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  63                רמות אשכול) 1972: (79.באיור 

  64                ציר הכניסה הראשית: 80.באיור 

  65        מבט דרומי אל עבר חצר המשחקים והשביל המשני: 81.באיור 

  66      ומצד ימין וורדים. והשביל המשני 104מבט מערבי אל עבר בניין : 82.באיור 

  , יעקב כהן מארח את גזבר הוועד הפועל של ההסתדרות יהושע לוי. גן הילדים: 83.באיור 

  67                  1964נובמבר      

  67              המצב היום, גן הילדים: 84.באיור 

  68                מבט על אתר ההנצחה: 85.באיור 

  68                מבט על שלט ההנצחה: 86.באיור 

  70            ישובי הסביבהכפר אונו על רקע ) 1942: (87.באיור 

  72        מ"אגודת פועלים שיתופית בע שכונת אונו) 1941: (88.באיור 

  73        ר כולל השטח שהופרש לכפר אונו"שטחי כפר אז) 1938: (89.באיור 

  73          שכונת אונו אגודת פועלים שיתופית ) 1941: (90.באיור 



 

  74      תכניתו של אריה שרוןי "עפ, כולל תכנון הבית הבודד" כפר אונו: "91.באיור 

  77          מפת גושים טרם הקמת גבעת ברכה) 1947: (92.באיור 

  77        רחבת גבעת ברכה, 257מ "תכנית גליקסון תמ) 1948: (93.באיור 

  79                תכנית קאופמן) 1947: (94.באיור 

 80                תכנית קאופמן) 1946: (95.באיור 

  84              הכפרמבט אל בתי ) 1948: (96.באיור 

  86                  מכתב) 1948: (97.באיור 

  86            "מועצה האזורית אונו"סמל ה) 1950: (98.באיור 

  87            348פ "תכנית הרחבת הכפר תג) 1950: (99.באיור 

  88              כפר אונו המורחב) 1956: (100.באיור 

  89                                                                                   )כרכום(מעברת אונו ) 1956(: 101.באיור 

  Le Corbusier    90ישראל לוטן מקבל אישור להתמחות במשרדו של ) 1948: (102.באיור 

 91          על שטח הפיתוח) כרכום(מעברת אונו ) 1954: (103.באיור 

יחידות שכנות קטנות עם כבישים היקפיים. 447פ "גתכנית ראשונה של ת)  1952: (104.באיור 

  92      ללא המשכיות דרומה.ורחובות ללא מוצא סביב מרכז מסחרי          

  94    רעיון הבינוי לא השתנה. 447פ "תכנית שנייה מאושרת של תג) 1955: (105.באיור 

  95          הקמת המועצה המקומית קריית אונו) 1954: (106.באיור 

  שכונה הותיקה "החיבור החשוב בין ה: החץ דרומה. כפר אונו המורחב) 1956: (107.באיור 

  96    1962-63כפי שיעלה בוודה הארכיטקטונית בשנת " שטח הפיתוח"ל       

 102                רובע האנזה) 1957: (108.באיור 

  103              66מ "תכנית לוטן תמ) 1961: (109.באיור 

  לפני , מפה זו מראה את הסכימה. ת אונו לפני התחלת הפיתוחמפת קריי) 1961: (110.באיור 

  106    יהא על פיה נבנתה הקר66מ "שעלו בתמכפי , השינויים הסופיים          

  107            מתוך עיתון הבוקר) 22.7.1962: (111.באיור 

  110                ברכת הדרך) 1962: (112.באיור 

  111        לשכונת קיראוןטקס הנחת אבן הפינה ) 20.7.62: (113.באיור 

  112      סכימה ראשונה של מתחם קיראון מתוך חוברת המכירה: 114.באיור 

  113        1962-1968הקף פעילות חברת קיראון בקריית אונו : 115.באיור 

  114        נתוני הבנייה בקריית אונו, 1968א מנובמבר "תצ: 116.באיור 

  115            "שטח הפיתוח"התכנית ל, א66מ "תמ: 117.באיור 

  116              דיון בוועדה הארכיטקטונית: 118.באיור 

  117              תזכיר, 1962אוקטובר : 119.באיור 

  המחבר בין קיראון " חוט השדרה"ניתן להבחין בציר . מפת הישוב) 1964: (120.באיור 

  119                לשכונה הוותיקה                     

  . 1961שרבוט של כרמי על רקע מפת העיר משנית  24.8.2009: 121.באיור 

  120            "ציר חוט השדרה"הדגמת רעיון         

  123              דוגמאות לשיווק ופרסום: 122.באיור 

  123      רוסלם פוסט על תרבות המגורים החדשה'כתבה בג 2.10.63: 123.באיור 

  הריצוף המקורי ברחבה  –) למטה( 2007 ושנת) למעלה(שים אמצע שנות השי: 124.באיור 

  125                המרכזית של המתחם



 

   פסי עם) למעלה(הריצוף המקורי   –) למטה( 2011ושנת ) למעלה( 2007שנת : 125.באיור 

   הוחלף באריחים אדומים כהים וקטנים כהמשך למדרכות, )80/40(האורך        

  126                   הרחוב       

  132          בעיה נפוצה בשיכוני מגורים –המזגנים  תליית: 126.באיור 

  

  פרק ג

  137              "רחובות באוויר"ה 107בניין : 1.גאיור 

  139            של מתחם קיראון" סימן ההיכר:"2.גאיור 

  139                שכונת רימון) 1966: (3.גאיור 

  140          הגרנוליט החום בולט על רקע הבטון האפור: 4.גאיור 

  141            ליצירת משחקי אור וצל" הבלטיות": 5.גאיור 

  142                  "מגוון דירות": 6.גאיור 

  142                "חוויות ויזואליות: "7.גאיור 

  143                "חוויות ויזואליות: "8.גאיור 

  144            במתחם קיראון" בנייה חצי מתועשת: "9.גאיור 

  145  צילום משנות השבעים, גושניפסי הריצוף בין הטרסות ולצד ספסלים מעץ : 10.גאיור 

  146          שבילים מודגשים בפסי הריצוף בין הטרסות: 11.גאיור 

  147          לצד שיחים בעלי עלווה תדירת ירק מכנף נאה: 12.גאיור 

  148      התכנית הזוכה במקום הראשון בתחרות לתכנון הגולדן לן) 1952: (13.גאיור 

  153            המורחבתהתכנית   -שלב ב ) 1958: (14.גאיור 

  154          מודל התכנית המורחבת  -שלב ב ) 1958: (15.גאיור 

  154        ההכרזה על דרגות השימור בקומפלקס הגולדן לן )2007: (16.גאיור 

  155                בית ארטור הגדול: 17.גאיור 

  156            מבט אל בית כריסנט ומגרשי הטניס: 18.גאיור 

  157       2009גוסוול מבט אל בית כריסנט ורחוב : 19.גאיור 

  158                מבט אל בית כריסנט: 20.גאיור 

  158              מבט אל בית קולום וולש: 21.גאיור 

  159        ובבתי השיכון מבט אל פנים דירות בבית כריסנט: 22.גאיור 

  160              פיתוח הנוף הגיאומטרי : 23.גאיור 

  166                כרזת התערוכה : 24.גאיור 

  168            בתחרות  התכנית הזוכה) 1953: (25.גאיור 

  170            מודל התכנית הסופית של הרובע) 1956: (26.גאיור 

  172            "עיר המחר: "כרזה מתוך התערוכה: 27.גאיור 

  172              הבניין שתכנן וולטר גרופיוס: 28.גאיור 

 173              אוסקר נימיירהבניין שתכנן : 29.גאיור 

  Le Corbusier   173: תכנון, דירת מורשת: מימין, בברלין  Unit'e d'Habitation -ה: 30.גאיור 

  177              השכונה לדוגמא בבאר שבע: 31.גאיור 

  179          מבט אל עבר הרחובות של מרקם השטיח) 1960: (32.גאיור 

  180          מ"בע הקמבט אל עבר הגשר של בנין ר) 1960: (33.גאיור 

  181          מבט אל עבר אחד ממבני ההתחמה) 1960: (34.גאיור 



 

  213                  שכונת קיראון: 35.גאיור 

    

  פרק ד

  222          2010המצב המקורי עד לשנת  - לב המתחם : 1.דאיור 

  222          2010מצב קיים החל משנת  - המתחם לב : 2.דאיור 

  224              סכמות של תוספות מעליות: 3.דאיור 

  225              סכמות של תוספות מזגנים: 4.דאיור 
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  תקציר

 

של " שטח הפיתוח"מתחם קיראון הנו אחד ממתחמי המגורים המרכיבים את שכונת קיראון ב

שמה של השכונה כולה ניתן לה בזכות קירבתו . 1961-1969שתוכננו ונבנו בין השנים , קריית אונו

  ". אוןקיר: "ל חברת הבנייה שייסדה אותהועל שמה ש" אונוקריית "של השם ל

היה ליצור מקום בעל זהות ואופי , )ל והאיריס"רחובות צה(הרעיון שעמד בבסיס תכנון המתחם 

רעיון הקבוצה ". קבוצת מגורים"שיעניק לדייריו תחושת שייכות ואיכות חיים כחלק מ, מובחנים

  . בכל רחבי הקריהבא לתווך בין הבית לבין השכונה ויושם 

  

לאחר עשור של . היו שנים מכוננות בהתפתחותה ההיסטורית של העיר, תחילת שנות השישים

לחתום על חוזה נחשוני עם  החליט משרד השיכון, שיועדו להרחבת כפר אונו, תכניות בינוי שונות

ועצה יעקב כפי שראה אותו ראש המ, חברת בנייה פרטית לצורך הוצאתו לפועל של החזון העירוני

  . הרחבתו של הכפר באה לפתור את בעיית המצוקה הגדולה בדיור של תושבי הכפר והמעברה.  כהן

  

עקבו אחרי השינויים והתמורות שחלו , החל מאמצע שנות הארבעים, התכניות שתוכננו לישוב

בשיכון ניתן לזהות זאת . הקמת המדינהבתפיסת התכנון של השיכון הציבורי בארץ עוד לפני 

בשנת ) 447פ "תג(דרך פרבר הגנים שתכנן ישראל לוטן , 1947שתכנן ריכארד קאופמן בשנת  הגנים

" יחידת השכנות"שהעמידה את , משנות השישים) א66מ "תמ(וכלה בתכניתו הסופית  1953

  . כבסיס למודל הבינוי החדש, והתכנון הכולל

  

, יחידות דיור על שטח רחב ידיים נבנו בקריית אונו אלפי, לאחר התחלות הבנייה, 1963-החל מ

מישוב כפרי לישוב עירוני   -שהפך למעבדת ניסויים אדריכליים ואשר שינה את צביונו של הישוב 

אינוונטר אדריכלי מרשים של , עד היום, שכונת קיראון והשכונות לצידה מכילות. מודרני

  . ובניניהם מדגימים קשת רחבה של סגנון אדריכלי זה חדשהברוטליזם ה

  

שאפיין , מדגימה נקודת מפנה  בתכנון האורבאני, שיישמה את רעיון התכנון הכולל, שכונת קיראון

תהליך זה החל באמצע שנות . את השיכון הציבורי בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה

כאשר החליט אגף השיכון לבחון  מחדש את שכונת המגורים כיחידה חברתית , החמישים

ת ואת הצורך בהתאמתה לאזורי נוף ואקלים ייחודיים ככלי לפיתוח חיי קהילה ואדריכלית מגובש

באר שבע ורמת , רמת אביב: הופיע לראשונה בשכונות לדוגמא" תכנון הכולל"יישום ה. איכותיים

י צוותי "שכונות אלו תוכננו ע. שתכנן ארטור גליקסון בקרית גת, הדר בחיפה ובשכונה הניסיונית

פיתוח , הקים סביבות מגורים הכוללות מוסדות ציבור ושירותים שכונתייםאדריכלים במטרה ל

כל זאת מתוך נקודת , טיפוסים שונים של בנייני מגורים ומגוון דירות בגדלים שונים, נוף מורכב

מוצא חברתית שהתבססה על הכרה במגוון האנושי החי בשכונות ובחיים הדינמיים המצריכים 

  .השתנות

  

 - ב   מהשיח העולמי באירופה לאחר מלחמת העולם השנייההושפע , וגמאתכנון השכונות לד

CIAM  ובין חבריTeam10  1953(שהעלו את("The Charter of Habitat"  על סדר היום

בברלין שנבנה  Hansaviertelרעיון הקמת השכונות לדוגמא אומץ מרובע המגורים . האדריכלי
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י האדריכלים המובילים של התקופה "ע,  Die Interbauבמסגרת תערוכת מגורים  1957בשנת 

  . Le Corbusierוביניהם 

  

והקשרם לתהליכים , בהשפעת המגמות החדשות שעיצבו את השיכון הציבורי בארץ ובעולם

תהליכים אילו גרמו לעיצובו של המתחם ולתפיסה . נולד מתחם קיראון, שהתרחשו בקריית אונו

סיפורו  של מתחם קיראון מאיר את הקונטקסט , זומבחינה . התכנונית שעמדה בבסיס הקמתו

  . התרבותי והאדריכלי של שנים אילו בהיבטים רבים ומכאן נובעת חשיבותו

  

רים של שנות השישים ולכן חשוב על מנת להוכיח כי אכן מתחם קיראון מייצג את תרבות המגו

המחקר  מתמקד  בשלושה פרקים . ו"נבחרה מתודולוגית הניתוח והבחינה של אונסק, מרולש

שלושה פרקים אילו  סוקרים  . ההיסטוריה של האתר והמבחן ההשוואתי, תאור האתר: עיקריים

הלאומית או , המקומית: מזהים את ערכיו ומדרגים אותו לפי אחת מרמות השימור, את האתר

  .  הבינלאומית

  

ה ערכים בעעלו עשרים וש, העוסקים בתיאור המתחם ובהיסטוריה שלו, הפרקים הראשוניםבשני 

הטכנולוגי , האדריכלי, האורבאני, החברתי, ההיסטורי: י שישה היבטים"שמוינו ונערכו עפ

י בחינת ערכים אלו עולה כי המתחם מייצג את תרבות המגורים של שנות השישים "עפ. והנופי

, כדוגמת הערכים החברתיים הרבים שבו, עלי משמעות יוצאת דופן לזמנםוקיימים בו ערכים  ב

