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לדוגמא, חווית היציאה אל הטבע 
וההפוגה מהאינטנסיביות העירונית 

תצטרך למצוא את פתרונה בתחום 
העיר. אך לא רק, אותם שרותי מערכת 

אקולוגית1 המסופקים כיום בעיקר מחוץ 
לערים, יצטרכו לקבל פתרון בתחום 

המטרופולינים. לדוגמא, שירותים 
הנוגעים למערכת המים כמו טיהור 

ממזהמים, אגירה כמי תהום, מניעת 
שיטפונות ואחרים, אשר כיום מתקיימים 

בשטחים פתוחים, יצטרכו למצוא את 
פתרונם במרחב העירוני. בדומה, יצטרך 

המרחב העירוני לתמוך במגוון המינים 
הקיים, ולמנוע את הידלדלות השפע 

המוכר לנו בשטחי הטבע. לא בכדי 
אחת מהמגמות המרתקות לעיצוב ערי 

העתיד, בוחנת את ההתפתחות העירונית 
לאו דווקא מנקודת המבט של המסות 

הבנויות,אלא דווקא זו של החללים 
העירוניים שהמסות נמצאות בגבולם 

ובהם מתרחשתֿ הפעילות העירונית. מזה 
שני עשורים חדר לשיח התכנוני המושג 
 Landscape Urbanism עירוניות נופית

המשמש כשפה חדשה וככלי עכשווי 
לתכנון ולעיצוב. בישראל, הנערכת 

לקראת בניה עירונית בהיקפים עצומים, 
אדריכלות הנוף העירונית מאמצת 

מגמות ואסטרטגיות תכנוניות מתקדמות 
הרווחות זה מכבר עולם. השינויים הם 

איטיים ואת שינוי הפרדיגמה קשה 
לאמץ בן לילה. אבל סנוניות ראשונות 
לשינוי הגישה כבר כאן, ובעתיד יביאו 

אלו לשינויים נוספים. 

הנכחת הטבע בעיר
מהי חווית הטבע בעיר?

- דקל מעוצב לתפארת במפרדה 
שבכביש? שבין ענפיו שלש דררות 

ירקרקות שנמלטו מפינת חי כלשהי, 
ולמרגלותיו קומץ מיניות צהובות עין 
שפלשו מהצפארי והשתלטו על בתי 

הגידול של המינים המקומיים? - שלולית 
חורף ובה כמה ראשנים ועשב רענן 

שיהפוך בקיץ לאדמה חרבה? - ערוגת 
צמחי תבלין עליה עמלה במרץ קהילה 

שלמה? ]תמונה 1[
להנכחת הטבע בעיר פנים שונות. בין 

משטחי דשא רחבים וערוגות צבעוניות 
של פרחי עונה כאפשרות אחת ושיחזור 
של בתי גידול שהתקיימו טרם הפיתוח 

העירוני כאפשרות אחרת, אדריכלות 
הנוף העירונית יוצרת מגוון חוויות עשיר 

של טבע בעיר.
באביב 2015 נפתח לציבור פארק עמק 

הצבאים השוכן בדרום מערב ירושלים. 
הפארק המשתרע על שטח של 250 דונם 

שימש בעבר כשטח מטעים ובו עדר 
צבאים שנכלא בתוך השטח העירוני. 
עם נטישת העיבוד החקלאי ובעקבות 

יוזמת חוכרי הקרקע לקדם תכניות 
בניה במתחם, פעלו אירגונים סביבתיים 

מקומיים לשימור השטח ופיתוחו לטובת 
הציבור. למעלה מעשר שנות מאבק הפכו 
את עמק הצבאים לסמל המאבק הציבורי 

לשטחים פתוחים בלב העיר. הפארק 
המתוכנן מבוסס על תפיסה חדשה של 
פארקים אורבניים ובה בניגוד למסורת 

הפארק הפסטורלי של העבר, שילוב של 
צמחיה ובתי גידול טבעיים, אתרי תצפית 

בציפורים ובבע"ח אחרים ומרכז לימוד 
אודות הטבע העירוני. לפארק מגיעים 

מי נגר מהשכונות הגובלות אשר נאגמים 
לצורך פעילות פנאי ונופש של התושבים 

בשכונות הסמוכות. 

המאה ה 21 נחשבת כמאה העירונית, בה לראשונה מרבית 
אוכלוסיית העולם תתגורר בערים. המרחב העירוני יהא 

למרחב החיים העיקרי למרבית בני האדם ועליו יהא לספק 
אותם שירותים הניתנים כיום בשטחים שבגבול הערים או 

שמחוצה לה. 

