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אתר נולד
איתור שטחים לנופש בחיק הטבע

אדר' נוף סיון אורנאי ואדר' נוף ליאב שלם

אחת הסיבות לכך שמקצוע אדריכלות הנוף הוא 
ייחודי היא היכולת לשפר את חייהם של אנשים 
באופן ובקנה מידה שאף מקצוע אחר אינו יכול. 
דברים אלו, שנאמרו על ידי אדריכלית נוף מוכרת, 
הנוף  ואדריכליות  אדריכלי  מבין  לרבים  נותנים 

בארץ את התשוקה והכוונה שמאחורי עבודתם. 
על  הצעיר  הנוף  אדריכל  עובד  היומיום  במהלך 
פרויקטים שונים המאפיינים את תפקידו כמתכנן: 
מיקום של ספסלים לאורך טיילות, הכנת נספחי 
מפלסים  קביעת  רחובות,  לשדרוג  הדמיות  נוף, 
)בלי לשכוח את הקדחת החדשה  ועוד  לשכונות 
של נספחי עצים בוגרים(. למרות שפרויקטים אלו 
מציגים התמודדויות שונות ומסעירות לכשעצמם, 
שבין  הישיר  הקשר  את  לעתים  לראות  קשה 
שיפור חיי בני אדם אמיתיים ובין דמויות הבלוקים 
האוטוקאדיים או אותה תמונה של אמא עם עגלת 

תינוק ששמים בכל ההדמיות.

פורסם   2010 כשביולי  מאד  משמח  זה  היה  לכן 
"קול קורא" להשתתפות במכרז תכנון לאדריכלי 
לנופש  לאומיים  אתרים  לאיתור   ,40 גיל  עד  נוף 

בעמוד מימין: ביצת הפאליק

משמאל: בתי נבולסי בינוב ובכפר יונה

למטה: מחצבת בינימינה
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בחיק הטבע. היוזמה לפרויקט שכזה אינה ברורה 
באה  שבו  האופן  על  לרגע  לעמוד  וראוי  מאליה 

לכדי מימוש:
כנס  במהלך  שנערך  בדיון  הפרויקט  של  מקורו 
עמנואל  פנה  בו  והגנים,  הטבע  רשות  של 
איגוד  יו"ר  אל  לשעבר,  קק"ל  איש  קאופשטיין, 
מנהל  ואל  הר-גיל,  גיל  הישראלי,  הנוף  אדריכלי 
מרגלית,  זאב  ברט"ג,  ולשימור  לתכנון  האגף 
והפנה את תשומת ליבם לאתר מחצבת בנימינה. 
לפני  אחדות  שנים  מפעילותה  חדלה  המחצבה 
לשם  פיזי  שיקום  לעבור  היתה  ואמורה  כן, 
לשיקום  הקרן  במימון  טבע,  לפארק  הפיכתה 
מחצבות. למרות זאת, גם כיום עומדת המחצבה 
ולא  מאחר  שיקומה  בהליך  תזוזה  ואין  עזובה, 
לאחר  האתר  את  ויתחזק  שינהל  הגוף  נמצא 

הקמתו.
הרעיון  לפיתוח  הביא  בהמשך  שהתפתח  הדיון 
לפרויקט "פיילוט", בהובלת איגוד אדריכלי הנוף 
מחצבת  של  מסוגה  מקומות  לאיתור  ורט"ג, 
בנימינה בכדי לתת את הבסיס להמשך קידומם 

התכנוני והפיזי, לשם פתיחתם בפני הציבור. 

של  הנסתר",  "הגן  היתה  במכרז  הזוכה  ההצעה 
זה  שם  אורנאי.  וסיון  שלם  ליאב  הנוף  אדריכלי 

בספר  הגן  שכמו  האתרים,  של  לאופיים  מכוון 
בעל שם זה, הינם מקומות בעלי יופי וקסם טבעי 
ואינם  נשכחו  נעזבו,  שונות  מסיבות  אך  רב 

פתוחים בפני כלל ציבור המטיילים הישראלי.
תהליך העבודה על איתור המקומות הללו נמשך 

כשנה, מדצמבר 2010 ועד לינואר 2012. 
שיטת העבודה שגיבשו המתכננים הוצגה בפני 
מרגלית  זאב  אדריכל  את  שכללה  ההיגוי  ועדת 
דפנה  נוף  אדריכלית  )רט"ג(,  אנגרט  וניר 
הישראלי(  הנוף  אדריכלי  )איגוד  גרינשטיין 
ועמנואל קאופשטיין. העבודה עם ועדת ההיגוי 
העקרונות  של  ופיתוח  ליטוש  המשך  אפשרה 
בסיוע  המתכננים,  שהביאו  התכנון  ואמצעי 

ניסיונם העשיר של חברי צוות ההיגוי. 
האיסוף,  שלב  שלבים:  לשלושה  חולק  הפרויקט 
הפרויקט  לאורך  הסיכום.  ושלב  ההערכה,  שלב 
התאמה  שחייבו  באתגרים  המתכננים  נתקלו 
מחדש של שיטת העבודה ואלו נעשו בהתייעצות 

עם צוות ההיגוי.

ראיונות  כלל  הנתונים,  איסוף   - הראשון  השלב 
עם אנשי מקצוע מגופים רשמיים )חלה"ט, רט"ג, 
אנשי  ועם  ועוד(  דש"א  מכון  העתיקות,  רשות 
פה,  בעל  מידע  נאסף  מהם  שונים,  אקדמיה 

רשימות של אתרים, שכבות ממ"ג, מפות, סקרים 
ברשת  שונים  טיולים  אתרי  נבדקו  במקביל  וכו'. 