טכנולוגית הבנייה המתועשת והצלחתם של , פיתוח הנוף המורכב, רמת הפרטים האדריכליים

  ". רחובות באוויר"ה

  

הפרק השלישי ההשוואתי מצייר תמונה ברורה על מקומו החשוב של מתחם קיראון ביחס לשלוש 

המציינות כל אחת בדרכה אבן דרך באדריכלות שלאחר מלחמת העולם , השכונות הנבחרות

מתחם קיראון אכן מייצג את תרבות , פרק זה מעלה כי בהשוואה לשכונות האחרות. השנייה

המגורים של תקופתו ואף מתייחד בעובדה כי כל הערכים שנבחנו בו נמצאים ברמת שלמות 

  . מית הינה חד משמעיתשחשיבותו ברמה הלאו, מכאן. ואותנטיות גבוהה

  

מלמדת כי מאז הקמתו ועד היום לא חלו , כאמור, בחינת רמת האותנטיות והשלמות של המתחם

שפגעו באופיו המקורי והוא ממשיך לטפח בקרבו דיירים וותיקים וחדשים , בו שינויים מהותיים

נמדדת , גוריםגורם זה מחזק את הדעה כי חשיבות השימור של סביבת מ. האוהבים לגור במרחביו

נתונים המעידים יותר מכל על  -י יכולתה לשמר את יעודה באופן מוצלח ולאורך זמן "גם עפ

  . איכויותיה

  

ולעמוד במבחן הזמן מול שכונות המגורים  כיובל שניםשהצליח לשמור על ערכיו  ,מתחם קיראון

. משנות השישיםראוי שישמר כדוגמא חיה לסביבת מגורים איכותית , שקמו בסביבתו, החדשות

המתחם נתון תחת סכנת פיתוח ועלול לאבד את ערכיו האוניברסאליים אם ימומשו יוזמות , ככלל

הבא להמליץ כיצד ,  "הנחיות עקרוניות לשימור המתחם" -עולה חשיבותו של פרק ד , מכאן.  אלה

כשווית ניתן לשמור על הערכים האוניברסאליים שלו ומאידך להתמודד עם התאמתו למציאות הע

  . ולצרכים החדשים של הדיירים
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  רשימת סמלים וקיצורים 

  

  א"ק.ה.א –קריית אונו  ההיסטורי של ארכיוןה

  א"ק.מ.ו.א –קריית אונו לתכנון ובנייה מקומית הועדה הארכיון 

  א"ק.מ.א –ס קריית אונו "ארכיון מתנ

  מ"אצ –ארכיון ציוני 

  י.א.א -ארכיון אדריכלות ישראלית 

  א.מ.א –א "הארצי ת אגף המדידות
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  מבוא  1

  

  נושא המחקר  1.1

  

שכונת קיראון . בפני תנופת בנייה רחבת מימדים קריית אונו עמדה בתחילת שנות השישים

אריק באומן ויוסף , י האדריכלים ישראל לוטן"שתוכננו ע, )1961-1969(ובתוכה מתחם קיראון 

מייצגים את התפנית שחלה , ליפא יהלום ודן צור חתני פרס ישראל רנר ויטקובר ואדריכלי הנוףוו

התלכדו כל  ובשכונה במתחם קיראון. בתרבות המגורים המודרנית של העשור השני למדינה

, בעלת מרכיבים חברתיים צאת מן הכללה של סביבת מגורים יושהביאו ליצירת, הנתונים

  .שהיו יוצאי דופן ונחשוניים לזמנם ,ונופיים אדריכליים

  

מחקר היסטורי ומעשי זה עוסק בגילוי הערכים החשובים של מתחם קיראון במטרה להבין את 

הדעות , המחקר חושף את מירב התופעות. משמעויותיו ובהתאם לכך לקבוע את היחס לשימורו

. קו בהקמת סביבות מגורים בתחילת שנות השישים ואשר סללו את הדרך להולדתווהכוחות שעס

שזורות לאורך המחקר ושופכות אור על ההיבטים , כל הסוגיות העוסקות בהקמת המתחם

עוסק המחקר , בהמשך. השונים המייצגים שנים אלו בסביבות המגורים של השיכון הציבורי

הנחיות  –ת הנבחרות ובהנחיות העקרוניות לשימורו בניתוח הערכים והשוואתם לערכי השכונו

  .והמתבססות על הידע התיאורטי שנצבר ב

  

  שאלות המחקר  1.2

  

באיזו רמת , ואם כן? האם מתחם קיראון ראוי לשימור: השאלה המרכזית העולה במחקר היא

: תשאלה זו היא פרקטית ביסודה אך היא מעלה לצידה שאלות ערכיות חשובות לא פחו? שימור

האם ערכים אלו מייצגים את השיכון הציבורי ? מהם הערכים המאפיינים את מתחם קיראון

עד כמה השפיעו ערכים אלו על יצירת מקום איכותי ? מאותן השנים או שמא הם ייחודיים למתחם

  ?וכיצד ניתן לשמור עליהם בדרך שתתרום לדיירי המתחם בהווה ובעתיד? לשנים רבות

  

מדוע מתחם קיראון : בהיבט ההיסטורי עלו השאלות. לות נוספותתהליך המחקר חשף שא

מה היו הרעיונות : מבחינת התכנון האורבאני נשאלו השאלות? מה הוא מייצג? משמעותי לעיר

האם הן ? מגמות תכנון לאומיות שהתרחשו בכל הארץ האם היו אלה? שעמדו בבסיס התכנון

  ?פעמית של המתכנניםואולי פרי יצירה חד ? ל"הושפעו מתקדימים בחו

  

השאלה המרכזית . בהיבט החברתי עלו שאלות ערכיות סביב היווצרותן של סביבות מגורים

להיבט ? והאם משמעותם מדידה כמו ערכים אדריכלייםכיצד בוחנים ערכים חברתיים : יתההי

מה תרומתו של : שחשף לא מעט ערכים חברתיים בחובו כגון, החברתי התווסף ההיבט הנופי

מבחינת אדריכלות ? ועד כמה השפיע על התכנון הכללינוף ביצירת מקום איכותי למגורים עיצוב ה

האם ערכי הנוף העולים במתחם מייצגים תפיסה תכנונית של : הנוף נשאלו שאלות נוספות

  ?האם אפשר למצוא תקדימים וכיצד ניתן לשמור על ערכים נופיים? המתכננים או תכנון חד פעמי
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רבו ככל ש. עריכתו וניתוחו, הנלוות לשאלה המרכזית עלו תוך כדי איסוף החומרכל השאלות 

ונגזרו הנושאים שהיה  ימתוך כך הורחב המחקר התיאורט. ות כן נוצר הצורך להסבירןהעובד

  . צריך להעמיק בהם

   

  מטרות המחקר  1.3

  

על , המטרה הראשונה לזהות ולהגדיר את הערכים הגלומים במתחם קיראון. שתי מטרות למחקר

מתחם הגולדן לן : בסיס נתוני המחקר ובהשוואה למתחמים אחרים שנבנו בארץ ובעולם בתקופה

  . רובע האנזה בברלין  והשכונה לדוגמא בבאר שבע, בלונדון

מו מבחינת רמת השימור ולכתוב עבורו הנחיות ניתן יהיה לקבוע את מקו, לאחר השגת מטרה זו

  . עקרוניות לשימור

  

על מורשת תרבות המגורים המודרנית של שנות  ימטרה נוספת היא בהרחבת הידע התיאורט

בהתבסס על , החמישים והשישים על מכלול ערכיה והעלאת המודעות בדבר חשיבות שימורה

אינן מוערכות דיין ואינן , נבנו בשנים אלוהעובדה כי סביבות המגורים של השיכון הציבורי ש

  . נכללות בסדר היום הציבורי שיגן עליהן

    

  מקורות המחקר  1.4

  

  .מקורות המחקר מתחלקים למקורות ראשוניים ולמקורות שניוניים

על ראיונות עם אנשים ועל , שנמצא לרוב בארכיונים ת הראשוניים התבססו על חומרהמקורו

ארכיון ה, הארכיון הציוני, האדריכל דן צור, לוטן. משפ, חינה זומב. סקירת המצב הקיים

קריית אונו וארכיון  לתכנון ובנייה ארכיון הוועדה המקומית, קריית אונוההיסטורי של 

שרטוטים , קטעי עיתונות, התכתבויות, שמשו מקור למסמכים) י.א.א(לאדריכלות ישראלית 

על הוועדה , על התפתחותה האורבאנית, נוותמונות להבנת הרקע ההיסטורי של קריית או

תכנוני וחוויתי על , הראיונות השונים עזרו באיסוף מידע היסטורי. האדריכלית ועל חברת קיראון

המידע הראשוני נתן . על האנשים שפעלו בה ועל תכנון שכונת קיראון, הקמתה של קריית אונו

  .ל המצב הפיסי של המתחםמידע בסיסי על התהליכים שנגעו ישירות לקריית אונו וע

  

תחום ראשון . המקורות השניוניים הקיפו מכלול רחב של נושאים שהסבירו והרחיבו את המחקר

חומר זה . תרבותי-עסק בהיסטוריה הכללית של המדינה בשנים אלו לשם הבנת הרקע החברתי

 תיאורטיהתחום השני בא לחקור את ההיסטוריה האדריכלית הת. נאסף ברובו מהספרות העיונית

המקורות . את השיח העולמי והלאומי שעסק במגורים, בשביל להבין את הרקע המקצועי וכמובן

התחום השלישי עסק . מחקרים אקדמיים ומאמרים, היו רבים והסתמכו על ספרות מקצועית

במקרה זה ההכרזות של . בשימור ובחשיפת הידע והניסיון הקיים בתחום שימור מתחמי מגורים

  . רחב של מידענד הכרזות מקומיות ובינלאומיות שמשו כר ו לצ"אונסק
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  מתודולוגיה 1.5

  
 1.ו"מתבססת על שיטת הניתוח והבחינה של אונסק, המתודולוגיה שנבחרה למחקר זה

השיטה . מתודולוגיה זו לא נבחרה בשביל להוכיח כי מתחם קיראון הינו אתר מורשת עולמית

ותוצאותיה , נבחרה מאחר והיא מקובלת  בין אנשי המקצוע העוסקים בשימור בארץ ובעולם

הורחבו הפרקים התיאורטיים , מאחר והחיבור הינו מחקר אקדמי, עם זאת. כדיסרטציהמוגשות 

  . שבו

  

הפרק הראשון והשני העוסקים בתיאור האתר . מהווים את לב המחקר הראשוניםהפרקים 

לאחר סקירת החומרים . במטרה לספק עליו מידע רחב, וההיסטוריה שלו מכילים נתונים רבים

מתקבלת תמונה ברורה לגבי המאפיינים החשובים המבטאים את ערכיו של המתחם , וניתוחם

חלק זה מתמודד עם היקף חומר רחב בשביל להסביר  ,כאמור. ומספקים לו את משמעויותיו

  .תופעות שאינן מובנות מאליהן

  

בא לבדוק כיצד הערכים האלו מתקיימים באתרים , העוסק בהשוואת הערכים, הפרק השלישי

או אולי אינו , בינלאומית, לאומית, מקומית: לקבוע את רמת השימור של המתחם, אחרים ובנוסף

ו רואה בפרק זה חשיבות רבה מאחר והוא מהווה "דולוגיה של אונסקהמתו. כלל ראוי לשימור

  .  שלב מקדים לזיהוי הקריטריונים על פיהם האתר נרשם

  

  :בחירת האתרים למבחן ההשוואה התבססה על הימצאותם של הנתונים הבאים

 .שכונה או מתחם  שנבנו בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה .1

 . וטליזם החדששכונה או מתחם המייצגים את הבר .2

כבעלי עניין  –שכונה או מתחם המוערכים מקצועית  ברמה המקומית או העולמית  .3

 .היסטורי אדריכלי

 .ל"מגוון שיכיל מקומות מהארץ ומחו .4

 .תכנית לשימור שנכתבה לאחת השכונות .5

  

  .נכתב מדוע היא נבחרה למבחן ההשוואתי באופן פרטני יותר, בפתח המבוא לכל שכונה, בפרק ג

  

מתבסס בחלקו על תת , תת פרק נוסף העוסק בבחינת האותנטיות ורמת ההישמרות של המתחם

הפיסי  –מצב השתמרותו של האתר . המתאר את המתחם במצבו הנוכחי) 3. ב(פרק מקדים 

אם , לדוגמא. עשוי להוסיף או להוריד ממשמעויותיו -) האם האתר משמש כיום למגורים(והתוכני 

אך מידת השתמרותם נפגעה עד , בעלי ערכים אוניברסאליים רבים יותרישנם מתחמים נוספים 

הרי שאתרים אלו אינם עומדים במבחן השימור , כדי כך שהם אינם ניתנים לזיהוי או שחזור

. שימור השיכון הציבורי אינו מתבסס על האדריכלות בלבד, לדוגמא, באנגליה. באופן דומה

. ים  לקבוע האם הבניין או המתחם ראוי לשימורלערכים החברתיים  חשיבות רבה כאשר בא

הוא אינו עומד , כאשר מתברר כי הבניין לא שימש למגורים בגלל חוסר הצלחתו, מסיבה זו

                                                 
 )".1972(ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת העולמית : "ראה 1
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בנייני מגורים אילו מועמדים 

  :י סדר הופעתם במחקר

  

  

בנייני מגורים אילו מועמדים , כ"רק מקרים קיצוניים ומסיבות אדריכליות בד

(Bayley, 2002)  

י סדר הופעתם במחקר"עבודה עפלהלן סכימה המסכמת את כל שלבי ה

 

רק מקרים קיצוניים ומסיבות אדריכליות בד. בקריטריונים

(Bayley, 2002).לשימור

להלן סכימה המסכמת את כל שלבי ה
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  הצגת המתודולוגיה
Figure 1- Presentation of the methodology
   

 

  
  

  
  
הצגת המתודולוגיה - 1 איור  

Presentation of the methodology
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     2המוצע לשימור לאומי על רקע מפה מסכמת של עבודה זו זיהוי מתחם קיראון –פרק א 

  
  ישראל: מדינה  1. א

  גוש דן: מחוז  2. א

  קריית אונו: עיר   3. א

  מתחם מגורים קיראון : שם האתר  4. א

  .   דונם 430ר מתוך שכונת קיראון ששיטחה הכולל "מ 32.500 :שטח המוצע לשימור   5. א

  מפה של גבולות המתחם  6. א

  

