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עיצוב אורבני
בר–קיימא
היחידה לעיצוב אורבני בר–קיימא עוסקת בשילוב ובמיזוג של שני יסודות שמטבעם
כרוכים האחד בשני — העיצוב העירוני ומגמת הקיימות .העיצוב האורבני ,אשר
ינק את שמו מהסביבה העירונית ,מאופיין בהעדפת השפעות גורמי המציאות
העירונית על האובייקט המתוכנן ,ועוסק במהותו בעיצוב הסביבה העירונית
של הבינוי ,הפיתוח והאובייקט המבני הבודד בהשפעת המעטפת העירונית
ומציאותה המורכבת.
הנחת היסוד היא כי אובייקט מתוכנן לעולם אינו חופשי לחלוטין או מחויב לעצמו
בלבד; בכל רמת תכנון הוא מצוי במרחב מערכתי — תמיד כולל וכלול ,מכיל ומוכל,
שלם וחלקי ,ממוסגר וממסגר.
ממש כשם שהמושג "בר–קיימא" הפך מאז שנות השמונים מושג פופוליסטי
חבוט ,כך במידה מסויימת גם המושג "התחדשות עירונית"; בשני המקרים הגורם
נעוץ בעובדה שהדגש מופנה אל מתחת לפנס המאיר את המדיד ,הסטטיסטי
והמדעי .כמובן שאפשר וצריך אחרת.
מקומם הטבעי של יסודות נושא ההתחדשות העירונית הוא במסלול לימוד
וחניכה כמו זה שלנו :מסלול העיצוב האורבני בר–הקיימא ...קיימות על יסוד
היכולת והזכות להתקיים ...מתוך שימור האיזון בתוך ובין מערכות יחסים .די
להזכיר מספר סוגיות יסוד ,מובדלות מתודית ,כדי להבין הקשר זה:
א .זמן ומרחב — הזמן כממד הרביעי של המרחב ,או יחסי הזמן–מבניות.
ב .לימוד והבנת תהליכי שינוי כפונקציה וכמטרה :הזדקנות אנושית ודמוגרפית,
הדרדרות פיסית ,השתנות פני היישוב ,המרחב העירוני ,מרכזיו ומוקדיו.
ג .מערכות יחסים — האיזון בין הפרטי לציבורי.
איזוני הפיתוח בחברה שקרקעותיה מתדלדלות והפורום היווני מומר בפורום
האינטרנטי .מהות השינוי והשפעותיו.
ד .שימור ומיחזור של פיסות מקום וזכרון (חומר ורוח) בתנאים של התחדשות ושינוי
מערכות יחסים ,או שינוי וחידוש בתנאים של שימור הזכרון ומערכות היחסים.
ה .אורחות חיים (דיור ,עבודה ,פנאי ,)...רווחת דיור ,תעסוקה וחינוך ,חלוקת
הזמן ,שכנות ,צפיפות.
ו" .חלוקת העושר" בחברה דמוקרטית ,מקדמים של אפליה והתחשבות ביחס
לאחרות ,לצרכים ולהעדפות.
ז .אתיקה ונטילת אחריות.
< על השער :פרט מתוך "המחרב הקיומי" של אסף גולדברג ובת–אל יוסף (עמ' )08
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S U STA I N A B L E

The basic premise is that the object is never completely free or accountable
only to itself; at all levels of planning it is found in a systemic space –
forever encompassing and encompassed, containing and contained,
whole yet partial, framed and framing.
Just as the term "sustainable" has become a popular and trite concept
since the 1980's, to some extent, so has the term "urban renewal"; in
both cases the cause lies in the fact that focus is directed towards the
quantifiable, the statistical and the scientific. Naturally, there is and should
be another way to go about it.
The natural place for the study of the fundamental issues of urban
design is in a teaching and apprenticeship course such as that offered
by us – the Sustainable Urban Design course… sustainability on the
basis of the ability and the right to exist… while preserving the balance
within and between relationships. It will suffice to mention a number
of fundamental issues, methodologically distinct from one another, to
understand this association:
A. Time and space – time as the fourth dimension of space, or a
time-structure relationship.
B. Study and understanding of processes of change as both function and
goal: human and demographic aging, physical deterioration, changes in
the community, urban space, its loci and foci.
C. Relationships – the balance between the private and the public.
Balancing development in a society where available land is diminishing,
and the Greek forum is converted into the Web forum – the nature of
the change and its effects.

D. Preserving and recycling fragments of place and memory (material and
spiritual) under conditions of renewal and relational change, or change
and renewal under conditions of preserving memory and relationships.
E. Lifestyles (housing, work, leisure…): housing, employment, education
and welfare, the division of time, neighborliness, densification.
F."Distribution of wealth" in a democratic society, coefficients of
discrimination and tolerance in relation to otherness, needs and preferences.
G. Ethics and accountability.     

