רחובות במרכז תל אביב בתחילת אוגוסט

תיעדוף התערבות
כשלעצמן ,מפות הצל חושפות באופן בהיר וקריא
את ההבדלים האקלימיים בין רחובות ושכונות
בעיר .עם זאת ,כדי לסייע לעירייה לגבש תוכנית
פעולה לעיבוי צל ולשימור צל ברחבי העיר ,לא
היה די במיפוי זה .כמות מקטעי הרחובות שבהם
חשף המיפוי רמות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד
של הצללה ,שהם המקטעים שבהם נחוצה
התערבות דחופה יותר ,היתה רבה מאוד .הבנו
שכדי לתעדף פעולה עירונית ולמקד אותה
ברחובות החשובים באמת יש להוסיף מרכיב נוסף
לניתוח ,הנוגע לפוטנציאל השימוש ברחוב .הרעיון
פשוט :ככל שפוטנציאל השימוש ברחוב גבוה
יותר ,כך יש חשיבות גבוהה יותר להתערבות
העירונית בתוכו.

ערכי מדד הצללה ממוצע במקטעי רחובות במרכז תל אביב בתחילת אוגוסט
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בשדה המחקר

ערכי מדד הצללה ממוצע בשכונות בתל אביב בתחילת אוגוסט

את פוטנציאל השימוש בכל אחד מהרחובות בעיר
חישבנו באמצעות שיטה מתמטית לניתוח מרחבי
שנקראת "תחביר המרחב" (.)Space Syntax
בשיטה זו כל אחד מרחובות העיר מקבל ציון
מספרי המשקף את כמות התנועה הרגלית שהוא
צפוי למשוך ,על בסיס מיקומו ברשת הרחובות
העירונית .את הציון הזה הצלבנו עם מפות הצל
של רחובות העיר .ההצלבה הביאה להבלטת
מספר מצומצם של רחובות שמצד אחד חשיבותם
המרחבית גדולה ופוטנציאל השימוש בהם גבוה,
ומן הצד האחר תנאי ההצללה שבהם גרועים מאוד
(רחוב שלבים ,רחוב קפלן ,דרך קיבוץ גלויות,
חלקה המזרחי של דרך בן צבי ,רחוב פנחס לבון,
רחוב קויפמן ,שדרות הר ציון ,רחוב יצחק שדה,
רחוב הרכבת ,דרך מנחם בגין ,רחוב המסגר ורחוב
סלמה) או יוצאי דופן באיכותם הטובה (שדרות
ירושלים ,שדרות רוטשילד ,שדרות ח"ן ,שדרות בן
ציון ,שדרות החי"ל ,רחוב שלמה המלך ,רחוב
מלצ'ט ,רחוב דיזנגוף ,רחוב ריינס ,רחוב הנביאים,

מפת תיעדוף התערבות במקטעי רחובות בתל אביב ,המציגה רחובות לעיבוי צל (אדום)
ולשימור צל (ירוק)

המקטע המזרחי של רחוב פרישמן והמקטע
המערבי של רחוב ארלוזורוב) .אלה הרחובות
שיעצנו לעירייה למקד בטווח הזמן המיידי את
הטיפול בהם.

יישום עתידי
יישום כולל של מדיניות הצללה עירונית תלוי
בראש ובראשונה בפעולתן של רשויות התכנון
העירוניות ובגיבוש אסטרטגיה שתביא להגדלת
רמות ההצללה ברחובות ובמרחבים הציבוריים
במגוון אמצעים :טיפוח היער העירוני ,שימוש
בחתך רחוב צר וגבוה להצללה עצמית של הרחוב
באמצעות הבנייה בו ,התקנת סככות וקירויי חוץ
והטמעת אלמנטים מצלים בבנייה .עם זאת,
ולמרות הצורך החיוני במדיניות הצללה עירונית
מקיפה בישראל ,חסרות עדיין רשויות התכנון
בארץ תוכניות אסטרטגיות להצללה שיהיו
מבוססות בראש ובראשונה על מיפוי כמותי
ברזולוציה גבוהה של המצב הקיים .השיטה

המוצגת כאן באה גם לענות על הצורך במיפוי
מסוג זה כבסיס להכנת תוכניות הצללה
אסטרטגיות ברמה העירונית.
מעבר להכוונת פעולות נקודתיות ,מפות הצל
מאפשרות להבין את ההיררכיה היחסית של
ההצללה במקטעי רחובות ובשכונות בעיר,
ובאופן זה גם להקל על מנגנוני התכנון בגיבוש
צעדים מעשיים לעיבוי צל ולשימור צל לטווח
ארוך .מפות צל מאפשרות להבין טוב יותר את
הקשר שבין מורפולוגיה עירונית להצללה
ולתרום לפיתוחם המשופר של פתרונות הצללה
מגוונים ויעילים הניתנים ליישום בקשת רחבה
של מצבים ,כפי שאלה מתקיימים במציאות .מה
שנדרש כעת הוא בעיקר פעולה נחושה של
רשויות התכנון ברמות השונות להטמעת
ההכרה בנחיצותו של צל במרחב העירוני ,לא
רק כרעיון מופשט אלא גם ,ובעיקר ,כמשתנה
הנלקח בחשבון כחלק בלתי נפרד מכל תהליך
תכנוני.

הפניה לאתר חדש שמסכם את תוצאות המחקרhttps://arcg.is/1WzPOa :

עבודת המחקר הוכנה במימון מחלקת השימור של עיריית תל אביב־יפו בהזמנת אדר' רינת מילוא .למידע נוסף ניתן לעיין ב:
.Aleksandrowicz Or, Shachar Zur, Yonatan Lebendiger and Yoav Lerman

""Shade Maps for Prioritizing Municipal Microclimatic Action in Hot Climates: Learning from Tel Aviv-Yafo. Sustainable Cities and Society
.53 (2020): 101931

צילומים :ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
ד"ר אור אלכסנדרוביץ' ,אדריכל ,חוקר ,עורך ומתרגם ,מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון .תחומי המחקר שלו מגוונים וכוללים מדע
וטכנולוגיה של הבנייה ,פיזיקה של הבנייה ,מיקרואקלים עירוני ,היסטוריה עירונית והיסטוריה של האדריכלות ושל טכנולוגיה אדריכלית.
שחר צור ,אדריכל נוף בוגר הטכניון ( )BLA, MSCמרצה בתחום הייעור העירוני ,שותף בסטודיו "צורא"  -אדריכלות נוף ועיצוב עירוני .כיום ,יועץ עיריית תל אביב
לייעור עירוני ,עוסק במחקר ,כתיבת מסמכי מדיניות ,תכנון שלד עירוני ירוק ופיתוח טכנולוגיות לנטיעת עצים במרחב מבונה.
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בס״ד

Studiobeton® 2020

חברת ® Studiobetonעונה לביקוש אדריכלי הולך וגובר לדרכי בטון מקשיות להנגשה במגוון
שימושים :שבילי אופניים ,גדות-נחלים ,טיילות ,פארקים ,ועוד ,על כן פיתחה סדרת מוצרים חדשים
המאפשרים מרחב יצירה חסר גבולות ,ייחודי פשוט וטבעי ,בתוצאה מיטבית ובמחירים אטרקטיביים.