  

  

                                                 
הסימונים המוצעים במפת הגבולות הינם תוצאה . לא קיימת רשימה מאושרת לשימור בקריית אונו, עד לרגע פרסום המחקר 2

ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת העולמית "ההצגה של י שיטת "עפ, של המסקנות הנובעות ממחקר זה
)1972."(  

על רקע מפה (מפת גבולות המתחם :  1.א איור
  )מצבית של קריית אונו

Figure A.1:  Map of the Complex’s borders 
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  תאור מתחם  קיראון וסביבתו -פרק ב

  

  מבוא 1. ב

  

הנו אחד ) ש הרחובות המצויים בו"ע" (ל"צה"ו " האיריס: "מתחם קיראון או בשמותיו הנוספים

, של קריית אונו 3"שטח הפיתוח"ממתחמי המגורים הרבים המרכיבים את שכונת האם קיראון ב

ניתן לה בזכות קירבתו ,  "קיראון" -שמה של השכונה . )1962-1965(השנים בין  ן ונבנהאשר תוכנ

  . )1.באיור ( 4"און-קיר: "ועל שמה של חברת הבנייה שייסדה אותה" קריית אונו"של השם ל

  

וככלל בסביבה  היו שנים מכוננות בהתפתחותה ההיסטורית של העיר, תחילת שנות השישים

אלפי יחידות דיור על  בקריית אונו בשנים אילו נבנו. )2.באיור (המטרופוליטאנית של תל אביב 

שכונת . שהושפעה מהשיח האדריכלי בארץ ובעולם, שטח רחב שהפך למעבדת ניסויים אדריכליים

ימים קשת ובניניה מדג חדשאינוונטר אדריכלי מרשים של הברוטליזם ה, עד היום, קיראון מכילה

  . רחבה של סגנון אדריכלי זה

  

ואת מקומו בין מרכיבי השכונה ההיסטורית ועד היום   על מנת ללמוד את נתוני מתחם קיראון

נופיים , תוך סקירת נושאים אדריכליים, יעסוק פרק זה בתיאור המתחם וסביבתו, )3.איור ב(

התייחסות רחבה , בנוסף ,להפרק כול. וחברתיים המתבססים על מיון החומר שנאסף וניתוחו

  . הקשורים ישירות לנושא המחקר םלנושאים תיאורטיי

  

בזכות חלקה המשמעותי כולל הפרק את תאור שכונת קיראון  ,קיראון מתחםבנוסף לתיאור 

 הידע הרב שנאסף מלמד כי מתחם קיראון מדגים קהילה. בהבניית התהליכים שהביאו להקמתו

כחלק מהמגמה החדשה שרווחה בתכנון , שכונת קיראון -" תיחידת שכנו"בתוך קונטקסט של 

מתחם קיראון אינו , כאמור. הערים של שנות החמישים והשישים בארץ ובעולם בפרשנויות שונות

בזכות היותו חלק גם אלא , יכול להיות מובן רק בזכות הסטרוקטורות המרכיבות אותו

פן  ,י מסקנות מחקר זה"עפ, המייצגת ,ןשהיא שכונת קיראו, מסטרוקטורה אורבאנית רחבה יותר

  .שנות השישיםמתרבות המגורים של  חשוב

  

  

תיאור השכונה ומרכיביה : דהיינו, הפרק נכתב מהכלל אל הפרט

  . ולאחר מכן תיאור מתחם קיראון ומרכיביו

    

                                                 
לכפר אונו בבעלות  דרומיתדונם  1500 -כ כפי שהופיע בהתכתבויות והפרסומים השונים היה השטח בן" שטח הפיתוח" 3

  .בידי אזרחים יהודים פרטיים וומקצת ל"קק
  . בתחום הבנייה שפעלהברה יזמית בגלל היותה ח" קיר חזק: "משמעותו" און- קיר"השם  4

  סמלה של חברת קיראון:  1.איור ב
Figure B.1:  The logo of Kiron 

Ltd
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 מתוך(מפת היסטורית של קריית אונו )  1964:  (3.איור ב
  )א"ק.ה.א

Figure B.3: (1964) History map of Kiryat Ono   

  

  

  

  

  

מתוך חוברת המכירה של חברת ( מיקום קיראון בסביבה המטרופוליטאנית:  2.איור ב
  )י .א.א, עיזבון האדריכל ישראל לוטן, 1964קיראון 

Figure B.2:  Kiron’s location in the metropolitan environment  
  
  

 קיראון מתחם
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נגזרת , אשר מובנה מותנה בהבנת המשפט כולו, בדומה למילה"

משמעותה של היחידה הסטרוקטורלית מתוך המערכת בה היא 

כל מכלול מרמה אחת הופך לאלמנט הרכבה של רמה ...מצויה

 )1978טאומן (. "גבוהה יותר

  

  

  

  קיראוןהאם  שכונת 1.1. ב

  
שלמה : )ובגבולותיהם החיצוניים( בין הרחובותוהיא ממוקמת דונם  400 -כ, השכונהשל  שטחה

. )4.ב איור( במזרח) רחוב לוי אשכול" (בקעת אונו דרך"ו ובדרום במערב ל"צה,  המלך בצפון

מעברם השני של , מגורים נוספים מתחמיו ל"צההחבצלת ו רחובותהשיכונים באת כוללת  שכונהה

שיכון , מתחם בר יהודה, צברהמתחם , תחם הרקפתמ, הביטחוןמתחם : הטבעת כגון רחובות

  . )5.באיור ( )היום הקניון( ואזור המרכז המסחרי לזוגות צעירים ברחוב הכלנית

  

 ושבנ "מפעל לחיסכון"במסגרת  דיוריחידות  עשרות ות בצפונההיו קיימבזמן הקמת השכונה 

לצד  תקומתי קומתית ודו חד בבנייה, שנות החמישים בסוף "שיכון עובדים"ו "רסקו"ת וחבר

בשנות . ושלמה המלך ההדר, התאנה, הגפן, תמרה, זיתה: סביב הרחובותמבני שיכון טוריים 

מעורבותה של . וןי משרד השיכון בהתאם לחוזה עם חברת קירא"נבנו  שיכונים נוספים עהשישים 

יצרו , מבני הציבור המשותפים וההוויה שנוצרה במקום, אילו כוניםהחברה בעבודות הפיתוח בשי

עד  את הגבולות המקוריים של השכונה ושטשטש, "קיראון"בקרב תושביהן תחושות זהות עם 

  . 5היום

  

ומתוך מחשבה  1963-64בשנים  "ועדה הארכיטקטונית"נוניות של  הלאחר יישום ההערות התכ

ציר . 6"חוט השדרה"השכונה על המשך ציר  תוכננה, עתידית על פיתוח מרכז עירוני בלב העיר

לחבר בין השכונה הותיקה לשכונה החדשה , תוכנן להיות ליבו של הישוב המתפתח, חשוב זה

  . יהשל הקר קיראון ולהכיל לאורכו את מבני הציבור העתידיים

                                                 
הייתה מאוד " קיראון"עם " שטח הפיתוח"עולה כי תחושת ההזדהות של כלל תושבי , מתוך שיחות עם תושבי שכונת קיראון 5

, עד כי כתובות הדואר כללו את שם השכונה בלבד, )מאחר וחברת קיראון הופקדה על פיתוח ותחזוקת כל האזור החדש(חזקה 
 ".קריית אונו"ישוב ללא תוספת ה

הווה דרך כורכר זמנית שחברה בין , משום שבמשך שנים אלו, "השביל הלבן: "נקרא בפי התושבים" ציר חוט השדרה" 6
  ).מתוך הראיונות עם התושבים(שכונת קיראון לשכונה הוותיקה 

  "חוט השדרה"ציר 
 ל"של רחוב צה המשכו

 רחוב שלמה המלך

  "דרך בקעת אונו"
 לוי אשכולרחוב 

 )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל. (66מ "תמ, "שטח הפיתוח"מודל הבינוי ל (1961): 4.איור ב
Figure B.4:  (1961) Development Area construction model, LOP 66  

 ל"צהרחוב 
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  )על רקע מפה מצבית של קריית אונו(מרכיבי השכונה   –שכונת קיראון ) 2011: (5.איור ב
Figure B.5:(2011)The Kiron neighborhood – neighborhood components  
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  "יחידת השכנות"מודל  1.1.1. ב

  

 מרכיביםשל  מגוון רחב מכיל המכיל "שכנותה יחידת" מודל י"כננה עפוקיראון ת שכונת

כללה מבני שיכון , שאומצה לתכנית המתאר, סכימת הבינוי הכללית .נופיםאדריכלים ו, חברתיים

שיושמו בשנות  ,טוריים גדולים סביב חצרות פנימיות והושפעה מאותם רעיונות חברתיים

 גרמניהב, ומדגמים עירוניים מודרניים שפותחו בהולנד ,השלושים במעונות העובדים בארץ

   .לאחר מלחמת העולם השנייה, אנגליהוב

  

בניסיון לבחון , מלחמת העולם השנייהשחודשו לאחר  CIAMפרויקטים אלו עלו לדיון במפגשי 

י "ומצו מודלים אילו עא ,בחלקם. 7ת המגוריםמודלים חברתיים וליישמם בתכנון העירוני ובסביבו

, למרות המודל האורבאני הזהה שיושם בארץ. האנגליות New Towns -כדוגמת ה אגף התכנון

שדר " (טיפוסים קבועים"מבני המגורים בערים ובשכונות החדשות עוצבו בסגנון מודרניסטי כ

2000.(  

  

שיכון אופקיים ואנכיים המקיפים חצרות  במקבצים של בנייני 8נתחמו השיכונים בשכונת קיראון

 הוכנה ,השכונה של ןראשותכנון הה שלבב. פנימיות סביב פארק מרכזי וללא תנועת כלי רכב

באופן יותר . ונקבעו היעודים השונים בשטח )א66מ "ולאחריה תמ 66מ "תמ( כללית בינויתכנית 

בן  סקר שבצע י"עפ, השכונהתכנון בנייני הציבור בשטח  על רכיטקטוניתעבדה הוועדה הא, פרטני

  . 9 )1-2 יםראה נספח(תושבים  10,000בת לשכונה  1963בשנת  "יחידת שכנות"סירא ל

  

הסוציולוג . שהחלה בתחילת המאה העשרים רבת שניםהיסטוריה  "השכנות יחידת" מודלל

, לתכנון אזורי של עיריית ניו יורקלאגף ח "דו 1929בשנת  שיגה Clarence Perryהאמריקאי  

 העוסק בפיתוח והדגמת גישה שונה לתכנון העירוני במטרה לפתור את בעיות העיר הגדולה

(Perry, 1974) . הנחת היסוד שלPerry דפוס החיים בקהילה הכפרית המסורתית על  ..." :הייתה

ר אליו שואפת העיר מהווים אידיאל אש, יחסי הקרבה ותחושת הזהות והשייכות בין תושביה

 הבסיס היא  המדומה לכפר קטן השכונה, על פי תפיסתו זו .)1991, אדמתי קלוש(" המודרנית

הפיסי והחברתי של העיר ותכנונה חייב לענות על צרכי המשפחה המודרניים ובו בזמן להבטיח את 

  . 10מרחבבתחושת הנוחות 

  

                                                 
אשר ו  Henry Wright) -ו Clarence Stein :המתכננים( 1929בשנת  נבנתהש, סיר'שבניו ג Radburnכדוגמת העיר  7

העיר הוגדרה ". פיתוח קרקע רציונאלי: "תחת הכותרת 1930השלישי שהתקיים בבריסל בשנת   CIAMעלתה לדיון במפגש 
רעיון . כניסיון לתכנן עיר גנים אנגלית תחת שיטות ברורות ומובחנות ועם רעיון הפרדת התנועה כחלק מהגישה ההוליסטית

ותנועת הולכי הרגל בצידם האחורי לצורך הבטחת  ית בקדמת הבתים ברחובות ללא מוצאמוטור הפרדת התנועה יצר תנועה
  . ביטחונם של הילדים

מכאן ההגדרה . שהגדירו את מרחביו הפנימיים ואת יחסו למרחב החיצוני, סביב כל שיכון נבנו גדרות או קירות תומכים 8
 ".מתחם"
 ).1959, גליקסון(משפחות  400. בנות מקסתושבים עם יחידות משנה  10,000-5,000- הרשמית תוכננה ל" יחידת השכנות 9

המרחק אל מבני הציבור , ס הוא מוקד השכונה ומרכז את חיי הקהילה"ביה. 1: על פיהפרי התבסס על גישה קהילתית  10
טבעת היקפית של דרכים לתנועה מוטורית המגדירה את גבולות . 2 ס לא יעלה על חמש דקות הליכה מבתי התושבים"וביה

מיקום מרכזי קניות . 4. רשת היררכית של דרכים פנימיות שמבטלת כניסה לא רצויה של כלי רכב לתוך השכונה. 3 השכונה
 יות מיועדצריך להמהשטח  10%. 5 ). בכניסה לשכונה או בטבעת ההיקפית שלה כדי למנוע כניסת כלי רכב לפריקה וטעינה

 .ומרחבים פתוחים כדי לעודד מפגשים בין התושביםלפארקים 
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בשנת  CIAMבמפגש השמיני של  עלתההו, על בסיס רעיונות אלו "עיר מודרנית"דוגמא לתכנון 

 new town (1947)העיר בכנס הוצגה . נוימן. ובראשם א אדריכלים מישראל חוו נכב 1951

Harlow  המכילות במרכזן מבנים קהילתייםמוגדרות " יחידות שכנות"התבסס על  אשר תכנונה .