עיצוב אורבני בר–קיימא

The Sustainable Urban Design Unit engages with the integration and
fusion of two elements that are essentially intertwined – urban design and
sustainability. Urban design, drawing its name from the urban environment,
is characterized by a preference for the influences of urban reality over the
planned object, typically addressing the design of the urban environment
of construction, development, and the single structural object , under the
umbrella of an urban surrounding and its complex reality.

S U S TA I N A B L E U R B A N D E S I G N

URBAN DESIGN
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טל בן שטרית
Tal Ben Shitrit
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קומת השבת
S H A B B AT F LO O R

אני מתגוררת בשכונת הדר יוסף הממוקמת בחלקה הצפוני הישן של תל–אביב.
בכל יום שישי בערב ,אחיי ואני נוהגים להגיע לבית הורי בגבעת שמואל ,ולסעוד
סביב שולחן האוכל .את מסלול הנסיעה הישיר אליהם בימי חול מחליפים כבישים
החסומים לנסיעה בשבת ,כך שעלי לנסוע בדרכים חלופיות עוקפות.
נקודת המוצא לפרויקט התחילה מהצורך האישי ליצור תכנון המתייחס
באופן ביקורתי לרבדיו השונים של מקום .הפרויקט שואף להציג אסטרטגיה
תכנונית של כיכר כמפגש המשלב בין רובד קונקרטי חילוני של דרישות וצרכים
עירוניים–תכנוניים ,לבין רובד רוחני–מהותי המורכב מפסיפס של סיפורים ,דימויים
וחוויות יחודיות של מקום עבור תושביו.
בני–ברק מתפרסת על שטח של כ— 7,088דונם ומאכלסת כ— 200,000תושבים
אשר חיים בצפיפות רבה .הבדלנות מסביבתה במישור התרבותי ,כלכלי ,חברתי
וכו' הובילה להיותה חלק מנותק במידה מסוימת בתוך רקמת גוש דן ,מטרופולין
תל–אביב .מעסיקה אותי המחשבה כיצד ניתן ,במסגרת המגבלות ,לשכלל את
המכונה הזו שנקראת בני–ברק.
בשל פסק הלכה אשר אינו מתיר שימוש במעלית שבת ,הבינוי בבני–ברק לא
עולה על ארבע קומות ,כך שאפשרות הגדילה מוגבלת לציר האופקי .ההשלכה
המעשית של פסק הלכה זה היא ביטול של מרחבים ציבוריים שאמורים בין היתר
לתת מענה לאוכלוסיה הצעירה בעיר ,המונה כ— 90,000ילדים ,כסך אוכלוסיית
רעננה .מטרת הפרויקט הינה לייצר תכנון של תשתית עירונית המשרתת את
אורח החיים המקומי גם על צירה האנכי.
התכנון מתבסס על סופרפוזיציה של פרשנות אישית לשכבות היסטוריות,
קיימות ועתידיות של הרקמה העירונית .הבינוי לגובה מתאפשר באמצעות חלוקת
העיר לשכבות פרוגרמתיות של שבת וחול ,תוך הקפדה על "קומת רחוב" בין כל
מודול של ארבע קומות .בעקבות הטופוגרפיה הקיימת ,יצרתי שתי "קומות שבת":
תחתונה — מערכת המתחברת בקנה מידה של רחוב ,ועליונה — המתחברת בקנה
המידה העירוני .קומת השבת העליונה ממוקמת בנקודת גובה הזהה לזו של פארק
העצמאות ,הפארק היחיד בגודלו בבני–ברק שמהווה נקודת שיא גובה עירוני.
+972-52-6300302 . tal1706@gmail.com
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אסף גולדברג
Asaf Goldberg

בת–אל יוסף
Bat-El Yossef
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המרחב הקיומי (שם זמני)
( S TAT E O F ) PA R A N O I A

אסון הוא "רגע שבמהלכו מערכת יחסים ברת–קיימא יוצאת מכלל שימוש,
כאשר הקשר בין דבר אחד לאחר נכשל"
C A Z DY N -

