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 מבוא

 

 (.אריסטו)  ”הם נשארים שם כדי לחיות טוב .האנשים באים לעיר כדי לחיות ” 

 

 ?ועוד עירוניות טובה? אך האם מתקיימת בה עירוניות. מדינת ישראל היא מדינה עירונית

אולם באופן פרדוקסלי רוב עריה , חיים בישובים עירוניים( 33%כ)רוב תושביה של מדינת ישראל 

כולל )בעיני רבים ואילו , המגורים בעיר אינם נחשבים אידיאל עבור רוב תושביה. אינן צפופות

נחשבת ההתיישבות בפריפריה בישובים קהילתיים קטנים כהגשמתה של ( מקבלי החלטות

נמשכת מגמת הפרבור של , ב לדיורלמרות הביקוש הר. וכאידיאל לחיים טובים, הציונות

של  38-מאז שנות ה. שהיום עיקר הפיתוח בו מתמקד בטבעת החיצונית, מטרופולין מרכז הארץ

בתכניות הארציות ובמסמכי מדיניות התפיסה של , התפתחה בשיח התכנוני, המאה הקודמת

זאת בעיקר כדי , םהמשלב פיתוח בפריפריה הארצית עם הישענות על ישובים עירוניי, ביזור מרוכז

עם הצורך לשמר את השטחים הפתוחים שנותרו במרכז , לשלב בין הצורך לחזק את הפריפריה

אחת . אולם מדיניות זו עדיין לא הצליחה לשנות את הדינמיקה הקיימת. הארץ לטבע וחקלאות

הסיבות לכך היא כי הערים בארץ אינן אטרקטיביות מספיק ואינן מספקות סביבות מגורים 

 .1ותחושת ביתיות וקהילה מצד שני, ירות עניין והזדמנויות מצד אחדעת

סיכויי . 2האינסטינקט האנושי הבסיסי המעורב בכל פעולה אנושית הוא אינסטינקט ההישרדות

משחר ההיסטוריה ועד . ההישרדות של בן אנוש גוברים ככל שרבים קשריו עם אנשים אחרים

האנושות . 58%ים בעיר והשנה עבר לראשונה מעל ימינו גדל בעקביות אחוז בני האדם החי

שהעיר היא הסביבה היעילה ביותר להישרדותה של החיה , ומאשרת הנחה זו" מצביעה ברגלים"

של קשרים פוטנציאליים עם , ולעיתים כמעט אין סופי, העיר משמשת מאגר גדול. האנושית

: מות במרחבים העירוניים כמופעולות יומיומיות המתקיי. אחרים ברמה מגוונת של אינטימיות

העיר היא מקום מחיה של בני אדם . "עוזרים למקיימים אותם לשרוד, מסחר ובמה, גניבה, מגע

המאפשר להם לקיים מערכות יחסים ברמה מגוונת של אינטימיות תוך שמירה על אנונימיות 

הציבורי יראה  על העיר לעמוד בתנאי הכרחי על פיו הנמצא במרחב, כדי לקיים זאת. 3"מוחלטת

י "קיום סביבה שקושרת אנשים אך שניתנת להגבלה ע, כלומר. אנשים סביבו ולא ידע עליהם דבר

 . הפרט

-תיאוריות רבות עוסקות במבנה הרצוי או האידיאלי של העיר כקובץ של חוקים אוניברסליים ועל

 . או מוסוותרובן ככולן מונחות על ידי השקפות עולם מפורשות , זמניים או כחזון עתידי

, ( C.Rowe)' העיר כקולז, ('קווין לינץ) A Theory of good city form: את, למשל, די להזכיר

 האינפורמטיקהאו דמותה החזויה של העיר בעידן , (ארכיגרם)החזון האוונגרדי של העיר הנודדת 

((E-Topia, W.Mitchel. או בראייה ביקורתית של המציאות , האם ניתן לזהות בתורות אלו

עקרונות וכלים מעשיים להבטחת קיומה של מציאות או תרבות , העירונית והתפתחות המושגים

                                                                 
 .31-41מ "ע, 46, פנים. לקראת עירוניות תוססת בישראל(. 1883דצמבר . )'י, רופא 1
-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך .ארגז הכלים שלי. 'ה, שוקן 2

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf 
 " אביב-סוגיות אורבניות בתל"קורס : בתוך ".כאן לא תולים כביסה"הרצאה . 'ה, שוקן 3

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
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הפוליטיות , מול התיאוריות והגישות השונות ניצבות התמורות הדמוגרפיות 4?עירונית במיטבה

האינטרסים והלחצים המופעלים על , בייקטיבייםוהכלכליות שיוצרות את מסכת הצרכים האו

סיון יתהליכים של תכנון ומדיניות אורבנית מהווים לעיתים נ. ערים ועל מרחבים גיאוגרפיים

מה שמכונה הגיאוגרפיה של  -לתעל את מכלול הכוחות המעצבים את המרחב הפיסי הבנוי 

קופה כהתגלמות הרצוי או על פי העקרונות התיאורטיים הנחשבים בכל תקופה ות - העוצמה

 .האידיאלי בחיי העיר

תכניות מתאר שונות ומסמכי מדיניות שגובשו בעשור האחרון עסקו לא מעט בהיבטים שונים של 

לתת מענה לצורכי "אשר חרטה על דגלה את ההבטחה  31א "אושרה תמ 2005בשנת . עירוניות

הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות 

הבניה החדשה נעשית , שנים לאחר אישורה של תכנית המתאר 18, בישראל של היום". הבאים

פרטי והוא מעצים את קשיי הנגישות  התכנון הינו מוטה רכב, בעיקר בשטחים הפתוחים

התכנון , יתרה מכך. חברתיות ותרבותיות לחלק גדול של תושבי הערים, להזדמנויות כלכליות

הנוכחי מקשה על צמיחתם ושגשוגם של הישובים העירוניים הקיימים ועל יכולתם לספק תשתיות 

 לחיזוק 33א "תמ: כמו, פיםגם מסמכי תכנון ומדיניות נוס. ושירותים מתאימים לחברה בת זמננו

למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין  4/א53א "תמ, מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

לא הביאו לתוצאות הרצויות , ורבים נוספים 5838קיימות , הנחיות לתכנון רחובות בערים, א"ת

  .בשיפור העירוניות בישראל ובחיזוקן של הערים הקיימות

 

עירוניות מהווה את המפתח לאיכות חיים טובה יותר לתושבי לאור אמונתנו בכך שו, לאור כל אלו

נבחן בעבודה זו , מדינת ישראל וכי עירוניות טובה היא תנאי הכרחי לקיום חברה בריאה ומשגשגת

רוב התושבים של מדינת ישראל חיים בישובים  זה נכון כי אמנם. ישראלתופעת העירוניות ב את

, שאלה זויחד עם ? האם בפועל מתקיימת בישובים אלה עירוניות  לגלות נבקש עירוניים אך

 ישראל כלל ובמייצרים עירוניות טובה במתכננים וכיצד  –נתמקד כשאלת מחקר גם בסוגייה 

  .הנדרש לשם כך' ארגז הכלים'בפרט ומהו 

מהמאה  נסקור את התפתחות העירוניות, הדיוןואחרות תוך העמקת בכדי לענות על שאלות אלה 

מקנה המידה  כמחוללי עירוניות מצאנונעמוד על עקרונות וערכים שונים אותם , היום עדו  83-ה

אותן בחרנו כמקרי , י עקרונות אלו בין הערים תל אביב ואשדוד"וכן נשווה עפ, העירוני ועד לפרטי

חיים  ל נלמד האם באמת עירוניות טובה יוצרת איכות"מתוך כל הנ. מבחן לתופעת העירוניות

 .או שלאו, אשר מהווה בסיס לקיומה של חברה משגשגת

 

  

 

 

 

 

 

                                                                 
-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך .העיר המורכבת והקומפקטית. 'ה, שוורץ 4

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_the_complex_and_compact_city.pdf 
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 מהי עירוניות -'חלק א

 רקע היסטורי להתפתחות העירוניות במאה התשע עשרה -'פרק א

 

מטרת הפרק . בפרק זה נסקור מהם התהליכים אשר הובילו לתופעת העיור במאה התשע עשרה

היא להציג את האירועים ההיסטוריים רבי ההשפעה שהתחוללו במדינות אירופה מתנועת 

 . עשרה ועד שיאם של האירועים בתקופת המהפכה התעשייתית -ההשכלה של המאה השמונה

שיעור העיור , יתה תלויה בגיאוגרפיה וסיטואציות היסטוריותעד לאותה תקופה תופעת העיור הי

היה נמוך ורק במהלך המאה התשע עשרה נרשמה עליה דרמטית וניתן לראות כי צמיחה כלכלית 

העיר והכפר ייצגו שני תחומים שונים מאוד בן מהבחינה . וטכנולוגית האיצה את התהליך

קשרים , ופה שלפני המהפכה התעשייתיתבאזורים הכפריים של איר, החברתית והן הכלכלית

משפחתיים או השתלבות במערכות יחסים חברתיים ששרדו בקרב אנשים היו תלויות ביכולות 

אירופה של המאה התשע עשרה ידועה במעברה מתרבות המבוססת על חקלאות . כלכליות

 .וכפריות לציביליזציה המבוססת על תעשייה ועירוניות

 

 מאה השמונה עשרהתנועת ההשכלה באירופה ב

ששמה , הוא כינוי לתנועה אינטלקטואלית במאה השמונה עשרה באירופה" תנועת ההשכלה"

שיטות שלטון ומחקר המבוססות רק על , תפיסות עולם, לעצמה למטרה לבסס חוקי מוסד

מנהיגי התנועה ראו בעצמם . ולא על רגש או תפיסות עולם דתיות( הבנה שכלית)ראציונליות 

ים משכילים המובילים את העולם לעבר קידמה מתוך תקופה קבוצה נבחרת ואמיצה של אנש

" העת החשוכה"שהחלה בתקופה אותה כינו , חוסר בגרות ועריצות, ארוכה של חוסר רציונליות

בסופו של ". תקופת האור"בניגוד לתקופתם אותה כינו , כאשר הכוונה היא לתקופת ימי הביניים

אנשי ההשכלה האמינו . העולם המערבידבר התנועה הצליחה והשפיעה על כל התפתחות 

, חשיבה שכלית המבוססת על שכל ישר -שהפתרון לכל בעיות העולם נעוץ בחשיבה רציונלית

הרציונליות הייתה אמורה להחליף את החשיבה הדתית ותפיסות עולם מיושנות המבוססות על 

 . הבדלי מעמדות

: 5הפילוסוף עמנואל קאנט הגדיר אותה" ?מהי הנאורות", 8014במאמרו המפורסם משנת 

יכולתו של -חוסר הבגרות הוא אי. שהוא עצמו אשם בו, נאורות היא יצירת האדם מחוסר בגרותו"

אם סיבתו איננה חוסר , אשמה בחוסר בגרות קיימת. האדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת

אזור !( ז לדעתהע) sapere aude! -אלא חוסר החלטה ואומץ להשתמש בו בלי הדרכת הזולת, שכל

  6".היא איפוא סיסמת הנאורות! אומץ להשתמש בשכלך שלך

בני האדם הם יצורים תבוניים ולכן עליהם : הוגי תנועת ההשכלה חלקו ערכים משותפים רבים

, כל אדם זכאי לכבוד עצמי וחופש אישי. להעביר ביקורת ולערער, להעז, לשאול, להשכיל, ללמוד

, האמונה שלכל אדם יש את הזכות לחופש דיבור והבעה, ו לאוםדת א, מוצא, בלי הבדלי גזע

להאמין בכל דת שיחפוץ וכמו כן הזכות לבחור את מנהיגיו ומכאן שהדמוקרטיה , החופש להתאגד

האמינו שהשיטה המדעית היא הטובה ביותר , יתרה מזאת. היא צורת השלטון הטובה ביותר

. הפיזי והיא כוח חיובי לטובת האנושות כולה והיחידה שעוזרת להבחין בין אמת לבדיה בעולם

                                                                 
, נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים בעת החדשה. היה פילוסוף פרוסיImmanuel Kant (8184-8014 .) -עמנואל קאנט 5

 .ולאחד מהוגי הדעות החשובים ביותר בכל הזמנים
הוצאת הקיבוץ : תל אביב. פרויקט שלא נשלם -הנאורות. ?נאורות מהי: תשובה לשאלה(. 8014דצמבר . )'ע, קאנט 6

 . 45מ "ע, 8330ז "תשנ, המאוחד
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אסור לבני אדם , העם הוא הריבון ולא הכנסייה, לדעתם המדינה קיימת כדי להגן על זכויות הפרט

במילון . דוגמה דתית וחוויות מיסטיות נחותות מההיגיון והפילוסופיה, להיות משועבדים לכנסייה

מה היו פניה של : "7הצרפתי וולטר כתב הפילוסוףביחסו אל הדת " כיתות"תחת הערך , הפילוסופי

ואשר בהכרח הייתה , הייתה זו דת שאין בה כיתות? הדת האמיתית לולא קיומה של הנצרות

בדבר ? בדבר איזו תורה באו כל הבריות לכלל הסכמה, והנה. שוררת בה הסכמה בין הבריות

יש ': פעם בדת אמרו מאז ומעולםכל הפילוסופים שהחזיקו אי . הסגידה לאל אחד ובדבר היושר

הנה לנו אפוא הדת האוניברסלית שנכונה בכל הזמנים ובקרב כל . 'והוא צודק בהכרח, אלוהים

 !".האנשים

הסאטיריים , וולטר שנחשב לאחד מאנשי הרוח הבולטים של תנועת ההשכלה בכתביו הציניים

הוא נלחם כל חייו , מהרודנותוהפילוסופיים הציג את סלידתו מהנצרות ומדתות אחרות וכמו כן 

הוא העלה על נס את חופש המחשבה ויצא . נגד הדת הרודפת והשלטון חסר הסובלנות שהיה בימיו

 .בנחישות נגד הכנסייה הקתולית

הרעיונות של הוגי תנועת ההשכלה השפיעו רבות באירופה והייתה להם גם השפעה ניכרת על 

בצרפת נקלטו . ת מעבר לאוקינוס האטלנטיחשיבתם של האבות המייסדים של ארצות הברי

שלאחריה יושם , הרעיונות במידה רבה ושימשו ככר הרעיוני שממנו צמחה המהפכה הצרפתית

 .חלק ניכר מרעיונות תנועת ההשכלה

 

 המהפכה הצרפתית

בישרה שינוי פוליטי וחברתי מעמיק ונחשבת לנקודת המפנה ( 8013)המהפכה הצרפתית  

היא הביטוי , וצרות מבני היסוד של התרבות המערבית והעולמיתהדרמטית ביותר בהיו

בנוסף )המשמעותי ביותר של עידן המהפכות ששטף את אירופה מסוף המאה השמונה עשרה 

ניתן . והשפעתה על מדינות אחרות הייתה מרחיקת לכת, (למהפכה האמריקאית והבולשביקית

שר דיברו על חופש וזכויות הובילו לומר כי השפעה הרבה של אבות והוגי תנועת ההשכלה א

 -המשטר שקדם למהפכה. למהפכות של סוף המאה השמונה עשרה ולמהפכה הצרפתית בפרט

הוביל להיווצרות מעמד , משטר שמנוגד להתפתחות כלכלית, משטר ישן פיאודלי של בעלי זכויות

 . בורגני שנדחק ממעמדות השלטון ושלא יכול ליטול חלק בניהול המדינה

. אצולה ומעמד שלישי ,כמורה: בתקופה שלפני המהפכה בצרפת היו שלושה מעמדות עיקריים

מעמדי הכמורה , המעמד השלישי אשר היווה את רוב האומה נדחק ולא היו לו כל זכויות בשלטון

 .פטורים ממיסים ובעלי זכויות מיוחדות נוספות, והאצולה היו בעלי קרקעות

צרפת היתה שקועה במצב , ועד תחילת המהפכה הצרפתית 84-המסיום תקופת כהונתו של לואי 

ראשי . מלחמות רבות רוקנו את קופת המדינה ומי שנשא בנטל הם המעמד השלישי, כלכלי רע

כל זה חלחל לבני המעמד , על הפרדת רשויות וביטול המונרכיה, ההשכלה דיברו על זכויות

פתח במשפט , "האמנה החברתית", ביותר שבאחת מעבודותיו החשובות 8הפילוסוף רוסו. השלישי

רוסו טוען כי יש פער בין . 9ובכל מקום הוא נתון בכבלים, המפורסם שאומר כי האדם נולד חופשי

אין בו , החברה האנושית לבין טבע האדם וכי המצב הטבעי הוא מצב גרוע שלא ניתן להתקיים בו

במצב הטבעי מצוי האדם בתחרות  .חוק או מוסר ולכן על המין האנושי להתאגד וליצור חברה

                                                                 
 ".הנאורות"היה אחד מאנשי הרוח הבולטים של עידן . פילוסוף וסופר צרפתיvoltaire (8634-8001 ) -וולטר 7
ורעיונותיו  ,עידן הנאורות רוסו נחשב לפילוסוף החשוב שלRousseauJacques -Jean (8001-8081 .) -אק רוסו'אן ז'ז 8

 המהפכה הצרפתית השפיעו על
 .רסלינג: הוצאת .האמנה החברתית(. 1886. )'ז', ז, רוסו 9

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
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שבה שולט הכוח ורק לאחר היווצרות מוסדות חברתיים האדם , ללא חוקים, מתמדת עם אחיו

רק באמצעות יצירת אמנה חברתית הזונחת את רעיונות הזכות הטבעית יכולים בני , הוא בן חורין

. 10"הרצון הכללי" וזאת מכיוון שהם מוסרים את חירותם לסמכותו של, האדם להישאר חופשיים

היחיד החירות של , "הרצונות הפרטיים"רוסו מייחס חשיבות רבה למושג זה המייצג את סך כל 

הפרטים בחברה מוסרים את זכויותיהם לידי גוף ציבורי כך  . באה לידי ביטוי ברצון הכללי

כה הפרט אמנם מאבד את חירותו הטבעית אך זו, שלמעשה לא מסר אף אחד את עצמו לשום אדם

בעוד שרוסו . בחירות ממוסדת ובכך האדם פועל לטובת הכלל ובסופו של דבר זו גם טובתו שלו

טוען כי הריבונות חייבת להישאר בידי העם הוא גם מבחין בין הריבון ובין הממשל שתפקידה הוא 

 . ליישם ולאכוף את הרצון הכללי

לחוקק חוקה ולהפוך את  המעמד השלישי התאגד במטרה, 8013במאי , בהתאם לרעיונות אלה

מהלכיה הראשונים . שותפות ושיוויון, השלטון ממונרכיה לרפובליקה המבוססת על זכויות אדם

שהייתה מקובלת " אספת המעמדות"כאלטרנטיבה ל" האספה הלאומית"של המהפכה היו הקמת 

י שגרר הטלטול העז במבנה המסורתי של השלטון הוביל לכאוס רדיקל. עד אז וביטול הפאודליזם

את צרפת למלחמות עם רוב האומות האירופאיות ומהומות אלימות שהגיעו לשיא עם עלייתו של 

שמהלך המהפכה נרצחו בהוצאות להורג . 'שלטון הטרור'שהנהיג את  11מקסימיליאן רובספייר

 . ובת זוגתו מארי אנטואנט 86-וכן לואי ה, אנשי כמורה, פומביות והמוניות אנשי אצולה

-שהחזיקה עד ל 8031הראשוניים של המהפכה יצרו את הכרבת הרפובליקה בספטמבר הרעיונות 

ערב עליית נפולאון בונפרטה אשר תפס את רסן השלטון בהפיכה צבאית ששמה קץ למשטר  8033

הכתיר את עצמו לקיסר וקבע את פריס , 8184-הרפובליקני והקים את הקיסרות הראשונה ב

 . כבירת קיסרותו

 

 יתיתהמהפכה התעשי

כלכליים וחברתיים , המהפכה התעשייתית הוא שם המקובל לשורה של שינויים טכנולוגיים

. שהתחוללו במדינות אירופה החל מאמצע המאה השמונה עשרה ועד לאמצע המאה התשע עשרה

המהפכה לא היתה פתאומית אלא שינוי לאורך זמן שהובילה גם לשינויים פוליטיים 

ור בכלכלת אירופה בתקופה זו החלו התפתחויות והמצאות בתחום בעקבות שיפ. ואידיאולוגיים