ההשפעה על , אונו עם זאתבקרית . י אגף התכנון לאחר קום המדינה"דגם תכנון עירוני זה אומץ ע

  .שלה ולא בתכנון הפיסי של הבנייניםהשכונה ניכר רק במבנה התוכני 

  

בשנות  ישראל לוטןהמתכנן האדריכל  י"תואר ע של שכונת קיראון" יחידת השכנות"תכנון  רעיון

  11 :השישים

, תוכננו תוך קיום קשר ביניהם לבין המרכז הצירי באמצעות דרכי גישה רגליות המגורים אזורי"

לפי ....ללא חציית כבישים ראשיים, שטח נוי דרךמתנקזת בכיוון אל הציר  הפנימית  כשהתנועה

מסלולי  4רשת דרכים בעלת . מבניה את" קיראון" חברתעקרון זה תוכנן גם השטח עליו מקימה 

מבלי לחצות את שטחי , עוקפת את השטח באמצעות טבעת ,מרכזיאי תנועה הנפרדים בידי 

כשהם מסודרים בקבוצות סביב גן פנימי או רחבת , טבעת זו לאורךהבניינים ניצבים . המגורים

, כשהם מוליכים כולם לגן מרכזי, להולכי רגל מקשרים בין קבוצות בניינים אלה שבילים. 12חנייה

 יוכלותושב , לד יוכל אפוא לצאת מביתו ולהגיע לבית הספרי. קשור לציר מרכזי, מצדו, שהוא

 מעברבמקרה ושירותים מסוימים יימצאו . להגיע לכל מקום בשטח מבלי לחצות כבישי תנועה

 באנגליההיות ומחקרים שנערכו . יותקנו מעברים עיליים או תת קרקעיים אליהם, לכביש הטבעת

מגיעים  התאונהגילו שבעיר מגודלה של קרית אונו המתוכננת מקרי , על תכיפות תאונות הדרכים

תכיפות התאונות תהה  שכאןההבטחה  על" קיראון"הושם דגש מיוחד בתכנון , בשנה 150 -ל

  ".אפס

  

בשנות  מגוריםלשכונת מוצלח כמודל , של שכונת קיראון תפיסת התכנוןאת במעט להמחיש  בכדי

 -צבורייםשירותים  המכילה בתוכה, עצמאית" יחידת שכנות"המתבסס על מודל ( יםהשיש

לקבוע הנחיות תכנון ) שנה לאחר בנייתה 15( ,1979בשנת  כי בבואה של המועצה נזכור, )קהילתיים

  :13הבאותההנחיות  ונקבע, ")הירדן עבר"היום (המערבית לשכונת קיראון  לשכונה

  

  :גנון הדומה לשכונת קיראון כאשר הדגש עלבס ל"את השכונה הנ לבנות יש  .א

  .רווח גדול ירוק בין הבניינים .1

  .פארק מרכזי .2

  .רכבשטחים פנימיים סגורים לתנועת כלי  .3

  .העתבתים אשר ניתן יהא להרחיבם בבא  .4

 .מקומות חנייה במידה מספקת .5

  

                                                 
  .ארכיון לוטן 1963אוקטובר  2לוטן ידיעון קיראון מס . מאת אדריכל י, "קריית אונו בתכנונה" 11
  הדגשה שלי 12
  ).ישראל לוטן: המתכנן, אשר דר: ראש המועצה( א"ק.מ.ו.א, 66מ "תיק תמ, 28.3.79מתוך פרוטוקול ישיבה מיום  13



16 
 

  "קבוצת המגורים"רעיון  1.1.2. ב

  

בראש הצוות עמד (י צוות אדריכלים ויועצים "ע 1972נולד בשנת " מגוריםקבוצת "המונח 

מטרת המחקר . המכון לחקר הבנייה והתעשייהמטעם על מחקר  בדשע, )האדריכל שמואל יבין

המחקר בדק עשר קבוצות שנבנו . הייתה להציע הנחיות פרוגרמאתיות לתכנון מתחמי מגורים

מתחם  ןהביני, וקריית אונו כפר שלם, נווה שרת, בם והשישים ברמת אביבסוף שנות החמישי

  .רימוןשכונת קיראון ו

  

 הצורה האחת הייתה העמדת בניינים. הובחנו שתי צורות של בינוי, בקבוצות המגורים שנסקרו

 –והשנייה  )1.1.3.1 ראה תת פרק –מודל המסרק בזיקה ל( לרחוב כאילו היו בניינים בודדים בניצב

 ראה תת פרק –מודל טחנת הרוח בזיקה ל( ריכוזם סביב חלל מרכזי משותף המשמש מוקד

יצרה קבוצה , מתחם קיראון אשר מאפיינת את השנייה צורת הבינוי, י המחקר"עפ. )1.1.3.1

צורה זו . ייחודית ואפשרה לתכנן את השטח כך שהחלל המרכזי נותר פתוח לרווחת הדיירים

חוות י "עפ, טרחה זו היו שוויםיתרונותיה המושגים אולם  ,ום הבעלותאומנם גרמה קשיים בריש

  .דעת החוקרים

  

שטח פתוח מרכזי בקבוצה מאפשר ריכוז ילדים ": אחת המסקנות החשובות של המחקר הייתה כי

במקרה ושטח זה חסר הרי פעילות המבוגרים כמעט . ומבוגרים ומעודד פעילות משותפת ביניהם

יותר פרטנית של מתחם קיראון העלתה כי במתחם קיימת הזדהות קבוצתית בדיקה ".. נעלמת

הפעילות במקום רבה והחצר המרכזית מלאה , )השכונה" (קיראון"חזקה עם כל האזור הנקרא 

החנייה מרוכזת בקצוות הקבוצה ואינה מפריעה וחלק גדול משטח הקרקע  . בפעילות רוב היום

גם גן הילדים מתקשר היטב . ום מנוחה למבוגריםפנוי ומשמש כמקום משחק לילדים וכמק

   .לקבוצה

נראה שזוהי דוגמא מוצלחת לקבוצת " : קיראון נכתב" קבוצת המגורים"ולסיכום המחקר על 

  ).1980, יבין("מגורים
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. "בית גדול –ומכל עיר , עיר קטנה –עשו מכל בית "

)Aldo Van Eyck( 

מתוך (הזמנה להרצאה של גליקסון ) 1957:  ( 6.איור ב
  )א"ק.ה.א

Figure B.6:  (1957) Invitation to a lecture by Glickson.   

  
  
 

  

   מרכיבי השכונה 1.1.3. ב

  ומקורות ההשפעה חברתי-המרכיב הרעיוני 1.1.3.1. ב

  

בטאה רוח חדשה שהחלה להתפתח לחברה עירונית בעלת גוונים רבים ונבנתה שכונת קיראון 

, באר שבע, בסוף שנות החמישים עם הקמתן של השכונות לדוגמא ברמת אביבבשכונות המגורים 

מעבר מחברה קולקטיבית לחברה תחלת הה. בקרית גת 14חיפה והשכונה הניסיונית של גליקסון

יחידת . "שיכון הציבוריב סמן את דרכוהחל ל ,השואפת לאיכות חיים גבוהה יותר 15צרכנית

את השינוי שדרשה  אפשרה, אדריכליים ונופיים, חברתיים שתכנונה כלל היבטים,  "השכנות

  .  )1991קלוש אדמתי ( יבה קהילתיתאיכות חיים בסב –החברה להשיג 

  

מנהל מחלקת התכנון , ארטור גליקסון

תכנון  עלבאגף השיכון השפיע רבות 

במחצית  השכונות החדשות שקמו

ומחקריו  ,השנייה של שנות החמישים

והרצאותיו היוו מקור השראה 

 ,כאמור .ולראשי הערים למתכננים

בקריית אונו גם קרה  ניתן להניח שכך

  ). 6.באיור (

יחידת המגורים " :במאמרו

כתב  1965בשנת " האינטגראלית

  :גליקסון

הגה " יחידת מגורים"את המושג " 

הוא הגביל את השימוש . קורבוזיה

, עצומיםלרעיון של גושי מגורים 

המכילים הרבה טיפוסי דירות 

הרעיון בדבר מיזוגם . ומוסדות ציבור

של סוגים שונים של תושבים ביחידת 

שכנות הכוללת מינים מרובים של 

גושי מגורים ובתים פותח בצורה 

היא ניסיון למלא אחר  תיחידת המגורים האינטגראלי" "...י עיריית רוטרדם בפנדרכט"מעניינת ע

זה ניסיון לעקוף את הקשיחות של . איחוד בתוך רב גוניות –ניות הדוחקות ביותר הדרישות העירו

וניותם המייצגת את רב גו, ת שכנות מגוונתי יצירת יחיד"וניות של בנייה המונית עג-והחד האכלוס

   .)1967, גליקסון(" של התושבים

                                                 
בראש . באגף הוקמה יחידת תכנון והונח הדגש על התכנון הכולל. העמד דוד טנ והוקם אגף השיכון בראש 1953בשנת  14

  .היחידה עמד גליקסון
15 Joan Ockman בהקדמה לספרה :Architecture Culture 1943-1968  האדריכלות מציינת כי אם הקליינט המייצג של

 better living trough - הרי שלאחריה היה זה מעמד הביניים שסמל את ה, המודרנית טרום המלחמה היה מעמד הפועלים
technology “ומחברה מהפכנית לחברה צרכנית הנהנית מחיי מותרות ושואפת   ,שהסיט את הפוקוס מהייצור לצריכה ושווק

 ).Ockman, 2000. (ספקו אותםלסטנדרטים גבוהים יותר ולמקומות פנאי שי



18 

תכנית הבינוי של  קיראון )  1962
  )א"ק. ה.מתוך א

Figure B.9:  (1962) The Kiron 
construction plan, LOP 66 

 -ו Bakema Jacob האדריכלים

". התרומה ההולנדית: "והוא קרא לו

חזיתותיהם הארוכות יופנו לכוון 

) 7.באיור (קומות  3-4יועמדו בתים בני 

נים סביב חללים העמדה זו יצרה מב

את הסדר עם החופש ולעצב מרחב עירוני מוגדר 

י חיזוק "הן ע, עיצוב הסביבה חייב להיות מכוון להעצמתם של החיים

סביבה -שורשיהם באמצעות הסדרים תפקודיים טובים יותר והן על ידי העלאת הזיקה של אדם

אינטגרציה זו של בחינות תפקודיות ורוחניות של מבנים סביבתיים 

. ש"ל רבים מהמתכננים שעסקו בבינוי ערים לאחר מלחה

 The" :שעסק בנושאואשר  1953

מתוכננות על ציר ראשי  18"ת שכנות

הסדר הרתמי של יחידות בסיסיות  והדרישה לקוהרנטיות ומובחנות עמדו בבסיס התכנון העירוני באותן השנים 

י הוועדה "שהוצגה לראש העיר ע, הוטמעה בתוכנית השלד של קריית אונו
חולקה קריית אונו המורחבת לשמונה יחידות שכנות שמוקמו לאורך 

 "חוט השדרה

1962: (9.איור ב
מתוך א( 66מ "תמ

) The Kiron 

 

סכימת 

Figure B.7: 
Diagram of the

סכימת טחנת : 8.איור ב
  הרוח 

Figure B.8: Diagram of 
the windmill  

. מתוך א(א 66מ "תמ: 10.איור ב
  )א"ק.ה

Figure B.10: LOP 66A  
  

האדריכלים ובמיוחד עם םהמתכננים ההולנדיבין גליקסון לבין 

AldoVan 16  ,והוא קרא לו נוצר בעקבות מחקריו האקולוגיים

חזיתותיהם הארוכות יופנו לכוון , שבכדי שהבניינים ימצאו במצב אקלימי מיטבי

יועמדו בתים בני  -בכיוון האנכי הדרוש לעיצוב המרחב העירוני 

העמדה זו יצרה מב). 10.באיור (כפי שקרה בתכנון הסופי של שכונת קיראון 

את הסדר עם החופש ולעצב מרחב עירוני מוגדר " ליישב"ניסיון ב") קבוצות מגורים

עיצוב הסביבה חייב להיות מכוון להעצמתם של החיים" .... "סוגר

שורשיהם באמצעות הסדרים תפקודיים טובים יותר והן על ידי העלאת הזיקה של אדם

אינטגרציה זו של בחינות תפקודיות ורוחניות של מבנים סביבתיים . למישור של חוויה נפשית

  ). 1967, גליקסון" (היא נושא האומנות

ל רבים מהמתכננים שעסקו בבינוי ערים לאחר מלחההאדריכלים ההולנדים השפיעו ע

1953בשנת    CIAM 9במפגששעלה  תכנון העיר רוטרדם

Charter of Habitat" ת שכנותויחיד"שמונה על בסיס  עיר הציג תכנון

 הכוללתבנייה ו) שהכיל את מבני הציבור העירוניים

המהווים נקודות  רבי קומותעם ( טיפוסי מגורים שונים

את גודל המשפחות המיועדות ואת  ןבתוכ

הפן . )11.באיור ( הצרכים הקהילתיים הדרושים להן

, תטיים וצנטריפוגלייםאסעל עקרונות 

בשביל להשיג הפנייה למרחבים " טחנת רוח

ניתן .  (Mumford 2000)האין סופיים של הפולדרים 

, )9.באיור ( 66מ "לראות השפעה זו על מערך הבינוי בתמ

איור (מתחם קיראון שהזיכרון היחיד ממנו נותר ב

                                         
  . בברלין 1965בספטמבר  Team10בכנס של  Van Eyckגליקסון היה אורחו של 

הסדר הרתמי של יחידות בסיסיות  והדרישה לקוהרנטיות ומובחנות עמדו בבסיס התכנון העירוני באותן השנים 
  66מ "י שניתן לבחון בתמ"כפ, ומכאן ההשפעה על תכנון שטח הפיתוח של קריית אונו

הוטמעה בתוכנית השלד של קריית אונו, כפי שנראה בהמשך, ההשפעה ההולנדית
חולקה קריית אונו המורחבת לשמונה יחידות שכנות שמוקמו לאורך , כמו בתכנית העיר רוטרדם. 1964
  .קמו בנייני הציבורעליו מו

חוט השדרה"ציר 

 

סכימת : 7.איור ב
  " מסרק"ה

Figure B.7: 
Diagram of the 

בין גליקסון לבין  הקשר

AldoVan Eyck 

שבכדי שהבניינים ימצאו במצב אקלימי מיטבי, במאמריו טען

בכיוון האנכי הדרוש לעיצוב המרחב העירוני ו ,דרום-צפון

כפי שקרה בתכנון הסופי של שכונת קיראון (

קבוצות מגורים(פתוחים 

סוגראך לא מ, היטב

שורשיהם באמצעות הסדרים תפקודיים טובים יותר והן על ידי העלאת הזיקה של אדם

למישור של חוויה נפשית

היא נושא האומנות, 17בסדר ריתמי

  
האדריכלים ההולנדים השפיעו ע, אמורכ

תכנון העיר רוטרדם המחקר על

Charter of Habitat"