מהו אסון והאם קיימת סכנה קיומית בימינו? כיצד מתכננים מתוך מחשבה על
אפשרות לאסון ,אותו תרחיש בלתי ידוע שהיקפיו ותזמונו מצויים תחת סימן
שאלה? השאלה הקיומית מלווה אותנו מיום הקמת המדינה ועד ימינו .הפרויקט
דן בשאלה האם ניתן לנצל סיטואציה זו כזרז להתחדשות עירונית כאשר הקודים
האתים וערכי הערבות ההדדית משמשים כאבני בסיס להתחדשות.
תפיסת הבטחון בישראל השתנתה לאורך השנים וכן ממדי האיום וסוגיו.
קיצור זמני התגובה ,יעילות הנשק וטווחי האפקטיביות שלו מייצרים סביבה
מרחבית חדשה אשר במקרים רבים אינה נותנת מענה בטחוני מספק עבור תושבים.
לצד אלה ,שינוי תפיסת הביטחון מבוסס גם על השתנות התפיסה הפוליטית
בארץ .שינוי זה משפיע על החברה ,שבמהלך השנים האחרונות מקדשת את
האינדיבידואל ואת הכלכלה הקפיטליסטית.
במהלך הפרויקט בחרנו את שכונת יד אליהו כמקרה בוחן לשכונה שנבנתה
בשנות החמישים ומייצגת ערכים מודרנים וסוציאליים ,אשר מחוברים לתפיסת
בטחון ציבורית .מבני המגורים נבנו ללא מקלטים ,ואת מרכז השכונה חוצה שדרה
המהווה את המרחב הציבורי השכונתי .לאורך השדרה מוקמו המקלטים ,כאשר
הקו המנחה את התכנון העירוני באותה תקופה היה יצירת חיבור בין מרחבים
ציבורים ומרחבים בטחוניים .סיטואציה זו מהווה תזכורת לעידן אחר ולמציאות
שהשתנתה לאין הכר.
שיטת המיגון הנוכחית מצדדת במרחב מוגן עבור כל יחידת דיור והמרחב
הציבורי מופקר ומבוטל הלכה למעשה בעתות חרום .אנו מאמינים כי בזמן חרום
אין הבחנה בין פרטי לציבורי ,ובשל כך ניסינו לייצר מרחב המאפשר קיום אורח
חיים תקין גם במצבי חרום ,ואילו בשגרה משרת את ההתפתחות העתידית
של השכונה.
על מנת לייצר סיטואציה עירונית זו דנו בתפיסת המגורים הקיימת כיום ביד
אליהו ויצרנו שפה חדשה להתחדשות מבני המגורים ,מתוך הבנה כי התחדשות מבני
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המגורים תגדיל את מספר תושבי השכונה ויהיה צורך להוסיף מבני ציבור נוספים.
לשם כך יצרנו מערכת תשתיות חדשה — מערכת דרכים תת–קרקעית ,המכילה
את מבני הציבור העתידים להבנות בשכונה .את מבני הציבורים התת–קרקעיים
והתחדשות מבני המגורים הקיימים מחבר המרחב החדש אותו יצרנו — אותו
מרחב קיומי המתפקד בשגרה ובחרום כאחד.
+972-52-3678872 . goldberg.asaf@gmail.com
+972-50-7613107 . batel85@gmail.com
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בת–אל יוסף
Bat-El Yossef

אסף גולדברג
Asaf Goldberg
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נעמה דגן
Naama Dagan
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על פרשת דרכים
CROSSROADS

"שכונות הספר הן מצב החרום של העיר ,השטח שבו משתולל בלי הרף הקרב
המכריע הגדול בין העיר והכפר"  -וולטר בנימין" ,כרך א' :המשוטט"
תכנון שכונות צפופות ,מעורבות שימושים ,בסמיכות לתחנות תחבורה מרכזיות:
ניצול הפוטנציאל האנושי ליצירת מרחבים אנושיים.
בישראל ,מערכות התשתית התחבורתית ממוקמות בדרך כלל בקצה העיר,
ב"שכונות הספר" .למרות מספר המשתמשים הרב נעדרת מהן החוויה האנושית
והן מאופיינות לרוב בתכנון בקנ"מ גדול ובהעדפה ברורה של הרכב הפרטי על פני
אופני תנועה אחרים .תחנות הרכבת ,הממוקמות לרוב באזורי הספר של העיר,
מייצרות סביבן רדיוס גדול של ריקנות ,כאשר ככל שעובר הזמן גדלה השפעתה
של הרכבת .ההחלטות היכן למקם תחנה ומסילה משפיעות על כל תושב במדינה
וכן על התפתחותם של ערים ואזורים .פרויקט זה מבקש להתמודד עם בעיית
ניתוקה של הרכבת מן העיר הן במובן השימושי והן במובן החווייתי .חיבור
הרכבת לעיר עשוי למנף היבטים הנוגעים לכלכלה ,לצפיפות ,לערוב שימושים
ולחיי יום–יום נוחים יותר ,אך גם להשפיע על חוויית האדם בעיר ,ביצירת החיבור
בין שני סוגי חוויות אנושיות :נסיעה מול שוטטות/הליכה .תחנת הרכבת הכבדה
ברמלה ממוקמת במרחק הליכה ממרכז העיר ומהשוק וכך ניצבת במקום בו טמון
פוטנציאל להמשיך את העיר לתוכה על מנת לייצר מרחב אנושי .התכנון מציע
שכונה צפופה ומעורבת שימושים עם רחוב ראשי המהווה תשתית קבועה עבור
דוכני השוק הזמניים .זוהי שכונה מרקמית השואפת להיות פתוחה לשינויים
ומושפעת תדיר מאלו הגרים בה ,שומרי הסף של העיר.
"...חכם–הספים  ...מכיר את המעברים המשניים ,המפרידים בין העיר והמישור
הפתוח ,בין רובע לרובע :אתרי בנייה ,גשרים ,קשתות הרכבת העירונית וכיכרות,
וכולם כאן מכובדים וזוכים להערכה ,שלא להזכיר את שעות הסף ,שתים עשרה
הדקות או השניות הקדושות של החיים הזעירים ...הנראות לפעמים ,במבט
ראשון ,כה נטולות קדושה"  -וולטר בנימין" ,כרך א' :המשוטט"