איכות הסחורות המיוצרות התשפרה מאוד , המדע והטכנולוגיה כמו המצאת הקיטור והחשמל

מהלכים כמו הפקעת . וכח המכונה החל להחליף את כח האדם בפעם הראשונה בהיסטוריה

אופן חופשי גרמו להקמת חוות שעד לאותם ימים שימשו את האיכרים ב, קרקעות משותפות

שנאלצו להגר , יצרניות ויעילות יותר וכפועל יוצא מכך הפחיתו את כמות האיכרים בחוות, גדולות

בעלי , סדנאות הפכו למפעלים. דבר אשר גרם לעלייה בעתודות עבודה זולה עבור יצרנים -לערים

ם אשר עבדו במשך שעות נשים ואף ילדי, המהפכה הובילה להעסקה של גברים. מלאכה ליזמים

מלבד זאת הובילה המהפכה לשינויים בכל התחומים . ארוכות ותנאי העסקתם היו גרועים

שהתבטאו ביצירת אזורי תעשייה , הן האנושיים והן בסביבה הפיזית, העירוניים והכפריים

סוף הסתמנה עלייה בארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים שלב, עם שינויים אלה. וגטאות עובדים

חידושים בתחום התחבורה והתקשורת גרמו . כאידיאולוגיה וכתנועה, "סוציאליזם"התבטא כ

                                                                 
הרצון "מושגי המפתח ' האמנה החברתית'בספרו , יטית של רוסוהוא מושג מתוך הפילוסופיה הפול" הרצון הכללי" 10

 .מייצגים את הבידול הקיים בין האינטרס של היחיד לאינטרנט הכולל של החברה" הרצון הפרטי"ו" הכללי
הקבוצה  וראש המהפכה הצרפתית היה ממנהיגיMaximilien Francois (8034-8051 .) -מקסימיליאן רובספייר 11

 הרדיקלית היעקובינית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
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בניית מסילות הברזל בתחילת המאה התשע עשרה בערי . למידע לעבור בצורה מהירה יותר

 . אירופה גרמו לעליית המסחר והתעשייה וכן הקשים החוץ מדיניים

השמונה עשרה מרבית אוכלוסיית העולם התגוררה אם בסוף המאה , העיור ליווה את התיעוש

ניתן לראות שבעקבות המהפכה התעשייתית תהליך העיור הואץ וכמות האוכלוסייה , מחוץ לערים

 .ברוב ערי אירופה הוכפלה בתוך זמן קצר יחסית
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 והעשרים ואחתשקיעתה ותחייתה של העירוניות במאות העשרים  -'פרק ב

 

 שקיעתה של העירוניות עירוניות במאה העשרים

ייצרה , בשלהי המאה השמונה עשרה( והעירונית)מאז תחילת המהפכה התעשייתית , העיר עצמה

השיפור במצב הכלכלי וביכולת הבחירה . את הכוחות שגרמו לשקיעתה במהלך המאה העשרים

צון לחיות ברווחה רבה יותר על כך של תושבי הערים בארצות המתועשות גרם לעלייה בר

וחופש יחסי ממפגשים עם אנשים זרים ושכנים , על שטח קרקע, בית פרטי: המשתמע מכך

הגל הראשון של הפרבור החל עוד בסוף המאה התשע עשרה בהתבסס על . שעלולים להיות עוינים

משופרת שהיא זמינותה של המכונית הפרטית והנגישות ה. השימוש ברכבת ובקרוניות חשמליות

 . האיצו את הפרבור ואיתו את הגידול במספר כלי הרכב ובנסיעות, הביאה איתה

לשקיעה של המרחב הציבורי במאה העשרים תרם גם עצם השחרור של בני אדם מכבלי המעמד 

המעמד הכלכלי , כיום. והגידול באפשרות למוביליות חברתית על בסיס השכלה והכנסה, החברתי

עם . ומעמד זה מתבטא במידה רבה בבחירת מקום המגורים, אנשים שוניםהוא המבדיל בין 

השיפור במעמד הכלכלי גוברת הנטייה להחליף מקום מגורים הן כדי להגדיל את שטח המחיה 

והן משום הרצון לגור ליד נשים הדומים לך , ולהתאימו למשפחה שגדלה ולמשאבים גדולים יותר

. מגורים רבות קטנים המגוון האנושי ומגוון הפעילויותבשכונות , כך. במעמד חברתי וכלכלי

או של סוגים שונים של מגורים , תושבי שכונות אלו גם חוששים מכניסה של שימושים אחרים

 .בגלל האפשרות שימשכו שכבות אוכלוסייה חלשות יותר מבחינה כלכלית

לכלית של אזורים מנגנון נוסף של הרסה המגוון האנושי והחברתי בעיר הוא עצם הצלחתם הכ

הרצון של עסקים ואנשים להתמקם בהם מעלה את מחיר הקרקע (. נטרפיקציה'ג)מסוימים בעיר 

ואנשים אמידים יכולים , בעלי פערי רווח גבוהים, לרמות כאלה שרק עסקים מסוג מסוים

המקום הופך למשעמם , התושבים והעסקים, עם ההאחדה של המרחב הציבורי. להשתקע בהם

 . פעילות עוברים למקומות אחריםומוקדי ה

על התכנון העירוני היה לנווט , ואשר גורמים לשחיקה בעירוניות, מול כשלי השוק שתוארו לעיל

, למרבה הצער. את העיר כדי שתמשיך להיות מקום מגורים ראוי ומוקד של פעילויות והזדמנויות

פעל ללא הבנה מספקת של תהליכים , ובייחוד בחציה השני, התכנון העירוני במאה העשרים

בהיותו במידה . ותוך שימוש בדוגמות שאף החרימו את הבעיות העירוניות שנסקרו לעיל ,עירוניים

אימץ התכנון , רבה תגובה לתנאים הקשים ששררו בעיר התעשייתית בשלהי המאה התשע עשרה

אך חסרה , אמנם מקומות שחלקם נעימים למגוריםשיצרו , העירוני שורה של כלים אנטי עירוניים

יחד עם תכנון המכוון לספק את , השילוב של דוגמות של תכנון עירוני. וניתבהם הדינמיות העיר

ואשר מחייבות נסיעה , יצא סביבות מגורים שאינן מתאימות להולכי רגל, צרכי הנגישות במכוניות

עיקרון , וןראש. ניתן לאמוד על מספר עקרונות הורסי עירוניות. יום יומית לכל צרכי החיים

הפרדה זו מגדילה את הצורך בנסיעות  .(zoning)שימושי קרקע שונים פרדה בין האיזור והה

ומפחיתה , יוצרת הפרדה בין אזורים פעילים ביום ואלו הנושבים בלילה, הנדרשות לחיי היום יום

עקרון הגבלת הצפיפות , שני .ואת משך זמן הפעילות שבו, את צפיפות האנשים במרחב הציבורי

ם סברו כי עצם הצפיפות העירונית היא מקור לבעיות חברתיות בתחילת המאה העשרי. העירונית

מחקרים רבים מאז הראו שאין קשר בין צפיפות עירונית ובין פתולוגיה . ובריאותיות בעיר

מתחת לצפיפות מסוימת העיר מאבדת במידה רבה את חיוניותה , נהפוך הוא. חברתית

התפיסה , כמו גם בציבור הרחב, ע רביםעדיין רווחת בקרב אנשי מקצו, למרות זאת. ויתרונותיה
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. וכמעט כל תכנית כוללת בתוכה הגבלה של הצפיפות העירונית, כי הצפיפות היא בהכרח שלילית

כדי להתמודד עם תאונות הדרכים . עוסק בהיררכיה הפונקציונלית של הדרכים, עקרון נוסף

, ה מהירה של כלי רכב פרטייםוכן כדי לאפשר תנוע, ולהוציא תנועה של כלי רכב משכונות מגורים

התוצאה היא . המציאות מהנדסי התנועה את ההיררכיה הפונקציונלית של הרחובות בעיר

שהם המשמעותיים ביותר לאינטגרציה הכלכלית והחברתית של , שדווקא הרחובות הראשיים

להיות  במקום, על כן. מאחר ואין אליהם נגישות מיידית, אינם יכולים לשמש יותר ככאלה, העיר

הופכים רחובות אלה להיות , באמצעות יעדים משותפים, מקשרים בין השכונות שמני צידיהם

 .דבר הגורם לפיצול של המרקם העירוני, גבולות המפרידים בין שכונות סמוכות

אחת התגובות להתגברות התנועה . קיימת בעייתיות גם ביחידה השכונתית, יתרה מזאת

שנוסח לראשונה על ידי הסוציולוג קלרנס פרי , ל היחידה השכונתיתהמוטורית בעיר היה הרעיון ש

על כן היה גודל . מטרתו של פרי היתה ליצור מרחב בטוח מתנועה עוברת עבו לדים קטנים. 8313-ב

בחצי השני של המאה . היחידה מותאם לגודל האוכלוסייה הנדרש כדי לקיים בית ספר יסודי

הרחובות העורקיים . תית עם ההיררכיה הפונקציונליתשודך רעיון היחידה השכונ, העשרים

והמחסר השכונתי הופנם , המקיפים הפכו להיות דרכים עורקיות ללא שימושי קרקע לאורכם

מקום שבו לא היה לו סיכוי להצליח עקב מגבלות של לקוחות , למרכז היחידה השכונתית

נועדו לחייב את שימושי לכאורה ו, תקני חנייה נועדו להבטיח נגישות במכוניות. פוטנציאליים

, בפועל. בעול החנייה שהם יוצרים ולשחרר את המרחב הציבורי מחנייה פרטית הקרקע לשאת

יוצרים מצב שבו לכל מכונית יש , של הפרדת שימושי קרקעבמיוחד במציאות , תקני החנייה

. רותים שוניםואחד במקומות מסחר ושי, אחד בעבודה, אחד בבית: לפחות שלושה מקומות חנייה

. התוצאה היא בזבוז קרקע בקנה מידה גדול מאוד והתפשטות של הפיתוח הרבה מעבר לנדרש

מהווים בעצם סבסוד , תקני החנייה המחייבים בנייה של מקומות חנייה יקרים, במרכזי הערים

עקיף למכוניות משום שהם מטילים את העומס של הספקת מקומות חנייה על כלל המשתמשים 

פ נועדו במקור "גם תקני שצ. הם בעצם מעודדים שימוש ברכב, בכך. על הנוהגים ברכב ולא רק

גנים עירוניים הם בעלי חשיבות מרובה . להבטיח נגישות של האוכלוסייה לגנים ולשטחים ירוקים

הרחובות נתפשים כשייכים לתנועת כלי , בעיר המודרנית. ומאפשרים מפלט הכרחי בעיר הגדולה

מבחינת כמות תנועת , בפועל. פ השכונתיים"חב האנושי אמור להתקיים בשצרכב ואילו המר

בתנאים , והפעילות העיקרית נעשית בהם, הרחובות הם המרחב הציבורי העיקרי, הולכי הרגל

פ שכונתיים משמשים למעט "השטחים הרבים המוקדשים לשצ. שאינם נוחים ואינם מספקים

התופסים בשכונות מגורים שטח , שטחים אלה. ת רבהמאוד פעילות אנושית ואינם מביאים תועל

מגדילים את מרחקי ההליכה , מקטינים את הצפיפות העירונית, מקביל לשטח הנדרש לרחובות

 . ומקשים על יצירתם של מרחבים עירוניים תוססים

עם . והן כשלים מתוקף התכנון העירוני עצמו, בישראל פועלים היום כשלי השוק שהוזכרו לעיל

מראים כי ישנו ביקוש , עליית המחירים ויציבותן של הערים הוותיקות שבמרכז המטרופולין ,זאת

הבעיה בארץ חריפה עוד יותר מאשר במקומות אחרים . רב יותר מאשר ההיצע של אורח חיים כזה

תחת , מום שחלק ניכר מן המרחב הישראלי נבנה אחרי שנות החמישים של המאה הקודמת

ובהשפעת האידיאולוגיות של תכנון הערים ותכנון התחבורה , יכוזיתמערכת תכנון חזקה ור

הדרכים הראשיות אינן משרתות : רשתות הדרכים היררכיות בישובים ובשכונות אלה. המודרניים
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שיקום . הצפיפות העירונית נמוכה וישנו ריבוי של שטחים פתוחים ללא שימוש, שימושים אנושיים

 12.הוא עניין מורכב ויקר, בעידן המכוניתשנוצרו , עירוני של סביבות אלה

 

 

 תחייתה של העירוניות במאה העשרים ואחת

מספר מגמות דמוגרפיות וטכנולוגיות בשנים האחרונות משפיעות על הפיכת אזורים עירוניים 

. לעומת מגמות ששלטו בעולם המפותח בחמישים השנים האחרונות, תוססים לאטרקטיביים יותר

כתוצאה מהמגמה של נישואין בגיל , הצטמקותו של התא המשפחתי, הזדקנות האוכלוסייה

אשר מחפשים קירבה , מעודדים חזרה אל העיר של אנשים מבוגרים, ילודהמאוחר יותר והירידה ב

תורמים להישארות בעיר של צעירים אשר מעדיפים , לשירותי בריאות ותרבות בטווח הליכה

על פני מעבר לישוב קטן בו יוכלו לגור ברווחה , סביבה מרובת הזדמנויות ושירותים לילדיהם

גידול יחסי בביקוש למקומות מגורים באזורים ( משלב ל"בארה)התוצאה היא . גדולה יותר

וחוסר התאמה בין ההיצע הקיים בשוק ובין , (walkable neighborhoods)הראויים להליכה 

אין עדיין מחקרים המראים על שינוי במגמת , בארץ. ההעדפות של פלחים גדולים באוכלוסייה

לצד , אוכלוסייה נמשכתונראה כי מגמת ההתפזרות של ה, ההעדפות של האוכלוסייה

בין השאר בעקבות פיתוח התשתית התחבורתית , האטרקטיביות הגבוהה של המרכז המטרופוליני

מדימוי נמוך  יחסי כמו " סבלו"ש, ערים במרכז המטרופולין, בשנים האחרונות. ובעיקר הרכבת

ה כי הערים נרא. הצליחו לשדרג את עצמן ואת האטרקטיביות שלהן, בת ים ואפילו רמלה, חולון

הן אלו , הוותיקות בפריפריה הארצית ושכונות מגורים מתיישנות בערים המטרופוליניות

מאז תחילתו של עידן . במיוחד מירידה בביקושים ומהידרדרות חברתית וכלכלית" סובלות"ה

התקשורת הטלפונית ואלקטרונית , לטענתם. התקשורת ניבאו מומחים את מותה של העיר

ומאפשרת , במפגשים בלתי אמצעיים שהם יתרונה העיקרי של העיר הצפופה מייתרת את הצורך

, בפועל. עבודה ממרחק והשטחה של הביקושים למקומות מגורים ועבודה ופיזורם במרחב

ההשפעה של רשתות תקשורת ענפה יותר וזו של הגלובליזציה הייתה דווקא בחיזוק אותם 

מרכזים , על ידי כך. קשורת בינלאומיתמרכזים עירוניים המהווים צמתים של חברות ות

מתברר , מעבר לכך. מטרופוליניים גדולים הפכו משמעותיים אף יותר במפת הכלכלה העולמית

תורמת , הארץ -שדווקא היכולת של מעסיקים גדולים להתמקם בכל מקום כמעט על פני כדור

שום שעל ידי כך קל מ, להעדפה של אותם מקומות המאפשרים לעובדים איכות חיים גבוהה יותר

, במקצועות רבים, על כןיתר . לגייס עובדים ולהחזיק בעובדים טובים, יותר למעסיקים אלה

מתברר שאין תחליף למפגש הישיר והבלתי אמצעי עם , מיוחד אלה התלויים במידע ובאמוןוב

ת ולהיו, כדי להיות קרובים למידע ולמוקדי קבלת ההחלטות, שותפים לעבודה או עם מתחרים

הולכות ומתרחבות תנועות הפועלות נגד ההאצה המתמדת של , מנגד. מסוגלים להגיב במהירות

המתבססים יותר על , קצב השינויים ופועלות להחזרת פרקטיקות מסורתיות וחיים שפויים יותר

תנועות אלה פועלות גם הן באמצעות . איכות וניהול הזמן ופחות על ייצור המוני והרחבת שווקים

וחיים להעתיק פרקטיקות מסורתיות , לשאוב עידוד, רשתות גלובליות כדי לשווק את עצמןיצירת 

. על איכות וניהול הזמן ופחות על ייצור המוני והרחבת שווקיםמתונים יותר המתבססים יותר 
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 את החלשתפעולתן כוללת אולם . את עוצמתן הפוליטית והכלכלית הן פועלות כדי לחזק, כן -כמו

על מנת לחזק את הייחודיות והמקוריות של תרבויות , י השוק הגלובלי"ההומוגניות הנוצרת ע

 13. מקומיות

, הרשת הגלובלית. מאז ומתמיד אחד התפקידים העיקריים של עיר היה לשמש מקום למסחר

למרות שהחדירה , בארץ. מהווים אתגר גדול לעיר, והאפשרות לקנות באמצעות מסחר מקוון

והתפוצה הגדולה של מכשירים טלפון , של המחשב והאינטרנט למשפחות בישראלהמסיבית 

אולי בגלל גודלה , בין השאר. עדיין מפגרת הקנייה ברשת אחרי הממוצעים העולמיים, חכמים

 . והיכולת להגיע לחנויות בנסיעה קצרה למדי, הקטן של המדינה

, קוון והירידה בכלכלה עולמיתמסחר מ, המגמות החדשות הכוללות את התפתחות הטכנולוגיה

אולם אפשר שדווקא הטכנולוגיות המובילות והחדשות יכולות להפוך את , מאתגרות את העיר

לדעת , לנווט ללא קושי, בגלל היכולת למצוא דבירם בקלות, החיים בעיר לקלים ומעניינים יותר

 . בזמן אמיתיאו להזמין שירותים , את לוחות הזמנים המדויקים של התחבורה הציבורית

יניות ציבורית ותכנון אפקטיבי דנדרשים מ, טה הקיימים בשוקרכדי להתמודד עם כוחות ההפ

 .המהווים את התשתית לצמיחתו ופריחתו, לחיזוק המגוון העירוני והמרחב הציבורי

 

של המאה הקודמת פותחו כלים המתמודדים עם שחיקת המרחב הציבורי בעיר  68-מאז שנות ה

מפותחות אסטרטגיות לחיזוק העירוניות בישראל המנסות לבסס עקרונות , היום גם. מודרנית

נעמוד על , בחלק הבא של עבודה זו .וערכים אשר יועילו ליצירת סביבה עירונית איכותית במדינה

 .העקרונות השונים התורמים ליצירת עירוניות
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 עקרונות ליצירת עירוניות  -'חלק ב

 המרחב הציבורי -'פרק א

 

 רוח המקום

נו רוח השומרת אותו אשר הי, יניוס'לכל אדם ואל יש ג. הוא מונח רומאי (spirit of place) ,יניוס לוקי'הג

תיירות מודרנית היא הראיה לכך . ללוקאליות יש רוח משלה, כך גם למקום. ונותנת לו את כוחו ואיכויותיו

אף על פי שהאדם המודרני חשב תקופה ארוכה שמדע , במעלהשחווית המקום היא ענין אנושי ראשון 

אמונה זו הפכה אשליה שכן העידן המודרני הביא איתו . וטכנולוגיה שחררו אותו מתלות ישירה במקומות

 .זיהום ובעיות סביבתיות וטכנולוגיות ובשל כאוס זה המקום הפך לחשוב

גישה פילוסופית זו . גישה פנומנולוגית תוך אימוץ" מקום"התמקד בכתביו בתופעת ה 14שולץנורברג 

הגישה שואלת למשל מה אדם חש תוך כדי . אומרת כי המציאות נוצרת ומעוצבת על ידי התודעה שלנו

הרי , היות ולארכיטקטורה יש ביטוי מיוחד בעולם ובמרחב בו אנו חיים. התנסות וחשיפה לתופעות שונות

לימוד . על הקשר שבין אנשים והסביבה מתבססאשר , ולטשהענף הפנומנולוגי בארכיטקטורה מהווה ענף ב

הוא חלק נחוץ בעשיה , התחושות והמשמעות שיש לאלמנטים הבנויים ולסביבה בכללותה, הקשר

וכדי , עובדת הגישה הפנומנולוגית כדי לחשוף את התופעות החבויות בעולם שמסביבנו, בכך. אדריכלית