שהכיל את מבני הציבור העירוניים(

טיפוסי מגורים שונים

בתוכ וששילב ,)ציון

הצרכים הקהילתיים הדרושים להן

על עקרונות  הפיסי התבסס

טחנת רוח"במערך דמוי 

האין סופיים של הפולדרים 

לראות השפעה זו על מערך הבינוי בתמ

שהזיכרון היחיד ממנו נותר ב

  ).10.ב

  

  

                                                
גליקסון היה אורחו של  16
הסדר הרתמי של יחידות בסיסיות  והדרישה לקוהרנטיות ומובחנות עמדו בבסיס התכנון העירוני באותן השנים . הדגשה שלי 17

ומכאן ההשפעה על תכנון שטח הפיתוח של קריית אונו
ההשפעה ההולנדית 18

1964הארכיטקטונית בשנת 
עליו מו" עמוד השדרה" ציר 
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עם מבני  שוניםבקש לשלב טיפוסי בנייה , גליקסוןי ההולנדים ו"עפ ,בתכנון הכולל חברתיה הרעיון

והשפעתם בהעשרת  המגוון והניגודיםחשיבות העצמת את  להדגישו ופיתוח נוף מורכב ציבור

רוח חדשה שהחלה  יצרושנועדו לחברה עירונית בעלת גוונים רבים   ערכים אילו. רחב האנושיהמ

 של  צעירה זרםאת ה ,בין השאר, וביטאו בסוף שנות החמישיםלהתפתח בשכונות המגורים 

הזרם של  מוצאדת הנקו. (Strauven, 1998) 19"סטרוקטורליזם האדריכלי"ה: הברוטליזם החדש

הייתה השאיפה לאדריכלות בהירה ומובחנת המסוגלת להתמודד עם עושר החוויה הסטרוקטורלי 

לפיה הוכפלו יחידות , "צורנית"ה התפתחה הגישהההולנדים אצל ". חיים תוך השתנות"של 

שזכו למשמעות רק הודות היותן חלק  ,בסיסיות ויצרו סטרוקטורות הפתוחות לגידול והשתנות

  Strauven,1998 (.20( ממכלול

  

העמדת , קיראוןרות או השפעות מיובאות על תכנון שכונת בין אם היו אלה השפעות מקומיות ישי

אפיינה את סכימת הבינוי , ורחובות כיס ללא מוצא" טחנת הרוח"י סכימת "הבניינים עפ

ראה תת פרק ( 1962. י וועדת התאום של משרד השיכון בנוב"הראשונה בתכנית הבינוי שאושרה ע

, הדירה ליצירת בנייןהכפלת : מוכפלותסטרוקטורות רמות שונות של הכילה התכנית . )2.3.4.ב

 ,חצרות ירוקות בשילובכל זאת והכפלת המתחם ליצירת השכונה ,  הבניין ליצירת מתחםהכפלת 

רבי קומות  חמישהעם  נוי סביב פארקבמערך ב רבים ים ציבורייםשימושו שונים טיפוסי בנייה

ך בתו בנועד לאפשר תפקוד טו, בסדר ריתמי חזרתיהעמדת המתחמים . המהווים נקודות ציון

בניגוד , במתחם קיראון  .המתכנניםדעתם של י "עפ, התושבים אליה זיקת העצים אתלו השכונה

שאף תרמה  'Unite-אומצה לבניינים זהות אדריכלית מובחנת בהשפעת ה, למתחמים האחרים

   .ולהעצמת הניגודים ולעושר החוויות שהתקיימו ב

  

נקודת , הווה נקודת מפנה בתכנון העירונייש מודרני תכנון העמידל 66מ "תמלמרות רצונה של 

בסוף , עקב כך .לפיתוח עתידי פוטנציאלהעדר ו הישוב הקייםמ פיסיה ניתוקה התורפה הייתה

של הוועדה הארכיטקטונית בראשות  להתחלת פעילותהובמקביל לתהליכי אישורה , 1962שנת 

                                                 
הסטרוקטורליזם בארכיטקטורה של שנות השישים כלל זרמים שונים שנבדלו בהתייחסותם לאספקטים השונים של המערכת  19

, טאומן( Tanga- ו Smithsons - י ה"המגה סטרוקטורות ע: והצד הטכנולוגי  Van Eyckי "הצד ההומני יוצג ע: המבנית
שבמרכזה עמד מושג מופשט של , ביקורת על הגישה הפונקציונאלית של לה קורבוזיה בבסיס הסטרוקטורליזם עמדה). 1978

שאבדה את היכולת לספק תשובות , עם צרכיו הבסיסיים שמתבטאים בפונקציות שיש להן ביטוי חללי מוגדר" אדם טיפוסי"
הנושא המרכזי של , זהכנגד . שנוצרה לאחר מלחמת העולם השנייהלמקומו של האדם במציאות העירונית  רלוונטיות

  . הסטרוקטורליזם עסק במורכבות
פרויקט שאינו יוצא (מתכננים רכטר וזרחי שיכונים טרומיים במצפה רמון ) ואולי בהשפעת הסטרוקטורליזם( 1958בשנת  20

 .במטרה ליצור מקרו אקלים באזור המדברי, בצפיפות גדולה יותר, י סכימת טחנת הרוח וסביב שטח פתוח"עפ) לפועל

 ,Risselada &Van den Heuvel)מתוך (רוטרדם , מחוז אלכסנדר פולדר) 1953: (11.איור ב
2006 Figure B.11:  (1953) Alexander Polder District, Rotterdam   
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  דוגמאות לתכנון מתחמים מעגליים: 12.איור ב
Figure B.12: Examples of circular complex designs 

 

ח "כתבו השניים בדו כך .שינויים בה החלו להתבצע, )2.4.2.פרק ב ראה תת( כרמי. דנציגר ור.י

והתפתחות קרית אונו עברו שלבים שונים  תכנון" :לראש המועצה ערב כניסתם לתפקיד שמסרו

למרות היוזמה שמגלה ראש המועצה בפתוח ושפור מראה . רדיקלי שינויודמותה ומהותה עוברים 

בזמנים שונים ובקנה , שלד ומהווה טלאי על טלאי של תכנונים שונים ללאהמקום נשארה העיר 

  . 21...מידה שונה

  

כפי שנראה בפרק . אלף תושבים 70,000כרמי ודנציגר נתבקשו לכתוב תכנית שלד לעיר בת 

 "ציר עמוד שדרה"לב העיר על הוועדה הציעה לתכנן את , ההיסטורי הדן בתכניות העיר השונות

שמונה  לתכנן) ומערב-מזרח(בנייני הציבור המשמעותיים ולצידיו  למקם אתלאורכו , )דרום-צפון(

את השכונה החדשה  בתוכן הכוללות )העיר רוטרדם סכימת התכנון שלבדומה ל( "יחידות שכנות"

י רגל ויאבד את מטרותיו שלימים יתוכנן כציר הולכ, ציר חשוב זה. קיראון והשכונה הוותיקה

 קריית אונוהישוב הישן לישוב החדש ואת הקשר בין נועד לחזק את הקשר בין , המקוריות

  . לישובים סביבה

  

 "טחנת הרוח"סכימת . "המסרק"בסכמת  "טחנת הרוח"התכנית החדשה החליפה את סכימת 

 אזורי חנייהמלווים במספר כבישים פנימיים  שכונהשולבו ב, בנוסף .נותרה רק במתחם קיראון

שינוי מהותי . נותר, רעיון הפארק הגדול המאחד בין המתחמים. שהחליפו את רעיון רחובות הכיס

כימה סה –כאן אומצה לראשונה סכימה חדשה . לוי אשכול . נוסף נראה בבינוי לאורך שד

כפי שיושם בתכנון שכונת  סביב חצרות פנימיות המוקף בכביש טבעת מעגלי בינוי – 22המעגלית

  .)12.באיור (רימון ומתחם בר יהודה 

  

  

  

  

  

                                                 
  ."הוועדה הארכיטקטונית"תיק  37מיכל , א"ק.ה.א ,"ח על קרית אונו"ראשי פרקים לדו: "מתוך21 
באנגליה   Sheffieldבעיר  Park Hillשכונת מ, ככל הנראה, המתחמים החדשים שתכנן לוטן הושפע המודל המעגלי של 22

מודל זה הושפע מהברוטליזם המוקדם של אירופה .  Ivor Smith, Jack Lynnי האדריכלים "עשתוכננה , 1960בשנת 
תוכנית  - בתכנית שהגישו למתחם הגולדן לן  שעלו לראשונה Alison& Peter Smithsonומרעיונותיהם של האדריכלים 

הרצון ליצור  -הייתה משמעות נוספת , מעבר להיותה מורפולוגיה מעניינת, לצורה המעגלית. בפרס השני 1951שזכתה בשנת 
  . מבודל סביב חצרות ירוקות גדולות עם פרטיות מרבית מקום

 

  שכונת רימון קריית אונו) 1966(
  אדריכל ישראל לוטן

מתוך עיזבון ( 1965מודל משנת 
  )האדריכל ישראל לוטן

 

  יהודה- מתחם בר) 1965(
, אדריכל ישראל לוטן

שנות השבעים :צילום
  )א"ק.ה.אמתוך  (

 

Park Hill, Sheffield, England (1960) 
Architects: Ivor Smith, Jack Lynn 

  )1966Banhamמתוך  (
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השיח העולמי שהחל להתפתח בשנים אלה סביב נושא המגורים חלחל , כפי שעולה בתת פרק זה

על בסיס רעיונות חברתיים מוקדמים ובהשפעת . השיכון אגףלתודעת האדריכלים הישראלים ו

, בסוף שנות החמישים ,שהציגה 66מ "תמה נולד  Team10וצעירי  Le Corbusierעבודותיהם של 

של שכונת  מרחב הגדוללחלק את השאפה תכנית זו . "טחנת הרוח"סכמת  –מודל מגורים חדש 

מבני  ,טיפוסי בנייה נוספים ולשלב בתוכה חצרות פנימיותסביב  מובחנים םמתחמיתתי ל ,קיראון

  . בפיתוח נוף מורכציבור בשילוב 

  

לא ספקה , 66מ "א שעוצבה בתחילת שנות השישים במטרה לשפר את תמ66מ "תמ, במבט לאחור

. אותם בקש לוטן להשיג בתוכניתו הקודמת, הן האדריכליות והן הנופיות, את אותן האיכויות

, זורי החנייה שהחליפו את רחובות הכיס בסכימה הראשונהתוספת הכבישים הפנימיים וא

שנועד להבטיח את גבולותיה המובחנים של השכונה ולשמור , הפחיתו מחשיבותו של כביש הטבעת

מתחם קיראון ששמר על  הסכימה המקורית של טחנת , למרות זאת. על בטיחותם של הולכי הרגל

בהשוואה למתחמים האחרים  קת התושבים אליוהצליח לשמור על תפקוד טוב יותר ועל זי, הרוח

 יםמעבר לכך שהגדירה במתחם חלל, "טחנת הרוח"סכימת , כפי שניווכח בהמשך. בשכונה

י פיתוח נוף מורכב "אפשרה להעצים את ערכיו החברתיים ע – ים ומתוחמיםבהיר יםפנימי

 ". רחובות באוויר"וחיבורם של הבניינים ב

  

הייתה בין השכונות הראשונות  השכונה: ותרוערכיה נמרבית , למרות השינויים שעברה התכנית

קבוצות (מתווכות " סטרוקטורות"שאמצה את התכנון הכולל תוך שהיא משכללת אותו ב, בארץ

קבוצות . של קריית אונו באותן השנים שהפכו לסכימה המקובלת בתכנון העירוני, )המגורים

העלאת ל לתרום בכךו בין העיר לבית הבודד –ר בין רשות הכלל לרשות הפרט המגורים באו לגש

  . בהן איכות החיים
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: צילום(ח בגבעתיים "שיכון עובדי קופ) 1955: (13.איור ב
  )2009 נעמה ציזר

Figure B.13: (1955) The Kupat Holim employees 
neighborhood, Givatayim   
  

  סכימת הנוף 1.1.3.2. ב

  ל וחורשת האורנים"פארק צה

 ליפא יהלום ודן צור: אדריכלי נוף

ס "מבנים בהמשך לביהבחלקו הצפוני נבנו . הטופוגרפיה במצב המקורי. טוב: מצב השתמרות

על תוואי השבילים , לפני כשלוש שנים ,שבילי הכורכר כוסו באספלט. חלו שינויים בצמחייה. שרת

  .העצים הבוגרים והשיחים המקוריים קיימיםרוב . המקורי

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  .מקומי: רמת שימור

  

לא נשא עמו , בשנים הראשונות לאחר קום המדינה ,תפקידו של עיצוב הנוף בשיכון הציבורי

של פעולת השיכון והפער בין הידע ההיקף הרחב . משמעויות נוספות מעבר להיותו כלי לעיצוב גנני

בראש אדריכלות הנוף בשכונות המגורים  לא העמידו את, זמןוב מימוןהמחסור בשנרכש לבין 

בעשורים הראשונים  דריכלות הנוף בארץלמרות ההיסטוריה המפוארת של א. 23סדרי העדיפויות

תפקידו בשנות  –בים בקיבוצים ובמושוהן  בתכנון שכונות עירוניותהן  ,2024- של המאה ה

לא , לחיזוק הקשרים החברתיים בשיכוןועיצוב החלל הפתוח  ,היה לספק ריאה ירוקההחמישים 

  . נלקח בחשבון

  

בכך לרשות הדיירים ו איכויות בנייה גבוהותהעמידה , שייסדה את שכונת קיראון, חברת קיראון

 התכנוןדוגמא בולטת לתפיסת . ציבורישחררה את הסטנדרטיזציה שאפיינה את התכנון ה

תכנון המרחב הציבורי של על שהופקד , צור-משרד אדריכלי הנוף יהלוםהייתה בהעסקת , החדשה

השיכונים  הנוף של להשכונה וע

הויתור על תצורות . שהרכיבו אותה

, לחלקות גדולות איחודםרחוב רגילות ו

לעצב חללים פתוחים בקנה מידה  אפשר

  . רחב

  

