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 ?שנה עשריםאיך יראה הנוף שלנו בעוד 
 מאור -אדריכלית נוף יעל בר : מאת

 
 

יתקיים ביום חמישי , מציין שישים שנה להקמתוה, נוףהאדריכלי  הישראלי של איגודה ביוזמתהכנס השנתי 
, שורים האחרוניםבע מה עבר על התחום המתפתח שנקרא אדריכלות נוף חוןלב טובה זוהי הזדמנות. הקרוב

 ?הנוף שלנו בעוד שנות דור יראה כיצדאיך : הזדמנות לשאול היזו מכךולא פחות 
 

  לצידי הדרך לא רק טיפוח
 

 "יפוי הדרך המהירהי חוק"ונסון את 'קידם הנשיא האמריקאי לינדון ג 13 -השישים של המאה הת ובשנ
(Highway Beautification Act) ,המהלך התרכז ". אמריקה יפה יותר"ת למען הבטחחלק ממדיניות כ

וטיפוח הצמחיה לאורך , דוגמת שלטי פרסום או מגרשי גרוטאות, בצמצום מפגעים חזותיים לצידי הדרכים
התקיים מהלך הנדסי מסיבי של התווית הדרכים המהירות דרך הערים הגדולות של  ,במקביל. הכביש

ללא התחשבות במרקם העירוני  ,כלכליתהנדסית ות שיקולים של יעילו לפינעשתה כים התווית הדר. ב"ארה
לאחר שנגרם נזק רק  .הסמוכותסביבת המחיה של התושבים הגרים בשכונות  ההרסנבמקרים רבים . הקיים

החלה להשמע ביקורת על הקצאת המשאבים לטיפוח הצד האסתטי של הנוף מנקודת מבטו של הנוסע , רב
  .ו כתוצאה מסלילת הדרךפגענש קהילות בור אותןע והנוף על חשבון איכות החיים, במכונית

 
לתוואי הדרך התייחסות ב אינו מלווההוא חסר תוחלת אם  צידי הדרךשטיפוח  היא" ייפוי"מאותו המסקנה 

בעל שבכל פרויקט  מכאן. רה לטעת עץ כזה או אחרבהרבה מהבחינופי גדול  מעשההתווית דרך היא  .עצמו
שאסור להתייחס  ,לקח נוסף הוא .ןראשוהשלב הכבר מת תכנון הנוף יש לגשת למלאכ, תיתסביב השפעה

יש צורך להבין גם את ההשלכות החברתיות והסביבתיות של כל התערבות  וכי, האסתטיהיבט לנוף רק מה
 .במרחב

 
למניעת  תקריטי האדריכלי נוף בשלב מוקדם בתכנון הינ מעורבותההבנה כי  תחלחלמו תלכוגם בישראל ה

נמצאת על שולחן אשר , דוגמא מעניינת לכך. במיוחד כאשר מדובר בפרויקטים רחבי היקף, ותיה לדוריכב
פיתוח למדובר בתכנית מתאר אשר תהווה בסיס . לים המלח וחופיו 20א "תמהיא , בימים אלו המתכננים

של הנוף איך מאזנים בין הצורך לשמור . בארץ והפגועים ביותר ביותר רגישיםולשימור של אחד האיזורים ה
הרצון לנצל את המשאבים לבין , תואר אחד משבעת פלאי עולםלים המלח שבזכותו מועמד , הייחודי

' בראשות אדר התכנוןצוות שניצב בפני זהו האתגר הגדול  ?חקלאותו תיירות ,כרייה - הכלכליים של האיזור
תציג אשר , ומתכנני ערים לרמן אדריכלים ממשרדשושן -נוף מיכל בןיכלית האדרשל  העדנה לרמן ובריכוז

 .את הנושא בכנס

 
 

 מאור-יעל בר: צילום (השכונות הדרומיות של רמת השרון) .סמוך לכפר הירוק, שטחים חקלאיים במטרופולין גוש דן :2. מס תמונה



 

 נוף בעידן של ציפוף
 

החיים על כדור הארץ מספר בני האדם לאחר חצי מאה שבה . בינוי נפתחה בקריאה לציפוף 12-המאה ה
המשך בנייה . גישהאת הרבים והבינו כי יש צורך דחוף לשנות התעוררו מתכננים , פי שלושהכמעט גדל 

 . לאסון אקולוגיתביא , הולך ומחריףבעולם שבו קצב גידול האוכלוסיה , שטחה משאבפרברית בזבזנית ב
 Winy) נוף ויני מאסההיו אדריכלי , שקראו לקחת אחריות על המצב ולהתחיל לצופף הקולות הבולטיםבין 

Maas)  ממשרדMVRDV  אוזה חואדריאןAdriaan Geuze) ) ממשרדWEST 8 ,הדבר  .שניהם מהולנד
בעולם מבחינת היחס בין  03ה מקום בהניצבת  ,הולנדשטחים הפתוחים בה העלמותאור קצב אינו מפליא ל