רוח המקום היא  ,לדעת שולץ.דריכל ומתכנן העריםלהביא את האיכויות שלהן אל תשומת לב הא

שילוב ביניהן יוצר את . הנטורלית, יחד עם הסביבה הטבעית, קומבינציה של הסביבה הפיזית שהאדם יצר

אופיו של מקום הוא פונקציה . יש אופי" מקום"שולץ מדגיש כי לכל  ."Genius Loci"ה, תחושת המקום

 . של זמן בהיותו משתנה עם העתים

הסביבה הטבעית . כל מקום שנוצר על ידי אדם ממוקם בתוך סביבה טבעית לה יש קצב וחיים משלה 

יחסות יוהת, שילובן של התופעות הטבעיות יחד עם הארכיטקטורה -משתנה מעונה לעונה ומשעה לשעה

מקום המתוכנן באופן . הם היוצרים את תחושת המקום, הארכיטקטורה לסביבה הטבעית המשתנה

הוא , על כן למצוא עצמו כמקום ללא רוח וללא יחוד, עשוי, בלי התחשבות באלמנטים הטבעיים ,מכאני

היא כלי כדי לספק לאדם , אם כך, הארכיטקטורה. מביא לניכור ולאובדן תחושת ההתמצאות של האדם

 .(existential foothold)  נקודת אחיזה קיומיות

ללמוד את הקשר והמשמעות ו' קרוא את העיר'לן פיתח תאוריה לפיה נית' האורבניסט קווין לינץ

מגדיר שיטה בה ' לינץ, למעשה. כנןי המת"של הסביבה הטבעית לפני יצירת הסביבה הפיזית ע

השיטה מורכבת . ניתן לנתח קריאות של מקום ואף לתכנן על פיה וליצור מקומות קריאים ונוחים

 :מחמש קטגוריות של אלמנטים אליהם יש להתייחס

בעיר ישנה רשת נתיבים ראשית אליה מתחברת רשת . דרכים ונתיבים מוכרים(: Paths)ם מסלולי

 .(שכונות)נתיבי תנועה משניים 

הומוגניות פנימית שניתן לחוש בה ולתפוס , אזורים בעלי ייחודיות משלהם(: districts)אזורים 

 .מחוזות, אזורים, העיר בנויה מרכיבים של שכונות. אותה כמאפיין של המקום

סיומת של אזור הינה . אזורים שונים בעיר, קוים מחלקים בין מחוזות(: edges)קצוות /גבולות

לאזורים מסוימים אין קצוות או גבולות מוגדרים אך במשך . הגבול של אותו חלק בעיר, הקצה

 .הזמן התחדדו הגבולות או התמזגו

יניה הויזואליים הבולטים של העיר מאפי. נקודת התייחסות במרחב: (landmarks)נקודות ציון 

ישנן . ישנן נקודות ציון גבוהות וגדולות אשר נצפות ממרחקים גדולים. הינם נקודות הציון בתוכה

                                                                 
היווה חלק מתנועת המודרניסטית . מחנך ותיאורטיקן האדריכלי , סופר, היה ארכיטקט נורבגי נורברג שולץ  14

 https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Norberg-Schulzויקיפדיה  .באדריכלות הקשורים לפנומנולוגיה
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לדוגמא עץ בכיכר עירונית או שעון )נקודות ציון קטנות אותן ניתן לראות אך ורק ממרחק קטן 

הן עוזרות . מרקם העירוני המורכבהינן אלמנט חשוב בתוך ה, כולן, נקודות ציון אלו(. רחוב

 .למקם עצמם בתוך העיר ובזיהוי האזור, לאנשים להתמצא במרחב

סוג של נקודת ציון אך נבדלת מציון הדרך . מוקדי משיכה ופעילות בתוך העיר: (nodes)מוקדים 

                                                                                                                                                                       15.בשל תכונת הפונקציה האקטיבית אותה מכילה

עושה שימוש בסימונים גרפיים על מנת לקשר מושגים אבסטרקטיים של מבנה עירוני עם ' לינץ

מתכננים כלי חדש נוסף לתכנון גישה חדשנית זו נותנת ל. חווית התפיסה האנושית של העיר

 .ומשחררת אותם מהנוקשות הפיזית של התכניות הכוללות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
.MIT Press . Cambridge MA:The Image of the City Lynch, Kevin (1960).

15
  

https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Press
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 ומרקםרשת 

הסברה ההגיונית היא שרוב . יכול הוא לנוע בהרבה דרכים, בדרכו של הפרט לנוע בין נקודות בעיר

מה שגורם לנוכחות כמות אנשים , האנשים הנעים במרחב יעברו באזור המרכזי יותר מבשוליים

בעיר צריכה להתקיים רשת רציפה וצפופה של , מכאן. גדולה יותר במרכז מאשר בשולי העיר

עקב כמות האנשים הגדולה העוברת . בוריים המאפשרים תנועה בהם באופן חופשימרחבים צי

פארקים ורחבות , הן יכולות להיות מרחבים עירוניים גדולים יותר כמו כיכרות, בדרכים הראשיות

כיוון שכל אדם יכול לבחור באיזו דרך לעבור ואי , הרשת מאפשרת אנונימיות, כן -כמו. ציבוריות

 . אפשר לצפות זאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-סוגיות אורבניות בתל"קורס : בתוך ".כאן לא תולים כביסה"הרצאה . 'ה, שוקן: מקור .עיר סכמתית: 1' איור מס

  ".אביב

 

ערוכות ביניהן באופן שאינו תמיד מסודר או , ערים הינן אוספים של רקמות בנויות בסדר מסוים

המבדילה בין השטח הציבורי , לזיהוי היא החלוקה הניתנת( או המרקם) הרקמה העירונית . נתון

המשתלבים בתוך המערך ההמשכי , למגורים פרטיים ' המבננים'שהם ' איים'תוך יצירת , לפרטי 

שהם נקודות , הרקמות מכילות כיכרות ושטחים ציבוריים. של הרחובות והכיכרות הציבוריים

שהוא , לאכלוס אורבניהמטרה של מערכות אלו היא ליצור אפשרות . הזיהוי העיקריות בעיר

 .ניווט גם יחד-ברור ובר, אינטנסיבי

הוא איננו מבטיח את . תכנון מרקמי הוא המייצר את הסידור המאפשר מידה של אורבניות

איננו מבטיח את , והוא הרווח כיום, תכנון שאיננו מרקמי . אך שומר מפני שגיאות רבות, האיכות

מטרת התכנון האיכותי במונחים עירוניים  .ים מגווניםהמרחב הציבורי הראוי כיסוד לחיים עירוני

, שימור האנרגיה, ולא הנוחיות, הוא יצירת מגורי אנוש בהם מגוון המפגש התרבותי הוא הקובע

האורבניות כאורח חיים היא פסגת המאמץ האנושי ליצור . אלה הם תוצרי לוואי. או כמות הירק

 16.גוניות-האורבניות מאופיינת באינטנסיביות וברב .סביבה לניצול הפוטנציאל המלא של האדם

 

 

 

                                                                 
16

-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך. תכנון אורבני מרקמי. 'נ, כהן 

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_urban_tissue_planning.pdf  
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 תחביר המרחב

תיאוריה . קבוצה של תיאוריות וטכניקות לניתוח תצורות מרחביותהבא לתאר  מונחוא ה מרחבתחביר ה

של ככלי לסייע לאדריכלים לדמות את ההשפעה החברתית  8318בראשית  ,17על ידי ביל הילייר זו פותחה

במסגרת בחינת הקשר בין הגורמים המרחביים לתנועת הולכי רגל בולטת הגישה  .התכנון שלהם

או קטע )אשר בוחנת את דרגת הנגישות או המרכזיות של רחוב ,   (structural approach)המבנית

בהנחה , גישה זו מסתמכת על התכונות הטופולוגיות של רשת הדרכים. ברשת הרחובות( של רחוב

במסגרת . ש בהן כדי להסביר את ההתנהגות המרחבית של בני אדם בעירשתכונות אלו כשלעצמן י

בולטת במיוחד המתודולוגיה המכונה תחביר , הגישה המבנית לחיזוי תנועה של הולכי רגל בעיר

במסגרתה מוצגת גם . ויזואלי של הסביבה-המתבססת על ניתוח טופולוגי  (Space Syntax)המרחב

עירוני משפיע לא רק על התנועה אלא גם על דפוסי שימושי הטענה לפיה מבנה רשת הרחובות ה

ניתוח המבוסס על תחביר המרחב נערך על סמך מפת ציר קווי . הקרקע ותופעות אחרות במרחב

(axial map) ניתוח זה . אשר מבטאת את דרגת הנגישות מנקודת מבטו של האדם הנע במרחב

אשר המרכזיים שבהם הינם מדד , תמפיק מספר מדדי מרכזיות טופולוגית של רשת הרחובו

, עם הקו הנבדק המבטא את מספר קווי הציר המצטלבים ישירות  (connectivity)החיבוריות

מקטע )אשר נותן אינדיקציה לקלות שבה ניתן להגיע לציר   ,(integration)ומדד האינטגרציה

כפונקציה של מספר אינטגרציה מחושבת , מבחינה מתמטית. מסוים ברשת העירונית( רחוב

ערך גבוה יותר . הצירים אותם נדרש לחצות כדי להגיע מכל ציר במערכת לכל הצירים האחרים

. מנת להגיע לציר הזה-של אינטגרציה לציר מסויים מציין שנדרש לעבור דרך פחות צירים על

כי נמצא שברחובות בעלי רמת אינטגרציה גבוהה ישנם יותר הול, באשר לרמת הפעילות ברחוב

היררכיית הצירים נעשית לפי סקלת צבעים כאשר הצירים –בניתוח הסינטקס של העיר  18.רגל

האדומים הם הצירים בעלי רמת הקישוריות הגבוהה ביותר לעומת הצירים הכחולים שלהם רמת 

 .הקישוריות הנמוכה ביותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17

. SPACE SYNTAX. בילי הילייר הוא פרופסור לארכיטקטורה ולמורפולוגיה אורבנית באוניברסיטת לונדון 
http://www.spacesyntax.com/contact/person/uk/staff/professor-bill-hillier/ 

, Cambridge: Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture Hillier B. (1999),18

Cambridge University Press  
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 .Space is the Machine: A  (1999),Hillier B : מקור. של העיר לונדון syntaxניתוח  :2' איור מס

, Cambridge: Cambridge University PressConfigurational Theory of Architecture 

 

 מרחבים עירוניים 

בעלי , מקורה בכך שבערים מצויים אנשים רבים כל כך, הרבגוניות למיניה המתחוללת בערים"

 (.ייקובס'יין ג'ג) "והכל בקרבה רבה, שגיונותואפילו , מיומנויות וצרכים ממינים שונים, טעמים

 

 .ים בעלי רמות שונות של אינטימיותהמרחב העירוני הוא תרכובת של מרחבים ציבוריים ופרטי

והם , כיכרות או סימטאות, רחובות –מרחבי הציבור הם תמיד חלק אינטגרלי מהמרחב העירוני 

האפשרויות האינסופיות למפגש מקרי והיכולת ללכת . מוגדרים על ידי הבניינים והצמחייה בעיר

 .בו משמעות חשובהבמרחב הציבורי באנונימיות מייצרות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עירוניות  -תכנון לאורח חיים פעיל. 'מ, מורן: מקור. כיכר, רחוב, סמטה (:מימין לשמאל) 3-5' איורים מס

-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך .מתחדשת

content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf 
 

 ,המימדים של המרחב הציבורי צריכים להיות יחסיים לכמות האנשים הצפויים להשתמש בו

' בדרך כלל נחשב את מס, בבואנו לאמוד את תפוסתו של מרחב". צפיפות ציבורית" -וזוהי למעשה

כבר בתחילת המאה העשרים הוכיח  לה , אך". צפיפות עירונית" -כלומר, ר'התושבים לקמ

כי זהו חישוב שגוי כשהציע להחליף בעיר פריס ריקמה עירונית בפארק רחב ידיים עם  19קורבוזייה

, התושבים קבוע' הוא למעשה הגדיל את השטח הציבורי והשאיר את מס. זורים בומגדלים פ

 20.לכאורה הצפיפות העירונית נשארה אותו בר אך הצפיפות הציבורית קטנה

 

 

 

 

 

 

                                                                 
אדריכל שוויצרי רב השפעה שתרם רבות להתגבשות המודרנית במאה , Le Corbusier (8365-8110) -לה קורבוזייה 19
 .וסגנון הבנייה הבינלאומי בפרט 18-ה
-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך .ארגז הכלים שלי. 'ה, שוקן 20

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf 

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf
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 .עירוניות מתחדשת -תכנון לאורח חיים פעיל. 'מ, מורן: מקור. תכנונו המוצע של לה קורבוזייה בפריס :4' איור מס

-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך

content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf 

מרחב ציבורי יהיה . מרחבים ציבוריים ומרחבים פרטיים: עיר עשויה שני סוגי מרחבים בלבד

מרחב פרטי הוא מרחב בבעלות . תמיד בבעלות הציבור ויאפשר מעבר חופשי ולא מבוקר דרכו

 .והכניסה אליו מבוקרת, בין של בודדים או בשותפות של כמה פרטים או ארגונים, פרטית

בנוי לפנוי אלא בהפרדה בין מרחבים לי המוכרת לכולנו אינו בהפרדה בין "ראשיתה של מפת נו

במפה רלוונטית של עיר ניתן יהיה לראות תכניות של המרחבים , מכאן. ציבוריים לפרטיים

 .ן את השטחים שאינם בנוייםעימהציבוריים ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמה למפת מרחבים ציבורים מול פרטיים בעיר אירופאית בה ניתן לראות את תכניות מפלס הקרקע  :7' איור מס

סוגיות "קורס : בתוך ".כאן לא תולים כביסה"הרצאה . 'ה, שוקן :מקור. של הכנסיות יחד עם השטחים הפנויים 

  ".אביב-אורבניות בתל

 

על כל המרחבים . הציבוריים של העירהחיים העירוניים מתקיימים במכלול מרחביה , למעשה

החיבור מאפשר . אינו רצוי" ללא מוצא"רחוב  ואילו הציבוריים בעיר להיות מחוברים כרשת

"( גריד)"לא בכדי אנו מוצאים את הרשת . התמצאות וחוויה עירונית המשכית ורציפה

 .האורתוגונאלית בערי יוון העתיקה כמו גם בברצלונה או ניו יורק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוגל מפות : מקור.  תכנון רשת רציפה של מרחבים ציבוריים בברצלונה :8' איור מס

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw 

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
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עירוניות טובה יש לייצר מגוון של מקומות ומוקדים שהם ציוני מקום ל על מנת להביא  ,מכאן

מרחבים  אפשרל,  מרחב ציבורי תוסס במוקדים העירוניים לתכנן, שיהיו במרחקי הליכה זה מזה

וליצור עירוב שימושים הן במרחבים הציבוריים והן במרחבים , מים ללא כניסת רכביםמסוי

 .הפרטיים

 

 המרחב המקומי -'פרק ב

 

 שכונה

בעל גבולות קשיחים וחיבור , מוגדר שקיים בפני עצמומתארת מתחם גאוגרפי " שכונה", כיום

ניתן לראות דוגמא לכך בשכונות ירושלים אשר נבנו כדי לחברה יחדיו אחרי  . העירמינימלי אל 

 :מלחמת ששת הימים

 

 

 

 

 

 

גוגל מפות : מקור   .יעקב והר חומה בירושלים, ת גילהושכונ: 9' איור מס

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw 

 

הקשר . תחומות גיאוגרפית ואין רצף בינן לבין העיר וכן בינן לבין עצמן, השכונות מוגדרות היטב

בשכונות אלו  .כ רחוב ראשי יחידי שנכנס לתוכן מתוך העיר"היחיד בינן לבין החוץ הוא בדר

 .ואינם מתקיימים בעיר עצמה, כלפי פנים, החיים העירוניים מתקיימים בתוך השכונה

דבר המחזק את משמעותה דווקא כמערכת של קשרים , נ.כ.מגיעה מהשורש ש" השכונ"המילה 

הייתה מושג המתקשר לנסיבות חייו " שכונה", בראשית ימי המדינה. המקיימת יחסים עם החוץ

מקומות המגורים של חבריו , בית הספר בו למד, המרכז מסחרי בו נהג לערוך קניות. של אדם

הפארק בו נהג לנסוע באופניים ,  וקרובי משפחתו אליהם נהג להגיע בהליכה רגלית או בנסיעה

ספט קוגניטיבי הקשור לאדם שכונה היא קונ, למעשהכך . ומקומות הבילוי אותם נהג לפקוד

היא , מכאן. היא מהווה תכונה המוענקת לחלק של העיר הקשורה לנסיבותיו של הפרט. ספציפי

 .יכולה להיות מורכבת מאוסף של אזורים בעיר ולא מחלק אחד
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 עירוני הרחוב ה

העיר ימלאו .... ורחובות ,משענתו בידו מרב ימיו עד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש "

 (.   'זכריה ח" )ילדים וילדות משחקים ברחובותיה

 

הרחוב הקדום . מרחב בין בתיו של הישוב, רחבה -. ב.ח.נגזר מהשורש ר’ רחוב’המונח המקראי 

ית חברת, מסחרית -מקום מפגש ופעילות , מרחב ציבורי משותף, קודם לתפקידיו האחרים, היווה

, שכלל שינויים תרבותיים, תהליך התגבשותן של הערים במהלך הדורות. ואחרת של קהילת העיר

ואולם בד , העצים את חשיבותו של הרחוב כמרכיב מהותי במבנה העירוני, טכנולוגיים ואורבניים

המרחב הציבורי המשותף של הקהילה הפך להיות גם . פקודו לבלי הכרותבבד שינה את מאפייניו 

, לערוץ תקשורת, לתוואי תשתיות, לתעלת ניקוז, ואי התנועה והנגישות העיקרי לנכסי העירלתו

העמיסו על הרחוב את התפקיד המורכב והמאתגר  20-ובעיקר ה 19-המאות ה. חסון ועודאלשטח 

המהפך הטכנולוגי והתרבותי של העידן המודרני הפך את . תשתית לתנועת הרכב המנועי -ביותר 

ואלה תופסים מקום גדל והולך במרחב , תושבי העיר לתלוייה בכלי הרכב המנועייםניידותם של 

רבים מתפקידיו המסורתיים והאיכותיים של הרחוב נזנחו . הרחוב ומשפיעים על אופיו ואיכותו

הפכה להיות מזוהה ’ רחוב’של המונח ’ מודרנית’משמעותו ה. פקודו התנועתיתלטובת טיפוח 

שינתה את דפוסי , ’רחוב לרכב’השתרשותה של תפיסת ה. ה המנועיתכמעט לחלוטין עם התנוע

הוא הפך למרחב בעייתי ומרחיק , משהוקדש הרחוב לשירות המינוע. החשיבה והתכנון העירוני

הושקע מאמץ גדל והולך בעיצוב . בתי העיר הסתגרו והתרחקו מחלל הרחוב. של פעילות אנושית

וכך נמצא המרחב , של הרחוב לפעילות האנושית’ אובדנו’מרחבים חלופיים כדי לפצות על 

מסוף המאה העשרים מסתמנת בעולם השאיפה לבלימת ניוונו . מבוזבז ומפוצל, העירוני מעוקר

כי השאיפה לאפשר לתושבי העיר נגישות , במקומות רבים בעולם הובן. של המרחב העירוני

אך מחירה במונחי איכות , ארוךספק אם היא ישימה כלל בטווח ה, מיידית ברכב פרטי לכל יעד

 .החיים ורווחתם הינו בלתי סביר כבר עכשיו

אנחנו משוכנעים . שאיננו רואים בו כבר המצאה אנושית, הרחוב נראה לנו כל כך מובן מאליו

המאפשר מעבר , שהמרחב הציבורי פתוח בו לכל אדם, אבל הרחוב". הטבעי"שהוא חלק מהעולם 

הוא המנגנון , שבים הגרים מסביבו יכולים לצפות ולהתערב בושל עוברים ושבים במרחב שהתו

ייקובס 'יין ג'בדיוק כפי שתיארה אותו לראשונה ג. החברתי של העיר-המאפשר את הפלא הכלכלי

פועל , היא הבהירה, הרחוב ."איות גדולותמותן וחייהן של ערים אמריק" בספרה פורץ הדרך

מעניק לנו יכולת , מזמן לנו אפשרויות למפגש, ליצירת ביטחון במקום של סכנה פוטנציאלית