תמונה 1: עמק הצבאים, ירושלים, 2015, רחל 
וינר אדריכלות ונוף, וינשטין ועדיה אדריכלים, 

צילום: עמיר בלבן

הערות שוליים:
1 / שרותי מערכת אקולוגית הם שרותים שמעניקה הסביבה לבני האדם וליצורים אחרים. בינהם שרותי אספקה של מזון, מים, מינרלים ועוד, 
שרותי ויסות אקלימי, טיהור מים ואויר ושרותי האבקה, שרותים תומכים המבטיחים את קיומן של המערכות האקולוגיות כמו ייצור ראשוני, 

שימור המגוון הביולוגי ועוד, וכן שרותי תרבות המבטאים את תרומת הסביבה לאומנות, להתפתחות האישית, להנאה מבילוי בחיק הטבע ועוד.
2/ מי נגר הם מי הגשם אשר אינם מחלחלים אלא נאספים וזורמים בזרימה עע פני הקרקע. פיתוח עירוני המקטין את השטח המחלחל מגדיל 

את כמויות מי הנגר העירוני ועלול להיא להצפות ולנזקים מרובים. אדריכלות הנוף העירוני מבקשת לראות במי הנגר משאב בפיתוח הנוף 
העירוני ולא מטרד שיש לסלק אותו על ידי מערכות הנדסיות יקרות

בעמוד הקודם: גן הפסלים, מוזיאון תל אביב, 
 2015, אדריכליות נוף עינת שילר ונעה טל, 

צילום: גיא אייזנר

תמונות 4-2 )למעלה, ובעמוד ממול(: רחוב 
ויצמן, כפר סבא, 2015, אדריכלית שהם 

קסלסי לוי, ואדריכליות הנוף רקפת סיני 
ואסנת קסלסי קוצר. 

תמונות 4: סכמת טיפול במי נגר עירוני 
והחדרה למי התהום.

אם בעבר היו המים במרחב 
העירוני מרכיב שיש לראותו 

בלבד הרי שכיום הנטייה היא 
לאפשר לא רק לגעת במים 

אלא גם להשתכשך בהם, 
ולהפוך אותם לאלמנט משחק 

ולמושא ללימוד. 

ֿטיפול בנגר עירוני
הטיפול במי הנגר2 העירוניים זיכה את 

אדריכלית שהם קסלסי לוי, ואדריכליות 
הנוף רקפת סיני ואסנת קסלסי קוצר 

בפרס הראשון לתכנון מרחב רחוב ויצמן 
בכפר סבא. בעיר המקדמת טכנולוגיות 

ירוקות חדשניות לטיהור מי נגר 
ממזהמים והחדרתם למי תהום, מציע 

הפרויקט לאסוף את מי הנגר העירוניים 
מכל מרחב התכנון, לטפל בהם להפחתת 

מזהמים ולנצל אותם ליצירת סביבות 
עירוניות חדשניות. ]תמונות 4-2[

המים כמשאב
למים במרחב העירוני חשיבות יתרה 

ביצירת מיקרו אקלים משופר, ביצירת 
מוקד ויזואלי ופעמים רבות גם אקוסטי. 

אם בעבר היו המים במרחב העירוני 
מרכיב שיש לראותו בלבד הרי שכיום 

הנטייה היא לאפשר לא רק לגעת במים 
אלא גם להשתכשך בהם, ולהפוך אותם 

לאלמנט משחק ולמושא ללימוד.
בגן קריית ספר שתכנן מעצב הסביבה 
רם אייזנברג ואשר נפתח בשנת 2013, 

משמשים המים אטרקציה מרכזית לילדי 
השכונה. פעם ביום מוזרמים המים 
מנקודת נביעה שבראש הגן, לאורך 

נחל קצר, שחלקו חלוקים וחלקו אדמה 
חשופה. הנחל מזמן שפע של פעילויות 

לילדים. במורד הזרם מגיעים המים 
לשורה של בריכות טיהור בהם שוקעים 

משקעי החול, המים מסוננים ונאגרים 
בבריכה אקולוגית בה צמחית מים ודגי 

זהב להתבוננות. מכאן יוצאים המים 
במסעם שנית כעבור עשרים וארבע 

שעות להנאתם הרבה של המשתמשים.
]תמונות 7-5[

תמונות 7-5: 
גן קרית ספר, תל אביב, 2013, מעצב סביבה רם אייזנברג.