+972-50-6558690 . naama.dgn@gmail.com
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רעות היפשר
Reut Hipsher
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לפרוץ את החומות
B R E A K T H R O U G H T H E W A L L S
מסגרגציה לדואליות חומתית
From Segregation to Duality of Wall
יפו היא עיר מעורבת ומגוונת הכוללת הטרוגניה של מבנים היסטוריים ושכונות
ותיקות לצד שכונות חדשות .עם זאת ,המדיניות של עיריית תל–אביב ביחס ליפו
אופיינה על–ידי ההיסטוריון מרק לוין כאסטרטגיה פטרנליסטית של "מחיקה
ושכתוב" ,במסגרתה מוקמים לעיתים קרובות מתחמים סגורים ומבנים מבוצרים
על חורבות מבני עבר.
עבודתי עוסקת בבחינת מנגנונים סגורים אלו ושואלת כיצד ניתן לפתוח
את החומות שסביבם ולהנגיש אותם לעולם שבחוץ באופן שלא יפגע במרקם
הפנימי אלא יצור העצמה וסימביוזה הדדית .לשם כך ,נעשה שימוש במתודות
שונות כגון :דיגום ,שכפול ,פירוק ושימור ,המאפשרות לשמר ולחזק את הקיים
ולא לפרק את הייחודיות של הקבוצות.
בשנים האחרונות ,בעקבות תהליך הפרטת הנכסים שהולאמו בעיר עם קום
המדינה (במסגרת חוק נכסי נפקדים) ,נמכרו הם לכל המרבה במחיר .התפתחות זו
הביאה באופן עקבי לחדירת תושבים מבוססים לשכונה בעלת סטטוס נמוך (עג'מי)
תוך דחיקת האוכלוסיה הוותיקה המתגוררת בה ,ובמילים אחרות — "ג'נטריפיקציה".
כקהילה בעלת זהות תרבותית יחודית וזיקה למקום מגוריה ,לקהילה ביפו אין
חלופת מגורים הולמת.
המטרה הינה לייצר מודל שישכיל מחד גיסא לשמר את התושבים הוותיקים
ויגלה רגישות לאופי המקום ולאדריכלות המאפיינת אותו ומאידך גיסא ייתן מענה
לצורך המובן להתרחב ולקלוט אוכלוסיה חדשה — בסימן זה לצד זה ולא זה על
חשבון זה ,שכן נישול האוכלוסיה הקיימת מרחיב ומעמיק את הפערים הגשמיים
והחברתיים .הפתרון נעוץ בהבנת הדואליות של החומה :היכולת שלה לנוע על
התווך שבין שימור התא המשפחתי והייחוד הקהילתי לבין היכולת לחבר ,ליצור
"אנחנו" ולספר סיפור משותף .החומה החדשה תופרת את הקיים והחדש זה לצד
זה ובכך פורצת את החומות ,הן הרעיוניות והן הפיזיות.