, בחירה ברמת האינטימיות שבה אנו מעוניינים בקשרים עם שכנינו ומרחב חינוך לילדינו

רואה בעיר מערכת מורכבת של ניגודים משתלבים המציעה עושר ייקובס 'ג .להכשירם לחיים בעיר

הוא אקראי וקשור לסידורים ועל כולו , היא כותבת, המגע הציבורי. הזדמנויות אינסופי ומפתיע

הוא בונה את תחושת הזהות הציבורית ויוצר רשת של כבוד ציבורי . חולש האדם הנוגע בדבר

אומרת לנו , "רחוב טוב. "ורך אישי או שכונתיועם חלוף הזמן נעשה למשאב של צ, ואימון

בה , משיג איזון מופלא בין נחישותם של תושביו ליהנות מפרטיות חיונית לבין רצונם"ייקובס 'ג

http://readingmachine.co.il/home/books/1204104200
http://readingmachine.co.il/home/books/1204104200
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, האיזון הזה מורכב מפרטים קטנים ועדינים[...[" . לשמור על מידות שונות של מגע , בעת

לאינטימיות , לתנועה, רחב להתבוננותהאנונימיות של הרחוב היא מ .המתחלפים באופן אקראי

 21.ולמפגש

הרחוב העירוני הוא . אנשים, ראשית. את תכנון הרחוב העירוני מרכיבים מספר עקרונות מרכזיים

רוכבים בו על , ממתינים בו, קונים בו, נחים בו, אנשים הם אלה שהולכים בו. מקום של אנשים

אנשים הם אלה הזקוקים לאור . נית הפרטיתנוסעים באוטובוס או ברכבת הקלה ובמכו, אופניים

 .רחוב טוב הוא רחוב שטוב לאנשים הנמצאים בו. להוראת השלטים, לצל העצים, הפנסים

, תנועה ונגישות)תפקיד מערכתי : לחלל הרחוב תפקידים רבים ומגוונים כגון. תפקידים, שנית

מרחב פעילות וכמקום לשהייה תפקיד כ, תפקיד חזותי כנוף החוץ של בתי העיר, (ב”תשתיות וכיוצ

המשפיעים , והתחושתיים של הרחוב( האסתטיים)למרכיבי התכנון החזותיים . ורווחה לתושבים

הרחוב . משמעות לא פחותה מאשר לאלה המשפיעים על יעילותו התפקודית, על איכות החיים בו

 . הוא חלק ממכונת העיר אך בה בעת גם מקום לחיות בו

עקב מצוקת , התחרות על המרחב הציבורי רק תלך ותגדל עם הזמן. מרחביםקיים עקרון ה, בנוסף

חסכנית ויסודית על כל , אי לכך הפיתרון המרחבי מחייב הסתכלות יעילה. השטחים וערכם הגבוה

 תכנון הרחוב מחייב לשם כך התייחסות . מרחב הרחוב ועל כל מגוון התפקידים המיועדים לו

וכן לפעילות המתבצעת בדופן הרחוב במגרשים המשיקים , נותיובין דפ -למרחב הרחוב במלואו 

ואמור לתת תשובה יעילה וחסכונית לכל הפעילות ,הרחוב הינו כל המרחב הכלוא בין דפנותיו . לו

הולכי : זה לצד זה פועלים בו. יש להתייחס למערכת האיזונים ברחוב, כן -כמו. המתקיימת בו

תחנות  -ולצידם , נוסעי הרכב, רוכבי האופניים, וניםמוכרי העית, יושבי בתי הקפה, הרגל

מול ריבוי משתמשי הרחוב עומד בדרך . התמרורים והשלטים, עמודי התאורה, העצים, האוטובוס

רגישה ונכונה של , המפתח לתכנון נכון של הרחוב הינו חלוקה מאוזנת. כלל מרחב מצומק וחסר

ב מחייב חלוקה מבוקרת ומאוזנת של מרחב תכנון הרחו. המרחב לצרכים השונים החזויים בו

 .הרחוב בין כלל משתמשיו

המורכב , הרחוב הבודד הוא חלק מתוך מארג המשכי רציף של המרחב הציבורי, יתר על כן

יעילותה , תפקוד מערכותיה של העיר. השבילים והגנים של העיר, הכיכרות, ממכלול הרחובות

. של כלל המרקם העירוני ומאיכות הקשר בין רכיביו נגזרים מאופן תפקודו, ואיכות חיי קהילתה

 .איכות הרחוב תלוייה ומשפיעה על איכותו של כלל המרקם הקשור אליו

האבחנה בין דרכים עירוניות לבין רחובות עירוניים הינה מרכיב בסיסי ומהותי בתפיסה התכנונית 

מסחר , מגורים, תנועה)ת מרחב בעיר המשמש לכלל הפעילות העירוני -עירוני רחוב . של הרחוב

מרחב  -דרך עירונית , לעומת זאת. ואשר המרכיב התנועתי החשוב בו הוא הנגישות, (ב”וכיוצ

 .ואשר המרכיב התנועתי החשוב בו הוא הניידות, עירוני המשמש בעיקר למעבר בין חלקי העיר

ן את מיגוון כדי לחזק בתודעת המתכנ. התפיסה התכנונית של הרחוב מורכבת ממספר מאפיינים

מוצעת הפרדה בין שלושה , בחון התפקידים שאינם תנועתייםבאולסייע , תפקידיו של הרחוב

 .והיבטים מבניים, היבטים תנועתיים, היבטים אורבניים -היבטים מהותיים של הרחוב 

, פיון האורבני של הרחוב הינו מכלול התפקידים והפעילויות המתוכננים בדופן הרחוב ובמרחבוהא

חלק מהמאפיינים האורבניים מוכרים . ואשר אמורים להשפיע על עיצובו, נם תנועה לאורכושאי

של )רחוב תעסוקה או דופן רחוב פעילה , כמו רחוב מגורים, ושגורים וניתן לאפיינם בקלות רבה
                                                                 

21
 .הוצאת בבל. מרים טליתמן: תרגום. מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות(. 1881)' ג, ייקובס'ג  
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פיון האורבני כולל בתוכו גם אבחנה האאולם , (או שימושים מושכי קהל רב/שימושי מסחר ו

רחוב עירוני ראשי הינו רחוב שנחשב רחוב  -לדוגמא , י של הרחוב במרקם חיי העירפקודו היחסבת

רגל והמהווה מרכיב מהותי במרחב -המושך אליו קהל רב של הולכי, פעיל במיוחד מבחינה עירונית

רחוב קיים בעל משמעות  -’ רחוב היסטורי’דוגמא מורכבת אחרת היא . הציבורי של העיר

או שיש לאורכו מבנים בעלי ערך היסטורי ואשר ראוי להתייחס לכך , בהיסטוריה של המקום

בעיקר )פיונים אורבניים אחרים אבאופן דומה ניתן לזהות . בתכנון מחדש של חלל הרחוב

טיילת החוף ,רחוב התיאטראות , כמו רחוב הגלריות ( תכנון-ברחובות קיימים המועמדים לרה

למאפייני התנועה השפעה מהותית על עיצוב , כן -כמו .ב”וכיוצ, הרחוב בו מצויה האוניברסיטה,

לא תמיד מתקיימת זהות בין מהותו האורבנית של הרחוב לבין מאפיניו . אופיו של הרחוב ומבנהו

מוכרים במיוחד הקונפליקטים בין הרצון לטפח פעילות עירונית ערה לאורך דופן של . התנועתיים

על מנת להתמודד (. ניידות)ה מנועית מהירה ויעילה לבין המגמה לאפשר בו תנוע, (נגישות)רחוב 

כחלק מן האבחון יש לתת סיווג עקרי  וסיווג משני . עם סתירות מסוג זה יש לאבחן את הרחוב

האפיון השלישי כאמור הוא ההיבט המבני אשר . כמובן לאפיין את מערך התנועה בולכל רחוב ו

ברחוב והמהווים  (או הקיימים)מתוכננים המרחביים והנופיים ה, כולל את ההיבטים המבניים

, צבםק, גובהם -פיון מבני הדופן אההיבטים המוכרים והשגורים לכך הם . מרכיב חשוב בעיצובו

רחוב המתוכנן עם שדרה מרכזית  -פיונים מיוחדים כמו אלכך נוספים . ב”אורך חזיתותיהם וכיוצ

דופן עם קולונדה , ומרחיבה את החלליה מדורגת היוצרת מרפסות בנורחוב עם דופן , פעילה

היחס . השטח הציבורי של הרחוב מוגדר באמצעות היחס בין גובה הבינוי לרוחב הרחוב 22.לאורכה

 . והוא היחס הרצוי אליו יש לשאוף( Mהמוגדר כמידה ) 8:3העירוני האפקטיבי ביותר הינו 

קיום  תאוזנת המאפשרמאחת על המתכנן להתייחס לכל היבטי הרחוב וליצור מערכת , מכאן

 .למקום בהתאמה סביבה עירונית פעילה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .יחס בין גובה הבינוי לרוחב הרחוב מגדיר את השטח הציבורי :11' מסאיור 

                                                                 
דצמבר . )משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי 22

 .הוצאת רותם הפקות .מרחב הרחוב -הנחיות לתכנון רחובות בערים(. 1883
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. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי: מקור

 .הוצאת רותם הפקות .מרחב הרחוב -רחובות בעריםהנחיות לתכנון (. 1883דצמבר )

 בלוק עירוני וקהילה

  .קבוצת מבנים התחומים בין צירים המהווים חלק מאותה רקמה אורבנית בלוק עירוני הינו

שיטת הבנייה הקדומה ביותר . הבלוקים ההיסטוריים כוליים את בלוק האדמה והבלוק הרומי

שנה  0888דויות מיריחו וממוסופוטמיה של לפחות ע. לבלוק העירוני הייתה בנייה באדמה

היחידות נבנו סביבה חצר מרכזית , לרוב. שלמים שנבנו מאדמה" בלוקי מגורים"מספרות על 

 .כאשר המגורים התקיימו בדפנות

בלוק זה נבנה כמעין אינסולה אשר בה התגוררו המעמדות . בהמשך החלו לבנות את הבלוק הרומי

 .אינסולות 48,888-בשיאה של רומא היו בה כ. עד המאה הרביעית, העתיקההנמוכים ברומא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: תל אביב .בתים מן החול(. 8334)' נ, סמוק :מקור .הבלוק הרומי, בלוק אדמה (:מלמעלה למטה) 11-12איורים 

 .הוצאת קרן יהושוע רבינוביץ

 

שבבסיסה רשת רחובות היררכית ובתוכה , הבלוק העירוני מזוהה בעיקר עם תכנית גדס, כיום

הטיפוסי הוא רעיון אידאלי " בלוק גדס"  .בלוקים בנויים ושטחים פתוחים בווריאציות שונות

צירי , בהתאם לתנאי המקום, אשר מומש בכל אחד מהבלוקים המתוכננים באופן מעט שונה

קהילות משנה לאוכלוסיית שאיפתו של גדס הייתה יצירת . הרחובות הסמוכים ושיקולים נוספים

אך עם , מעט-באמצעות תפקוד הבלוק העירוני כיחידה אינטימית, העיר בתוך בלוקי מגורים אלו

יתה ליצור מטרת תכנון הבלוקים העירונים הי. זאת משרתת את רחובותיה הראשיים של העיר

רוניים עם התפתחות הבלוקים העי העולההסכנה . 23קמה העירוניתאחידות באופי המקום ובר

 ". קהילות מגודרות"היא יצירת 

 

מתייחס " קהילה"המונח . נפרדים לכאורה, משלב בתוכו שני רכיבים" קהילות מגודרות"המונח 

ובאה , מודעות קולקטיבית פנימית מפורשת המבחינה אותה מהסביבה שמחוצה לה חידה בעלתלי

, כגון אבטחה)לידי ביטוי בפעולה משותפת שנועדה הן לספק טובין ושירותים לחברי הקבוצה 

                                                                 
, תכנית גדס, ויקיפדיה 23

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%92 %D7
%93%D7%A1#.D7.94.D7.91.D7.9C.D7.95.D7.A7_.D7.94.D7.A2.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.A0.D7.99_.D7.A

9.D7.9C_.D7.92.D7.93.D7.A1 
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והן ליצור מערכת חברתית פנימית המטפחת את הזהות , (שטחים ירוקים פנימיים ומתקני ספורט

מנגנון פורמלי : מתייחס לקיומו של לפחות אחד משני אלמנטים" גידור"המונח . הקבוצתית

, (לעתים גם תוך מגבלה על אפשרות היציאה מהקבוצה)לסינון חברים הרשאים להיכנס לקבוצה 

במקרים בהם הבלוק 24.הקהילתירצויים מלהיכנס אל המתחם -וגידור פיזי המונע מאורחים בלתי

שמקיימת את חייה העירוניים בתוך הבלוק ואינה  העירוני מהווה יחידה אוטונומית בפני עצמה

 . נוצר מצב של קהילה מגודרת, מאפשרת דופן חדירה עם הסביבה

  .יעים על החיים העירוניים בסביבתו ומעצבים אותהלבלוק מאפיינים שונים המשפ

זה ראוי שהבלוקים יהיו קצרים ושצמתים המאפשרים פנייה יהיו קרובים . היבט הגודל, ראשית

זאת על מנת לאפשר קשר עם הסביבה שמחוץ לבלוק ולמנוע היבדלות של הבלוק כיחידה , לזה

 .אוטונומית נפרדת מהעיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם ייחס בין שטחים בנוי, סכמות רעיוניות של גודל הבלוק העירוני ויחסו לסביבה(: מימין לשמאל) 13' איור מס

 .ניתוח עצמי: מקור .והיררכית חללים וצירים, גוניות -עירוב שימושים ורב, לפתוחים

 

יש ליצור יחס , לכן. גבוה של אנשים על יחידת שטח ריכוז, בבלוק העירוני קיים ציפוף, שנית

יש לתכנן את השטחים הציבוריים , עם זאת.  מתאים בין השטחים פתוחים לשטחים בנויים

ים בבלוק העירוני יכול להגדיל עירוב שימוש, בנוסף. באופן פונקציונלי עבור צרכי הציבור

י רב גוניות "משמעותית את אזורי הפעילות העירונית וליצור אינטראקציה בין הבלוקים השונים ע

ולת תכנון היררכי של החללים והצירים בבלוק העירוני יאפשר יכ, כן -כמו .בסביבה הבנויה

 25. התמצאות בין הפרטי והציבורי

ולהפך וכן כמות הכניסות ביניהם מהווים אלמנט חשוב יכולת הגישה מהבלוק אל הסביבה 

ככל שהכניסות מהרחוב לבלוק רבות יותר כך . ביצירת מערכת הקושרת בין הבלוקים לסביבה

בבלוקים בהם ישנה הפרדה של גדר , לעומת זאת, תתקיים יותר פעילות מחוץ לסביבת המגורים

חובות העירוניים יהיו שוממים מאדם הר, חומה רציפה כלפי החוץ ועם מספר כניסות מינימלי

הבלוק העירוני כמכלול יכול להשפיע ולעצב חיים עירוניים בסביבתו ולייצר , מכאן .וחסרי פעילות

 .העירמערכת יחסית פעילה בינו לבין 

 

 

                                                                 
 . הפקולטה למשפטים על שם בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. קהילות מגודרות(. 1888. )'א, להבי 24
25 Parole, D. E., Parolee, K., & Crawford, P. C., 2008, Form based codes: a guide for planners, urban 

designers, municipalities, and developers, John Wiley & Sons. Press, Washington DC. (pp 62 -75) 
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 שימושים

רעיון עירוב השימושים מהווה כיום מנוע צמיחה כלכלי וחברתי משמעותי במרכזי ערים. ברוב 

בדרך כלל באזור , הגדולות ניתן למצוא רחובות המהווים דוגמא ומופת לעירוב שימושים הערים 

, רוטשילד, ’ורג’קינג ג, בתל אביב ניתן לציין כדוגמא את נחלת בנימין. הלב ההיסטורי שלהן

ברמת , בגבעתיים את כצנלסון, ברעננה את רחוב אחוזה, (ועוד רבים אחרים)אבן גבירול , דיזינגוף

כל אחד מהרחובות שהוזכרו משלב מגוון רחב  –בירושלים את דרך יפו וכך הלאה , ביאליקגן את 

של שימושים, ובעיקר פנאי, מסחר ומגורים. הסיבה לכך שרחובות הנהנים מעירוב שימושים הם 

, ולמעשה מאז מלחמת העולם השנייה, היא שבעשורים האחרונים, בדרך כלל גם רחובות ותיקים

שה תכנונית הדוגלת בהפרדת שימושי קרקע וחלוקת העיר לאזורים שונים של שולטת בכיפה תפי

מגורים, מסחר ותעשייה. חלוקה זו פוגעת במרקם העירוני ובתושבים. ערים גדולות ברחבי העולם 

להפכם לאבן שואבת מודרנית , כבוד הראוי למרכזיהן ההיסטורייםהחליטו להשיב את ה

מרכזי הערים כוללים היצע רב של , היותם הוותיקים ביותרמתוקף . ואטרקטיבית לתושביהן

ומשמשים כליבה בעלת פוטנציאל בלתי נדלה לייזום וקידום , פוליטית ותרבותית, עוצמה כלכלית

מהאסטרטגיות המקובלות לכינון התחדשות , עירוב השימושים .פעילויות שונות ורחבות היקף

יש להציע אוסף , ות עירונית והישארות אנשים בעירנולד מתוך הבנה שבכדי לעודד יציב, עירונית

על המרכז העירוני , בהתאם לזאת. יצול בזכות ניידות ותחלופה גמישההזדמנויות הניתנות לנ

תוך ניצול , נוח להתנהלות רגלית ולקיים מספר רב של אינטראקציות בין שימושים, להיות נגיש

, מוסדות תרבות, מגורים, מסחר, נאותמרבי של המשאבים הקיימים באמצעות שילוב של מלו

יספק המרכז מענה לצרכים השונים של המרקם האנושי שחי סביבו , כך. תחבורה ציבורית ועוד

על ידי קריאה משתנה שתגזר , וייצר אינטנסיביות עירונית שתתנהל לאורך כל שעות היממה

.מחוויית המשתמש האנשים להסתובב האינטנסיביות החדשה תחזק את הביטחון האישי בקרב  

מותן וחייהן של ערים אמריקאיות “מחברת הספר הקלאסי , יין גייקובס’ג. ולחוות את הסביבה

זרים היו " :היתה כנראה הראשונה לזהות את ענין הביטחון האישי שבעירוב שימושים, ”גדולות

וצה רמת כאשר נח, בייחוד בלילה, ליתרון אדיר ברחוב מגורי וברחובות הצדדיים היוצאים ממנו

התמזל מזלנו וזכינו ברחוב שלנו לא רק בבר שמתפרנס מאנשי הסביבה . ביטחון גבוהה במיוחד

אלא גם בבר מפורסם המושך אליו כל העת גדודי זרים המגיעים משכונות , ובבר נוסף מעבר לפינה

נו התנועה המתמדת בבר תורמת רבות לנוכחות סבירה ברחוב של]...[ סמוכות ואפילו מחוץ לעיר 

ככל שיש יותר תנועה  26".ועושה אותה לרחוב שתמיד בטוח לחזור אליו, עד שלוש לפנות בוקר

יכולים לחוש יותר , כתושבים, כך אנו, משגיחות עליו בכל שעות היום” עיניים“ככל שיותר , ברחוב

יומי וטבעי בין אנשים כמאגרי -עירוב השימושים גורם למיזוג יום, כן -כמו .בטוחים ושלווים

העירוב גם מעודד הישארותם של אנשים . ההכרחית לצמיחתה של העיר, כלכלית-תמיכה הדדית

ומשפיע על , מסייע לשגשוגם של מוסדות חינוך ותרבות, בעיר לצד משיכת אוכלוסייה חדשה

.שמתבססים בעיקר על מסד לקוחות מקומי -הצלחתם של העסקים העירוניים הקטנים   

על חלקיו השונים של האזור למלא . מורכב ממספר פעולות יסוד עירוב שימושים עירוני מוצלח

כך , ולאזורי מגורים בתי ספר ומקומות עבודה סמוך זה לזה, מיקומם של חנויות: מגוון שירותים
                                                                 

 .הוצאת בבל. מרים טליתמן: תרגום. מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות(. 1881)' ג, ייקובס'ג 26



27 
 

מחקרים מראים שככל , ככלל. שתובטח ברחובותיו נוכחות של תושבים בזמנים ולמטרות שונות

כך הם נוטים יותר לבצע (  העבודהאו ממקום ) מהבית שיש לאנשים יותר יעדים במרחק הליכה 

פעילות , ב"לפי מחקר שנערך בארה. תחבורה פעילה ורמת הפעילות הגופנית הכללית שלהם עולה

דקות  88 -במרחק של פחות מ)גופנית שכיחה יותר בקרב אנשים שיעדיהם נמצאים סמוך לביתם 

בנוסף לעירוב שימושים סמוך . ציונאלייםלעומת אנשים שסמוך לביתם אין יעדים פונק( הליכה

גם הוא יכול לעודד ( מקומות עבודה, מרכזי קניות)עירוב שימושים ביעדים עצמם , לאזורי מגורים

מציג את ההבדלים בהגעה למרכזי קניות בין מרכזי ערים צפופות הבא תרשים . תחבורה פעילה

בעוד : קרקע וצפיפות נמוכהעם שימושי קרקע מעורבים לבין פרברים עם הפרדת שימושי 

, בפרברים, מגיעים למרכזי הקניות בהליכה ובתחבורה ציבורית( 68)%שבערים מרבית האנשים 

 27.מהמבקרים במרכזי קניות מגיעים מגיע ברכב פרטי %35

 

 

 

 

 

 

 

 

 JHK et al. Analysis of * : מקור. ובפרוורים (down-town) הגעה למרכזי קניות במרכזי ערים :16' מסאיור 

Indirect Source Trip Activity Study at Regional Shopping Centers, final Report. By Deborah Dagang, 

for the Calif. ARB, Nov. 1993 

 

ולהשיג את כל , עירוב שימושים מגדיל באופן דרמטי את סיכוייו של התושב הממוצע להתנייד

כאשר מקום . שתי רגליו או זוג אופניים במצב סביר באמצעות, צרכיו החומריים והחברתיים

אין למשפחה , ומתחמי הבילוי והחינוך משולבים בהם, העבודה נמצא בקרבת איזור המגורים

כך יכולה להימנע  (.או לפחות לא בשני רכבים כמקובל היום)ממוצעת צורך אמיתי ברכב פרטי 

 . יאותיים בשל הזיהום הנלווה לרכביםהתלות ברכב הפרטי ומכאן מניעת נזקים אקולוגיים ובר

בנוסף, על מנת לייצר עירוב שימושים מוצלח, יש לנקוט בפעולות הקמת מתחמים קטנים יחסית 

ובטווחים קרובים זה לזה, שייצרו ביניהם שפע של רחובות עירוניים, צמתים, טיילות ושדרות 

במרווחים סבירים, שיעודדו מעבר קבוע ורציף של אנשים. הפעולה של הקמת הרבה מתחמים 

קטנים במקום מרכז אחד גדול תייצר עניין ותחרות בריאה שתעודד צמיחה של מרכזים אלה. 