טיילת האלבה להגנת בתכנון זאהה חדיד .צילום ליטל שלף דורי

איך עושים התחדשות עירונית בהמבורג?
רשמים ותובנות מסיור המועצה לבנייה ירוקה לאדריכלים
ומתכננים בהמבורג ספטמבר 2019
אדר׳ נוף רויטל שושני ואדר׳ ליטל שלף דורי
® - Glow Studioמרצפים זוהרים בלילה באפקט קסום | נקודת תצפית -שביל גן הפסלים מצפה רמון | שלף מטלון אדריכלות נוף

®Exposed Studio
בטון גולמי חשוף אותנטי באגרגטים שונים Rough look

®[ Tadlaket Studioבטון מעוסה]
גמר טייח מרוקאי מסורתי אתני .אפשרות לגיוון

®Terra Studio
טראצו מחוספס לבן  /אפור Fine look

מבוא
המבורג הינה העיר השנייה בגודלה בגרמניה ,חיים
בה כ 1.8-מיליון תושבים ושטחה כ 755-קמ״ר .נמל
המבורג הינו מקור הכנסה עיקרי לעיר המשגשגת,
שהיתה עיר סחר חשובה מאז המאה ה .13-מקורות
הכנסה נוספים של העיר הינם תעשיית יצור מטוס
ה ,AIRBUS-בנקאות ,עיתונות ומדיה.
העיר המעוצבת בעיקר על ידי מים :נהרות האלבה
והאלסטר יוצרים בעיר רשת מסועפת של ערוצי
מים ,תעלות ,אגמים ובריכות אשר חייבה הקמתם
של  2500גשרים בתחום העיר (יותר מאשר בוונציה,
לונדון ואמסטרדם גם יחד) .העיר ממוקמת כ50-
ק״מ משפך נהר האלבה והינה ברובה שטוחה.
הגאות והשפל מייצרים פער גבהים של  3.5מטר
בתחום העירוני .המבורג חשופה לפיכך לבעיית
הצפות חמורה וחוותה מספר אסונות ,הגדול
שבהם בשנת  ,1962אז עלה נהר האלבה על גדותיו
תוך פגיעה קשה בחמישית מהעיר ,הרס כל האזור
שמדרום לאלבה ולמעלה מ 300-הרוגים.

הרשת הירוקה

כל המוצרים עומדים בדרישות התקן ,אינם דורשים חידוש.Anti-Slip Built in ,
בביצוע קבלנים מוסמכים ומיומנים  /בביצוע עצמי בליווי ובהדרכת הסטודיו.
חדש  -פורום לבטון אדריכלי המספק יעוץ חינם בהכנת מפרטים ואומדנים.

לתת אמת ולקבל אהבה
04-6415541 | 052-7730044

www.studio-beton.co.il

לא קשה להבחין כי חזות העיר ירוקה .גנים ירוקים,
חקלאות וטבע מהווים מחצית משטחה .הבסיס
לכך הינו ה׳רשת הירוקה׳ של העיר שהינה בת 100
שנה ,ונהגתה ע״י האדריכל ומתכנן הערים פריץ
שומאכר אשר עמד בראש מחלקת התכנון
והפיתוח של העיר בין השנים  .1933-1919שומאכר
תכנון מערכת של  12צירים ירוקים רדיאליים
מבית העירייה באורך  18-25ק״מ ,מלווים בדרכי

רשת הצירים הירוקים בעיר .מקורhttps://assets.newatlas.com/dims4/default/9629082/2147483647/strip/ :
true/crop/1068x925+0+0/resize/1068x925!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.newatlas.
com%2Farchive%2Fgreen_network_hamburg-0.jpg
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פארק מרכז העיר  -פלנטן אונד בלומן .צילום :ליטל שלף דורי

לעיר .במסגרת הסיור התמקדנו בשני פרויקטים
של פיתוח עירוני :רובע  Hafencityאשר פותח
על שטחי נמל מפונים ,ואזור ווילהלמסבורג
המייצג התחדשות עירונית במרחב שהושפע על
ידי תעשייה כבדה וקרבה למערכות תחבורה
ראשיות.

ווילהלמסבורג  -התחדשות עירונית
חכמה

'שכונה על המים' ב .IBA-צילום :רויטל שושני

מים ,ביצות ,אחו ,גני ירק ,פארקים ,ערוגות פרחים
ועצי פרי .הצירים הירוקים בקרבת מרכז העיר
יכולים להיות צרים ומקוטעים אך נמצאים ביניהם
גם פארקים רחבי ידיים ,שטחי ספורט ,גני תועלת
ובתי קברות .בפריפריה כוללים הצירים הירוקים
חקלאות ,יער ,שטחים חצי טבעיים ושמורות טבע.
למרות ריחוקם ממרכז העיר ,הנגישות אליהם
טובה באמצעות תחבורה ציבורית ואופניים.
כמו כן יצר שומאכר שתי טבעות ירוקות היקפיות:
הטבעת הירוקה הפנימית נמצאת במרחק של 1
ק״מ מבית העירייה (שנבנה ב )1897-במרכז העיר
העתיקה .הפארק העירוני המרכזי Planten Un
 ,Blomenהינו חלק מטבעת זו .הפארק החליף את
ביצורי העיר מהמאה ה ,17-אשר הוסרו במאה
ה 19-לטובת הקמת פארק בשטח של  470דונם.
הטבעת הירוקה החיצונית נמצאת במרחק  8ק״מ
מבית העירייה ,היקפה  100ק״מ ,ציר ירוק ורציף
העובר במקום מגוריהם של כ 900-אלף איש.

עקרונות לפיתוח מקיים בעיר – כללי
גרמניה הקדימה את רוב מדינות בקביעת מדיניות
ותקני בנייה ירוקה ,מתוך ראייה ארוכת טווח.
בנוסף לקו הממשלתי המתקדם ,כל מדינה
42
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פדרלית ואף כל עיר יכולות לקבוע מדיניות
עצמאית ולקדם תקנים מחמירים יותר .המבורג
הינה עיר המתפתחת בדינמיות ובאינטנסיביות,
תוך שמירה על גישה ירוקה ומקיימת בכל תחומי
החיים.
ב 2011-זכתה המבורג לתואר European Green
 ,Capitalובשנת  2018זכתה במקום ה 18-בתחרות
 .Global livability Indexכבר מעל  20שנה
שהעיר קובעת יעדים שאפתניים ביותר לקידום
אנרגיה מתחדשת ,אספקת אנרגיה למבנים,
קצירת מי גשמים ,ושילוב כל אלו בבנייה ירוקה
ומקיימת .יעדים אלו מוגדרים במסמכי מדיניות וכן
בתוכניות המפורטות לאזורים שונים בעיר ,תוך
ביצוע עדכונים על פני הזמן .אחד האמצעים בהם
השתמשה העיר היה רכישה מחדש במשך שנים
ובשלבים ,של חלק מחברות אספקת התשתית
כגון חשמל ,גז וחום ,על מנת שתהיה בידם היכולת
לשלוט במקורות האנרגיה ובאמצעי הייצור .כמו
כן ,המבורג מקדמת מדיניות של ‘עיר ללא מכוניות׳
עד  ,2045תוך השקעה בתחבורה ציבורית ענפה
ותחבורה קלה .בתכנון העירוני ,העיר מקדמת
פרויקטים רחבי ידיים של התחדשות עירונית
וציפוף מרקם קיים במקום התפרשות אל מחוץ

ווילהלמסבורג הינו המחוז הגדול ביותר בהמבורג-
 35קמ״ר ,והוא האי המיושב הגדול באירופה .האי
נמצא בין הזרוע הצפונית לדרומית של נהר
האלבה ,וחיים עליו כ 50-אלף תושבים ממאה
ארצות לאום.
בתחילת שנות האלפיים ,המבורג חיפשה פתרונות
לבינוי ,ציפוף והתחדשות עירונית .המענה צריך
היה להיות באזורים הקרובים למרכז העיר אשר
הוזנחו לאורך שנים .המטרה היתה להפוך אזורים
אלו לחלק משגשג ,אורגני ,ובלתי נפרד מהעיר,
המחובר אליה גם תחבורתית .פרויקט זה הינו
דוגמה מאלפת להתחדשות עירונית באזור נחשל,
בו התהליכים הביאו לתוצאות מוצלחות הניכרות
עד היום.
תהליך ההתחדשות העירונית בווילהלמסבורג
צמח בעקבות דרישת תושבי האזור ,שקיימו בשנת
 2001את ‘כנס העתיד של ווילהמסבורג׳ .התוצר
היה נייר עמדה שהוגש לעיריית המבורג ובו
דרישות התושבים למגורים ,תעסוקה וחינוך ראוי.
בשנת  2004נהגתה התוכנית המכונה ‘הזינוק
מעבר לאלבה׳ ,ובשנים שלאחר מכן נבנו הקונספט
ותוכניות פעולה ,ונערכו כנסים מקדימים.
התהליך קיבל דחיפה משמעותית באמצעות שתי
תערוכות אדריכלות וגנים בינלאומיותIBA :
ו.IGS-