+972-50-7448236 . reut.hipsher@gmail.com
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רידינג
READING

נחל הירקון קוטע את המשכה של תל–אביב צפונה .הנתק פוגע ברצף המרקם
האורבני ,כך שהמערך העירוני מצפון לירקון — כולל מערכות ראשיות וחיוניות
לעיר כגון האוניברסיטה ומוזיאון הארץ — נותר מחוץ לעיר תל–אביב .נתק זה
מודגש על ידי כביש רוקח שעובר במקביל לפארק .גורם נוסף בתחושת הנתק
הוא השונות העיצובית של שני חלקי העיר :אופי הבינוי ,חתכי הרחוב ,קנה המידה
של הבלוק והטיפולוגיות השונות משני עברי הנחל מייצרים שתי צורות חיים
עירוניות שונות ואף סותרות .כתוצאה מכך ישנה תחושה של התפוררות הרחובות
בחציית גשר נחל הירקון צפונה ,עד כי נשארים רק כבישים ערומים מחיי רחוב.
עמוד השדרה הראשי בפרויקט הינו רחוב אבן גבירול והמשכו צפונה כטיילת.
עליו ישענו השכונות החדשות של הפרויקט — השכונה ממזרח ,שבעורפה רמת
אביב ,והשכונה ממערב ,שבעורפה נחל הירקון ותל–אביב.
הכיכר היא נקודת השקה של מערכות עירוניות שונות ,מקום בו נפגשות
ומתמזגות פונקציות עירוניות .לבחירת מיקום הכיכר יש חשיבות רבה לאופיו
של הפרויקט ,כיחידה אורבנית השוזרת ומאחה את המרקם העירוני החדש.

+972-52-3944333 . mesh.choen@gmail.com
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כיכר התפר
SEAM SQUARE
אזורי נתק כתשתית ליצירת רצף אורבני
Detached Areas as a Platform for an Urban Sequence
גדלתי בפרברי העיר נתניה .אמנם רחוק ממרכזה ,אך קרוב מאוד לכביש החוף,
שהיווה חלק חשוב מנוף ילדותי .כך למעשה חוויתי את העיר; עיר עם גבולות
מאוד ברורים ,עיר שנגמרת בכביש ,עיר מנותקת .נתניה ממוקמת במישור החוף.
צפונית לתל–אביב ודרומית לחיפה .מוקפת אזורים חקלאיים ,קיבוצים ויישובים.
רחובה הראשי ,הרצל ,הינו המשך ישיר של כביש  ,57המחבר את העיר עם כבישים
 4ו— 6ממזרח ועם הים ממערב.
גבולות פיזיים בעיר ,כמו כביש החוף החוצה אותה לאורכה או מצוק הכורכר
הגבוה משמעותית ומפריד אותה מהחוף ,מנתקים את העיר ויוצרים חלוקה
למזרח ומערב .רחוב הרצל הישן והמוזנח מדיר את רגליהם (ורכביהם) של תושבי
העיר ומבקריה ואף הוא יוצר ניתוק מלב העיר .גבולות אלו ,הם שהיוו את נקודת
הפתיחה של הפרויקט ,בניסיון ליצור רצף שיתפור את הרקמה העירונית הפרומה.
תכנית האב הראשונה של העיר ,בתכנון האדריכל הולידיי קליפורד ,חיברה
את רחוב הרצל באמצעות שש כיכרות מן הים ועד סופו ( .)1930מתוך גישה
תכנונית דומה ולצד התחשבות בצרכים הקיימים ,הפרויקט מציע מהלך של שלוש
כיכרות לאורך הרחוב ,הממוקמות באזורי נתק הפרוסים לאורך הרחוב — מחלף
הכניסה ,מצוק הכורכר והתחנה המרכזית ,שמיקומה יוצר עומס במרכז העיר.
כיכרות אלו יוצרות רצף מזרח–מערב על רחוב הרצל ומגדירות התחלה ,אמצע
וסוף לרחוב; שער כניסה לעיר ,לב העיר ושער ימי לעיר.
נתון נוסף שנלקח בחשבון בתכנון הפרויקט הוא כמות השצ"פים במרכז
העיר .למרות שהחלה כתכנון של עיר חקלאית ,ישנו מחסור בשטחים ירוקים
באזור זה — תוצאה ברורה של בינוי ופיתוח העיר כמרכז מסחרי עם השנים .נתון
זה הביא אותי לנסות ולפתוח ריאות ירוקות בלב העיר כחלק מרצף הכיכרות,
בניגוד לציפוף המתבקש בימינו.