גישה פרגמטית אפשרה  (.01במקום , לא רחוק משם נמצאתישראל , אגב)כמות האוכלוסיה לשטח המדינה 
באופן אקטיבי מערכות אקולוגיות  יוצריםשבהם " טבע מלאכותי"לאדריכלי הנוף ההולנדים לפתח מודלים של 

ונות יצירתיים גובשו פתר, במקביל. חדשות באיזורים מופרים דוגמת אזורי תעשיה או רציפי נמל נטושים
גישה זו תוצג בהרחבה  .להקטין את תופעת הפירבורבמטרה , בתוך תחומי הערים הגדולות לתוספת יחידות

 .WEST8במשרד  מלא תפקיד בכירמה, ידי אדריכל הנוף הישראלי שחר צור-בכנס על
יש , מליון בני אדם 5.1 -מליון ללמעלה מ 2.1 -כהשנים האחרונות מ שישיםבשאוכלוסייתה גדלה , ישראלב

הגבלת  .על השטחים הפתוחים לצד שמירהר פתרונות למצוקת הדיו מתן :למצוא את הדרך לצופף נכוןצורך 
איך נבטיח , אבל .ה החרפת הצפיפות בתוך העריםפירוש ,האפשרות לבנות על חשבון השטחים הפתוחים

הפתרון  ?החשובים כל כך לאיכות החיים מרחבים פתוחיםללאתרי טבע ונוחה גישה  ם המצטופפיםלתושבי
בניית בתי הדבר מצריך . "טבע עירוני"יאפשר קיום של תכנון נכון וכי  נעוץ בתובנה שהטבע אינו ההיפך מעיר

בדומה למודל , גם כאן. במקומות המצויים בשולי העיר או בתוכה, גידול קיימיםגידול חדשים ושימור של בתי 
, אדריכלית הנוף הניו יורקית .ניתן לנצל את שטחי המעזבה הרבים המצויים בתחום המטרופולין, ההולנדי

הוזמנה לכנס להדגים את הנושא מתוך נסיונה ,  Starr Whitehouseממשרד (Laura Starr)לורה סטאר 
עמק הצבאים בירושלים ופארק אריאל שרון לרבות , יקטים של טבע עירוני במקומות שונים בעולםבפרו

 .שהוקם על חורבות אתר הפסולת חירייה

 
 מאור-יעל בר: צילום .מבט לכיוון פתח תקוה .סמוך לכפר הירוק, שטחים חקלאיים במטרופולין גוש דן :1. מס תמונה



 
 ?שנה 02אז איך יראה הנוף שלנו עוד 

 
לא . הרי שלנוף יש את הקצב שלו, חשוב לזכור שבעוד שבתחומים רבים בחיינו התרגלנו לסיפוקים מידיים

 זכה להנותילא  עצמו על אף שהוא, בניולמען  ה מאז פגש חוני המעגל באותו זקן שנטע עץהרבה השתנ
אם נוסיף לכך . זמן להתפתחהמשך אותו  נדרש ץלעוקצב העונות השנה ממשיכות להתחלף באותו  .מפריו

עתיד נבין שה, רשויותב תכניות אישור של הליךפרק הזמן הארוך שנדרש לתהליך התכנון ואת האיטיות את 
  .כבר כאן

לא נעשה זאת אם . אנו צריכים להתעורר עכשיו, ה הנוף שלנו עשרים שנה מהיוםאירכיצד קבוע על מנת ל
לאינטרסים בניה חפוזה על חשבון שטחים פתוחים לעבור בשקט ומאפשרים הניתן לחוקים , אדישיםונישאר 

גם , מצד שני. נזק רק כשיהיה מאוחר מדיאנו עלולים להבין את גודל ה, לנגוס בנוףן "לחצי נדלוים יפוליט
סביבה הפיסית לתת מרחב העל  שכן, ראייה שמרנית השואפת לשימור קיצוני עשויה להיות בעוכרינו

לתת מקום יש , "צדק מרחבי"בהנחה שאנו מעוניינים ב. לתהליכים חברתיים להתפתח באופן בריאשיאפשר 
 .  לפיתוח נכוןגם 

לתת לטבע לעשות את " ולא" לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם" לא. יותפסיבלשקוע ב לנואסור , כןל
היינו רוצים שהדורות  ןבהמתוך אחריות לבניית הסביבה והחברה , אלא לתכנן את הנוף באופן אקטיבי, "שלו

 .הבאים יחיו
 
 

דיון בתפקידה של אדריכלות הנוף בעולם התכנון העכשוי יערך במסגרת הכנס השנתי של איגוד 
  .בבית חיל האויר בהרצליה, 1.33.0233שיתקיים ב , ריכלי הנוףאד

 .ליאת הדר וטלי וקסלר, מאור-יעל בר, שושן-מיכל בן: צוות ההיגוי של הכנס
 
 
   