כולם התבצעו באמצעות מינהלת  IBAהשייכת
לעירייה .כל תהליכי ההתחדשות העירונית לוו
בהליכי שיתוף ציבור משמעותיים.
כחלק מ IBA-בוצעה הסבת בונקר מלחמה
לבונקר אנרגיה  - E Bunkerמרכז מקומי לייצור
אנרגיה נקייה שהפך לסמל של "Renewable
 ."Wilhelmsburgפרויקט זה הנו תוצר של מדיניות
לפיזור תחנות כוח ויצירת משרות והכנסה
מקומית .החל מ ,2013-הבונקר מספק חום
ל 3000-יח״ד וחשמל ל 1000-יח״ד  -חסכון של 95%
בפחמן דו-חמצני או  6600טון לשנה .האנרגיה
מסופקת לשכונת Global Neighborhood
וה.Commercial Park - WCS World-
לאחר ה׳תערוכה׳  IBAהפכה לרשות פיתוח
אורבני ,המבצעת פיתוח הוליסטי של האזור
ועוסקת בקידום המשך הפיתוח ובתוכניות מימון
חדשות.
תערוכת גנים בינלאומית IGS
השקעה של  70מיליון יורו להקמת תערוכת הגנים
 IGSהניחה את הבסיס להקמת - Inselpark
הפארק המרכזי של ווילהלמסבורג בשטח של
כ 1000-דונם .הפארק כולל מדשאות ,משחק,
ספורט ,גופי מים ותעלות שייט לסירות קאנו ,אחו,
פארק ויער ,גני תועלת ,מסעדה וקיוסק .אדריכלות
הנוף של הפארק מדגישה את זהותה הנופית
הייחודית של העיר ופיתוחה כמפגש בין תרבותי.

התחדשות עירונית בשכונת Global
– Neighborhoodי ,2009-2015ווילהלמסבורג
השכונה קיימת מ 1930-כשכונה הסמוכה לנמל
ואזור תעשייה כבדה וגרו בה פועלים ,עובדי נמל
מעוטי יכולת ומהגרים מ 30-ארצות שונות ,סה״כ
כ 1700-איש .אזור זה נחרב כמעט לחלוטין בהצפה
של  1962והיה צורך חיוני בשיפוצו וחידושו.
מ 2009-עברה השכונה תהליך של מודרניזציה,
בנייה והרחבה של הקיים ,תוספת בנייה חדשה,
תוך תהליך שיתוף ציבור בכל השפות המדוברות
בשכונה ,אשר לו היה תפקיד מרכזי בהצלחת
התהליך .ב 2015-הושלם פרויקט השכונה
הגלובלית ,עם  770יחידות דיור ,אשר שודרגו
לסטנדרט של בנייה פאסיבית בגובה  5-7קומות,
עפ״י תוכניות של  7אדריכלים .בתום הבניה חזרו
מעל  80%מהתושבים לבתיהם הודות להשארת
שכר הדירה בר השגה בשל מימון ציבורי – עקרון
שהיה אחת ממטרות הפרויקט.
כחלק ממדיניות חיזוק האזור ,העבירה עיריית
המבורג את ‘משרד האנרגיה והפיתוח העירוני׳
ממרכז העיר ,למתחם חדש הנקרא Wilhelmsburg
 .Centralצעד זה של העירייה נתן חיזוק והצהרת
מחויבות ל ‘זינוק מעבר לאלבה׳.
צעד נוסף לפיתוח וחיזוק השכונה החל ב2013-
במסגרת פרויקט לחיזוק כלכלי וחברתי בשם
 .World Commercial Park - WCSהפרויקט
כולל כ 6,700-מ״ר המיועדים לעסקים מקומיים

קטנים בלבד .באמצעות מערכת פוטו-וולטאית
הממוקמת על הגג השקוף ,מזין הפארק את
רשת האנרגיה המקומית של בונקר האנרגיה.
הקונסטרוקציה המעניינת בתכנון dalpiaz +
( gianettiשזכו בתחרות ב ,)2008-כוללת  40יחידות
מסחריות לעסקים קטנים ומיקרו-עסקים .אלה
מושכרות במחיר אטרקטיבי המיועד לעודד
הישארות כשרונות מקומיים ולמנוע תופעת
״brain drain״ .ניתן למצוא בפארק עסקים
מקומיים כמו בית קפה ,סטודיו יוגה ,משרד
אדריכלות ,סטודיו פיסול ,מוסך אופנועים ועוד.

רובע  - Hafencityהתחדשות אזור
תעשייה לשעבר
הפרויקט ממוקם באזור נמל ותעשייה לשעבר,
אותו החליטה העירייה לפתח בסוף שנות ה90-
כחלק אורגני של העיר וכ׳נכס ייחודי׳ של המבורג.
העירייה ,באמצעות חברת ,Hafencity GmbH
החלה ברכישת קרקעות פרטיות על מנת לקדם
תכנון הוליסטי בראייה כוללת .הרובע נמצא
בסמיכות לרובע  ,Speicherstadtעיר המחסנים
ההיסטורית ,שהוכרזה כאתר מורשת של אונסק״ו.
חברת  Hafencityהנשלטת ע״י העירייה ,מטפלת
בתכנון העירוני ,קביעת סטנדרטים ומדיניות,
ותכנון התשתיות כגון מערכות ירוקות ,תחבורה,
מניעת הצפות ואספקת אנרגיה .בסיס המדיניות
והתכנון הינם :סביבה פיזית והקשר שלה לעיר;

מרקם השכונה והשטחים הפתוחים ב - Global Neighborhood-שעברה עיבוי וחידוש .צילום :רויטל שושני

תערוכת אדריכלות בינלאומית
IBA - International Building Exhibition

בין השנים  2013-2006התקיימה במקום תערוכה
המציגה מגוון מבנים בחשיבה מקיימת ב70-
פרויקטים .נבנו בעירוב שימושים :יחידות דיור,
משרדים ,מסחר ,מבני חינוך ,מבני דיור מוגן,
מלונאות ופנאי ,מרכז רפואי ,מרכז מידע ,גני
ילדים ,מתקני ספורט ,פארק ,מסחר ,מרכז
לאמנות ויצירה .הושם דגש רב על יצירת מגוון
אפשרויות דיור ותעסוקה בשכונה .התהליכים
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מעברי הולכי רגל בהפנסיטי והגנה מהצפות בהפנסטי (מבט לבניין הפילהרמונית) .צילום :רויטל שושני