ימין עליונה: בריכות שכשוך במים חיים
ימין תחתונה: בריכת נוי ביולוגית בפריחה

משמאל: לב הגן, נחל אכזב
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תמונה 8 )למעלה( מערב מגדל העמק, 2014, 
אדריכלית נוף נגה כרמל, אמן הנס פלדה 

ותושבים 
תמונה 9 )משמאל(: גן הפסלים, מוזיאון תל־

אביב, 2015, אדריכליות נוף עינת שילר ונעה 
טל, צילום: אלעד שריג 

תמונות 11-10 )למטה( מעבר בין רחוב בגין לבין 
שכונת מונטיפיורי, 2015, אדריכלית נוף טלי 

ווקסלר, נחלת הרבים

הקהילה כמשאב
הן גן קריית ספר והן עמק הצבאים 

מייצגים את מעורבותה ההולכת וגדלה 
של הקהילה העירונית בתכנון המרחבים 

המיועדים לשימושה. בניגוד לעבר 
בו המתכנן "יודע הכל" היה אמון על 
צרכי הקהילה ומאווייה, הרי שכיום 

תכנון המשתף את הקהילה בכללותה 
או את נציגיה, נתפס כבעל יתרונות 

רבים. ההכרה ברב־גוניותן של קהילות 
המשתמשים, בצרכיהם הייחודיים 

ובעיקר בתרומתה של ההסכמה 
הקהילתית להתקבלותו של הפיתוח על 

ידי הקהילה ולהשתמרותו לאורך זמן, 
הפכה את התכנון יחד עם הקהילה לכלי 

חשוב בארגז הכלים של אדריכלי הנוף.
את הגישה מיישמת אדריכלית הנוף 

נגה כרמל בפרויקטים שונים עם קהילות 
מוחלשות בחיפה וברחבי הצפון. בשכונה 

המערבית שבמגדל העמק הביאה עבודה 
משותפת עם הקהילה האתיופית ועם 

האמן הנס פלדה מפלסטיק פלוס ולהקמת 
גינה ובה פרגולה למפגש, מתקני משחק 

מצמיגים ממוחזרים וערוגות צמחי תבלין 
 אותם מטפחים תושבי השכונה.

]תמונה 8[

ממרחבים עירוניים סגורים לשטחים 
 פתוחים לטובת הציבור

חלק לא קטן משטחי הנוף העירוני 
הפתוח היו בעבר שטחים סגורים 

ובהם שימושים חקלאיים )מטע בעמק 
הצבאים(, ציבוריים )חניה בגן קרית ספר( 

ואחרים. החזרת שטחים אלו לכלל הציבור 
כשטחים תיפקודיים מרובי שימושים 

הינה בעלת חשיבות רבה בעיר ההולכת 
ומצטופפת ושעתודות הקרקע שבה 

המיועדות לפעילויות של הציבור הרחב 

אינן גדלות כמו שטחי המסחר והמגורים.
אחד המרחבים העירוניים שהושב 

לאחרונה לציבור הוא גן מוזיאון תל אביב 
בתכנונן של אדריכליות הנוף עינת שילר 

ונעה טל. הגן שהיה בעבר חלק בלתי 
נפרד ממוזיאון תל אביב ושימש לתצוגה 
בלבד, הפך בעת הרחבת המוזיאון לשטח 

עבודות בלתי מנוצל. עם השלמת בנית 
האגף החדש של המוזיאון, הופרד הגן 

ממערכת הכניסה אל המוזיאון והפך 
לגלריית חוץ הפתוחה לקהל הרחב ובה 

מקומות ישיבה חופשיים ותצוגות אומנות 
מתחלפות. הגדרת חללי הגן על ידי 

הצמחייה החדשה והותיקה יצרה במקום 
אתנחתא עירונית אינטימית ומרעננת, 

מנותקת ממפלס התנועה העירונית ויחד 
עם זאת קשורה למוקדי מוסדות התרבות 

שבמרחב. ]ראו תמונה בכפולת פתיחה 
ותמונה מס' 9[

דוגמאות נוספות לניצול הזדמנויות 
עירוניות הם תפרים בין מרקמים קיימים, 

פינות שנשכחו, מגרשים שתמ"א 38 
מאיימת להפוך כל פיסת קרקע הכלולה 
בהם למגרש חניה. אדריכלית הנוף טלי 

וקסלר העומדת בראש משרד נחלת 
הכלל, מציעה התערבויות מינוריות 

במרחבים אלו, כמו מעבר להולכי רגל 
בין רחוב בגין הסואן ושכונת מונטיפיורי. 

מעבר שלא נועד רק לחציה, אלא 

כאתנחתא עירונית ירוקה ]תמונות 10-11[
בקנה מידה גדול יותר הפכו אדריכליות 

הנוף ורדית צורנמל מיכל טורנר ודורונה 
יוגב את מגרש הקריקט העירוני של 
העיר באר שבע לפארק המבוסס על 

חוויה ייחודית של תנועה: ריצה והליכה 
ספורטיבית, טיול, רכיבה על אופניים 

והחלקה על גלגיליות. המסלולים 
מונחים יחד בהרמוניה של צבעים, 

רוחבים משתנים וחומרים, מושכים את 
המשתמש לחזור ולחוות את הפארק 

בכל פעם מזווית אחרת ובתחום ספורט 
אחר ומאפשרים אימון במגוון דרגות 

קושי, בהתאם לניסיון המשתמש, גילו 
והתחום בו הוא שולט. כל מסלול קיבל 

אופי ואפיון משלו, כך שניתן בקלות 
להבחין בין השבילים השונים. ההנחה 

של השבילים השונים זה בצד זה יוצרת 
אנסמבל שמח, "מרמלדה" ענקית.