האינטרנט ונערך סקר של ספרות טיולים. 
שהלכה  האתרים  כמות  לאור  זה,  שלב  במהלך 
הפרויקט  את  למקד  המתכננים  החליטו  וגבהה, 
חיפה  ומטרופולין   )3/21 )תמ"מ  דן  גוש  בתחומי 

)תמ"מ 6(. 
מהצפיפות  נבעה  אלו  באזורים  ההתמקדות 
הגבוהה הקיימת בהם. צפיפות זו יוצרת איום רב 
על השטחים הפתוחים מחד וצורך גדול בשטחים 

פתוחים מאידך. 
אתרים  כ-100  ומופו  נרשמו  זה,  שלב  בסיום 
פריטי  הוגדרו  שלגביהם  האזורים,  שני  בתחום 
מיקום  העיקרי,  המאפיין  דוגמת  שונים  מידע 
האתר ומקור/גוף שדרכו הגיעו אליו המתכננים.  

הוחלט,  השני,  בשלב  האתרים  הערכת  לצורך 
באתרים  להתמקד  ההיגוי,  צוות  עם  בתאום 
מאפייניהם  של  מובהק  שוני  בעלי  ספורים 
ואיכויותיהם. כל אחד מאתרים אלו נבדק על פי 
את  היתר,  בין  שכללה,  זהה  קריטריונים  מערכת 
רמת הנגישות, השימושים האפשריים, נדירות של 
לקהילה  וקשר  ומורשת  נוף  טבע,  איכויות 

בסביבה.  

הפרויקט נעשה בשיתוף עם אדריכל נוף ליאב שלם, מסטרנט בבית הספר פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב.
תודות לחברי צוות ההיגוי - ניר אנגרט, זאב מרגלית, דפנה גרינשטיין ועמנואל קאופשטיין, וכן ליו"ר איגוד אדריכלי הנוף הישראלי - אדריכל נוף גיל הר-גיל.

תודה לאדריכל נוף דוד אלחנתי על הנחייתו והתמיכה לאורך הפרויקט.
אדריכל נוף סיון אורנאי, משרד דוד אלחנתי אדריכלות נוף.

ההתמקדות באתרים בעלי סיווג שונה )מחצבות, 
ליצור  איפשר  וכו'(,  עירוני  טבע  מוברים,  שדות 
מכלול מקיף של דוגמאות במסגרת המצומצמת 

יחסית של הפרויקט הנוכחי.

בשלב השלישי והאחרון, סיכום הפרויקט, הוגשה 
אתרים  שמונה  ובה  מצומצמת  אתרים  רשימת 
)ארבעה בכל אזור(.  ביניהם נכללו שטחי ההצפה 
של ביצות הפאליק מזרחית לפולג, בתי אריסים 
נטושים באזור ינוב וכפר יונה, שטחי חולות בצפון 

קרית ים ורכס הכורכר של עתלית. 
באופן  נסקר  השמונה  מבין  אתר  כל  כאמור, 
שהראה את הקריטריונים שעל פיהם הוא הוערך 
בתמונות  מיפוי,  ידי  על  הוצג  מהם  אחד  וכל 

ובמידת האפשר באמצעות חומר תכנוני קיים.

בהמלצת  הוא,  הפרויקט  של  הישיר  ההמשך 
ברשימה,  מהאתרים  שניים  בחירת  המתכננים, 

אלו,  אתרים  באזור  אוכלוסיה  לקבוצות  פניה 
וגיבוש פורום חברתי לקידום מצבם מול הגופים 
התומכת  התפיסה  המתאימים.  המוניציפאליים 
הנובע  תכנון  המקדמת  כזו  היא  זו  בגישה 
מ"למטה", מהציבור אל מוסדות התכנון, במקום 
שזה יקבל את התכנון מ"למעלה", באופן שלרוב 
וצרכיו  רצונותיו  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו 

האמיתיים.

יושבים  הנוף  אדריכלי  להיום  נכון   - לסיכום 
והיער,  העיר  והמרחב,  החברה  שבין  בנקודה 
שינוי.  ויוזמי  פרויקטים  הוגי  תכנון,  כמובילי 
הפתוחה,  הסביבה  ועיצוב  תכנון  של  התחום 
בלבד,  גנים  של  כאדריכלות  שנים  לפני  שהחל 
מרחבים  שיוצר  רב-תחומי  כמקצוע  מתבסס 
הציבור,  לרווחת  זמנית  בו  המשמשים  יפים 
ולחיזוק  מורשת,  וערכי  גידול  בתי  על  לשמירה 

הקיימות של הסביבה הבנויה.

זה  פרויקט  עסק  בהם  מהסוג  אתרים  פתיחת 
כל  חיי  את  המשפר  חיובי  מעשה  היא  לציבור, 
אחד  הוא  זה  שיפור  בהם.  המשתמשים 
של  הפרק  על  העומדים  החשובים  התפקידים 
אחת  ספק,  וללא  כיום  הנוף  אדריכלות  מקצוע 

הסיבות לייחודו של מקצוע זה.

בריכות דגים נטושות עין החורש.   למטה: רכס עתליתשטחים חקלאיים נטושים דרום ראשון לציון