כמו- כן, תמהיל בניינים מתקופות שונות, מסוגים שונים ובמצבי תחזוקה שונים, הן מסיבות 

                                                                 
, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך .עירוניות מתחדשת -לאורח חיים פעילתכנון . 'מ, מורן 27

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf 

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_walking_towards_the_future.pdf
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כלכליות והן משום שהזמן ממיר את זמינותם ממטרות מסוימות למטרות אחרות הוא גם כן דבר 
28  היתרון לעירוב שימושים מוצלח. 

 המרחב הפרטי -'פרק ג

 הולך רגל מול הרכב בעיר

בבואנו לבחון את צרכיו של הולך הרגל בעיר ואת אופן הפריסה של המרחב הדרוש לו לשם תנועה 

. בהליכה האנושות יישבה את יבשות העולם  .חן ראשית את ההיסטוריה העירוניתנב, יעילה ונוחה

אך לאט , תאריכי יעד או ישיבות מזומנות מראש ,בתקופות קדומות לא היו כמובן לחצי זמן

מתחילת . האנושות נשאה רגלים ובצעד אחר צעד התפשטה בעולם, במשך אלפי שנים, ובבטחה

. היחידה התחבורה היבשתית הזמינהתה ההליכה ברגל יהי ,יחסית, האנושות ועד לפני זמן לא רב

הרי שמערך הרחובות בעיר ההיסטורית משקף במידה רבה את התנהגותו הטבעית של  , מכאן

מפת העיר הקדומה הינה במידה רבה רשת המסלולים של  .את צרכיו והעדפותיו, הולך הרגל

צפיפותם והמרחקים בין צמתיהם משקפים , מימדי הרחובות ומאפייניהם הצורניים: הולכי הרגל

המרקמים העירוניים ההיסטוריים המוכרים לנו . ותרבותו של הולך הרגלתחושותיו  ,את צרכיו

מקומות  .הם מרקמי הליכה מובהקים, יפו ועכו העתיקות ועוד, כמו ירושלים העתיקה, בארץ

אלה מוצאים בהם  .אלה ודומים להם בערים רבות בעולם מהווים מוקדי משיכה להמוני מבקרים

ן שבו פיתחה התרבות במרוצת הדורות את המרחב שבו חיה חווייתי ומהנה לאופ, ביטוי אותנטי

  29.הרחוב -החברה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .איטליה, ונציה -דוגמא למערך רחובות בעיר היסטורית המשקף את התנהגותו הטבעית של הולך הרגל :15' מסאיור 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Venice. ויקיפדיה: מקור

אך מאז השתנה , תה כלי התחבורה השכיח ביותר יעד למהפכה התעשייתית ההליכה ברגל הי

היעדים , מאז המצאת מנוע הקיטור ופיתוחו ולאחריו מנועי הרכב והסילון . המצב באורח דרמטי

כיום קיימות רשתות של מסילות ברזל . אבל זמן המסע התקצר במידה מכרעת , נותרו בעינם

ונסללו מערכות משוכללות ומתוחכמות של כבישים מהירים , טענים ונוסעיםהמסיעות ברכבות מ

מאז המצאת המכונית הערים מתוכננות ונבנות כדי לספק את . המקלים על התחבורה הממונעת 

                                                                 
28 Parolek, D. G., Parolek, K., & Crawford, P. C., 2008, Form based codes: a guide for planners, urban 

designers, municipalities, and developers, John Wiley & Sons. Press, Washington DC. (chapter 1, pp 10-
22) 
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 אוקטובר. )משרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשימשרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ו 

 .הוצאת רותם הפקות .תנועת הולכי רגל -הנחיות לתכנון רחובות בערים(. 1883
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כי בעוד , אולם ראוי לזכור . ואלה זוכים למקום מכובד בסביבה העירונית, צרכי הנהגים ורכביהם

 -כוחות, הגאי כוח, מנהרות, גשרים ,מחלפים סבוכים, מרובי נתיבים אנו חיים בעולם של כבישים

יש . גוף האדם נשאר בדיוק כשהיה לפני עשרות אלפי שנים , ודומיהם GPS מערכות, סוס דוהרים

, ליקט, גוף האדם שצד, במקרים רבים .סיבולות ודרישות שהיו לו בתקופת האבן, לו אותן יכולות

סא והפעלה של ידומה בדיוק לגוף שמבלה כיום שעות ארוכות בישיבה על כ, חטב וחפר, כרע, זינק

מערבלים והולכים הרבה פחות , מקרצפים, למעשה אנו מטאטאים . רחוק-מקלדת או שלט, הגה

הגמישות , מכונות החליפו את מקומם של השריר האנושי. שנה בלבד 58מבני האדם שחיו לפני 

וכתוצאה מכך בני אדם בחברה , הרבה פחות מאמץ פיסי החיים דורשים כיום . וזיעת אפיים 

ייתכן ששומה עלינו למצוא את דרך  .המודרנית נעשים בהדרגה מיותרים מבחינה תפקודית

פקודית לבין היותנו חסרי פעילות ת, לבדההביניים בין היותנו עבדים להישרדות הפיסית 

 30.לחלוטין

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptation in Human Micro: מקור .בחברה המודרנית כתוצאה מהקידמההתפתחות בני האדם סכמת  :14איור 

Evolution, www.impactlab.com/.../01/evolution-white.jpg 

האדם ממשיכים ללכת באותה מהירות בה הלכו -למרות כל החידושים הטכנולוגיים בני, יוםכ

הולכי הרגל נפקד פעמים  בשנים האחרונות מקומם של. ש "דהיינו כחמישה קמ, אבות אבותיהם

ובסופו של דבר תהליך שכזה מוביל ליצירת מרחב שמרקמו האורבני , רבות בשלב התכנון העירוני

מהנדסי התחבורה שמים לא פעם תשומת לב יתרה לנוחותם של משתמשי . פגוע ולוקה בחסר

גורמים הרחבות כבישים ובניית חניונים . הרכב להגיע ממקום למקום על חשבון הולכי הרגל

רועש יותר ומסוכן יותר מבחינתם ובעיקר מסכנות הולכי , להולכי הרגל לנוע במרחב מזוהם יותר

הספר הסמוכים  -עד כדי כך שלא מעט ילדים כיום מוסעים לבתי( קשישים וילדים)רגל פגיעים 

כך בעוד שיוצרים תשתיות איכותיות לרכבים . למקום מגוריהם מפאת הסיכון שבהליכה ברגל

 . נפגעות התשתיות להולכי הרגל ומספרם יורד בהתאם, יים ועולה מספרםפרט

אותנו למעשה ' מכריח'ש. קיים קונפליקט בסיסי בתכנון התחבורה בין הרכב הפרטי להולכי הרגל

לבחור בין תכנון ערים בהן לא מתקיים מרחב ציבורי והתנועה נעשית בעיקר ברכב פרטי בין 

בטוח ועם עירוב שימושים כך , רים בהן מתקיים מרחב קומפקטילבין תכנון ע, היעדים השונים

ערים מהסוג השני מקיימות . שמובטח בטחונים של הולכי הרגל וכן יש סיבה להימצאותם במרחב

תרבות רחוב תוססת ומאפשרות איכות חיים גבוהה בעיר שהיא מזוהמת פחות ובטוחה יותר 

ייקובס הטיבה לתאר זאת 'יין ג'ג. המועדףמאשר עיר שבה הרכב הפרטי הוא אמצעי התחבורה 

כאשר קבעה כי שימוש גובר ברכב פרטי " מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות"בספרה 

ותכנון לטובתו שוחק את העיר ואת האפשרויות של הולכי הרגל ללכת בה ולהשתמש במרחב 
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המתכנן טים פארו קובע שנגישות גבוהה למכוניות  31.בצורה המותאמת לאנשים ולא למכוניות

אינה מאפשרת יצירת שכונות נוחות להליכה ברגל ומוסיף שעלינו לייצר רחובות לאנשים ולא 

 32.דרכים למכוניות

הובן המחיר הכבד שמשלמת העיר : בעשורים האחרונים ניכרת ברחבי העולם תפנית בחשיבה

כי אין זה אפשרי להבטיח יעילות כזו עם , ת ההכרהומשתלט, לשם יעילות התנועה המנועית בה

מה שהחל בשנות השישים של המאה הקודמת כביקורת . עלייתה המתמשכת של רמת המינוע

מתכנני . חודר הלכה למעשה לחשיבה המעשית, תיאורטית וספרותית על התנוונות המבנה העירוני

. ליצור לו סביבה תואמת ומזמינה ובמגמה, העיר פועלים יותר ויותר מתוך ראשו של הולך הרגל

 33.כללי העיצוב העירוני חוזרים ומעמידים את הולך הרגל כצרכן הבכיר של המרחב הציבורי

משתנים בסיסיים המקובלים ' את הרחובות להולכי הרגל יש תחילה להכיר מס' להחזיר'בכדי 

מהירויות התנועה של מגוון . מרחקי הליכה וזמן הליכה,מהירות הליכה : כבסיס לתכנון ברחוב

מומלץ לחשב את מהירות תנועת הולך . הולכי הרגל רחב למדי ומשתנה על פי התנאים והנסיבות

רגל -מהירות זו מאפשרת להתחשב בציבור רחב למדי של הולכי. 'שנ/‘מ 8.8-הרגל בשיעור של כ

תמשים באזורים בהם יש אחוז גבוה של קשישים או מש, עם זאת(. ב“קשישים וכיוצ, ילדים)

. 'שנ/‘מ 8.1-צריך להקטין את המהירות ל, אחרים המוגבלים בניידות או המתקשים בהליכה

, מרחקי וזמני הליכה הינם גורמים מהותיים בתכנון עירוני בכל האמור לפרישת שירותי הציבור

 .למרחקי תחנות של תחבורה ציבורית וכן לצפיפות של רשת הולכי הרגל בעיר

 

 

 

 

 

 

 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף : מקור. ?דקות בעיר באמצעים שונים 35-לאיזה מרחק נגיע ב :17' מסאיור 

 -הנחיות לתכנון רחובות בערים(. 1883אוקטובר . )תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי

 .הוצאת רותם הפקות .תנועת הולכי רגל

הצורך בעירוב , ראשית. פר דגשים תכנונייםבתכנון המרחב להולכי רגל יש להתחשב במס

בידור ופונקציות אחרות , מגורים, כלומר ניהול שימושי קרקע באופן כזה שמסחר, שימושים

נכנס לשימוש  18-במהלך המאה ה . יכולות להתקיים בטווח קרוב אחד לשני ואף באותו מבנה 

עם . רחק מאזורי מגוריםרחב הרכב הפרטי שדרש כבישים מהירים ורועשים שהיו ממוקמים ה

 . השתרש נוהל הפרדת השימושים( ב"ובמיוחד בארה)השנים והפרבריזציה ההולכת וגדלה בעולם 

הוחלף בהפרדה בין המסחר ( גבירול למשל-כמו ברחוב אבן)הנוהג של בניית דירות מעל חנויות 

-לטובת הפרדתהפיתוח מוטה ( למשל , מערב-ראשון)באזורים הפרבריים החדשים . למגורים
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 .הוצאת בבל. מרים טליתמן: תרגום. ערים אמריקאיות גדולותמותן וחייהן של (. 1881)' ג, ייקובס'ג 

32
 Pharoah T. (2007). Streets with people, or roads with cars?, 8th International Walk 21 Conference 

in Toronto.  
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 אוקטובר). משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי 

 .הוצאת רותם הפקות .תנועת הולכי רגל -הנחיות לתכנון רחובות בערים(. 1883
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ומנגד , כך מתקבלות שכונות מגורים אחידות ללא חנות מכולת או סניף דואר. שימושים קיצונית

הנגישות של כל התכנון הזה כמובן מבוססת על שימוש . מסחר עצומים בגודלם/מרכזי תעשייה

וקים דגש נוסף בתכנון רחובות להולכי רגל הוא על בל. גבוה ברכב פרטי לטובת כל סידור אפשרי

וקל להולכי , בהם המרחק מהרחובות הזוטרים לרחובות הראשיים הוא קצר , קצרים ומחוברים

. הרגל להגיע לרחובות הראשיים בהם מתקיים עירוב שימושים וישנה נגישות לתחבורה ציבורית

ויוצרים מספר רב של צמתים , פותחים הרבה מאוד אפשרויות הליכה להולכי הרגל אלובלוקים 

 זמנית -מרכזי וקרוב בו, יכולות להתרכז פונקציות כגון מסחר ובידור באופן שהוא נגישאשר בהם 

קרקעיים  -עוד אלמנט חשוב הוא הצורך לשמור על מפלס אחיד ולהימנע משימוש במעברים תת .

פוגעים בהתמצאות הולך הרגל בסביבה בה קרקעיים -מעברים תת. להולכי רגל קרקעיים-או על

ם לנטוע תחושה של חוסר ביטחון בהולכי הרגל עקב היותם צרים וחשוכים לא הוא נע וכן עלולי

אבל עדיין רצוי , קרקעיים פוגעים פחות בהולכי הרגל-מעברים על. פעם ובעלי ריח לא נעים

שכן הם מנתקים את הולך הרגל מהרחוב ופוגעים באווירת החיוניות של , להימנע משימוש בהם

כאשר הרוחב האפקטיבי הוא , להולכי רגל הוא רוחב המדרכה פרט נוסף חשוב בתכנון. העיר 

הרוחב האפקטיבי צריך . רחוב מכוניות חונות וריהוטי, ן פחי אשפההשטח הפנוי ממכשולים כגו

סא גלגלים גם ברחובות הצרים ילאפשר לפחות תנועה להולך רגל עם עגלת ילדים או נכה בכ

מקומות בהם ישנה תנועת הולכי רגל רבה כמובן ברחובות ראשיים עם ריבוי שימושים וב. ביותר

ייקובס המדרכה היא הבסיס המאפשר ביותר לחיים 'יין ג'ג י"עפ. נדרשת מדרכה רחבה יותר

מאפשרת להם ליצור מגע ובנוסף מאפשרת את , עירוניים ומשמשת לביטחונם של הולכי הרגל

לות הקוגניטיבית להבין מתי ילדים קטנים חסרים את היכ. שילובם של ילדים בסביבה העירונית

לכביש כדי ללכת ברגל  כביש אחד מסוכן יותר מהשני ואסור לגרום למצב בו הם נאלצים לרדת

במקומות לא מעטים מותרת החנייה על המדרכה בצורה כזו שכל שטח , לצערנו. 34םבנתיב מסוי

ות כזו מסכנת מדיני. המדרכה מופקע לטובת רכבים פרטיים והולכי הרגל נאלצים ללכת בכביש

 .מבטלת אפשרות של קיום מפגשים ברחוב ומדירה ילדים מהמרחב הציבורי, את הולכי הרגל

 

 

 

 

 

תכנון המרחב העירוני להולכי . 'י, לרמן: מקור .שדרה להולכי רגל מול מכוניות חונות במקום מדרכה :18' מסאיור 

-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך. רגל

content/uploads/2015/06/policy_designing_urban_space_for_walkability.pdf 

חניית איסור , ראשית. הרגל כן יש להתייחס להיבטים השונים המשפיעים על מרחב הולכי -כמו

פתרונות תחבורה  ,שנית. ואכיפה בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל כלי הרכב על מדרכות

מודרניים אשר מתבססים על רשת רחובות מקושרת היטב ותחבורה ציבורית נגישה ותחרותית 

נוסף  מכשול. בשילוב עם הפחתת מקומות החנייה בתוך העיר צריכים להיות מיושמים בשטח

ברחובות מסחריים נדרש ויסות רכבי ספקים כך  -בדרכם של הולכי הרגל מהווים רכבי הספקים 

מחסומים אחרים כגון פחי אשפה ועמודי  ,כמו כן .שלא תיווצר הפרעה במהלך היום להולכי הרגל 

בהתייחסות , דגש נוסף. תמרורים צריכים להיות ממוקמים באופן שאינו פוגע בהולכי הרגל
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 .הוצאת בבל. מרים טליתמן: תרגום. מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות(. 1881)' ג, ייקובס'ג 

http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_designing_urban_space_for_walkability.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_designing_urban_space_for_walkability.pdf
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/policy_designing_urban_space_for_walkability.pdf
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ות הנהיגה הישראלית בערים צריך להיות מוסב לחינוך ואכיפה של הסדרים תרבותיים לתרב

ביטחון תחבורתי הוא אחד מהגורמים הבסיסיים ביותר . שיבטיחו את בטיחותם של הולכי הרגל 

הולכי ' העדיף'ערים אשר יחליפו את הפרדיגמה ועברו ל. אפשרים להולכי רגל לנצל את המרחבהמ

מכלכלה מקומית חזקה יותר ותושביהן נהנים , נהנות ממרחב ציבורי מפותח, ותרגל על פני מכוני

 . מאיכות חיים גבוהה

 שוטטות

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (8', בראשית יג) "ולרחבה כי לך אתננה קום התהלך בארץ לארכה"

, ההולך בטל ללא מעש, העירוני' משוטט'הם יסוד עולמו של ה, החוץ והחלל הציבורי, הרחוב