+972-52-8947775 . maayan_co84@hotmail.com
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מקום קיים ,מרכז חדש
SAME PLACE, DIFFERENT SQUARE

מתחם הבורסה ליהלומים הוא מקרה יחודי בנוף העירוני בישראל :ממוקם על
הגבול בין רמת גן לתל-אביב מחוץ למרקם העירוני ,על צירי תנועה ראשיים
ומרושת בשלל תשתיות ציבוריות ,המתחם מרכז בתוכו רבבות אנשים בכל יום.
האזור כולו משמש מעבדה חיה לערוב שימושים ,כשניתן למצוא בו גורדי שחקים,
מרכזי קניות ,מגדלי מגורים ,מבני תעשיה ועסקים קטנים ,כולם בסמיכות אחד
לשני ופועלים במקביל .הבינוי באזור נעשה תוך נתינת יד חופשית ומאות אחוזי
בניה ליזמים וקבלנים ואלו בתורם שאפו למקסם רווחים ,כך שהמבנים צמחו
לגובה והמרקם העירוני שהתקבל הופקר ליד המקרה.
ריבוי האנשים במתחם הוביל לריבוי תשתיות תחבורה ,שנוספו שכבה אחר
שכבה ,אבל מעולם לא תוכננו כמערכת אחת .למרות מגוון השימושים באתר ,הוא
ניצב שומם מחצית מהזמן מפני שרוב האנשים מגיעים לאזור רק לצרכי עבודה.
כמו כן ,אין חיבורים נוחים בין האזורים השונים שנבנו במתחם ולכן התנועה
העיקרית בו נשארת בתוך המבנים ולא ביניהם .דוגמאות אלו ואחרות להחמצת
הפוטנציאל הקיים במתחם הבורסה ,מונעות ממנו להפוך לאזור מרכזי וחי בלב
מטרופולין גוש דן ,כזה שיכול לחזק ולהשפיע לטובה על האזורים המקיפים
אותו ברמה העירונית.
הפרויקט נכנס לתוך המערכת הקיימת במטרה להשלים אותה .תפקידו
לסנכרן בין מגוון התשתיות והשימושים השונים הקיימים באתר ולמנף אותם
כדי להביא מגוון רחב יותר של משתמשים לאזור ,בשעות ולמטרות שונות.
הפרויקט מציע התערבות שתוסיף לאזור העמוס של הבורסה רחבה ציבורית
פתוחה שמשרתת את הקהלים השונים בסביבה ומייצרת את הבסיס לצמיחה
מחדש ושינוי בדרך החיים במתחם .רחבה זו תאפשר קיום של חיים עירוניים
במהלך כל שעות היום על ידי השענות על הקהלים השונים הקיימים באזור כיום
ויצירת מקום לקהלים חדשים שימלאו את החסר.

+972-50-8572072 . daniel.lipski@gmail.com
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נחלאות ככיכר רפלקטיבית
R E F L E C T I V E S PA C E

רפלקציה משמעותה פניה לאחור; הפעלת שיקול דעת בשיח פנים אישי ,שבסיועה
מתקבלות משמעויות אישיות להתנסויות מסוימות ,המביאות בחשבון מאגר של
התנסויות קודמות .המרחב הרפלקטיבי,בו צומח העתיד מתוך השתקפות העבר,
מייצר כלים לבניית העיר .ירושלים היא עיר רב-שכבתית המשקפת את עברה.
מערכות שונות של בניה והרס ,מחיקה והמצאה הופכות את העיר והזכרון לחלק
בלתי נפרד זה מזו .באמצעות הסיפור של שכונת נחלאות כמקרה בוחן והבנת
המרחב של הבית ,הרחוב והשכונה ,נוצר מרחב חדש בעל גוון ירושלמי  -שהוא
המהות הרפלקטיבית של העיר.
הבחירה לשמר את הקיים נובעת מתוך ההבנה שהקיים בנחלאות משקף מהות.
שיטת העבודה היא שימוש באלמנטים הקיימים בשכונה והעצמתם .באופן זה
ההתחדשות העירונית מתקיימת במספר רבדים וקני מידה:
ברובד העירוני השכונה מתפקדת כמקום מפגש בין העיר לפארק .מתקיים
חיפוש תפרים המחברים את השכונה לפארק ,ונוצר חלחול של גריד ירוק הנכנס
לעומק השכונה ומשתלב בה .במקביל נשזרות בתוך השכונה פונקציות מסחריות
,תרבותיות וקהילתיות במטרה לייצר רצף עירוני בין מרכז העיר לגן סאקר.
ברובד השכונתי המפגשים בין העיר ,השכונה והפארק מייצרים מוקדים
ציבוריים המקבלים את הולך הרגל ומכניסים אותו לתוך השכונה וסביבותיה.
ברובד הביתי ,יחידת המגורים הייחודית האופיינית לנחלאות היא זו שבונה
את שכבת הבינוי החדשה הצומחת מתוך השכונה .הרחוב  -המרחב הציבורי בין
המרחבים הפרטיים ,הופך מדרך מעבר למרחב שהייה ,ומקבל אופי של מרחב
פרטי השייך לציבור.
הבינוי החדש הוא בינוי רפלקטיבי המשתמש בהשתקפות של הבינוי הקיים,
כך שאלמנטים כמו קירות ,צמחיה וגדרות הם אלו שבונים את המרחב החדש
אנכית בתוספות בינוי בשכונת נחלת אחים ,ואופקית בבניית הכיכרות המחברות
בין השכונה לפארק ולמרכז העיר.
הפרויקט מבקש הן לייצר והן להעצים מרחבים שהיו קיימים בעבר וחדלו
להתקיים .השאיפה היא להעצים את הקיים במטרה לייצר מרחב דיאלקטי הצומח
מהשורש ומגדיר את עצמו בכל פעם מחדש.