שהחלו את דרכם , ליפא יהלום ודן צור

היו , המשותפת בתחילת שנות החמישים

בין אדריכלי הנוף הבולטים שעסקו 

בעיצוב נוף שכונות המגורים לאחר קום 

אחת העבודות הראשונות . 25המדינה

הייתה בעיצוב , שלהם בשיכון הציבורי

ח בגבעתיים "הנוף של שיכון עובדי קופ

                                                 
  .3מ "ע, 1973יולי , 1. מס, נרים והארכיטקטים'אגודת האינג, אדריכלות, "דיון על נושא שכונות מגורים" 23
עם זאת , הניסיון שהצטבר בעיצוב נוף בשיכונים לפני קום המדינה היה משמעותי יותר מזה שיושם בתחילת שנות החמישים 24

שהוקמה בשנות , אחת העבודות היפות באדריכלות נוף בשיכון מגורים נמצאת בקרית מאיר בתל אביב. מצומצם בהיקפו
ליפא יהלום . צוב הנוף של קריית מאיר הופקד אדריכל הנוף יחיאל סגלעל עי. ד"השלושים ביוזמת דיזנגוף לדיור רופאים ועו

עיצוב הנוף בקרית מאיר הוא אנטי . אצל סגל וכשנתיים לאחר סיומה של הקריה הצטרף למשרדו כשותף, באותה העת, עבד
תכנון (ח בגבעתיים"ופכדוגמת שיכון עובדי ק, צור בשיכוני מגורים לאחר קום המדינה- תזה לשפת עיצוב הנוף שפיתחו יהלום

  ).לוטן. תכנון י(ושכונת רימון בקרית אונו ) רובינסון. שלגי וא.י
) השכונה לדוגמא(רמת אביב ב , 1958רמת יוסף בבת ים , 1955ח בתל אביב "שיכון עובדי קופ, 1954רמת אביב א  25

 .ועוד 1960שכונה ד בבאר שבע , 1960
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  )מתוך ארכיון אדריכל הנוף דן צור 1966דן צור : צילום היסטורי(ל "פארק צה) 1966:  (14.איור ב
Figure B.14:  (1966) Zahal Park  

  

התבססה על פיסול של גבעות תכנית הפיתוח . )13.באיור ( שתוכננו על פי מודל המסרק) 1955(

ובקיבוצים שהוקמו  ח"בדומה לגבעות הקטנות שפסלו בשיכון עובדי קופ. 26הכורכר הטבעיות

מות שבילים ומקו, "הרים וגבעות"פארק דינאמי עם , בלב השכונה, עיצבו יהלום צור, בשנים אילו

  . )15.ב, 14.באיורים ( אינטימיים למנוחה

  

, תוכננה חורשת אורנים פורמאלית, דונם 5 - על חלקה בת כ, מדרום מערב ל"צה פארקלצד 

חורשת האורנים , צור-בשביל יהלום. )17.באיור ( מנוגדת לקווים הטבעיים שאפיינו את הפארק

לפני (ל  ומתחם קיראון "שיכון צה –חשובים בשכונה בין שני שיכונים  סמלה מקום המייצר גבול

  .)הוותיקים התושביםלרווחת , רנים חמישה מגרשי פטנקבין  האו יים הותקנותכשנ

  

על הדופן המערבית . ת תכנון הנוף בשכונהשפכאומצה  ותגבול ליצירת תגיאומטריה תפורמאליוה

. עוצבו מרחבים ישרים שיצרו חיץ פיסי בין השיכון לפארק ,ל"היכן שנקבעו הכניסות לשיכון צה

  .על אחד מהם נבנה גן ילדים

  

בעבודתם של פתח התל שהחלאת אותו עולם דימויים  הל ביטא"פארק צהסכימת הנוף ב, כאמור

הפארק נועד , מבחינת השקפת עולמם החברתית. ליפא יהלום ודן צור מאז תחילת שנות החמישים

בשכונה ולהיות מרכיב חברתי דומיננטי כמו בשיכון עובדי ) קבוצות המגורים(לאחד בין השיכונים 

  .ח ובקיבוצים"קופ

  

                                                 
י קרני השמש ובאופן שלקח בחשבון את היטלי "זה לזה במרחקים מחושבים עפ י מודל זה בתי השיכון ניצבו מקבילים"עפ 26

 .הצל
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  מתוך ארכיון , 1966דן צור : צילום היסטורי.  (ל"ל  לצד שיכון צה"פארק צה) 1966: (15.איור ב
  )אדריכל הנוף דן צור

Figure B.15:  (1966) Zahal Park, near Zahal neighborhood  

  

  

הזדמנות : "כתבה הסופרת מיכל שלו בספרה, על חווית הילדות הנופית שלה בשכונת קיראון

, אבל הוא עדין היה גדול, יראה לה עתה קטן יותר 27היא חשבה שאולי הפארק"… " :למשהו טוב

 שבילדותה נסכו בה הרגשה שהיא, רחב ידיים ומרשים על גבעותיו העגולות העולות ויורדות

לפרוש ידיים לצדדים ולרוץ למטה אל , הילדים נהגו לעמוד על הפסגה. נמצאת על ירח ירוק וקירח

ולפעמים פשוט זרקו את עצמם , ד רגע יעופוותחושת המהירות הצמיחה להם כנפיים ובעו, הבקעה

  ).2008, שלו". (על הדשא והתגלגלו כל הדרך למטה

  

  

  

   : בזמן הקמתה ב על תכנון הנוף בשכונהכתיהלום  הנוף ליפא אדריכל

מאפשרת לתכנן את החללים בין הבניינים כך שיהיה , גבוהה בשנים האחרונות לבנייההנטייה "

ביניהם ולהשקיף במרחבים בהם יכולים פעוטות לשחק ולהשתעשע מבלי לגרום דאגה  לנוענוח 

עצים וכרי דשא תוך התחשבות ואיזון , ליצור נוף של חורש, במרחבים אלה, אפשר. להוריהם

 זעיריםבמגרשים שאינם מפוצלים למגרשים , לאור ולזרימת אויר בלתי מופרעת, לצל הדרישות

  28."נוף הקרוב והרחוקאלא המתאחדים ומשתלבים ב

  

  

                                                 
  .ל"הכוונה לפארק צה27 
  .ארכיון לוטן 1963אוקטובר  2ידיעון קיראון מס ,  צור אדריכלי נוף. יהלום וד. מאת ל, "גן ונוף בשכונת מגורים" 28



25 
 

  )2010נעמה ציזר : צילום(ל היום "פארק צה:  16.איור ב
Figure B.16:  Zahal Park today 

  
  
  
  

  )2010נעמה ציזר : צילום(ל למתחם קיראון "חורשת האורנים בין שיכון צה:  17.איור ב
Figure B.17:  The pine woods between the Zahal neighborhood and the Kiron Complex  
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   של שכונת קיראון המרכיבים הפיסיים 1.1.3.3.ב

  

מדגים נקודת מפנה בתרבות המגורים לאחר קום המדינה ואת , רעיון הקמתה של שכונת קיראון

. ממשלתי תחילתו של עידן חדש בכל הקשור לשיתוף יזמים פרטיים בתוך מנגנון הדיור הציבורי

ת לבין חבר )1962( החוזה שנרקם בין משרד השיכון) 2.4.1.ראה פרק ב(כפי שנראה בהמשך 

יתרונותיו של  .שתרם לאיכות התכנון והביצוע, יומרני אך מבוקר, היה חוזה נחשוני, מ"קיראון בע

, )שמוניםבשנות ה תוך הפרטת המרחבשסמן את הדרך ליוזמה פרטית ( 29"בן כלאיים זה"חוזה 

ובסטנדרטים הגבוהים  מחברת קיראון משרד השיכון דרשש 30"חברתיים"באו לביטוי בתנאים ה

י "יצר שכונה חדשה עפ, שילוב של שני היבטים אילו. לתושבים החברה עמידהשהבאדריכלות 

  .עקרונות התכנון המודרניים שהתגבשו בעשור השני למדינה

  

העניקה שירותים ציבוריים וקהילתיים , תשכונת קיראון כיחידת שכנות שתוכננה לאלפי משפחו

" חוק רישום שיכונים ציבוריים"עם החלת . לדייריה והכילה מגוון רחב של טיפוסי בנייה למגורים

  .)18.באיור ( תכנית השכונה תחת תכנית השיכון הציבורי הנכלל, 1964משנת 

פכו לשיכונים מרבית המתחמים והבניינים הצליחו לשמור על אופיים המקורי וחלקם אף ה

  . ל ומתחם קיראון"שיכון צה ,מגדל החבצלת מבוקשים כדוגמת

שהוא חלק בלתי נפרד , למתחם קיראון) הגנה(כאזור חיץ  חלק מהשכונה מוצע ,י עבודה זו"עפ

  .מהקונטקסט  השכונתי

  

לסקור בקצרה , מטרת תת פרק זה

ת ים של שכוניאת המרכיבים הפיס

תספק , סקירת המרכיבים .קיראון

את הכלים לזיהוי אופייה של 

השכונה ותלמד על הרעיונות 

שעמדו בבסיס הקמתה באופן 

רוב המרכיבים נמצאים . מעשי

ומצב  סביב מתחם קיראון

  . השתמרותם טוב

  

  

  

                                                 
בין היזמות הממשלתית המלאה ליזמות הפרטית בהקמת שכונות הכוונה לשינוי שמייצג חוזה זה במעבר  - " חוזה בן כלאיים" 29

דוגמאות לשיתוף פעולה בין משרד השיכון . לציבור הרחב ולאו דווקא למגזר מסוים) תחת מפעל השיכון הציבורי(מגורים 
, אומנם, וקמהזו ה.  באשקלון בסוף שנות החמישים" אפרידר"ליוזמה הפרטית היו לפני קיראון כדוגמת הקמת שכונת המגורים 

אולם ) 2004, שרון(הציבורית " עמידר"לבין ) למטרת הקמת שכונה מגזרית" (יהודי דרום אפריקה"בעזרת שיתוף פעולה בין 
 .הייתה כאמור ממשלתית, )המימון והאחריות על הביצוע(היזמות 

 .גובה המשכנתאות וכדו, גודל הדירות 30

תכנית השיכון הציבורי   –שכונת קיראון ) 1965: (18.איור ב
  )מתוך אתר מנהל מקרקעי ישראל(

Figure B.18: (1965) The Kiron neighborhood – Public 
Housing Plan  
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עיזבון האדריכל ישראל , מתוך חוברת הפרסום של חברת קיראון(המרכז המסחרי ) 1963: (20.איור ב
  )י .א.לוטן א

Figure B.20:  (1963) The commercial center Kiron Ltd  
 

     1961-63המסחרי  המרכז

  37 שלמה המלך. רח

  ישראל לוטן :אדריכל

   ליפא יהלום ודן צור: אדריכלות נוף

  מחוץ לאזור החיץ: מיקום

על שטחו נבנה , לא קיים: מרותתשמצב ה

  .קריית אונוקניון 

  

  

  

  

  

  

  

והעבירו לידי חברת קיראון ביולי  1961משרד השיכון החל בבניית המרכז המסחרי בסוף שנת 

הווה המרכז המסחרי  חדשנותו ובייחודיותוב. )2.4.1.ראה פרק ב( בהתאם להסכם המשותף 1962

החברתי והתרבותי  לשינויסמל , )נחנך במעמד שר האוצר פנחס ספיר( והסופרמרקט שבתוכו

את הקריה  ההעמיד )CORE( המרכזהקמת  .בשנות השישיםשעבר על החברה הישראלית 

מול עיר כמו תל אביב וזאת עוד בטרם , לתושב היומיומיהמתפתחת בתחרות מכובדת על השירות 

המגורים וכלל אזורי חנייה נוחים  מתחמיכנן קרוב לות המרכז. יחידות הדיור החדשותבה כל נבנו 

 31בית קפה ובית קולנוע, לכננו אזורי משחקים וצובמרכז ת). כולל אופניים( לכל סוגי התחבורה

   .לבילוי משפחתי

שמשו כמקום מפגש חברתי ותרבותי , הסופר ובתי הקפה, החנויות שבו, המרכז המסחרי

לפני כעשור . ב מאותן השנים"לתושבים והדגימו רעיונות חדשים בתכנון העירוני באירופה ובארה

  .המסחרי ועל שטחו נבנה קניון קריית אונונהרס המרכז 

                                                 
  בוצע לא 31

יעקב כהן מארח את גזבר הוועד הפועל של : צילום היסטורי: 19.איור ב
  )א"ק.ה.מתוך א(   1964נובמבר , ההסתדרות יהושע לוי במרכז המסחרי

Figure B.19: History photograph: Yaakov Cohen hosts 
Yehushua Levy, treasurer of the Histadrut  Workers 
Committee in the commercial center, November 1964  
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מתוך (  12. מס 1965אוגוסט  –ה "אב תשכ, "קרית אונו"עיתון ) 1965: (21.איור ב
  )א"ק.ה.א

Figure B.21:  Taken from: The Kiryat Ono Newspaper, Av 5725 – August 
1965,vol. 12 
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  )2007נעמה ציזר : צילום( ל "שיכון צה :22.איור ב
Figure B.22:  The Zahal neighborhood  

   1962-1965 )ל"שיכון צה" (צ" שיכון

  )אי זוגי( 1-75ל "צה. רח

   .ודן צור יהלוםליפא  :אדריכלי נוף, יוסף ויטקובר, ישראל לוטן :אדריכלים

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  .שבוצעו בו דיור מועט של הרחבותלמעט מספר . גבוה: מרותתמצב הש

  מקומי: רמת שימור

  

 ,יחידות דיור 320 מכילהשיכון 

בני ארבע  בניינים באחד עשר

, בבנייה קונבנציונאלית קומות

: שני אבות טיפוס" המיוצגים ע

. H-המבנה הטורי ומבנה ה

בנוסף תוכנן בו גן ילדים וחנות 

בקומת " סופרטה"מכולת 

  .הקרקע של אחד מהבניינים

  

שנבנה עבור עובדי , בשיכון

 בנותנמכרו דירות , הצבא

 חדריםה השלושה וארבע

י "מיוחדים שנתנו עבתנאים 

  . )26.ב-24.באיורים ( ביטחוןה ומשרד" קיראון" חברת

כפי שיושם במתחם קיראון " תחנת הרוח"י המודל של "יתה עפיהסכימה הראשונה של השיכון ה

כאשר ) א66מ "תמ" (מסרק"י מודל ה"עקב שיקולי תכנון הוצבו הבניינים עפ, בהמשך. 66מ "ובתמ