רשת אורבנית ,לרבות רשת ירוקה; תנועה
ותחבורה; אספקת אנרגיה; בנייה מקיימת;
ועידוד שינוי התנהגותי.
מלבד מבנים בודדים כדוגמת בניין הפילהרמונית,
רוב המבנים נבחרו באמצעות תחרויות אדריכליות
ומכרזים תחרותיים ,על בסיס קריטריונים של
איכות .כך למשל נבחן ,האם הפרויקט המוצע
למגרש תומך בעקרונות האורבניים הנדרשים,
האם יש בו חדשנות בתחום כלשהו ,וכן התחייבות
לבנייה תוך שנתיים מיום הזכייה.
בנוסף לכך ,נעשתה עבודה רבה לצורך עידוד
תחבורה מקיימת – עידוד תחבורה חשמלית (90%
עד  )2025וקידום מדיניות כלי רכב שיתופיים :תקן
חנייה מופחת של  0.4ליח״ד ,הטענה חשמלית
לפחות ל 40%-מהחניות 30% ,מהחניות בבניין
מיועדות לכלי רכב שיתופיים ,וחנייה שיתופית
ללא תשלום .כל זאת בנוסף לתחבורה הציבורית
המצוינת המאפיינת את העיר .עבור רובע
 Hafencityנבנה קו חדש ברכבת התחתית,
המחבר את הרובע למרכז העיר ,ובו  3תחנות
חדשות ,וצפוי להבנות טרמינל לספינות קרוז.
הרובע כולל מספר פארקים .פארק Grasbrook
תוכנן בשיתוף ילדי השכונה ,ואילו פארק
 Lohseparkתוכנן בתוואי רכבת היסטורית,
כשחלקו משמש כאנדרטה לשליחתם של 8,071
יהודים וצוענים ששולחו מתחנת הרכבת הסמוכה
למחנות השמדה.
ברובע נקבעו הנחיות פרטניות מחייבות לעניין
ההגנה מהצפות .הדרכים ומבני הציבור נמצאים

כולם בגובה  7.5מ׳ מעל קו ההצפה העליון,
ובמבנים לאורך גופי מים ,הקומות התחתונות
מוגנות באמצעות דלתות וחלונות מיוחדים.

תובנות בנושא התחדשות עירונית
ההתחדשות העירונית בהמבורג מספקת לנו
מספר עקרונות מפתח שכדאי לקחת בחשבון
לקידום התחדשות עירונית מוצלחת בישראל.
ראשית ,חשובה הראייה לטווח ארוך ,תוך הבנה
שהתהליכים חייבים להיות המשכיים לאורך זמן,
ואין פתרונות קסם .ניתן לראות שמאחורי כל
פרויקט כזה עמד חזון מגובש וברור שעקרונותיו
מעוגנים במסמכי מדיניות מסודרים המתווים את
הדרך לאורך שנים ומקשרים את אותו הרובע
לחזון העירוני .תכנון הרשת הירוקה ורשת
התחבורה הציבורית מהוות דוגמאות לכך .כמו כן,
קיימת מודעות ממסדית שללא מעורבות
ממשלתית התהליכים לא יתקדמו בצורה הרצויה,
וכי לא ניתן להותיר את ההתחדשות בידיים
פרטיות בלבד .עם זאת ,כאשר עולה הצורך
בעדכונים ,למשל של תקן הבנייה הירוקה
ב ,Hafencity -הם מבוצעים באופן שוטף תוך
הסקת מסקנות.
שנית ,בשני הרובעים קיימת מינהלת בצורת חברה
עירונית ,האחראית הן על התכנון והן על הביצוע
והפיקוח .חברות אלו כפופות לסנאט של המבורג
ומתפקדות כזרוע של העירייה .תחומי האחריות
של חברות אלו ושיתוף הפעולה ההדוק עם
העירייה הינם גורמים קריטיים בהצלחתן.

תובנה שלישית ,קיים ערך רב לחינוך ולהסברה .גם
ב IBA-וגם ב Hafencity-קיימים מרכזי הסברה
המיועדים למבקרים ,וגם התושבים קיבלו
ומקבלים הדרכה והסברה .החצנת הערכים
העומדים בבסיס התכנון המקיים ,לרבות
התשתיות ,תורמים לשינוי התנהגותי וקבלה קלה
יותר של שינויים אלו ,תוך הבנת היתרונות
הגלומים בהם.
ותובנה אחרונה וחשובה לא פחות  -חשיבות
שיתוף הציבור כחלק בלתי נפרד מתרבות התכנון
בגרמניה .ב ,IBA-כאמור לעיל ,בוצעו הליכי
שיתוף ציבור עם אוכלוסייה קיימת ,תוך הקפדה
יתרה על הצרכים הספציפיים של תושבים אלו.
ב ,Hafencity-בה באזורים המיועדים לפיתוח לא
מתגוררים תושבים ,מתקיימים הליכי שיתוף
ציבור כלליים לרובע כולו ולתושבי כלל העיר
המעוניינים בכך ,על מנת להשפיע על התכנון
העתידי.
תודה גדולה לכל מארחינו בהמבורג – אנשי
המשרד ל׳אנרגיה ופיתוח עירוני׳ ,אנשי חברות
 Hafencityו ,IBA-אדריכלים ומתכננים ,אדריכלי
נוף ,אוניברסיטת  HCUוקולגות.
תודה מיוחדת לאדריכלית הנוף של עיריית
המבורג  Eva Henzeעל האירוח וההדרכה
בפארקים פלנטן אונד בלומן ואינסלפארק בסיור
המבורג.
תודה מיוחדת למועצה לבנייה ירוקה ובפרט לטל
מילס על הריכוז והליווי.

אדריכלית ליטל שלף דורי ואדריכלית נוף רויטל שושני ,מרכזות ומובילות הסיור מטעם המועצה הירוקה :הסיור התקיים ב 16-20-בספטמבר  ,19והשתתפו בו
(ב 2-מחזורים צמודים) כ 50-אדריכלים ,אדריכלי נוף ומתכננים.
אדר' ליטל שלף דורי ,אדריכלית העיר חדרה ,תואר שני ב resource efficiency in architecture and planning-מאוניבסיטת  hcuבהמבורג.
אדר' נוף רויטל שושני ,עוסקת בקידום קיימות עירונית בקורסים ובסיורים בחו"ל ובארץ .תואר שני באוניברסיטת תלאביב.
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Many varieties were bred to extend
the flowering season, which also
contributes to biodiversity. In both
parks we try to make planting design
attractive for people and animals alike,
and we have installed nesting places
for insects and birds. The mixture
seems to work: In both parks we
receive the most Likes for FB posts
about plants and wildlife.

Health & community

Both parks play an important role
in promoting health, sports and
community activities: They have
huge and unusual playgrounds. The
non-standard playgrounds come at
a higher cost - in building as well
as maintenance. But they are more
interesting and challenging than some
of the standard play equipment.
Water Houses Aerial. Copyright: D. Gorenje

Public Open Space The Solution To All Problems?

The case of Planten un Blomen and Wilhelmsburger Inselpark,
Hamburg, Germany

Both parks are also used for running
and other outdoor sports. In Inselpark
a charitable partner organisation
offers sports free of charge or at low
cost in addition to commercial beach
sports, climbing and canoeing. A skate
park was developed with the skating
community. We have added new free
attractions such as Disc Golf and a
small outdoor gym.

Several studies prove that experiences
offered by green spaces for all five
senses and social interaction lead to
positive effects in children’s cognitive
development. The same applies to
delaying symptoms of dementia in
elderly. In Inselpark we offer guided
walks that stimulate the senses.
Planten un Blomen will become a
community hub with an emphasis
on activities for the elderly, such as
walking and Qi Gong.

Technology

For many people technology stands
in contrast to nature. It can be visually
and acoustically intrusive or distracting.
Yet, technology can reduce the amount
of resources needed in parks, such
as lighting or watering using sensors.
It can help get in touch with citizens.
We communicate with the visitors via
internet and social media in both parks.
We were the first non-commercial parks
in Germany to run our own Facebook
and Instagram accounts.
We also use technology to enhance
visitor experience for illumination or
concerts. But we always ask ourselves
whether this adds value or distracts
from the park. This is also why we do

By Landscape Architect Eva E Henze
Planten un Blomen and Wilhelmsburger
Inselpark in the centre of Hamburg are
the two parks I manage, as the city
council landscape architect.
Both parks were designed by several
International Garden Shows that took
place since the mid-19th Century, and
have evolved into green urban parks
after WWII.
The International Garden Show 2013 in
Wilhelmsburg, for example, created a
new green centre in this underprivileged
borough. The subsequent high quality
park serves as an informal meeting
place for a diverse society and has had
a positive economic effect. Investments
from homeowners and companies
would not have been made without
the park, and the new, more affluent
residents are drivers of positive change.
47
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Public open space can offer
solutions to many current social and
environmental issues;
So how do both parks offer solutions to
the greatest challenges of our time?