, התוצר המובהק והאב טיפוס של מעשה, הפלאנר הוא הגיבור הבידיוני. ללא מטרה ותכלית

ם בתחילתו של העידן המודרני והקפיטאליזם או פעולת השוטטות ותופעת הפלאנריז

, הנייחות, השיטוט הוא ההפך מפני הישיבה בבית, המשוטט, בעבורו של הפלאנר 35.המוקדם

במהותו המשוטט הוא . הלוקליות וההשתייכות למקום פיזי מוגדר, הפאסיביות, היציבות

, תחנת הרכבת ,מרכז הקניות, הפארק, הוא רואה את הרחוב. דמות של מרחבים ציבוריים

 .  כביתו המזדמן 36'המוזאון והפסאז, הגלריה, כיכר העיר

מתאר את השוטטות כמצב  "מבחר מרחבים: 'חלל וכו"בספרו  37פרק' ורז'הסופר הצרפתי ז

בלי מטרה , […]אני אוהב ללכת ברגל בפריז 'הוא כותב , מצד אחד: תודעתי דיאלקטי

 38.'אלא בניסיון להיסחף, ולא סתם, לא ממש באופן מקרי, 'יחד עם זאת ומצד שני', מוגדרת
תוך היענות לצפונותיו הגלויים והסמויים של המרחב , האיבוד העצמי לדעת, ההיסחפות

הם למעשה התכלית , בורי ולאתגר שמזמן החוץ האורבני וההמצאות בתוך ההמוןהצי

תכלית והישג , מטרה, בשונה מהתקדמות מכוונת יעד .העל של מעשה השוטטות -ומטרת

 .  המוגדרים מראש

אפיין בכמה מכתביו את דמותו של , 18-מההוגים המרתקים ביותר של המאה ה, וולטר בנימין

: שוטט של בנימין מוגדר בראש ובראשונה כאנטיתזה לדמותו של התיירהמ. המשוטט האורבני

ואת עניינו הוא , הוא משוחרר מלחצי השעון והזמן, הוא מתהלך בעיר ללא מטרה או יעד ברור

אלא דווקא בסמטאות הצדדיות והזניחות , מוצא לא באתרים ההיסטוריים הידועים שבה

שכן רק להם , שוטטים בעיר ילדותם ונעוריהםמשימה כזו יכולים לצלוח בעיקר המ. לכאורה

משפיעה , הציורי, האקזוטי –העילה השטחית לכתיבה . "היכולת למצוא בה מעבר למובן מאליו

 –שרטוט דיוקנה של עיר כבן המקום ". "שובו של המשוטט"כתב בנימין בחיבור , "רק על זרים

את תופעת השיטוט בפריז של אמצע זיהה , בנימין ."עמוקים יותר, דבר זה דורש מניעים אחרים

                                                                 
35

 של אנציקלופדיה, ערב ודן' גורביץ דוד(: 2012) וערב גורביץ(: Flaneurism) פלאנריזם', שוטטות' ערך ראה 

 . 1166: אביב תל, בבל ,תקשורת, מחשבה תרבות, הרעיונות

 גלריות הוקמו שבהם בתים בין מעברים של מכלול הם ים'הפסאז. מעבר, (Passages) בצרפתית' פסאז 36

 - 1822 השנים בין בעיקר,  19-ה המאה של הראשונה במחצית נבנו המקּורים ים'הפסאז של רובם. מסחריות

 הרכב להם להציע ובכדי, האוויר מזג פגעי מפני העיר של יותר המבוסס הלקוחות קהל על להגן במטרה  1837

 עבור מודל שהפכו, 19-ה המאה של החמישים בשנות מקורים ים'פסאז 150 בסביבות היו בפריז. מגוון מסחרי

 .  נוספות צרפתיות ערים
37 7 ;Georges Perec  8311במרץ  8336 – 3במרץ 

 16: .תל אביב, בבל, עמר' דאור וא' ד: תרגום. מבחר מרחבים(. 8331) .'זפרק  38
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הוא מושא המחקר של בנימין במחקרו ' משוטט'ה. המאה התשע עשרה עם הפיכת העיר לכרך

בשפה . חסר מעש וגם גנדרן, פרושו בטלן, בצרפתית מילולית' פלאנר'המונח . הכולל על המודרניות

היא נתפסת כמעשה או אף ', שוטטות'פעולת ה .נושא קונוטציה שלילית' משוטט'העברית המונח 

, חסרי בית, המשוטטים נתפסים על ידי החברה כדיירי רחוב. פלילי ועברייני, כדפוס פעולה שלילי

שבחסות שלטון , מטרד חברתי וכשוליים החברתיים, אנשי חבורות רחוב מפוקפקים, שיכורים

להציע את המודל של בנימין מנסה .  הסגר וכליאה, נידוי, להרחקה, לא פעם, החוק ונציגיו נידונים

ואת , פריה המובהק של תחילת המודרנה והעידן המוקדם של הקפיטליזם', הפלאנר', 'המשוטט'

ברחובות העיר הסואנת ובקרב , התנועה ברגל במרחב הציבורי', שוטטות'דפוס הפעולה של ה

   .תכלית ויעדים מוכתבים ומוגדרים מראש ככלי לכינון מצבים עירוניים, ההמון ללא מטרה

                                                  

פלאנר בין המאה התשע עשרה  ושלושת העשורים , הפרקטיקה של המשוטט, דפוס הפעולה

המוותר על , המניח לעצמו ללכת לאן שרגליו מובילות אותו, הראשונים של המאה העשרים

כמודל לביקורת על הכלכלה יכול לתפקד , תוכניות ואולי גם אגו, יעדים, המטרות

, הלמידה הספונטנית. להביא גם לקריסתה, בפוטנציאל, הקפיטליסטית ומכאן עשוי

דחפים וצרכים פתאומיים , תשוקות, המונעת מתוך יצרים, האינטואיטיבית חסרת המטרה

, אירועים, אובייקטים, ככוחות מניעים ולגירוי שמזמן המרחב הממשי בדמותם של טיפוסים

, מתריסה ומאיימת על הכלכלה הקפיטליסטית המובנת והמכוונת יעד, חוויות ועוד ,תופעות

שהרי המודל של . משרתת אינטרסים של יזמים פרטיים וציבוריים ומחנך לקבלה ולצייתנות

חורג מהרמה הפיסית של תפיסת המקום הקונקרטי וקשור , הפלנאר המודרני', משוטט'ה

זה אופן של . הווייתי ונפשי, זה מצב קיומי' משוטט'ת להיו. מנטאלי ומופשט, למצב תודעתי

מגלם המשוטט פתיחות , בתור מי שאינו מחויב לדבר 39(.  being in the world)' היות בעולם'

המשוטט אינו עומד מנגד לעולם בכלל . שתחשוף עולמות חדשים בתוך העולם הידוע והמוכר

לדוגמה המבקר הטיפוסי . וגה בהםאלו ספוגים בהוויתו וכל הוויתו ספ –ולכרך בפרט 

מתקיים חיץ ברור בין . במוזיאון לא ניטמע בסביבה המוזיאלית ולא מהווה חלק ממנה

וזה , המוזיאלי המכיל אותן המרחב, הסובייקט המתבונן לבין יצירות האמנות והמקום

של המשוטט ' הוראות ההפעלה'הפרקטיקה של השוטטות ו.  'עושה מקום'בניגוד למשוטט ש

שוטטות . כפרקטיקה ללמידה ומחקר בכלל ולמידה ויזואלית בפרט יכולים אכן לשמש

אלא גם , ולא רק בשלטי החוצות)השתהות , צפייה, ברחוב כמעשה כולל של התבוננות הבטה

, ישיבה בבית הקפה, הליכה בטלה בין הרחובות, ('באביזרים וכד, באנשים, במבנה האדריכלי

והחללים הפנימיים של העיר ' ים'פסאז'מעבר ב, רידה במדרגותעלייה וי, הימצאות בחנויות

ברחובות ובמעברים המקּורים ובקרב , מעידה על הימצאותו של הפלאנר בכרך האורבני

בשפתו של ', היסחף'ול' איבוד'ללכת ל'אמור , על פי פרקטיקה זו, המשוטט. ההמון הסואן

דע ולצמיחה סובייקטיבית כטכניקה להפקת י, בחוויה חושית כוללת וטוטלית, פרק

, עשויה להיות מודל ללמידה אקטיביסטית' הפלאנריות', 'שיטוט'תופעת ה.  ואינטלקטואלית

                                                                 
 בועז של העשרים המאה במפנה גרמניים עולמות, בעולם-להיות בתוך', המשוטט' הפרק את זה בהקשר ראו 39

 בגרמניה התקופה בני של והזמן העולם בחוויית להשתהות מבקש המחבר בספר. לעיל שהוזכר, (2014) נוימן

 הדגריאנית קיומית כעמדה' העולם בתוך היות' את שמייצגת בספר הדמויות אחת. העשרים המאה במפנה

(Heidegger) ,המשוטט של דמותו היא.  
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להתרסה על העיר במתכונתה הנוכחית ובכך למוטט את המנגנון המשמר שלה במתכונתה 

מערער ופורע , כמודל פדגוגי המחנך ללמידה ביקורתית' מודל של הפלאנר'ה. הקפיטליסטית

המודל פותח לעולמות רחבים ואין סופיים וקורא תיגר . ת ההגדרה והתפקודים המקובליםא

 40.על תפישות כמקום מצומצם ולוקלי

 א מול אשדוד"ת: השוואת מקרי מבחן -'חלק ג

 

 אביב -רקע תל

 כשכונת 1909 בשנתנוסדה רשמית  ,בישראל שנייה בגודל אוכלוסייתההעיר ה, יפו-תל אביב

על ידי קבוצה של יהודים מיפו , שכונת בתים נמוכי קומה מוקפים בגינות-"אחוזת בית"

הים  לחוףיפו שוכנת -תל אביב .שהחליטה לצאת ממנה בשל הרצון לחיות חיים עבריים עצמאיים

המהווה  מטרופולין היא העיר .נחל איילוןו נחל הירקון בשטחה זורמים .כורכר על אדמת התיכון

עיר עולם "ועל כן מוגדרת כ.ישראל של מסחרוה ,אמנותה ,תקשורתה ,תרבותה ,כלכלהאת מרכז ה

 . ר מורשת עולמיכאת" העיר הלבנה"א "הוכרזה בת 1883בשנת ".  בהתהוות

 .עם למעלה ממיליון תיירים זרים בשנה, רות בישראלהעיר היא אחת הערים המתוי

יפו נחשבת לאחת מערי הנמל . יפו-הייתה ראשיתה של העיר תל אביב יפו העתיקה עיר הנמל

ובמשך דורות שימשה שער , אחרים ובמקורות קדומים ך"תנהיא נזכרת ב :העתיקות בעולם

התקיימו לאורך ההיסטוריה מספר ניכר של יישובים בשטחה , לבד מיפו .ארץ ישראלכניסה ימי ל

ואלה הקימו שכונות , החלו להתגורר בה תושבים יהודים 83-המאה ה בשלהי. של תל אביב

כרם ו נווה צדק במזרח ושכונות שכונת מונטיפיורי כמו, חדשות מחוץ ליפו הערבית

מכיוון שהייתה " העיר העברית הראשונה"תל אביב זכתה לכינוי  .מצפון ליפו התימנים

לאחר  1949 בשנת .לבניית עיר בארץ ישראל בתקופת שיבת ציון המודרניתהיהודי הראשון  מיזםה

המנהלת את  יפו-עיריית תל אביב אוחדו מוניציפלית שתי הערים ונוצרה ,ישראל מדינת הקמת

ים מסוימים עדיין נהוג להתייחס ליפו ולתל אביב כאל אף שבמובנ, העיר המאוחדת

 41. אורבניות נפרדות ישויות שתי

           

 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .הקיבוץ המאוחד, תרגם דוד זינגר ,מבחר כתבים, כרך א ,המשוטט(. 8331. )בנימין ו׳ 40
41

. ויקיפדיה, אביב -תל 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-

%D7%99%D7%A4%D7%95 
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https://he.wikipedia.org/wiki/1909
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1949
https://he.wikipedia.org/wiki/1949
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA
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. ויקיפדיה, אביב -תל :מקור .סכמת הדרכים הראשיות והחלוקה לרובעים בעיר :19' מסאיור 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-

%D7%99%D7%A4%D7%95 

 

 רקע אשדוד

 

והוכרזה  8361-נוסדה כמועצה מקומית ב, העיר השישית בגודל אוכלוסייתה בישראל, אשדוד

 .ל לכישהעיר שוכנת על מישור החוף ובשטחה זורם נח. 8356-כעיר ב

 ,ארץ ישראלמהערים העתיקות ב, ששכנו באזור פלישתים אשדוד קרויה על שם אחת מחמש ערי

אשר מהווה אחד , נמל אשדוד  .דודאיס ושמה נשמר מאוחר יותר גם בשם העיירה הערבית

אשדוד היא עיר , מאז הקמתה. שוכן בחלקה הצפוני של העיר, משלושת נמלי המסחר של ישראל

מבלי לאבד את , העולים יצרו בעיר אינטגרציה חברתית. שגם נבנתה על ידי עולים עלייה קולטת

  42.הזהות המיוחדת של הקהילות מהן באו

מערך של שכונות , העיר אשדוד מהווה דוגמא מובהקת למודל עירוני המתוכנן באופן הדרגתי

באשדוד חסר תכנון כלל עירוני עדכני והעיר . נפרדות שצירי תנועה ראשיים מפרידים ביניהן

החלוקה של העיר למתחמים נפרדים באה לידי . נראית כמצרף של שכונות שאין ביניהן כל קשר

תוכנן ופותח כישות , בדומה למרכיביה האחרים של העיר, הים אשר גם הוא ביטוי אף בחוף

 . אוטונומית נפרדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93. אשדוד, ויקיפדיה 42

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 .ניתוח עצמי :?מקור  .סכמת הדרכים הראשיות והחלוקה לרובעים בעיר :21' מסאיור 

 

 

 

 

 

 המרחב הציבורי

- תל אביב: רוח המקום

 43 "יורק של המזרח התיכון ושאת מגדליה ייראו מהים-הניואנחנו הולכים לבנות פה עיר שתהיה "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (districts)אזורים (                                                                   edges)קצוות /גבולות
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 .מייסד העיר תל אביב, עקביא אריה וייס 
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           (nodes)מוקדים                                                     (landmarks)נקודות ציון 

אביב כעיר רבת מרחבים  -מציגה את תל' העקרונות של קווין לינץקריאת העיר עפי חמשת 

שכולם מהווים מערכת של הקשרים שמתחברים יחדיו לישות , מוקדי פעילות ועניין, עירוניים

 .אחת

 

 -אשדוד: רוח המקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (districts)אזורים                                   (                             edges)קצוות /גבולות           
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                                                 (nodes)מוקדים                                                              (landmarks)נקודות ציון 

, מציגה את אשדוד כעיר מפולגת ומנותקת' קריאת העיר עפי חמשת העקרונות של קווין לינץ

נמצאים במרכזו של כל רובע ואינם משותפים  ענייןהמוקדי . פעילים עירוניים חסרת מרחבים

מכאן אין אפשרות , ולא נותנת לדרך לעבור דרכה' צד הדרך'עיר נמצאת בה. לתושבי העיר כולה

  .לאנשים לעבור בה במקרה ולייצר חיים עירוניים בסביבתה

 -תל אביב: רשת ומרקם

שכונות אלה הוקמו במתווה אופייני לסוף . לוויין מצפון ליפו ראשיתה של תל אביב באוסף שכונות

, ברשת שתי וערב, בלבד בין חזיתות הבתים' מ 6-ברוחב של כ, של רחובות צרים 83-המאה ה

נבנתה במתווה דומה  8383-אחוזת בית שהוקמה ב. שלאורכם מגרשים קטנים ובתים צמודי קרקע

משהתאחדו כל . את התחדשות הרקמה העירונית אולם במרווחים גדולים יותר שאפשרו בהמשך

שכן כל שכונה , מסודר שלד עירוני נעדר מתארה העירוני ,השכונות ונוצרה העיר תל אביב

מרכז העיר של -מארג הרחובות באזור דרום. התפתחה עד אז כישות עצמאית עם מאפיינים משלה

כאשר המשיכה העיר להתפתח צפונה . יעדר יד תכנונית מכוונתהיום משקף היטב מאפיין זה של ה

, תוכננה התפתחות זו כהמשך לגרעין מארג הרחובות הקיים, ומזרחה בעזרתן של ידיים מכוונות

 .שעל בסיסו נבנה שלד עירוני מסודר שיוכל לשאת את המשך התפתחות העיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדריכלות ובנייה : בתוך. אביב ותכנון מודרני -תל(. 1885. )'נ, כהן :מקור. אביב -רשת ומרקם בתל: 21' איור מס

 http://architecture.org.il/art_arch_telaviv.php. בישראל

התוכנית הרגולרית ביותר בעיר היא גם היחידה . הכילה העיר מגוון סוגי מרקמים, כבר מתחילתה

מערכת עיקרית של רחוב ראשי : אפשרויותזמנית מספר  -המאגדת בו , תכנית גדס :במינה בעולם

, ומערכת משנית המכילה רחובות פנימיים למגורים, בזוויות ישרות הכולל עירוב שימושים

, תכנית רקמה אחרת היא שכונת פלורנטין. הכוללים כיכר או גינה כמרחב ציבורי שקט יותר

זוהי רקמה שהיא . שרהשאימצה בימי המנדט רעיונות של ערי פועלים צפופות מן המאה התשע ע

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%93_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%93_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
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אך מאפשרת התמצאות , אינטנסיבית מדי ומערבת שימושים ללא פיקוח מספיק, הצפופה בארץ

 . טובה

 

  –יד אליהו : ל ניתן לראות דוגמאות למרקמים שונים בעיר"באיור הנ

 רגולריות ישרת, מתחילת המאה' עיר גנים'תוצאה של , תכנון מנדטורי

 צמודה אליה (. שיכון מודרני)נה צבאי אך סידור מבננים כבמח, זוית

 הבנויה על חלקות חקלאיות שלא הוסבו תכנונית  ,התקווה' שכ –מדרום 

 המשכיות במרקמים . עם בעלויות קרקע משותפות ולא מסודרות, למגורים

 .לביסוסה לאורך זמן ,דומים לתכנית גדס בתל אביב עוזרים לקיום התכנית

התנועה לעירוניות  -מרחב: בתוך. תכנון אורבני מרקמי. 'נ, כהן :מקוראביב  -מרקמים שונים בתל :22'איור מס
-http://miu.org.il/wp, בישראל

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_urban_tissue_planning.pdf 
 

ובכך מורידות את , תל אביב רצופה במתחמים בנויים ברקמות שונות ומקריות שאינן מתחברות

של " הגבישים"בין . במעמד נחות" דרומיות"במהלך השנים נוצרו שכונות . רמת התפקוד של העיר

המרקמים : היוצר תמיכה הדדית  המרקמים השונים אין מגע כלשהו לשם חיבור ותפקוד

יש להם . ל הירקון תוכננו מראש ללא כל ניסיון להתחבר אל עיר תל אביבהנמצאים מצפון לנח

למרות שניתן היה בקלות להמשיך את הצלחתה של . המעידה על היותם סביבה אחרת, חזות שונה

וכל מה שתוכנן , בעיר אין רצף מכל סוג שהוא. לא נוצרו מבננים דומים בעקבותיה, תכנית גדס

( ה שיטתית של המרחב שניתן להבינהדהיינו חלוק)רק שאין מרקם לא . לאחרונה מתאפיין בזרות

קיימים . אינה קיימת, חלוקה שעוזרת ליצור מרחב ציבורי מזמין, החלוקה בין הפרטי לציבורי

והשימוש במכונית , אינם יוצרים סביבה אורבנית מזמינה, מבנני ענק שאינם מתייחסים זה לזה

עיר בעלת מרקם  :תוצאת תכנית גדס 44.י ולא אורבניזהו תכנון פרבר. שם הכרחי לכל מטרה

ככרות , צירים ברורים, נגישות טובה, שימוש מעורב, צפיפות אורבנית. מודרני ייחודי ומקורי

 .קטנים
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-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב: בתוך. תכנון אורבני מרקמי. 'נ, כהן 
content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_urban_tissue_planning.pdf 
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: בתוך. תכנון אורבני מרקמי. 'נ, כהן :מקור. אביב כפסיסי של מרקמים שונים שאינם מתחברים -תל :23'איור מס
-http://miu.org.il/wp, התנועה לעירוניות בישראל -מרחב

content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_urban_tissue_planning.pdf 
 

 

 

 

 

 

- אשדוד: רשת ומרקם

ר "אשר במרכז כל רובע ישנו מע מנהליים רובעים 80-חולקה לו תכנון מוקדםאשדוד תוכננה ב