]תמונות 12-13[

אחת מהמגמות המרתקות לעיצוב ערי העתיד, בוחנת 
את ההתפתחות העירונית לאו דווקא מנקודת המבט של 

המסות הבנויות, אלא דווקא זו של החללים העירוניים 
שהמסות נמצאות בגבולן ובהם מתרחשת הפעילות 

העירונית.

ראיה כוללת של העיר והשטחים 
הפתוחים

לצד עבודה מקומית, פרטנית בקנה מידה 
מאוד מצומצם מגשימים חלק מאדריכלי 

הנוף את חזון העירוניות הנופית התופרת 
את העיר עם השטחים הפתוחים סביבה 

למערכת אחת. אדריכלי הנוף אסיף ברמן 
ונועה ברוט מציעים להסתכל על העיר 

ירוחם ועל אגם ירוחם הממוקם בשוליה 
ואשר נחשב עד כה כאתר טבע שמחוץ 

לעיר, כמערכת אחת של עיר בלב פארק. 
מערכת המבוססת על מארג של מוקדים, 

פעילויות, רשתות של תנועה ותודעה. 
תפיסה מרחבית זו הנתמכת במגמות 
ההתחזקות של העיר ירוחם בעקבות 

הקמת עיר הבה"דים עשויה לתרום 
למהפך בדמותה ש ל העיר וביחסיה עם 

המדבר הסובב אותה. ]תמונה 14[

תפיסה דומה מציגים אדריכלית 
ואדריכלית הנוף מתניה ז"ק ואדריכל 

אורי רייכר, בתכניתם לשכונת פארק נחל 
באר שבע. התכנית המשתרעת על פני 

 תמונות 13-12: פארק המרמלדה, 
באר שבע, 2015, צורנמל טורנר 

אדריכלות נוף אדריכלית אחראית: 
דורונה יוגב.

תמונה 14 )מימין(: ירוחם – עיר בלב פארק, 
2014, אסיף ברמן, נועה ברוט אדריכלי נוף 

בע"מ
תמונה 15 )משמאל(: שכונת פארק נחל באר 

שבע, 2013, ז"ק - רייכר אדריכלות ונוף
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1100 דונם וכוללת בניית מאות יחידות 
דיור, מבוססת על שלד ירוק של פארקים, 

כיכרות, שדרות וחורשות המנצלות את 
הטופוגרפיה הטבעית וערוצי הנחלים 

הקיימים באזור למכלול עירוני בר קיימא.
]תמונה 15[

ראייה לעתיד: הדרישה לאיכות במרחב 
הציבורי העירוני

העתיד כבר כמעט כאן ובדומה לאשר 
קורה בעולם, אדריכלות הנוף העירונית 

המקומית הופכת להיות שחקן מרכזי בכל 
פרויקט פיתוח עכשווי. אם בעבר היה 

פארק בלבד גורם משיכה בקנית דירה, 
הרי שכיום תוהים המעוניינים על אופיו 
של הפארק והחוויה העירונית המזומנת 

לתושבי המגדלים הסמוכים.
יחד עם זאת עדיין ארוכה הדרך. הערכת 
חסר של הבעיות הייחודיות של ישראל 
מונעת מהמרחב העירוני להפוך למרחב 

מזמין. לדוגמא, סוגיית הצל במרחב 
הציבורי שאינה מטופלת כנדרש, לא על 

ידי המתכננים ובוודאי לא על ידי הגופים 

העירוניים, ולצידה סוגית איכות הביצוע 
המעדיף פיתוח זול, מהיר, בחומרים לא 

איכותיים ועל פי פרטים קטלוגיים על 
פני פרטים מקוריים. והחמור מכל הוא 

העדר נהלי תחזוקה נאותה שבגינם, הופך 
הרחוב האלגנטי ביותר למשטח דביק 

ומוכתם. 
אך מאחר וערכו של המרחב הציבורי 

העירוני רק יעלה בעתיד, הרי שהדרישה 
לאיכות רק תגדל ובעקבותיה נזכה 

למרחבים עירוניים ציבוריים עשירים 
בתפקודים ומגוונים בחוויות למשתמשים 

בהם.
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