Climate Change

Sustainability and climate adaptation
are at the core of our management
concern: rainwater is harvested from
roofs or hard surfaces and stored in a
cistern that feeds pumps and reduces
the amount of fresh water needed to
maintain the park.
Electricity is 100% renewable.
In the Wilhelmsburger Inselpark, there
are water bodies such as ditches
and ponds as well as low lying water
meadows and reed beds, which help
retain water. The massive flood barriers
around the island of Wilhelmsburg

are meant primarily to prevent serious
floods.
Both parks are also affected by climate
change.
Drought has become a major problem
even in Northern European cities, which
used to be known for their rainfall.
Planten un Blomen has lost several old
trees to storm damage. And new pests
and diseases from warmer climates
also affect our plants.

Biodiversity

Existing habitats in Inselpark, especially
water bodies with rare amphibians,
birds, bats and insects, have been
retained. New habitats such as reed
areas, wet grassland or wildflower
meadows were created to boost
wildlife. Even horticulturally designed
flower beds can be a wildlife haven.

Bullerberge playground. Copyright: Dieter Hüttenrauch

Runners in the park.
Copyright: Michael Strokosch

Water sports. Copyright: Andreas Bock

Achse von oben.
Copyright: Uwe Wichmann

not offer WIFI in the parks - it may
be beneficial to have some places
for technology detox - so called
"Silent Spaces" for relaxation and
contemplation.

Co-operation behind the scenes

All parks can improve with good
co-operation. In both our parks we
have a network of partners - from
individuals or charitable organizations
offering activities or helping supervise
parts of the park, to professionals such
as landscape architects, who engage
in various projects. We also welcome
landscape architects from abroad for
guided tours. The visit of a group from
Israel in September 2019 was a brilliant
opportunity to show our work, as well
as learn about different approaches
and new ideas.
We - Landscape architects, should
make the most of our specific
knowledge and create more green open
space as an answer to Climate Change,
loss of biodiversity and for health.

Eva Henze, Dipl. Ing. CMLI, is a Landscape Architect and Park Manager for the District Council of Hamburg-Central, responsible
for the two most visited and prominent parks. Eva Henze worked for three landscape practices in Germany and the UK, was
author of over 100 professional texts and three books, and worked as scientific advisor for a Member of the German Parliament
in Berlin.
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בפקולטה

הדמיה ,שדרות הגעתון בקיץ

Embracing Waters
חוסן והתחדשות עירונית בשדרות הגעתון
אדר׳ נוף קרן קסלר
לקראת ישראל  | 100סוגיות יסוד במרחב הנופי המצטופף בישראל  -פרויקט גמר במסלול לאדריכלות נוף בטכניון
בהנחיית אד' נוף דפנה גרינשטיין ,אד' נוף צופיה רוזנר סלע ,אד' דליה קרמר ,אד' נוף פרופ"ח טל אלון מוזס,
אד' נוף נעמה מישר
ההצפות בקרבת נחל הגעתון בתוך העיר נהריה
היוו מטרד לאורך שנים ,עוד מימי הקמתה .אחת
הפעולות הראשונות שנעשו בראשית ההתיישבות
היתה יישור תוואי הנחל ובינוי משני עבריו בהתאם
לתוכנית האדריכלית .העיר הפכה עם השנים לעיר
קיט ונופש שנהנית מהקרבה לים ,כאשר עמוד
השדרה הכלכלי ,תרבותי ,חברתי ותיירותי שלה
הם הנחל ושדרות הגעתון .עם השנים ,ככל
ששטחי הבינוי והקרקע הלא מחלחלת גדלו ,הנגר
התגבר וההצפות המשיכו ואף החמירו .כחלק
מניסיון התמודדות עם ההצפות ,נעשו פעולות
הנדסיות להעמקת ולהרחבת הנחל ,עד שהפך
בסופו של דבר לתעלה מבוטנת ומגודרת .לצד
זאת ,הורחבו הכבישים בשדרות הגעתון .פעולות
אלה גרמו לביטול סופי של ההיבטים הנופיים
והאקולוגיים של מופע נחל טבעי.
למרות המאמצים ההנדסיים שנעשו ,העיר מוצפת
כמעט בכל חורף .ההצפות נובעות הן משינויי
האקלים ועוצמות קיצוניות של גשמים בפרקי זמן
קצרים והן מחוסר ההיערכות של המערכות
לוויסות כמויות המים הזורמות לעיר .השנה
ההצפות הגיעו לשיא שלא נראה מזה שנים וגבו
חיי אדם .האירוע האחרון רק מוכיח כמה חשוב
לתת מענה לבעיה הנוכחית ואף להיערך לאירועי
גשם קיצוניים יותר בהמשך.
בפרויקט הגמר שלי במסלול לאדריכלות נוף
בטכניון ,התמקדתי בשדרות הגעתון ועסקתי
בהתמודדות עם אירועי גשם קיצוניים ויצירת
חוסן עירוני ע״י הקמת מערכת שלמה המכילה

הדמיה ,שדרות הגעתון בחורף

מאגרי איגום ,ויסות והשהייה במעלה וחתך נחל
עירוני חדש הכולל פשט הצפה רחב.
הפתרון מתחיל קודם כל במעלה ,ברמת אגן
ההיקוות  -קיימת תוכנית לאיגום ,וויסות והשהייה
במעלה הנחל בתכנון מ .רוזנטל מהנדסים בע״מ.
התוכנית אמורה לתת מענה כך שספיקות התכן
במובל לא יעברו את ה 15-מ״ק/שנייה במורד
(כלומר ,התעלה כפי שהיא כיום לא תעלה על
גדותיה) גם באירועי גשם בהסתברות של 1:100
שנה ,כך שהעיר לא תוצף .התוכנית אמנם אושרה
אך לא יצאה עדיין לביצוע בגלל בעיות תקציב.
התכנון שלי מתבסס על תוכנית זו.
הפעולה השנייה שנעשתה לאחר התייעצות עם

יועץ התנועה של תוכנית המתאר (אלבר אנדריא)
היא שינוי מערך התחבורה בשדרות הגעתון.
הגריד שמרשת את מרכז העיר מאפשר התבססות
על הרחובות המקבילים לשדרות הגעתון ועל
הצירים המקבילים לים ,בדגש על הרחובות הרצל
ווייצמן .אני מציעה לעבות את הטבעת התחבורתית
בעיר ,לייצר יותר מסלולים ולהגביר תדירויות .כל
זאת כדי לתמוך פינוי של שדרות הגעתון מכלי
רכב פרטיים והכנסת מדרחוב עם שני שאטלים
דו-כיווניים שינועו הלוך ושוב על אותו ציר
במהירות של  10קמ״ש ויתנו מענה להתניידות
מהירה על ציר הגעתון ועדיין יתנו עדיפות להולך
הרגל (בדומה לשד׳ יפו בירושלים) .פעולה זאת
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תכנית שדרות הגעתון