. 'ב-ו' א: הרובעים הראשוניםנבנו  68-בשנות ה. לאותו אזורפנימי עם המוסדות השימושיים 

נבנו הרובעים  18-בשנות ה, מכן -לאחר. 'ד-ו', ה', ד', עם גלי העליות נבנו הרובעים ג 08-בשנות ה

ו והחלה 'ט-ו, ג'י', י', ט', חלה האצה בהתפתחות העיר ונבנו הרובעים ז 38-בשנות ה. א'י-ו' ח

 .ז ורובע המרינה'י, ז'ט, ב'ובעים ינבנו הר 18-בעשור הראשון של המאה ה. בניית רובע הקריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18-והמאה ה 18-שנות ה, 08-שנות ה, 68שנות ה -התפתחות העיר אשדוד (:מימין לשמאל) 26' מס איור

 .https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93. ויקיפדיה :מקור

 

ורחבי ידיים המונעים כל חוויה עירונית רגלית את הרובעים מפרידים כבישי תנועה רבי נתיבים 

מבודד את הרובעים , תכנון זה. חלוקה זו יוצרת את הגריד הריבועי של העיר. מחוץ לרובעים

כבר יש , האחד מהשני ומייצר חיים עירוניים בתוך הרובע ולא מחוצה לו כי כדי לצאת מהרובע

, ב הרובעים ישנן שתי כניסות בלבד ניתן לראות כי לרו, בנוסף. צורך להשתמש ברכב הפרטי

מה שגורם לחוסר נגישות ואינטראקציה עם הסביבה החיצונית , מדרום -מצפון והשנייה -האחת

 .הקשר היחיד עם הסביבה החיצונית הוא באמצעות שני כבישי תנועה יחידים, למעשה. להם

הרובע . אשדוד התפתחה דרומה ולכן הרבעים החדשים ביותר הם בדרום העיר והוותיקים בצפונה

לשם , מספר הגדול יותר  ,תושבים 18,888-המאוכלס ביותר בעיר הוא רובע הקריה עם מעל ל

הרובע היחיד שחסר בחלוקתה של אשדוד הוא רובע  .אריאל ממספר התושבים בעיר, השוואה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
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מורות החול האחרונות שנשארו שהיא אחת מש הדיונה הגדולה מאחר ששטחו חולש על, ד"י

 .בספק ולכן בנייתו מוטלת, בארץ

  

 

 

 

 

 

 

  .רובעי העיר אשדוד והכניסות לכל רובע מצפון לדרום:  25' מסאיור 
 .ניתוח עצמי :מקור

 

- תל אביב: תחביר המרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח  -Depthmap י תכנת"ניתוח ע :מקור .אביב -בתל ניתוח תחביר המרחב של אבן גבירול :24'איור מס

 .אוטומטי של תחביר המרחב

. עיר יש קישוריות נמוכה יחסית בין האזוריםאנו למדים כי ב, ירי של גריד העירלפי ניתוח תחב

ישנם מספר רחובות בעלי קישוריות גבוהה יותר ולכן הם מאופיינים בניתוח בסקלת  ,עם זאת

הוא בין חלקה הצפוני של תל אביב הפער הבולט ביותר הניכר מהניתוח  .הצבעים החמה יותר

והיותם של רחובות רבים כרחובות ללא  קישוריותבגריד וב חוסרה. לחלקה המרכזי והדרומי

 .מלמד כי לא מתקיימת בהם תנועה של אנשים או עירוניות כלל, מוצא

 

- אשדוד: תחביר המרחב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
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ניתוח אוטומטי של תחביר  -Depthmap י תכנת"ניתוח ע :מקור .ניתוח תחביר המרחב של אשדוד :27'איור מס

 .המרחב

רים אדומים המייצגים צירים בעלי לפי ניתוח תחבירי של העיר אשדוד אנו  למדים כי אין כלל צי

ומכאן נובע כי החיבור בין רובעי העיר אינו  לרוב הרחובות אין המשכיות . קישוריות גבוהה

מה שמונע רצף עירוני ולא מאפשר קיום , ישנם הרבה רחובות שהם רחובות ללא מוצא. מוצלח

 .סביבה פעילה

 

 -ציבורים מול פרטיים בתל אביב: מרחבים עירוניים

 

  

 66 -(לבן)מרחב ציבורי 

 34 -(שחור)מרחב פרטי 

 1,188 -ר"אוכלוסייה לקמ

 813-צפיפות ציבורית 

 

 .ניתוח עצמי :מקור .י  של חלקה הדרומי של העיר תל אביב"מפת נול:  28' מסאיור 

 

י ניתן לראות כי "י מפת הנול"עפ, על אף שמחשיבים את תל אביב כאחת הערים הצפופות בארץ

יים השטחים הציבוריים גדולים יותר מאשר הפרט. שטח המרחב הפרטי לעומת הציבורי אינו זהה

ולכן הצפיפות הציבורית שנוצרת היא מעטה יחסית אך עם זאת תל אביב היא בעלת הצפיפות 

 . הציבורית מהגבוהות בארץ

 

י "רב של מרחבים עירוניים פעילים שמצליחים לתפקד באופן מוצלח ע' אביב יש מס -בתל, בנוסף

קראיים ויוצרים מפגשים א, פעילות עירונית, כך שהם המאפשרים שילוב בין תנועה לשהות

 .אינטמיות-תחושה של אנונימיות
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 .כיכר הבימה, שדרות רוטשילד: אביב -דוגמאות למרחבים עירונים מוצלחים בתל(: מימין לשמאל) 29' מסאיור 

 

בעיר  .שדרות פעילות וכיכרות עירוניות, מאופיינים כרחובות תוססיםבעיר מרחבים עירוניים ה

מרחבים אלו מוגדרים . ידי חיבור בין המרחבים הציבורייםנוצר על מתקיים רצף עירוני והוא 

מאפשרים מנעד רחב של פעילויות ואירועי הם  .אותם קר על ידי הדפנות הפעילות התוחמותבעי

 .ומעודד מפגשים והתקהלויות אזרחיות, תרבות ופנאי

 

 

 

 

 

 

 -ציבורים מול פרטיים באשדוד: מרחבים עירוניים

 

 

 15 -(לבן)מרחב ציבורי 

 85 -(שחור)מרחב פרטי 

 4,688 -ר"אוכלוסייה לקמ

 54-צפיפות ציבורית 

 

 

 .ניתוח עצמי :מקור .לי של חלקה הצפוני של העיר אשדוד"מפת נו:  31' מסאיור 

 

לי של העיר ניתן לראות כי היחס בין המרחבים הציבוריים לפרטיים הוא גדול "ממפת הנו

הצפיפות , מכאן.  ר קטן בחצי ממנה"התושבים לקמ' סמ, כן -כמו, אביב -משמעותית מתל

אביב ולכן כמות האנשים המשתמשים במרחב היא -הציבורית באשדוד קטנה הרבה יותר מבתל

 . מה שמותיר רחובות שוממים מבני אדם ומכלל פעילות עירונית, קטנה מאוד ביחס לגודלו

מה שגם כן לא מעודד את . הבנוי ומרווחים גדולים בין" קרחות"הבניה של העיר השאירה הרבה 

 .תחושבת האינטימיות בעיר
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מדרכים עירוניות ולא , המרחבים הציבוריים בעיר מורכבים ממעגלי תנועה ולא מכיכרות

 . מרחובות ומשבילי גישה ולא מסמטאות

 

 

 

 

 

 

 

 

כיכר המפרשיות הסמוכה : מימן, מעגלי תנועה רחבי ידיים ולא מנוצלים לפעילות עירונית באשדוד:  31' מסאיור 

 .הסיטי אליה לא ניתן להגיע כי אין מעברי חצייה -ר של העיר"כיכר הע: משמאל, למרינה ולים

 

המרחבים . חוסר הניצול של המרחבים הציבוריים לקיום פעילות עירונית מורגש מאוד בעיר

 .משמשים בעיקר לתנועה מנועית ולא רגלית ולכן אין משיכה לקהל לעבור ברחובות

לא קיים רצף עירוני בעיר .  המרחבים אינם מעודדים שהות ומאוד מנוכרים לאדם הבודד, בנוסף

מפני שהמרחבים הבודדים שכן קיימים הם נמצאים במרכזים מנותקים שהגישה שלהם בעיקרה 

 .על ידי הרכב

 

 

 

 

 המרחב המקומי

- שכונה בתל אביב

הינה ממשיכתן הישירה של השכונות העבריות שנבנו מחוץ , אביב-ראשיתה של תל, בית-אחוזת

בית קדמה בנייתן -לבנייתה של אחוזת. עשרה-לחומות יפו החל בשנות השמונים של המאה התשע

 8110שהוקמה בשנת , צדק-כשהראשונה בהן היא נוה, עשרה שכונות מגורים נפרדות-של אחת

-מחנה)התימנים -כרם, יוסף-הן מחנה, בית-כמה שנים לפני בנייתה של אחוזתשנבנו , והאחרונות

היתה , בית-הרחבתה הראשונה של אחוזת . 8383-ו 8383שנוסדו בין השנים , משה-ואוהל( ישראל

בנימין את החלק המזרחי -אביב קנתה קבוצת נחלת-בסיוע בארגון של אנשי תל. לכיוון מזרח

מזרח -היה מצפון, 8388שבניינה החל בשנת , ה של שכונה זומיקומ, באלי'הנותר של כרם ג

נוצר מצב . שרוב בתי השכונה יהיו צמודים אליו לאורכו, הרחוב הראשי שלה נבנה כך. לגימנסיה

ומכאן נפתח פתח לבנייה , אביב-מרכז שכונת תל -בנימין איננו מקביל לרחוב הרצל -שרחוב נחלת

תכנון שתוצאותיו -אי, עשרים השנים הראשונות לקיומהאביב ב-מתוכננת שציינה את תל-הבלתי

אך כל שכונה נבנתה , אביב ובסביבתה-מכאן ואילך נבנו שכונות רבות בתל.ניכרות בשטח עד היום

בלי רצון וצורך לקשור עצמה מבחינה , כיחידה בפני עצמה

, בנימין היא שהחלה בכך-שכונת נחלת. תכנונית לשאר חלקי העיר
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הוזמן מתכנן , 18-עם תנופת הצמיחה של העיר בשנות ה .45השכונות האחרותואחריה החזיקו 

 888,888-להכין תוכנית מתאר לעיר העתידה לגדול לעיר בת כ פטריק גדס הערים הבריטי סר

יצרה בין היתר את המערך הפיזי  ,תוכנית גדסהידועה כ, תוכנית המתאר שיצר גדס. שביםתו

הרחבת העיר בשנות  והיה בה הבסיס הרעיוני שאיפשר את, המשרת את מרכז תל אביב עד היום

תכנן גדס רחובות ושדרות ממערב למזרח  ניםעיר הג ברוח רעיון .18-המאה ה של 58-וה 48-ה

במקביל לתוכנית  .ורחובות מדרום לצפון שיאפשרו התפתחות מסחר בעיר, מהים בריזה שיכניסו

נווה  גם שכונות הפועלים 18-שנות ההוקמו ב, שהרחיבה את העיר צפונה עד נחל הירקון, גדס

רחוב  נוה שאנן נבנתה בצורת מנורת תשעת קנים סביב. בעלות מתאר עירוני שונה פלורנטיןו שאנן

ואילו שכונת פלורנטין נבנתה לפי תוכנית שתי וערב של רחובות בעלי בנייני מגורים  לוינסקי

המשיכה תל אביב להתרחב והוקמו שכונות חדשות  58-משנות ה  .טוריים עם חצרות פנימיות

נבנו ברובן , ולשטח תל אביב של תקופת המנדט רחוב אבן גבירולהשכונות המזרחיות ל. רבות

נבנו שכונות לוויין גם מצפון לירקון , במקביל. ברוח עיר הגנים של גדס במתווה עירוני דומה מאוד

ך במנותק א, הוקמו כשכונות גנים אף הן רמת אביבו יד אליהו כגון ,שכונות אלה. וממזרח לאיילון

אל שכונות אלה הצטרפו עם השנים עוד שכונות רבות . מהרקמה העירונית הרחבה של מרכז העיר

בבנייה פרטית משכונות שיכונים ופרוורים המתאפיינים  ,ינו בשלל גישות של תכנון עירונישהתאפי

המתפקדות כפרוורים צפופים ועצמאיים עם תכנון העומד  שכונת המשתלה ועד שכונות כדוגמת

דבר זה . השכונותברוב תל אביב השכונות אינן מוגדרות ויש טשטוש גבולות בין  .בפני עצמו

המרכזים הקהילתיים , הספר -בתי .מאפשר  היכרות יותר גדולה בין השכנים ומונע ניכור

 .והמסחריים נמצאים בין השכונות ולא משרתות רק שכונה אחת

גוגל מפות  :מקור. אביב לשכונות -חלוקת תל:  32' איור מס

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw 

 -שכונה באשדוד

י מערכות כבישים רחבות "בהמשך לגריד העיר המחלק אותה לרובעים המנותקים זה מזה ע

ר "לה גבולות ברורים ומע, עצמההשכונה האשדודית הטיפוסית מאופיינת כיחידה בפני , ידיים

שטח  -מצפון: הממוקם מצפון מערב העיר אשר גבולותיו ברורים' ניקח כדוגמא את רובע א. פנימי

שדרות הרצל המהווים ציר גישה רב  -רחוב הנשיא וממזרח -מדרום, חוף הים -ממערב, פתוח

סביבה בכך שלא ניתן לראות שהדפנות מהוות גבולות קשיחים ל. מסלולי של תנועה מהירה

המוסדות הציבוריים הנמצאים במרכז השכונה מספקים לתושביה את צרכיהם . מתייחסות אליה

 46.ובכך מחזקים את ניתוקה מן החוץ

אשר , (עיר מדינה) 47"פוליס"מזכירים מאוד את ה, מאפיינים אלה של השכונה הטיפוסית באשדוד

קרדו )סוים ולה היו כניסות מוגדרות היוותה קהילה אוטונומית שהתקיימה במיקום גאוגרפי מ

 .והיא שסיפקה את הצרכים הקהילתיים של תושביה( ודקומנוס
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 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12795 
המעבדה לעיצוב עירוני . נהמדי -שכונה(. ?שנה. )'פיין ג', ברר מ', לואן ה', יעקובסון מ', בר ר', חתוקה ט 46

 .סדרת מרחבים: רסלינג. אוניברסיטת תל אביב
לרוב הייתה הפוליס גם קשורה למיקום  .יוון העתיקהכפי שהתקיימה ב אוטונומית פוליטית קהילההיא  -פוליס 47

אשר סיפקה את הצרכים "( מדינה-עיר"ומכאן כינויה הרווח )הפוליס הייתה מעין מדינה בזעיר אנפין . גאוגרפי
. ובמקרים מסוימים גם שירותי רווחה וחינוך, תרבות ופולחן דתי, חקיקה, שיפוט, הגנה -הקהילתיים של תושביה 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1. ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%92%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F_(%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F_(%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F_(%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%9F_(%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%94
https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
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, התייחסות לסביבה, במפת  הרובעים של אשדוד' סימון רובע א (:מימין למעלה ובכיוון השעון) 33-35' מס יםאיור

 -שכונה(. ?שנה. )'פיין ג', ברר מ', לואן ה', יעקובסון מ', בר ר', חתוקה ט :מקור .אופי הגבולות ואפיונים פנימיים

 .סדרת מרחבים: רסלינג. המעבדה לעיצוב עירוני אוניברסיטת תל אביב. מדינה

 

- רחוב עירוני בתל אביב

, הרחובות הטיפוסיים בתל אביב מעודדים הליכה רגלית בעקבות הגישה הנוחה מהבלוק החוצה

 .מימדים צרים יחסית שמשרים תחושת ביטחון, ההצללה העצים ואלמנטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

גוגל מפות  :מקור. בתל אביברחובות טיפוסיים  : 34' מסאיור 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw  

 

מגוון הרחובות מתייחס  .רחובות היוצרים לרוב רצף עירוני ביניהם בתל אביב יש מגוון רחב של

. ועוד(  יפו)רחובות היסטוריים , דרכים ללא מוצא, שדרות, רחובות עירוניים, לדרכים עירוניות

, מסחר עירוב שימושים  המשלב הרחובות בעיר מאפשרים פעילות עירונית המאופיינת בעיקר ב

דפנות הרחוב  .שהייה ותנועהותפקודים אחרים המאפשרים י מקומות בילו, מסעדות, תעסוקה

 . ברובן פעילות  ובכך מעודדות אינטראקציה עירונית

שכאמור מוגדר באמצעות היחס בין גובה הבינוי לרוחב )המרחב הציבורי של הרחוב בתל אביב 

יחס עירוני יחס זה מקיים . M-Lומבחינת מידה מוגדר בין  8:4-8:3עומד בממוצע על בין  (הרחוב

 .גובה בינוי לרחוב הרחוב, הולך רגל לרכב, רצוי בעיקר מפני שיודע לשב בין הפנוי לבנוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ניתוח עצמי: מקור 8:4-8:3מציג יחס הנע בממוצע בין אביב ה -בתל  ייםרחוב טיפוס כיחת : 37' מסאיור 

 

 -רחוב עירוני באשדוד

 

 .עובדים מצוין כי הם מושתתים על תשתיות מפותחותמבחינה מערכתית הרחובות באשדוד 

ללא עצים או , רב של נתיבי תחבורה' היותם של הרחובות רחבים מאוד עם מס, למרות זאת

 ו דופן הרחובות אטומה כלפי. אותם ריקים מאדם ומכלל פעילות עירונית מותיר, אלמנטי הצללה

ברחובות אשדוד הכניסות . י חומה או גדר גבוהה ולרוב לא מתקיימת בה פעילות"כ ע"בדר

הרחוב . למגורים נעשות מתוך הבלוק ולא מהרחוב וזה מקטין את כמות המשתמשים ברחוב

נתיבי התחבורה וכלי הרכב לעומת '  באשדוד מייצר מערכת שאינה מאוזנת של יחס לקוי בין מס

שכן הם מרחבים " דרכים עירוניות"ניתן לקרוא לרחובות באשדוד , למעשה. בו הולכי הרגלכמות 

 .המשמשים בעיקר למעבר בין חלקי העיר אשר המרכיב התנועתי החשוב ביותר בהם הוא הניידות

 

 

 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
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גוגל מפות  :מקור .רחובות טיפוסיים באשדוד : 38' מס איור

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw  

 

 

שכאמור מוגדר באמצעות היחס בין גובה הבינוי לרוחב )הציבורי של הרחוב באשדוד  מרחבה

יחס זה . L-XLדר בין ומבחינת מידה מוג 8:4-8:6אינו אפקטיבי ועומד בממוצע על בין  (הרחוב

 (.13מ "בע 88' ראה איור מס)ברחוב נמוך מן היחס העירוני הרצוי לאפשור מרחב עירוני פעיל 

  

 

 

 

 

 

 .עצמיניתוח : מקור .8:4-8:6חתך רחוב טיפוסי באשדוד המציג יחס הנע בממוצע בין  : 39' מסאיור 

 

 

 

  -בלוק עירוני וקהילה בתל אביב 

בממוצע ישנה כניסה ' מ 13כאשר כל ', מ 118-העירוני התל אביבי הטיפוסי הוא כגודלו של הבלוק 

 .אליו מתוך הרחוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
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גוגל מפות  :מקור .Xמגובה , א בלוק תל אביבי טיפוסי"תצ : 61' מסאיור 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw  

 

מה שמעודד , נתונים אלו של הבלוקים מאפשרים גישה נוחה מהבלוק התל אביב לרחוב ולהפך

רבגוניות הבלוקים בתל אביב עוזרת ליצור פיזור המתאים לשימושים  .שוטטות אנשים ברחובות

השפעות העולם וצרכי , ניכרת מרוח הזמןים הושפעו בצורה הבלוק . שונים בכל רחבי העיר

 .אוכלוסייה

 

מתכננים את : עיר עם קונספציה נתי מרום(. 1883. )'א', אלכסנדרוביץ: מקור. סוגי בלוקים בתל אביב : 61' מסאיור 

 .בבל ומשכל. תל אביב

 

 

 

 