י "סכימה זו הודגמה ע. בין צמד בניינים אופקיים הוצב בניין עצמאי שהגדיר את החלל הפנימי

שינוי נגרם עקב הנחיות הוועדה האדריכלית להתאים את הכי , יתכן. גליקסון בתכנון קריית גת

  .שגרם להסטתם של הבניינים הצפוניים בשיכון" ציר חוט השדרה"ל להמשכו של "רחוב צה

  

, י הסגנון הברוטליסטי שאופיין בהבלטת מערכות הבניין הסטרוקטורליות"הבניינים עוצבו עפ

באחדים מהמבנים נעשה . קרקע פתוחהכגון גרמי המדרגות ושלד הבניין ובהעמדתם על קומת 

ר נחשבו למרווחות לזמנן והן "מ 80-הדירות בנות ה. שימוש בבלוקים חשופים ולבנים מעוצבות

 H-בבנייני ה. י משרד השיכון"כללו מפרט טכני בעל סטנדרטים גבוהים יותר מאילו שסופקו ע

כבעל איכויות , ל נחשב עד היום"השיכון צ. תוכננו שלושה כיווני אוויר שסיפקו אוויר ואור לדירות

לא עמדו לידי המתכננים , בהשוואה למתחם קיראון הסמוך, אדריכליות ונופיות גבוהות ועם זאת

והעיצוב האדריכלי נותר ) אולי כי בניינים אילו לא נועדו למכירה חופשית מלאה(אותם התנאים 

יטקובר בשכונה לדוגמא ברמת ו. ו.מראה הבניינים מזכיר את הבניין שתכנן י. סטנדרטי יותר

  .ויתכן שמכאן מקור ההשפעה האדריכלית 1958אביב בשנת 
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  )מתוך ארכיון אדריכל הנוף דן צור, 1966דן צור : צילום היסטורי(ל  "שיכון צה) 1966: (23.איור ב
Figure B.23: (1966) Zahal neighborhood  

 

  

  

  

  

  

  )י .א.א, האדריכל ישראל לוטן מתוך עיזבון(פרוספקט מכירה : 24.איור ב
Figure B.24:  Sales prospectus 
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  )י .א.א, האדריכל ישראל לוטןמתוך עיזבון (פרוספקט מכירה : 25.איור ב
Figure B.25:  Sales prospectus 

 

  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(פרוספקט מכירה : 26.איור ב
Figure B.26:  Sales prospectus 
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עודד קירש : צילום(רב הקומות  החבצלת  : 27.איור ב
1993(  

Figure B.27:  Havatzelet Tower  

  )א"ק.מ.ו.מתוך א(חתך  –דירת דופלקס בבניין החבצלת ) 1963( 28.איור ב
Figure B.28: (1963) Duplex apartment in the Havatzelet building – cross-section  

  

   1962-1965 החבצלת מגדל

  6החבצלת . רח

  . ישראל לוטן :אדריכל

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  גבוה  :מרותתשמצב ה

  מקומי: רמת שימור

  

, מגדל החבצלת הסמוך למתחם קיראון

רב : "או כפי שנקרא בפי דיירי השכונה

נון מייצג תכ ,)27.באיור ( "הקומות

ים מגדל מגורים בהשפעת הברוטליז

והוא אחד ממגדלי המגורים  ,החדש

 מאפייניו האדריכליים הבולטים ניכרים באיכות הגבוהה של הבטון. הראשונים שנבנו בארץ

שאפשרה שלושה כיווני אוויר ופרטיות מכל דירה וחשיפת המערכת  H-בצורת ה, החשוף

 120 - קיימות בו דירות גדולות בנות כ –המגדל מתייחד במגוון הדירות שבו . הסירקולטיבית שבו

ובטכנולוגיה ובתשתיות המודרניות  )28.באיור ( "וילה"בדירות ה, ר שהיו יוצאות דופן בגודלן"מ

שילוב  –בעיצוב המגדל  ניתן להבחין בהשפעות האדריכלות המודרנית הברזילאית . ושיושמו ב

 שאפיינה את בנייני השיכון הציבורי תלמונוכרומאטיושהפיחו חיות , אריחי חרסינה בגוון טורקיז

  .מהבטון החשוף

  

  

נקודת ציון שהיוו , ל"בלב פארק צה "H"רבי קומות  5כננו ות, 61משנת תוכנית הבינוי  י"עפ

 את פעילותה הטאשה, חברת קיראון. נראים ארבעה, 1964במפת הקריה משנת . חשובה בתוכנית

הדגם  י"הספיקה לבנות רק מגדל אחד עפ, המיתון הכלכלי עקב, באמצע שנות השישים הקבלנית

, בארץהיה מגדל המגורים הראשון  )ועוד קומת גג( עשרה הקומות שתיםבן  הבניין. המקורי

בדירות הותקנו מערכות לחימום תת רצפתי . 32שהכיל מערכת מיזוג אויר מרכזית לקירור וחימום

  .פירים לאשפה וחדרי ביטחון קומתייםובחדרי המדרגות נבנו 

                                                 
    ".אוירם"י חברת "סופקה ע CARIERהמערכת של חברת  32
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   1963-1966 במתחם השקמה בנייני החבצלת

  )אי זוגי( 1-21החבצלת . רח

  ליפא יהלום ודן צור: אדריכלי נוף, באומן וורנר ויטקובר. א, ישראל לוטן: אדריכלים

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  גבוה: מרותתשמצב ה

  מקומי: רמת שימור

  

ולמכירה  למומלצי המועצה, צעירים לזוגותשיועדו  ,ראון בנתה שיכונים נוספים בשכונהחברת קי

 י"נבנו שני מבנים נוספים המעוצבים עפ ,החבצלת ברחוב ,"קיראון מתחם"ל מזרחית. תחופשי

מתחם לואשר  משמשים דופן מערבית  104,105,106 :האנכיים של מתחם קיראון בנייניםהתכנית 

 29.באיורים ( ל"י הסגנון שאפיין את שיכון צה"שאר בנייני המתחם עוצבו בפשטות עפ. 33שיקמהה

   .)30.ב,

, מתחם הצבר) בשיתוף באומן וויטקובר(תכנן לוטן את מתחם הביטחון , בנוסף למתחם השקמה

את  שהגדירנבנו סביב כביש הטבעת  )למעט השקמה(מתחמים הנוספים הכל  . ובר יהודה הרקפת

בשביל לשמור  תחתייםדרך מעברים עיליים או  תוכנן המתחמים אל חיבורה. באופן פיסי השכונה

  .על בטיחות הילדים אולם בפועל לא התבצע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
החלק . מתארת את קווי המתאר של מתחם השקמה כמו אלה של מתחם קיראון, שנמצאה בארכיון לוטן אחת התכניות 33

י "החצרות הפנימיות שתוכננו ע. ללא זהות אחידהשינוי זה  גרם להיווצרותו של מקום .  הצפוני נבנה בתחילת שנות השבעים
 .הוזנחו עם השניםש השונים לייצר חיבור בין המבניםלא הצליחו , צור- יהלום

" מתחם השקמה"תכנית ) 1963:  (30.איור ב
מראה תכנון פיסי )  לא בוצעה במלואה(המקורית 

תוך מ(כמו במתחם קיראון עם חיבור בין הבניינים 
  )י.א.א, עיזבון האדריכל ישראל לוטן

Figure B.30:  (1963) The original Shikma 
Complex plan (not executed in full),showing 
physical planning like that of the Kiron 
Complex, with connections between the 
buildings 

 

י התכנון הפיסי של "נבנה עפ, הצד המערבי בלבד:  29.איור ב
נעמה ציזר : צילום(מתחם השקמה : למטה, מתחם קיראון

2011(  
Figure B.29:  Only the western side, built in 
accordance with the physical planningof the Kiron 
Complex, down: Hashikma Complex 
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  )י.א.א, צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(ש מיני קיי "מעון ילדים ע) 1965: (32.איור ב
Figure B.32:  (1965) The Minnie Kay Children’s Daycare Center  

 

מתוך עיזבון (ש מיני קיי "מעון ילדים ע) 1965: (31.איור ב 
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן

Figure B.31:  (1965) The Minnie Kay Children’s 
Daycare 
Daycare Center 

  )2011נעמה ציזר : צילום(ש מיני קיי "מעון ילדים ע: 33.איור ב
Figure B.33: The Minnie Kay Children’s Daycare Center  

  1964-65י קי ש"הילדים ע מעון

   פינת התמר החבצלת. רח

  ישראל לוטן: אדריכל

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  גבוה: מצב השתמרות

  מקומי: רמת שימור

  

 ש"נקרא עו 1965נחנך במאי  המעון

אשתו של אברהם , מיניה קיי. הגב

, של ראש המועצה כהן ידויד, קיי

רעיונותיו של קיי סייעו , שלטענתו

 .במימוש פרויקט הפיתוח של הקריה

י הזרם "פי שכונתה עפכ -"מערכת פתוחת קצה"או " כוורת"המעון מדגים סכימת בינוי דמוית 

 Municipal -בתכנון ה Aldo van Eyckהמושפע מעבודתו של האדריכל ההולנדי  - הסטרוקטורלי

Orphannge ב- Amsterdam  רמידלים בהם הותקנו יבמעון תוכננו גגות פ. 1955-60בין השנים

בקריית  בגן הילדים של שכונת רימון סכימת הכוורתלוטן חזר על . פתחי אור ואוורור עליונים

  .אונו
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  נעמה ציזר :צילום(  בניין קופת החולים בקיראון: 34.ב איור
2011(  

Fig. B.34:  The Clalit Health Services building in 
Kiron  

  )2011נעמה ציזר :צילום(ס שרת "ביה) 1965: (35.איור ב
Figure B.35: (1965) Sharett School 
   

    1966 חולים של ההסתדרות קופת

  השקמה. רח

   ישראל לוטן: אדריכל

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  גבוה: מצב השתמרות

  מקומי: רמת שימור

  

 נועדה, שתכנן ישראל לוטן, המרפאה

הבניין . תושבי האזור 15,000 את לשרת

כנן על שטח והמודרני בן שתי הקומות ת

כננה וקומת הכניסה ת. ר"מ 860של 

טיפת חלב , להכיל בית מרקחת

תכננו  השנייהבקומה . ומחלקת ילדים

רופאים וכן חדרי  חדרי קבלה לשבעה

  . אחיות וטיפולים

  

  

  

  1965 הספר שרת בית

  הזית פינת ההדר. רח

  יעקב יער: אדריכל

  בתוך אזור החיץ: מיקום

  גבוה: מצב השתמרות

  מקומי: רמת שימור

  

  

  

  

  

  

לאחר פתיחתו היו . לילדי השכונה 1966שהוקם בשכונת קיראון נפתח בספטמבר , היסודי  ס"ביה

בני , של המשתכנים החדשים(ושרת ) של ילדי המעברה(תלמים : הפיתוח שני בתי ספר בשטח

את  ביטאהש, אינטגרטיביתמערכת חינוך אפשרה לפתח שרת  ס"ביה הקמתו של). הבינוני המעמד

  . 34בנושאי החברה והרווחה, כהןיעקב , תפיסתו של ראש המועצה

  

  

  

  

                                                 
לחטיבת ביניים ואילו תלמידיו הועברו ללמוד בבתי הספר ) ס של המעברה"ביה(ס תלמים "באמצע שנות השישים הפך ביה 34

 .ושרת) בשטח כפר אונו(ניר 
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  סיכום תאור שכונת קיראון 1.1.4. ב

  

השונים שעמדו בבסיס הקמת ההיבטים  ללמד עלבא , קיראון האם שכונת 1.1.ב: תת פרק זה

.  ל תכנון שכונת קיראוןוהשפעתם ע ,בארץ ובעולם מגורים בשנות החמישים והשישיםה שכונות

רמתם הגבוהה של השירותים , סוקרו בקצרה המרכיבים החשובים המאפיינים את השכונה עוד

  .  כחלק מתפיסת התכנון הכולל, הציבוריים והדירות שסופקו לתושביה

  

את תרבות המגורים  תמייצגכ ")שכונה("של שכונת קיראון  מקומהי התיאור אנו למדים על "עפ

, הקמת השכונהבבסיס  השעמד תפיסת התכנון .על מכלול ערכיה של שנות השישיםהמודרנית 

ובין חברי  CIAM-שפורסמו באותן השנים בשיח האדריכלי העולמי ב, הושפעה מתכניות בניין עיר

Team 10 ,כמו כן אנו למדים על מצב . שהשפעתם בעיצוב המרחב העירוני הייתה מכרעת

מודל . 35המעיד יותר מכל על תחושות הדיירים הדרים בה ,ית אזוריהבמרב, השתמרותה הטוב

הם אשר סללו , והרעיונות החברתיים שנכרכו סביב השכונה" קבוצת המגורים", "יחידת השכנות"

  .  את הדרך להולדתו של מתחם קיראון

  

, עם זאת. ים יוצאי דופן העומדים בזכות עצמםערכ, כפי שיתואר בהמשך, למתחם קיראון

בתוך ) קבוצת מגורים(לית סטרוקטורחברתית מהיותו יחידה גם משמעותו של המתחם נגזרת 

מדגים ואשר ביטוים הפיסי  בין הערכים שנסקרו בפרק זה. מורכבת חברתית - שכונתיתמערכת 

, "איחוד בתוך רב גוניות" ,"סכימת בינוי המחזקת יחסי שכנות:"אילו חברתייםרעיונות 

 ,בנוסף, פורטוערכים אילו י ."המכלולהיחידה הבסיסית אל מול ", "החלל העירונימורכבות "

  .בפרק הבא העוסק בתיאור מתחם קיראון

  

משנות , עדות אותנטית למורשת תרבות המגורים המודרניתכיום שכונת קיראון משמשת 

מרחבי קביעת . כפי שיושמה בקריית אונו ומכאן החשיבות לשימורה ברמה המקומית ,השישים

מטרתה לשמור על הקונטקסט המקורי של מתחם קיראון בהיבט , )אזור הגנה(השכונה כאזור חיץ 

  .העירותרומתה להיסטוריה של ערכיה  זכותלשמר את השכונה ב ,הרחב ומאידך

  