חתך בריכת איגום  -כניסה לעיר

עוברים לעידן הדיגיטלי

ומקבלים את הגיליון ישירות למייל בגרסת דפדוף
חתך נחל

מאפשרת את הרחבת האפיק תוך שמירה על נפח
הספיקות הנדרש והחזרת עטרת שדרות ונחל
הגעתון ליושנה.
יש כאן הזדמנות ליצור חתך רחוב ייחודי אשר
יאפשר מפגש אמיתי בין העיר לנחל ,יעמיד את
הולך הרגל במרכז ,ייתן לבתי העסק לגלוש לרחוב
וייצר מגוון חוויות במפלס הרחוב ובמפלס הנחל.
בנוסף ,אני מציעה להוסיף רחבות עירוניות שיהוו
שטחי הצפה רזרביים לשעת חירום .רחבות אלו
מחוברות בצינורות אל הנחל ומתמלאות בשיטת
הכלים השלובים כאשר מפלס המים בנחל מתקרב
למקסימום.
ההשתנות העונתית ממלאת מרכיב מהותי בתכנון.
בחורף ,בימים הגשומים ,הנחל והרחבות העירוניות

הייעודיות יתמלאו במים .כאשר מפלס המים יירד,
יישארו מים רק בערוץ הצר של הנחל אשר ישמש
כאלמנט מים וימשיך לאזכר את הנחל גם בימים
בהם הוא לא זורם (בימי הקיץ יוזרמו בו מי מזגנים).
החללים שתפקידם להכיל מים בחורף ,כמו
הרחבות וחתך הנחל ,יהפכו למרחבים פעילים
נוספים עבור הציבור בימים היבשים.
חיזוק השדרה וההתחדשות העירונית בה תיעשה
ע״י עיבוי בינוי (עד  8קומות בצורה מדורגת מנמוך
לגבוה מכיוון הים עד כביש  )4ועירוב שימושים
לאורכה :מלונאות ,מסעדות ,חנויות ,מגורים,
תעסוקה ומרכזי חוגים ופנאי .קומת הקרקע תהיה
מסחרית עם גישה לרכבים בגב הבינוי .זאת בכדי
להפוך את מרכז העיר לשוקק חיים ומלא

קרן קסלר ,אדריכלית נוף בוגרת הטכניון ( ,)2019עובדת כיום במשרד מילר-בלום
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באפשרויות עבור כלל האוכלוסייה ,מקומיים
ותיירים.
את התוכנית חילקתי ל 4-מקטעים אשר
מתכתבים עם השימושים והבינוי שבצדי הרחוב
בכל קטע ומשתנים בהדרגה בעיצובם ,מאופי
אורבני שמתבטא במשטחים קשים וצמחיה בעלת
אופי תרבותי בכניסה לעיר ועד לאזור השפך בו
הנחל מתחבר בזרימה טבעית ומשוחררת אל הים
בליווי צמחיית חוף.
בפרויקט זה אני שואפת להחזיר עטרה ליושנה -
נהריה תחזור להיות עיר משגשגת ואטרקטיבית
כפי שהיתה בימיה הטובים ותהיה עמידה בפני
הצפות הנחל.
הנחל יהפוך לנכס ומושא גאווה של העיר!

 4פעמי

ם בשנה

 6פעמי

ם בשנה

מנוי שנתי דיגיטלי משולב  -רק X ₪20ר 12תשלומים
להצטרפות :באתר הישראלי לגינון  www.papirusgan.co.ilאו בטל03-5467485 :

מהנעשה באיגוד

תמונת מצב 2020
ראיון עם איז'י בלנק  -יו"ר האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף
מראיינת :מיכל ביטון
אתה פעיל בהנהלת האיגוד תקופה
ארוכה .שתף אותנו בעשייה ובחזון
שלך במסגרת התפקידים שלקחת
על עצמך באיגוד ובמיוחד בתפקידך
כיו"ר
למען האמת ,אני פעיל
בהנהלת האיגוד כבר
למעלה מ 20-שנה10 ,
שנים מתוכם כגזבר וב4-
שנים האחרונות משמש
כיו"ר .בתחילת הדרך,
כגזבר ,המשימה העיקרית
הייתה לייצב את מצבו
הכספי של האיגוד שהיה
איז'י בלנק
"על
מתוקצב
תמיד
בלימה" ,לשנות את הגישה של חברי האיגוד ושל
האיגוד לנושאים הכספיים ,הכל על מנת לאפשר
פעילות שוטפת "נטולת דאגות" פיננסיות ,בתקציב
מאוזן המותיר משאבים ל"פעילויות" ציבוריות
ומקצועיות לפי הצורך וצו השעה.
כשהגעתי לאיגוד הוא עבד בצורה מוזרה  -מהיד
אל הפה .הנהגתי מערכת מסודרת המבססת את
הכנס השנתי שמייצר הכנסה כספית ומאפשר
גמישות קצת יותר גדולה  -להפנות משאבים גם
לדברים אחרים ,ציבוריים ,כמו תמיכה במסלול
הנוף בטכניון ,שותפות עם גופים עמיתים ,יחסי

ציבור .כל זה לא בא בחינם .וזה איפשר לנו להפעיל
גורמים ולקדם הגברת מודעות למקצוע.
היכולת שלנו לפנות לבג"צ  -תמ"א  .38אגרה
לבג"צ ולהפעיל עורכי דין זה  25אלף ש"ח ,יכולת
פיננסית מאפשרת גמישות שלא הייתה קודם.
כיו"ר ,שמתי להנהלה ולעצמי מטרה להעלות את
קרנו של המקצוע ,להביא את מקצוע אדריכלות
הנוף למודעות ולהכרה בארץ ובאירופה ,לשפר
ולהדק את הקשר עם הטכניון כמוסד האקדמי
המכשיר את דור אדריכלי הנוף הבא ולקבע את
מקצוע אדריכלות הנוף ,כמקצוע מוביל בתחום
התכנון של המרחב הציבורי הפתוח.

כמה אנשים רשומים כיום כחברי
האיגוד?
יש לנו כיום כ 350-חברי איגוד ,מתוך סה"כ 450
אדריכלי הנוף הרשומים במדינת ישראל .חבר
איגוד הוא רק מי שהוא אדריכל נוף רשום או רשוי.
התלבטנו האם לפתוח את שורות האיגוד או
להישאר גילדה אקסקלוסיבית אליטיסטית .זו
דילמה לא פשוטה .אני מוכרח לומר שאין לי דעה
נחרצת בעניין ,אבל הייתי שמח להגדיל ולפתוח
את שורות האיגוד בעתיד ,תוך שמירה על זהירות
מובנת למניעת הצטרפות בלתי רצויה של לא מעט
מעוניינים לקבל הכרה כאדריכלי נוף כאשר הם
לא כאלה.

ישיבת הנהלה ינואר  .2020מימין לשמאל :גדי ברקאי ,איז'י בלנק ,טלי מרק ,נעה ברוט ,קרני גרשטיין ,רן מרון ומיכאל דואני

כמה סטודנטים לאדריכלות נוף
מסיימים ועובדים במקצוע?
בין  25-20סטודנטים מסיימים בכל שנה .כמעט
מחציתם עוזבים את המקצוע תוך כמה שנים .הוא
לא מקצוע מאוד מתגמל .המקצוע הוא מאוד נשי,
ולא כולן חוזרות לאחר חופשת לידה .יש גם כאלה
שמתייאשים מהמקצוע ומחליטים למשל לעבור
לתחומים אחרים ושונים וזה רק חלק מהבעיות
המלוות את נושא כח האדם העוסק במקצוע.

מהם ההישגים העיקריים של אדריכלות
הנוף הישראלית בשנות האלפיים?
אילו תובנות חדשות וחשובות הוטמעו
בעיצוב הנוף הישראלי?
הפיכת המקצוע למוביל בתחום של המרחב
הציבורי הפתוח וקיבוע המושג אדריכלות נוף
ואדריכלי נוף בתודעה של העולם המקצועי
הישראלי לגבי מקומו של אדריכל הנוף בתחום.
אדריכל הנוף כיום עושה הרבה יותר ממה שנדרש
ממנו לפני  15שנה .על בסיס זה אנחנו רוצים
שיכירו בנו יותר .משרד השיכון כבר הכיר בצורה
מאוד ברורה בחשיבות אדריכלי הנוף  -רואים את
זה בהתייחסות לשכר הטרחה .יותר ויותר גופים
ציבוריים ,מוניציפליים ,לא זזים בלי אדריכל הנוף-
מה שפעם לא היה מובן מאליו .היום לא מתחילים
פרויקט בלי אדריכל נוף בצוות.