י יחסים שונים בין השטחים הבנויים "סוגי בלוקים המאופיינים ע' קיימים מסאביב  -בתל

 .לפתוחים

 (דונם)שטח פתוח (דונם)תכסית (דונם)שטח בלוק (מטר)גודל 

 4 88 84 858*11 (8313)פלורנטין 

 36 18 56 118*868 (8313)גדס 

 15 84 33 188*818 (8345)יד אליהו 

 33 0 48 388*808 (8346)רמת אביב 

 38 18 58 348*868 (8346)כיכר המדינה

 

הטיפוסי הוא רעיון אידאלי הבלוק  ."בלוק גדס"אביב  הינו  -הבלוק המזוהה ביותר עם העיר תל

צירי , בהתאם לתנאי המקום, אשר מומש בכל אחד מהבלוקים המתוכננים באופן מעט שונה

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
http://readingmachine.co.il/home/contribs/1245751815
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יצירת קהילות משנה לאוכלוסיית שאיפתו של גדס הייתה . הרחובות הסמוכים ושיקולים נוספים

אך עם , מעט-באמצעות תפקוד הבלוק העירוני כיחידה אינטימית, העיר בתוך בלוקי מגורים אלו

בין הרחובות הראשיים תוכננו בלוקים של . 48זאת משרתת את רחובותיה הראשיים של העיר

. רחית והמערביתכאשר הבלוק הטיפוסי כולל בניינים בעלי חזית מסחרית בדפנות המז, מגורים

ארבעה רחובות קטנים וצרים יחסית שלרוב אינם המשכיים לרחובות -בתוך הבלוק חוצים שלושה

גינה  או קופת חולים, בית ספר במרכז כל בלוק מתוכנן מבנה ציבור כגון. מסוג זה בבלוק שכן

בלוק גדס . עשרות בודדות של בנייני מגורים מתקיים עד היום בלוק טיפוסי זה הכולל .ציבורית

מיקומו של -  משלב את האלמנטים המנותחים בצורה הטובה ביותר ובכך יוצר אידילאיה עירונית

הבלוק בעיר הוא זה שנתן לתל אביב את איכותה שכן הוא מאפשר חיים עירוניים תוססים לצד 

 49. את הפרטיות הנדרשת בחיים העירונייםטיפולוגיית הבלוק נותנת לתושביו  .שקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -באשדודוקהילה בלוק עירוני 

 

' כ עוד מס"דרבהוא כולל בתוכו ', מ 358הינו באשדוד גודלו של הבלוק העירוני האשדודי הטיפוסי 

בגבולות הבלוק ישנה , בנוסף .בלבדבממוצע ' מ 148אליו מן הרחוב כל  וישנה גישהבלוקים קטנים 

חוסר הכניסות ביחס לגודלו של . חומה או גדר גבוהה שמונעות את המעבר מהבלוק לרחוב ולהפך

בכדי לצאת מהבלוק נדרש יוצרים מצב ש ,וההפרדה המסיבית מהבלוק לרחוב, הבלוק באשדוד

לסביבת  ץומכל פעילות שהינה מחו מאדםרחובות ריקים  התוצאה היא . שימוש ברכב הפרטי

מבחינת ציפוף לא קיים יחס מתאים בין השטחים הבנויים לפתוחים בהתאם , כן -כמו  .המגורים

השטחים הציבוריים הפתוחים  אינם מתוכננים באופן , בנוסף. לריכוז האנשים על יחידת שטח

מאזורים נוצר פונקציונלי עקב קירבתם לכבישים ראשיים ולנתיבי תחבורה מהירה וכן הרעש ה

 .אלו

 

 

 

                                                                 
48

 ,תכנית גדס, ויקיפדיה  
49

 .בבל ומשכל הוצאת. מתכננים את תל אביב: עיר עם קונספציה (.1883)' מרום נ 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_(%D7%A0%D7%95%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_(%D7%A0%D7%95%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_(%D7%A0%D7%95%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_(%D7%A0%D7%95%D7%99)
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 .עצמיניתוח  :מקור .Xמגובה טיפוסי  אשדודיא בלוק "תצ : 62' מסאיור 

 

יצירתן של . מאפייני הבלוק האשדודי יוצרים מערכת חברתית פנימית המטפחת זהות קבוצתית

הינה תופעה שכיחה , אקונומי-חברתי וסוציו, לרוב עדתי, מעין קהילות בעלי מכנה זהות משותף

 .בעירמאוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- אביב-שימושים בתל

. העירוב השימושים הקיים ברחובות מאוד בולט, י יעודים ושימושים"ברוב תל אביב אין איזור עפ

הוא , כן -כמו. יוצר רצף אשר מאפשר קיום חיים עירוניים, מסחר וציבור, עירוב זה של מגורים

ניתן למצוא דוגמאות . ומפגשים ברחובתורם לעיר גם במשיכת הקהל מבחוץ ומעודד התרחשויות 

, בניגוד לכך .רוטשילד ועוד, דיזינגוף, שינקין, נחלת בנימין, לכך ברחובות כמו רחוב אבן גבירול

אזורי הבנייה החדשים מבוססים על הפרדת שימושי קרקע ובניית איזורי תעשייה או , לעומת זאת

-ניתן לראות דוגמאות לכך  . העיקרי ברחוב הרכב הפרטי תופס את השימוש. מגודרים" מתחמי בילוי"

 .ומתחם השרונה, מתחם התחנה, במתחם הנמל בצפון תל אביב
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 .ניתוח עצמי :מקור. עירוב שימושים ברובעי העיר אשדוד :63' מסאיור 

- באשדוד שימושים

, מגוריםבאשדוד בולטת מגמה של הפרדת שימושי קרקע וחלוקת העיר לאזורים נפרדים של 

 .מסחר ותעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ניתוח עצמי :מקור. עירוב שימושים ברובעי העיר אשדוד :66' מסאיור 

בתוך כל רובע מתקיים עירוב שימושים וניתן למצוא חנויות ובתי ספר ליד בנייני , לעומת זאת

אך עירוב השימושים אמנם מעודד תנועה בתוך הרובע . ביםושמגורים ושירותים אחרים לת

 .כאמור מפריד אותם מן הסביבה שמחוצה לו

 

 המרחב הפרטי

 

- תל אביב: הולך רגל מול הרכב בעיר

אביב קיים איזון מוצלח בין הולכי הרגל לרכב הפרטי וניתן למצוא הרבה דוגמאות לרחובות  -בתל

ישנה בהרבה אזורים . המצליחים לשלב בין נוחות וביטחון הולך הרגל לנגישות הרכב הפרטי

לא קיים פער טופוגרפי המקשה על  , בנוסף. ולרוכבי אופנייםלהולכי רגל  התייחסות תכנונית

תכנון המרחב להולכי הרגל באשדוד מתחשב בערכים חשובים המאפשרים  .ההליכה ברחוב

בעיר מתקיימים באזורים רבים . הצורך בעירוב שימושים, ראשית. להולכי רגל לנצל את המרחב

.  מרחקי הליכה, שנית. ומכאן נוצרת אינטראקציה ומפגש בין תושבים עירוב שימושי קרקע

, בנוסף.  המרחק בין רחובות ראשיים לזוטרים וכן בין הבלוקים  בעיר קטן  ומעודד הליכה רגלית

מאפיינים אלו . ברוב הרחובות ישנו ביטחון תחבורתי המאפשר להולכי רגל לנצל את המרחב

 .במרחב ומאפשרים קיום חיים עירוניים פעילים בעירמעודדים את הולך הרגל להשתמש 
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מעדיפים לא להחזיק רכב פרטי אך הרבה מהתושבים , בעקבות מצוקת החנייה הקיימת בעיר

הנוחות של ההתניידות ברכב הפרטי טעונת . היוםעדיין קיים עומס של כלי רכב ברוב שעות 

 .שיפור

 

 

גוגל מפות  :מקור .באשדודהולכי רגל מול הרכב הממונע  :65' מסאיור 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw  

 

 

 

 

 

 

- אשדוד: הולך רגל מול הרכב בעיר

 

המרקם האורבני של העיר  לוקה . באשדוד מקומם של הולכי הרגל נפקד בשלב התכנון העירוני

בחסר מאחר ומהנדסי תחברה מעניקים תשומת לב יתרה לנוחיותם ל משתמשי הרכב להגיע 

מחיר כבד לשם יעילות התנועה " משלמת"העיר אשדוד . ממקום למקום על חשבון הולכי הרגל

רועש , רחבים והחניונים גורמים להולכי הרגל בעיר לנוע במרחב מזוהםהכבישים ה. המנועית בה

מרבית הילדים בעיר מגיעים . בייחוד בעבור הולכי רגל פגיעים כמו קשישים וילדים, ומסוכן

 . י ההורים באמצעות הרכב הפרטי מפאת הסיכון שבהליכה ברגל"הספר ע -וחוזרים מבתי

המאפשרים להולכי  מתחשב בערכים חשובים אינו וד תכנון המרחב להולכי הרגל באשד, אם כן

בעיר קיימת הפרדת שימושי קרקע  .הצורך בעירוב שימושים, ראשית. רחברגל לנצל את המ

. וחסרה בה אינטראקציה ומפגש בין תושבים המגיעה כתוצאה של תכנון יעודי קרקע סמוכים

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
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בעיר הוא גדול  בין הבלוקים  בין רחובות ראשיים לזוטרים וכןהמרחק  . מרחקי הליכה, שנית

מהווה את טחון תחבורתי הבי, בנוסף. מאוד ומקשה של הולך הגל להגיע ממקום אחד למשנהו

אכיפה של הסדרים  .להולכי רגל לנצל את המרחב יםאחד הגורמים הבסיסיים ביותר המאפשר

על הולך  מאפיינים אלו מקשים .תרבותיים שיבטיחו את בטיחותם של הולכי הרגל לוקה בחסר

ומעצימים את השימוש בתחבורה ממונעת שמשבשת קיום חיים עירוניים הרגל להשתמש במרחב 

 .פעילים בעיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוגל מפות : מקור .באשדוד הממונע רכבההולכי רגל מול   :64' מסאיור 

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- תל אביב: שוטטות

יש לו דופן פעילה אשר מעודדת אינטראקציה  -הטיפוסי מתפקד כרחוב יעיל יאביב -הרחוב התל

וב האזורים מתקיים ישנם אלמנטי הצללה וצמחייה המאפשרים הליכה נוחה ובר, עם הסביבה

ישנם הרבה , בנוסף. הרגל לתחבורה הממונעת וכן בין שטח הבנוי לפתוחהולכי יחס נכון בין 

המעבר  .מוצלחים ופעילים המושכים קהל רב לשהות בהם, מרחבים עירוניים מעורבי שימושים

בידי  יאהה הבחירו, בין המרחבים העירונים  השונים יכול להתבצע דרך מסלולים שונים

יתנת תשומת לב יתרה לרכב הפרטי ולא נאכפים באזורים מסוימים נ, לעומת זאת. המשתמש

, עם זאת. חוקי תנועה בסיסיים המערערים את ביטחונו האישי של הולך הרגל במרחב הציבורי

לבחור את דרכו ומסלול בכל פעם ושוטטות בו יכול המשוטט להסתובב  מצב של העיר מאפשרת

https://www.google.co.il/maps?source=tldsi&hl=iw
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אינטימיות ועם זאת שמירה על ת של ומגוונלעבור דרכים מגוונות בהן מתקיימות רמות , מחדש

  .אנונימיות מוחלטת

 

 

 

 

- אשדוד: שוטטות

וכאשר יסודות אלו אינם מבוססים , החוץ והמרחב, יסודות עולמו של המשוטט כאמור הם הרחוב

באשדוד אינו מתפקד כרחוב יעיל הרחוב . תופעת השוטטות לא יכולה להתקיים, בצורה נכונה

, הרחוב אינה פעילה ולרוב מוגבהת וחוסמת את הקשר עם הסביבהדופן . רוי המדדים שהוגד"עפ

ביטחון אישי לקוי בקרב הולכי , רעש חזק מהכבישים ,באלמנטי הצללה במדרכות רישנו חוס

אמנם המשוטט הוא דמותו של . במרחב הרחובבינם לבין התחבורה הממונעת ואין יחס נכון  הרגל

ים פעילות מרחבים עירוניים באשדוד המעודדכמעט ולא ניתן למצוא אך , המרחב הציבורי

לא , במרחבים העירוניים הפנימיים הקיימים בתוך הרובעים. ואפשרות למפגשים בין אנשים

אינו יכול המשוטט לממש את תכליתו ולהסתובב ללא מטרה מתקיימת אנונימיות ועל כן גם שם 

זאת שמירה על אנונימיות  או יעד תוך קיום מערכות יחסים ברמה מגוונת של אינטימיות ועם

הלוקליות , הפאסיביות, היציבות, הנייחותאת התושב האשדודי ממצב ' שחרר'יש ל .מוחלטת

 .י יצירת מרחבים עירוניים נכונים ופעילים"ע וההשתייכות למקום פיזי מוגדר

 

 

 

 

 

 

 סיכום 

 

בחנו את ראשיתה של תופעה זו . בארץ ישראל העירוניותבעבודתנו בחרנו לבחון את סוגיית 

. גיבשנו עקרונות שונים ליצירת עירוניות טובה, מתוך מחקר. 18-המאה ה, ועד היום 83-ה האמהמ

אביב ואשדוד אותן בחרנו כמקרי מבחן  -י עקרונות אלו בין הערים תל"עפ השווינו, לבסוף

 .לבדיקת מאפייני העירוניות

 

האם ניתן לתכנן עירוניות ומהם הכלים  ובדקה, תופעת העירוניות את בחנהשאלת המחקר 

עקרונות ונושאים אליהם , של ערכים' ארגז כלים'פיתחנו מתוך המחקר . ליצירת עירוניות טובה

התייחסנו , ראשית. בתכנון ויצירת עירוניות על כלל הרבדים המרכיבים אותה יש להתייחס

תחביר המרחב וכן , רשת ומרקם, ם כמו רוח המקוםאשר כולל בתוכו נושאי למרחב הציבורי
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, הרחוב העירוני, אשר כולל את השכונה למרחב המקומיהתייחסנו , שנית. מרחבים עירוניים

ובו את מערכת היחסים של הולך  המרחב הפרטינו את בח, בנוסף. הקהילה והשימושים, וקהבל

 .הרגל מול הרכב בעיר ואת קיום תהליך השוטטות

 

אביב היא עיר שמצליחה להתקיים  -כי תלמצאנו , במחקרנו בהשוואה לארגז הכלים האופטימלי

י תכנון נכון המתחשב "ומרחבים עירוניים מוצלחים ע, רצף עירוני מאפשרתהיא . בה עירוניות

היא מתפרקת לחלקים קטנים בדמויות שכונות ובלוקים המאפשרים כניסות רבות . במשתמשים

חוב וכן ממוקמים במרחקי הליכה קצרים זה מזה המעודדים יציאה למרחבים ביניהם לבין הר

בחלקים גדולים של העיר וניתן לראות יוצר רצף אורבני עירוב שימושים , כן -כמו .הציבוריים

מערכת היחסים בין הולך הרגל  .מבני ציבור ופנאי, באזורים רבים מסחר המתקיים לצד מגורים

, י רחובות מוצללים"עת להולך הרגל ביטחון אישי ונוחות מאפשרלרכב בעיר מאוזנת יחסית ו

החוץ , תפקודם של הרחוב .בעלי דפנות פעילות ויחס נכון בין המרחב הבנוי לפתוח, נגישים

, והמרחבים הציבוריים מאפשרים למשוטט לממש את תכליתו ולהסתובב בעיר ללא תחושת זמן

  .מטרה או יעד

הבעייתיות מתחילה . את אשדוד מצאנו כעיר לוקה בחסר מבחינת העירוניות שבה, לעומת זאת

שלה לרובעים והפרדתם זה מזה  הי החלוקה הנוקש"כבר בקנה המידה הרחב ביותר של העיר ע

המרחבים העירוניים היחידים מתקיימים בתוך הרובעים עצמם , כך. י כבישים רחבי ידיים"ע

מיעוט הכניסות , המרחקים הארוכים בין הרובעים. ביבה החיצונית להםאשר מנותקים מן הס

ההפרדות המסיביות והגבוהות בין הבלוקים לרחובות , המאפשרות גישה מן הבלוק לרחוב

הרחובות , בנוסף לכך .מונעות יציאה של האדם אל המרחב הציבורי, היוצרות דפנות אטומות

רעש חזק של  פיםידמו קוי בין המרחב הבנוי לפתוחבעלי יחס ל ,הצללה ם שלהינם חסרי אלמנטי

כמעט ולא ניתן  .מה שמותיר אותם ריקים מאדם ומכלל פעילות עירונית, כבישי תנועה וחניונים

התעשייה והפנאי , המסחר, למצוא בהם עירוב שימושים וניכרת ההפרדה בין אזורי המגורים

של  וניכרת תשומת לב יתרה על נוחיותומערכת היחסים בין הולך הרגל לרכב אינה מאוזנת  .בעיר

חוסר תפקודם וקיומם של הרחוב  .על חשבון המשתמש הרגלי פרטיתמשתמש התחבורה ה

 .מונעים כל חוויה של שוטטות תוך איבוד תחושת זמן או מטרהוהמרחבים העירוניים 

 

, מבנית, אורבנית, תחשב בקשת רחבה של מאפיינים מבחינהעל תכנון עירוני נכון לה, מכאן

תכנון נכון של מרחבים עירוניים ויצירת מערכת יחסים מאוזנת בין אלמנטי . ואישית, תנועתית

 .פעילה ומתפקדת בכל זמן נתון, המרחב יכולה ליצור עירוניות טובה

אביב -תל, ן הנבדקותבשתי ערי המבח, כותבות העבודה, מתוך חווית המגורים האישית שלנו

אנו מוצאות את שאלת העירוניות כנושא בעל חשיבות עליונה המשפיע מאוד על תפקוד , ואשדוד

אביב וניתן  -טמוע בתושבי העיר תל' בוא נצא לסיבוב ברחוב'המשפט . העיר ועל התושבים בה

. השבועלראות רחובות רבים שוקקים חיים ופעילות עירונית במשך כל שעות היום בכל ימות 

והיכולת בו זמנית להישאר אנונימי מייצרים חיים עירוניים , המפגשים, הריגוש מההתבוננות

' נסגרים'הרחובות . ל לא קיים בלקסיקון התושבים"ט הנפהמש, באשדוד לעומת זאת. מוצלחים

והאנשים המעטים שניתן לראות ברחובות הם בעלי הכלבים , מוקדם כי אין בהם עירוב שימושים

הצורך בחיים עירוניים באשדוד זועק מתוך העיר בייחוד בגלל . רחים לצאת איתם אל החוץהמוכ
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, מישורית, עם נמל, הפוטנציאל הגדול הטמון בה מתוקף היותה עיר השוכנת על מישור החוף

 .דקות מהמרכז 18-וכן מיקומה האסטרטגי של כ, בעלת מבני ציבור ומוסדות רבים ומרשימים

 

אשר מקיף בתוכו תחומים שונים , נושא העירוניות הינו נושא רחב, ת מחקר זוכפי שראינו בעבוד

שאלות שנותרו  ניתן להרחיב את הדיון ולהעלותכמובן ש. המרכיבים יחד את המרקם העירוני

השונים שגובשו ליצירת עירוניות  מה צריכים להיות היחסים בין העקרונות -ביניהן ; פתוחות

מאיזה קנה מידה ניתן לתכנן עירוניות והאם  ?או מדינה יהיו עקרונות אחרים עירוהאם לכל 

עד איזו רמה יכול המתכנן  , בנוסף? עניין זהתכנית ארצית כוללנית יכולה כבר להתייחס כנדרש  ל

 ? בענייןהפרט  מה משקלו שללהשפיע ביצירת עירוניות ו

שעירוניות מהווה את את הטענה  ניכר שמחקר זה מחדד, עד שתינתנה תשובות לשאלות אלה

במיוחד במציאות הכלכלית , המהווה ביטחון קיומי יומיומי, המפתח לאיכות חיים טובה יותר

ניתן  ,אשר גובשארגז הכלים  בעזרת. שעוטפת את הישראלי הממוצע, הלא יציבה, והפוליטית

, לפיכך. וצלחתעירוניות לא מ לבין אלו שבעלות, ות עירוניות טובהלהבחין בין ערים בעל

, ומכאן את איכות החיים, ניתן לשפר את העירוניות, עקרונות אלו בתכנון העירוניל בהתייחסות 

 . בישראל ומחוצה לה, כל עיראיתנות החברה ופוטנציאל השגשוג העירוני של 
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