+972-54-5483413 . hila.sadan@gmail.com
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געוואלד!
!GEVALD

תחת צלה הכבד של רמת בית שמש הצומחת בקצב הולך וגובר ,נמצאים תושביה
הוותיקים של בית שמש בסכנה ממשית של דחיקתם מביתם ,שכונתם ובעיקר
מן המקום שאמור היה להפוך לעירם.
גם לאחר שהוכרזה סטטוטורית כעיר בשנת  ,1992בית שמש מעולם לא
הצליחה — ועדין אינה מצליחה — להתממש כעיר .בהעדר מנהיגות נבונה בעלת
חזון היא נמצאת במצב של קפאון אורבני .כל שהיא היום הוא מקבץ של שכונות
ללא קשר ביניהן ,או כפי שממחישה היטב מפת העיריה ,מקבץ של כתמי צבע
משוללי הגדרה ומשמעות .למרות שפה ושם ניתן לראות פרויקטים של בינוי,
הרי שהם מעטים וקטנים מכדי להניע תהליך מתמשך של צמיחה ועיור .מצב
זה איפשר לכוחות חיצוניים בעלי אינטרסים שאינם עולים בקנה אחד עם אלו
של תושבי העיר ,להשתמש בפוטנציאל העיור הגלום בה לפתירת מצוקת הדיור
של המגזר החרדי.
פרויקט בינוי בשם 'רמת בית שמש' שהיה אמור להיות מוקד משיכה
לאוכלוסיה אמידה בתקווה לשפר את תדמיתה של העיר כמו גם להגדיל את
הכנסתה ,במהרה הפך לפרויקט אדיר ממדים אשר כל תכליתו היא לתת מענה
למצוקת הדיור במגזר החרדי .מהר מאוד מצאה עצמה העיר נשטפת בגל עצום
ובלתי פוסק של הגירת אוכלוסיה חרדית וכבר בימים אלו מוצאים עצמם תושביה
הוותיקים של בית שמש בנחיתות מספרית ,פוליטית ומורלית .בשל אורח החיים
השונה בתכלית של שתי האוכלוסיות ,העימותים לא אחרו לבוא.
אך הסכנה האמיתית ,לדעתי ,עדין לא התממשה .החשש הוא שבשלב
מסוים המגזר החרדי יתחיל ללטוש עיניים אל השכונות הוותיקות ,בהן הנדל"ן
זול והשכירויות נמוכות .בתרחיש אפשרי זה התושבים הוותיקים יתקשו למנוע
חדירתו של הפולש הנחוש והמגובש אל שכונתם ,מצב שיוביל להגירה שלילית
בקרב האוכלוסיה המקומית — תהליך שכבר החל .פרויקט בינוי רחב היקף בלב
לבה של בית שמש ,מוקד אפס סימבולי ,הצהרתי וקונקרטי ,יהיה בכוחו לאחד
את השכונות הוותיקות ואף לתת להן משהו להלחם עליו.

+972-52-6757818 . oved.udi@gmail.com
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מיכל צחור
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עיצוב אורבני בר–קיימא