אדריכלות נוף היא כמעט המקצוע היחיד שמטפל
בהמון נושאים בו זמנית בניגוד לאדריכלים
ויועצים אחרים המתמקצעים בתחום שלהם.
אדריכלי הנוף צריכים להתמצא באקולוגיה,
צמחיה ,ניקוז ,תנועה ,וקיימות .זה מקצוע שיש לו
ראייה כוללת הרבה יותר גדולה מאשר למקצועות
אחרים  -מכאן גם מגיעה השאיפה שלנו שיכירו
בנו כמובילים את התכנון של המרחב הציבורי .זו
לא סתם אמירה בעלמא  -היא אמיתית .זה חלק
מהתהליך שהמקצוע עבר בכל העולם .הוא הפך
להיות הרבה יותר שלם ממה שהוא היה פעם.
כשאני התחלתי את הדרך אמרו לי האדריכלים:
בוא לקשט לי את התוכנית .היום אף אחד לא מעז
לומר את זה  -אלא בוא תהיה חלק מצוות התכנון.
אדריכלי נוף בעבר כמעט ולא הובילו את התכנון
ואילו היום בחלק מהתוכניות אדריכלי הנוף
מובילים והמקצוע מאוד התפתח בעשרים השנים
האחרונות.
ולכן אנחנו דואגים להכרה הזאת גם ברמה
הסטטוטורית ופועלים לייחוד מקצועי נרחב יותר
ממה שמוגדר היום  -מה מותר לאדריכל נוף
לעשות .נכון להיום ההגדרה היא מאוד סתמית.
כבר כמה שנים אנחנו נמצאים במהלך מול
הרגולטור  -רשם המהנדסים .כרגע מונחת טיוטה
על שולחנם של הרשם והמועצה הישראלית
להנדסה ואדריכלות ..אבל זה תהליך ארוך מאוד
ואין לדעת איך ומתי הנושא יוכרע.

איזה פרויקט ישראלי או פרויקטים
ישראליים מעשרים השנה האחרונות
אתה מזהה כפורץ דרך? כזה שהוביל
לשינוי תפישתי וכיוון להתבוננות
חדשה במרחב?
לטעמי יש לא מעט פרויקטים ישראליים
העומדים בקריטריון .הראשון והחשוב מכולם
הוא פרויקט כביש  ,6שהינו ללא ספק פורץ דרך
בגישה רעיונית שהנוף מוביל את התכנון יחד עם
הדיסציפלינות האחרונות .אחד הפרויקטים
הראשונים בהם הנוף הוביל ולא רק הנדסת
הכבישים  -פרויקט לאומי שיש לו אימפקט מאוד
גדול .תמר דראל פוספלד  -אדריכלית הנוף
שהובילה את התהליך בחברת חוצה ישראל
בהנחיות שהיא קבעה ובחדשנות שהיא הנחילה
בפרויקט הזה הציגה גישה יוצאת דופן ופורצת
דרך .מאז ועד היום יש יותר ויותר פרויקטים
שהנוף הוא המוביל את התכנון.

מהם האתגרים הגדולים איתם
מתמודדים היום אדריכלי הנוף
הישראליים? איך פועל האיגוד
לקידום או סיוע בהתמודדות עם
האתגרים האלה?
האתגרים הם רבים ומורכבים .אדריכלי נוף
ובמיוחד הדור הצעיר ,צריכים עדיין "להוכיח" את
יכולותיהם ונחיצותם כחלק מצוות התכנון .ככל
שיהיו מקצועיים יותר ויעמדו על העקרונות של
אדריכלות נוף נכונה המשרתת את ציבור

המשתמשים ,כך יעלה קרנה של אדריכלות הנוף
הישראלית .הכח שלנו הוא במקצועיות שלנו.
אנחנו אף פעם לא לבד .אנחנו חלק מצוות .אם
אתה נותן שיובילו אותך ומהנהן בראש כי אתה לא
מספיק מקצועי ,אתה נשאר אדריכל נוף בינוני.
אבל אדריכל נוף בעל אמירה ויכולת שמגובה
בידע מקצועי וניסיון ,יש לו אפשרות להשפיע על
התוצר הסופי של התכנון.
צריך הרבה מאוד אדריכלי נוף טובים .אני מקווה
שהצעירים יתפתחו להיות דור המשך לדור
המייסד  -אהרונסון ,סגל דקל מילר ,מילר בלום,
יהלום צור ,גדעון שריג  -הגוורדיה הוותיקה
שהקימה את המקצוע .אני רוצה שהדור הבא יוכל
להוביל את המקצוע להישגיות .זה תלוי במידה
רבה ביכולת שלנו לייצר חינוך ברמה גבוהה.
בטכניון עושים עבודה טובה ,אבל הייתי רוצה
שיעשו עבודה עוד יותר טובה .אחד הדברים שאני
אומר לטכניון  -יש יותר מדי אקדמיה ופחות מדי
פרקטיקה .זה נכון שצריך ללמד את הסטודנטים
לחשוב ,לתת להם ארגזי כלים .אבל בגדול
סטודנטים שמסיימים את הלימודים ,למרות
שחלקם כבר עובדים ,מאוד רחוקים מהפרקטיקה.
אנחנו צריכים ללמד אותם לפחות שנה אם לא
יותר על מנת להכשיר אותם לעבודה במשרד.
הטכניון יותר חזק בתחום התיאורטי .הייתי שמח
אם הטכניון היה מקצה יותר מהזמן של הסטודנטים
לטובת הכשרה .למשל להכניס התמחות בתוך
תוכנית הלימודים כמו גם הגברת הלימוד המשותף
ושיתוף הפעולה עם המקבילים באדריכלות.
הפרייה הדדית היא תמיד גורם המשפר את
התוצאה הסופית.

מהם היעדים של איגוד אדריכלי
הנוף הישראלי בעשור החדש?
מעבר לחיזוק המעמד ,קיבוע והרחבת הגדרת
ייחוד הפעולות של אדריכלי הנוף ,אנחנו רוצים
להמשיך להשפיע על המרחב הציבורי הפתוח.
המטרה של האיגוד היא לא לעשות רק למען
חבריו ,אלא לעשות גם לטובת הכלל  -זה חלק
מעקרונות ההקמה שלנו .אנחנו צריכים להשקיע
מאמצים  -בביטול הרכבל בירושלים ,בשימור מי
נגר ,בשמירה על העצים .להשמיע את קולנו יותר
ממה שהוא נשמע היום.
בשנתיים האחרונות אנחנו גם מקדמים פיתוח של
כלי הערכה מקיף להגדרת הקיימות בפרוייקטי
פיתוח ,להעצמת החוסן הסביבתי בעזרת תשתיות
ירוקות ,ולהצגת הערך המוסף העצום של הנוף
בקהילות שלנו .בשנה הנוכחית יימשך השלב השני
של פיתוח מדדים להערכת רמת הקיימות לכל
אחד מעקרונות התכנון לפי ארבע רמות הישג.
הכלי הינו אבן דרך משמעותית בפועלו של האיגוד,
והוא מיישר קו עם העשייה המקצועית ,האזורית
והעולמית.

האם יש מקום לאקטיביזם?
אנחנו נענים לאקטיביזם המתבסס על יוזמות
פרטיות ואנחנו תומכים גם בפעילויות של גופים

אחרים .יש לנו בהחלט מה לומר ואנחנו צריכים
לומר את דברנו בגלוי ובאומץ.
היינו מאוד חסרים בנושא השטפונות  -לטעמי
אבל לא הצלחנו להיכנס לתוך סדר היום הציבורי
בנושא וחבל.

כיצד משתלבת אדריכלות הנוף
הישראלית במפה הגלובלית?
האיגוד חבר מלא באיפלא אירופה המסונפת
לאיפלא העולמית .נציג האיגוד מוביל את הוועדה
לתשתיות ירוקות של האיגוד האירופאי מול
מוסדות האיחוד האירופאי ,אנחנו חלק ממייסדי
קבוצת העבודה  MED NETהעוסקת בבעיות
הבוערות של השפעות האקלים במדינות הים
התיכון ומקדמת למידה ושיתופי פעולה בנושא.

אילו שיתופי פעולה מקיים האיגוד
בארץ כיום ומהן הציפיות לשנים
הבאות?
בארץ האיגוד שותף עם התאחדות האדריכלים,
חיים וסביבה וחברות במועצה לבנייה ירוקה.כמו
גם שותפות עם ארגון האקדמאיים העצמאיים
ואיגודים נוספים העוסקים בתחומים דומים
ומקבילים.

ספר על השותפות החדשה עם
הפורום להתחדשות עירונית
אנחנו מקווים שהשותפות החדשה תקדם אותנו -
בסוף מרץ יש פאנל שהם מארגנים .נופיע במסגרת
הפאנל .נצרף חבר מההנהלה שיהיה חבר בפורום.
הנושא הוא במידה רבה העתיד של השטחים
הפתוחים  -ההצטופפות העירונית ,הבנייה לגובה,
התחדשות בנייה ישנה  -חלק ניכר מהבנייה נמצא
בערים הקיימות .המעורבות שלנו צריכה להיות
מאוד מורגשת .שיתוף הפעולה נולד כתוצאה
מהשותפות שלנו ושלהם עם ארגון חיים וסביבה
ואנחנו מקווים לקידום הנושא יחד.

לאחרונה הוחלט על הנהלת האיגוד
החדשה לשנת  ,2020ואתה מוסיף
לעמוד בראש האיגוד.
נכון ,מאחר ועדיין לא הספקתי להשלים את כל מה
ששמתי לעצמי כמטרה ,כי הדברים מטבעם
מתקדמים לאט ,היה חשוב לי להמשיך להוביל את
האיגוד .מצד שני הייתי רוצה לראות יותר פנים
צעירות בהנהלת האיגוד .חשוב שייכנסו צעירים
כדי שיוכלו להשפיע – אם יש להם טענות ,נכון
להיום אין להם פה בהנהלה .זה דורש השקעה
רבה כי ההנהלה בעיקרה מבוססת על מתנדבים.
אבל אני חושב שפעילות ציבורית מהסוג הזה
היא הכרחית אם אתה רוצה להשפיע .כי אפשר
להשפיע רק מבפנים.

חברי ההנהלה החדשה:
איזי בלנק ,גד ברקאי ,קרני גרשטיין,
מיכאל דואני ,רן מרון ,טלי מרק ,מיכל פארינטה.
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שותפים לסביבה מהנה

ברקאי אדריכלות נוף
המשרד
המשרד הוקם בשנת  2010על ידי גד ברקאי –
אדריכל נוף ואגרונום.
המשרד יושב בנס ציונה ,בסביבה כפרית מעוררת
השראה .חלל העבודה טבול בעצי חורש ,בריכת
דגי נוי ו...לול תרנגולות.
אנו עוסקים במגוון פרויקטים ,החל מתכנון
תב״עות ותכנון ערים ועד שביל כניסה לבית...
כחלק מלקיחת אחריות וחשיבה כוללת על המרחב
הציבורי ,השכלנו בשנים האחרונות לבנות צוות
רב תחומי ,העוסק בתחומי אדריכלות הנוף ,תנועה,
נגישות ואגרונומיה.
שיטת עבודה זו מאפשרת שילוב של חשיבה
תכנונית ,עיצובית והנדסית כאחד.

נקודת מוצא
עוד משחר נעוריי נהגתי בחופשות הקיץ לעבוד
במשתלות גידול צמחי נוי.
הוקסמתי מאחידות הסדר ,הטקסטורה ,הגוונים,
הצבעים של שורות מכלי הצמחים הסדורים
במשתלה.
דבקתי בעולם הצומח גם בעת שרותי הצבאי
כחקלאי בהיאחזות הנח״ל .עם שחרורי ועד סיום
לימודיי בפקולטה לחקלאות ובטכניון ,התפרנסתי
למחייתי כגנן.
מאהבתי לצומח והיצירה הטמונה בו ,גמלה בי
ההחלטה להיות אדריכל נוף וזאת על מנת לחלוק
את אושרי עם הכלל.
במשך  30שנות עשייה ,זכיתי להיות חלק מצוות
התכנון בהקמת העיר מודיעין ,לימדתי דורות של
הנדסאי נוף בכל רחבי הארץ.

בשנת  ,2010הקדשתי את כל כולי לייסודו של
משרדי ״ברקאי אדריכלות נוף״.
מאז ועד היום אני גאה בחלקי בבניית הארץ.

על שולחן העבודה
ב 10-השנים האחרונות ,היתה לנו הזכות להיות
מעורבים בתנופה והתחדשות של מרחב הנגב
בתחומי ההתיישבות ,תעשייה ותרבות:
 תכננו כ 3,000-יח״ד ושכונות מגורים חדשותבדימונה ,ירוחם ומצפה רמון
 אזור תעשייה עידן הנגב ,פארק קרסו למדעבבאר שבע
 שצפ״ים ברהט מוסדות חינוך בלקיה בית יד שרה בבאר שבע -בית הכנסת בבה״ד .1

את מהות המקצוע ואת השפעתו הדרמתית על
איכות חייו וסביבת מגוריו.
בעיני רוב חברי ומכריי אני עדיין “גדי הגנן״ .אני
מקבל את התואר באהבה גדולה ועם זאת כולי
תקווה שכל אם יהודייה תאחל שבנה יהיה ביום מן
הימים “אדריכל נוף״ באותה נשימה כמו רופא,
מהנדס או עו״ד.

מקור השראה
-

החצרות האחוריות של ילדותי...
אדריכל הנוף רוברטו בורלה מרקס...
תקופת עבודתי במשרדו של אדריכל נוף גדעון
שריג...
הנופים בהם טיילתי...
ותקופת חיי כגנן.

חלום
בשאר רחבי הארץ תוכננו:
 כ 2,000-יח״ד בשכונות מגורים באריאל ,מעלותתרשיחא וקרית עקרון
 תבע״ות לאזורי תעשייה ,היער האנגלי בביתרעילית ורג״מ ברמלה – לוד.

פילוסופיה
לא להתאהב בסקיצה הראשונה ,לא להעריץ את
השנייה ,אף לא את השלישית.
להמשיך לאורך כל הדרך לחתור ולחפש את הקו
הנכון ,לקדש את התהליך לטובת התוצאה.

תסכול
רוב הציבור אינו מכיר את מקצוע אדריכלות הנוף,

שיוגשם בכל תהליכי התכנון חזונו של האדריכל
הדני יאן גאל:
First Life - Than Spaces - Than Buildings

צוות המשרד
גד ברקאי – אדריכל נוף ואגרונום
אורנה קדוש – מנהלת אדמיניסטרטיבית
אור אקריש – הנדסאי נוף
ידין לרנר – אדריכל ויועץ נגישות
לירון סויסה – הנדסאית נוף
טלי טקס – הנדסאית נוף
קלרי לוי – אדריכלית נוף
אילת בר עקיבא – אגרונומית וסטודנטית
להנדסאות נוף.

דשא סינתטי מקצועי לספורט
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