S U S TA I N A B L E U R B A N D E S I G N

על מרחבים אבודים/
מגרשי חניה/מרחב ציבורי
A B O U T L O S T S PA C E S /
PA R K I N G L O T S / P U B L I C S PA C E
"נקודת העיוורון של המרחב העירוני היא כתם ריק של אזורים עירוניים שהמבט
מוסט מהם .אותם מקומות נטושים וזנוחים שהעין העירונית למדה עם הזמן
שלא לראות ,להעלים מהם מבט או לכל היותר להתייחס אליהם כאל שוליים
תרבותיים חסרי סדר"] 1 [ .
המושג מרחב אבוד ( )Lost Spaceמתאר מרחב שאינו מתוכנן ,משולל ערך
חיובי ומתקשה לייצר אינטגרציה עם סביבתו ] 2 [ .מגרשי חניה ,על טיפוסיהם
הרבים ומופעיהם השכיחים ,תואמים במידה רבה הגדרה זו וממצבים את מגרש
החניה כאנטי–מרחב ( .)Anti-Spaceועדיין ,מקומות אלו שתכליתם העיקרית
היא 'מקום להשאיר בו את המכונית' ממלאים גם פונקציה מנטלית וחברתית
במרחב הבנוי] 3 [ .
מגרשי חניה מתפקדים בו בזמן כמרחב אבוד וכמרחב נמצא (.)Found Space
מנקודת מבט עירונית ומרחבית ובשל היותם מרחב אטום הפועל בעיקר בתוך
עצמו ולעצמו ,הם עונים להגדרה הראשונה .אך מגוון ארועים ,קבועים וארעיים,
פורמליים וא–פורמליים ,שמתהווים ונעלמים ] 4 [ ,או ממשיכים להתקיים ,מעידים
על כך שמגרש החניה הוא כר פורה להוויה חברתית וציבורית .פעילויות חברתיות
מגוונות (כמו שווקים ,ארועי רחוב ,משחק שכונתי או מפגש) מצביעות על כך כי
טמון במגרשי חניה פוטנציאל ציבורי רחב.
לאור הנחה זו ביקשתי לבדוק האם ובאיזה אופן יכול מגרש חניה להתמזג
בחייה של העיר ולתפקד לא רק כמרכיב שימושי וחיוני אלא גם כמרחב ציבורי
אנושי .האם מגרש חניה יכול להוות מקור כוח ולהשתתף בהתהוות של מתחם
עירוני המספק חיות ,אנרגיה ומפגש? להיות חלק ממקום בו ניתן לראות ,לשמוע,
להריח ולחוש אנשים; מרחב בו ניתן להשתמש ,לעבור ולהמצא בעיר?
מקרה הבוחן של חניון הדר בתל–אביב ,בודק אפשרות לקיום של מתחם
כזה בו כל אדם המשתמש בחניון ,משתמש גם ברחוב.
+972-52-6757818 . michal.ts@gmail.com

[]1

י .שלוסברג ,אוטופיה בזעיר אנפיןM U S A F- S H A B B AT. C O M ,

[]2

R . T R A N C I K , F I N D I N G LO S T S PA C E : T H E O R I E S O F U R B A N D E S I G N

[]3

כפי שמציג זאת בהרחבה  E. BEN JOSEPHבספרו RETHINKING A LOT

[]4

H. BEY, T.A.Z
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אור שקולניק
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עיצוב אורבני בר–קיימא

S U S TA I N A B L E U R B A N D E S I G N

עיר אזורית
REGIONAL CITY

לשדרות פנים שונים :ספיר  /קאסמים  /עיירת פיתוח  /מרכז עירוני אזורי  /מרכז
תרבות וחברה  /תחבורה (רכבת בעתיד).
היום יותר מתמיד שדרות זוכה ללגיטימציה כמרכז ,כאשר הקיבוצים המקיפים
אותה כבר לא קיבוצים ואינם מספקים את הצרכים הקהילתיים ,המסחריים
והממסדיים של תושביהם .לשדרות יש פוטנציאל למלא את החלל שנוצר עבור
תושבי האזור .כמו כן ,היא מהווה אלטרנטיבה למגורים בעלי איכויות שונות.
בנוסף ,במצב אוטופי של שלום הקרבה לעזה מספקת פונציאל נוסף לשדרות .לאור
הגדילה של שדרות לאורך השנים וקרבתה לקיבוצי מועצת שער הנגב ניתן לדמיין
מצב בו שדרות כעיר תגדל ו"תבלע" את הקיבוצים הסמוכים ואת מכללת ספיר.
ברצוני לבדוק אפשרות בה שדרות גדלה ומשתלבת עם היישובים סביבה
ומשלימה את התהליך של יצירת מרכז אזורי מסחרי ,קהילתי ,חינוכי ,ממסדי
ותרבותי .במצב כזה יוכל להתקיים בעיר מכלול של מאפיינים כגון" :כיכרות",
נקודות ציון ,מקומות מפגש ומרכזים תרבותיים שיהוו עוגנים ויאפשרו לשדרות
להפוך למרכז עצמאי אזורי.
נקודות להתייחסות:
— ההיסטוריה של שדרות והמועצה האזורית שער הנגב (ואזור הנגב הצפוני):
סטטוטורית ,מרחבית ,היסטורית ותרבותית;
— בדיקה של מיקומה של שדרות ביחס לעיירות הפיתוח בנגב הצפוני;
— תוכניות עתידיות קיימות או בפיתוח;
— היחס בין שדרות לקיבוצי המועצה;
— היחס בין שדרות למכללת ספיר;
— ובחינה של דרכי פעולה אפשריות במצב בו שדרות גדלה ומתפתחת.

+972-52-5454325 . orshkolnik@gmail.com
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