  

  

                                                 
 ".איזור החיץ"המחקר התמקד במתחמים הסמוכים למתחם קיראון בתוך השטח שהוגדר כ 35
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  כחלק משכונת קיראון המוצע לשימור מתחם קיראון תאור 1.2ב 

  )אי זוגי( 77-103ל "צה. רח, 1-15האיריס . רח

  

  36ויטקובר ורנרוסף יובאומן  ריקא, לוטן שראלי   :י המתחםאדריכל

  רפאל ראובן  : אדריכל גן הילדים

  דן צורו יפא יהלוםל    :נוףה אדריכלי

  בוך מיעו הורביץ יכאלמ, בן אברהם מעיהש     :םמהנדסי

  חנין. י      :אינסטלציה

  מ"חברת קיראון להשקעות בע    :תהמבצע

  ר "מ 32,500    : שטח המתחם

  יחידות לדונם 8    :הצפיפות

  )לב המתחם(פ "שצ, )גן הילדים(מבנה ציבור , ) מבני הבלוק(מגורים ד   :  )3 נספח(יעודי קרקע 

  

                                                 
על .  חוקר אומנות ואדריכלות חשוב במאה העשרים) 1971-1901(יוסף ויטקובר היה אחיו של רודולף ויטקובר - ורנר 36

יצירתו המקורית והרב גונית יכולה להכתיר את ויטקובר : "ר רון פוקס"כותב ד, תרומתו החשובה של רודולף ויטקובר למחקר
פרשנותו ההיסטורית הצטלבה באופן ", ובנוסף". 20- טורה במאה הכאחד החוקרים הגדולים של תולדות האמנות והארכיטק

קשריו עם ). 2010ויטקובר (, Le Corbusierמפתיע עם עבודתו התכנונית של בכיר הארכיטקטים של התנועה המודרנית 
ריכלות יכולים להסביר את הזיקה לעקרונות האד, יוסף מאידך-אדריכלי התנועה המודרנית מחד ועם אחיו האדריכל ורנר

  .המודרנית בקרב מתכנני מתחם קיראון

מתוך עיזבון האדריכל (מתוך חוברת המכירה של חברת קיראון ) 1964: (36.איור ב
  )י.א.א, ישראל לוטן

Figure B.36: (1964) Taken from the sales booklet issued by Kiron Ltd   
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  סכימת שימושים במתחם: 37.איור ב
Figure B.37:  Diagram of usages in the Complex  

  בצל מקורות ההשפעה סכימת הבינוי ומרכיביה 1.2.1. ב

  

הרעיון בבסיס . 1962-1965תוכנן ובוצע בין השנים  )חבצלתוה ל"צה בין הרחובות(קיראון  מתחם

" 37מגוריםה קבוצת"לעניק לדייריו תחושת שייכות יש, תיצר מקום בעל זהות מובחנילעמד הרצון 

למכירה חופשית לעולים חדשים וותיקים בני , מלכתחילה, דירות המתחם נועדו .)1980יבין (

  .38המעמד הבינוני

" דירות וילה"ומות של במתחם קיראון שבעה בניינים בני ארבע קומות על קומת עמודים ושתי ק

את  כוללראשון הטיפוס ה: שני טיפוסים ניתן לזהות, הקו האדריכלי האחיד למרות. מעליהן

חדרי דרום ול פונים לסירוגין חללי המגוריםבהם , )108, 107, 103, 102( האופקיים הבניינים

טיפוס ה. פנימייםמאופיין בחזיתות רציפות וארוכות עם גרמי מדרגות , טיפוס זה. השינה לצפון

וחדרי  כלפי מערב חללי המגורים פוניםבהם ) 106, 105, 104(כולל את הבניינים האנכיים  שניה

טיפוס זה מאופיין בחזיתות בעלות מראה תבליטי הנוצר עקב הפנמת גרמי . השינה למזרח

ברובם היקפיים וגנים  המתחם מקיפים שלוש חצרות פנימיות בנייני .המדרגות פנימה מקו החזית

משמשת לחנייה " רחבת האיריס"המזרחית הנקראת  הפנימיתהחצר . בעלי טופוגרפיה מלאכותית

פת והיא מוק כוסה דשאמ, מזרחיתהצפון הגבעתית החצר  .105 - ו 108, 106ומוקפת בבניינים 

חצר זו . ליבו של מתחם קיראון, נמצאת החצר השלישית מדרום מערב. 105-ו 102, 103בניינים 

 , 104, 102:מוקפת בנייניםגינה , להודרומית  )37.איור ב( רחבת משחקים מוגבהת ומרוצפתכוללת 

. 107-ו105

                                                 
במחקר שערכו ) שמואל יבין ועוד, גדעון זיו, יעקב יער: האדריכלים(השתמשה קבוצת חוקרים " קבוצת מגורים"בביטוי  37

  )1.1.2.ראה פרק ב( ריםושמטרתו הייתה לכתוב הנחיות לתכנון קבוצות מגו 1980בשנת , ביוזמת משרד השיכון
 הפנייה לעולים החדשים התבצעה בעזרת פרסומים רבים בקהילות היהודיות. י עולים חדשים"אוכלס ברובו ע מתחם קיראון 38

רבים מהפרסומים תורגמו לשפות שונות . בדרום אמריקה ובדרום אפריקה באמצעות הסוכנות היהודית ובאופן פרטי, ב"בארה
וזאת בניגוד למשכנתאות שרווחו אז ) 50-55%(ות וגובהן התנאים הטובים בפריסת המשכנתא. ספרדית ואנגלית, כגון אידיש

 .סייעו לעולים ברכישת הדירות) 25%- כ(בשיכון הציבורי 



39 
 

  :דירות בגדלים שונים 260  מכיל קיראון מתחם

ים בני 'וקוטג L -115מטיפוס  ר"מ 115 -כ בנות  ובו דירות גדולות 103 מספר בניין .1

 )41.באיור ( ר"מ 140 -כ

  יחידות דיור 30מכיל  103 בניין

ים 'וקוטג L -80מטיפוס  ר"מ 80 -ובהם דירות בנות כ 104-105-106 מספר בניינים .2

 )42.באיור ( ר"מ 130 -בני כ

   יחידות דיור 20מכיל  104 בניין

  יחידות דיור 30מכיל  105 בניין

  יחידות דיור 30מכיל  106 בניין

איור ( L -100מטיפוס  ר"מ 100 -כובהם דירות בנות  102-107-108 מספר בניינים .3

 מטיפוס  ר"מ 120 - ים בני כ'וקוטג) 38

  יחידות דיור 50מכיל  102 בניין

  יחידות דיור 60מכיל  107 בניין

  יחידות דיור 40מכיל  108 בניין

  .מגורים בלוקי 7 -יחידות דיור ב 260 כ"סה

  

  

באדיבות רינה לנדסמן (גמיש  דירות זהות עם תכנון פנים -תכניות מכר לדיירים : 38.איור ב
  )108דיירת בבניין 

Figure B.38:  Sales plans for tenants – identical apartments with flexible interior 
 planning  
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  סכימת תנועה במתחם: 39.איור ב
Figure B.39:  Diagram of traffic in the Complex  

  )2011פטר ויט : צילום(מבט מהכניסה הראשית : 40.איור ב
Figure B.40:  View from the main entrance  

 

. מ 5ממוקמת בצד מערב והיא מאופיינת בשביל רחב בן , )40.באיור ( הכניסה הראשית למתחם

ולמעט ) ראה סכימה(כניסות משניות נוספות ממוקמות בצידיו השונים . המוביל אל לב המתחם

  . )39.באיור ( מיועדות להולכי רגל בלבד כולן, הכניסה לרחבת האיריס
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צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל " (רחבת האיריס"ב 103,108בניינים אופקיים : 41.איור ב
  )י.א.א, ישראל לוטן

Figure B.41:  Horizontal buildings 103 and 108 in the Iris Complex  

 

רחובות "בצילום זה ניתן לראות בבירור את ה". רחבת האיריס"ב 106בניין , בניינים אנכיים: 42.איור ב
  )י.א.א, היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטןצילום ". (באוויר

Figure B.40:  Horizontal buildings, building 106 in the Iris Complex  
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  "רחובות באוויר"ו" 39וילות על הגג"

  

Brutalism – "for a better habitat through built environment". (Banham, 1966)  

 -"streets in the air" "רחובות באוויר"וה 40"וילות על הגג"כקיראון בששווקו  ,דירות הדופלקס

ה תשרא, 20-החשובות של המאה ההחברתיות את אחת הפרקטיקות  מסמלים, )42.איור ב(

פרויקט מגורים סוציאלי   Dom Narkofin - בבית .וחברות הזדמנות ליצירת יחסי שכנות תכנונםב

, במוסקווה 1928-1930בין השנים  Moise Ginzburg & Ignati Milinisכננו האדריכלים שת

כחלק מתפיסת עולם חברתית שדגלה בשילוב בין  "רחובות באוויר"תוכננו דירות דופלקס עם 

חיים דינאמיים  היו אמורים לאפשרכניסות דרך הרחובות העליונים . מגורים לחללים ציבוריים

 Leתכנן , בהשפעת הפרויקט. ושליטה על הילדים המשחקים בהם המקורים" רחובות"ב

Corbusier , 41 בשם קבוצת אדריכלים ספרדים צעירים עם, 1932-1934בין השניםGATCPAC 

  של הםרעיונותי ולבשובו ו בברצלונה" Macia"את פרויקט  Jose L. Sertובראשם האדריכל 

Ginzburg ה מגוריםהבלוק האבטיפוס של בתכנון  42,אדריכלים חברתיים מהולנדו-"Casa 

Block" .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 Leשל )  Immeubles-Villas"( בית הוילות"יתכן והרעיון לשם אומץ מ .שמן של הדירות כשם שהוצג בתכניות המכירה 39

Corbusier  43.איור ב( 1922בשנת(  
 Esprit"השפעה ישירה של מיתוג יחידת המגורים בתערוכת המגורים ה -  1966בתערוכה שנפתחה לצורך מכירתן בשנת  40

Nouveau " שלLe Corbusier , 1925משנת. 
41 Grupo de Arquitectos y Tecnicos Espanoles )1967,Bastlund  ( פרויקטCasa Block  תכנן כבלוק עירוני בין

אמור היה " סופר בלוק"ה. קומות של דירות דופלקס עם רחובות באוויר 3ר והכיל "מ 400ל שטח של יחידות דיור ע 200
חנויות ועוד ולהוות , ס יסודי"בי, מועדון, גן ילדים, ספרייה: להיות טיפוס מגורים שמכיל פונקציות קהילתיות נוספות כגון

שנפגע קשות  נבנה רק בלוק אחד 1936שהחלה בשנת  ל מלחמת האזרחיםבגל. סכימה החוזרת על עצמה בכל השטח המתכנן
  .L.Sert, Josep Torres: י האדריכלים"מההפגזות ושוחזר ללא התאמה למקור הבלוק תוכנן ע

 שעמד בראש האגף לתכנון ציבורי Van Eesteren של האדריכל יומרעיונות ,בין היתר, ההשפעה ההולנדית באה42
  .(Mumford 2000) באמסטרדם

  )Frampton 2001מתוך (  Le Corbusierבית הוילות של ) 1922: (43.איור ב

Figure B.43:(1922) Immeubles-Villas of Le Corbusier    
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1925-Pavillon de l'Esprit 
Nouveau, Paris  

  )Frampton 2001מתוך (

1945-52-Unit'e 
d'habitation, Marseilles 

  )Frampton 2001מתוך (

  "הגגהוילה על : "מבקרי התערוכה
  1966ינואר , 7" ידיעון קיראון"מתוך (

  )י.א.עיזבון האדריכל ישראל לוטן א

  " דירות הוילה: "44.איור ב
Figure B.44:  The Villa apartments  

 

 ופלקסלתכנון דירות הדמגמה הה רחבהת ,מלחמת העולם השנייהלאחר , בשנות החמישים

 .)44.באיור ( (Murray and Osley 2009)  במרסי Unit'e d'habitation  -בהשפעתו של ה

ועסק באופן כפייתי בחיפוש אחר פתרונות לסביבות  לאחר המלחמה שעלה חדשההברוטליזם 

: הציבורייםהפרטיים ו חלליםהמכיל בתוכו את ה" כפר"השתמש בדימוי ה, המגורים החדשות

הרחובות כולל ( שביליםוהכניסות ה, המרפסות, החצר המשותפת, דירות הדופלקס=  "וילות"ה

  לייצר סביבת צון מגורים שחשפו באופן מדויק את הר – )באוויר

  

  

  

 חללים. 'Unite-ה – Le Corbusier43ארכיטיפ הבודד של ידי כפי שלא עלה ביותר  מגורים טובה

י "פעת האדריכלות הבריטית שהונהגה עבעיקר בהש, ים ורעיונות מרחביים'לאימגאלה תורגמו 

Alison & Peter Smithson )ירת סביבות בר יצבד םואשר רעיונותיה) הברוטליזם החדש יסדייממ

שנת לונדון בב Golden Lane -ה לתכנון בתחרות ,הודגמה אשכולות מגורים מרחביות בתצורת

בעיר  Park Hillשכונת תוכננה בבריטניה  שפעתםבה. (Smithson,1955) בה זכו בפרס השני, 1951

שטחי ציבור נרחבים ודירות דופלקס , שהכילה בתוכה מרכיבים קהילתיים ,)1957-1960( שפילד

באופן . ( 44שחברו בין כל הבניינים" רחובות באוויר"כאן השתמשו המתכננים ב. משפחות 995- לכ

קרון משא קטן לשימוש והיה בו  את כל הקומה ללא צורך במדרגותשרת  "רחוב"ה, מעשי

  . )45.איור ב( )חלבן וכדול, להעברת רהיטים, הדוורים

  : Banhamהחיצוניים כתב " רחובות באוויר"על הרעיונות האדריכליים שעמדו בבסיס תכנון ה

"The 'rue interiure'- that dark corridor without natural lighting – was always the 

weakest point of the 'Unit'e' section, and at the Golden Lane the Smithson moved it to 

the exterior of the block, enlarged it to a sizable pedestrian walk twelve feet wide, and 

denominate it 'street deck". (Banham, 1966) 
                                                 

בין האתיקה לאסתטיקה שבמכונת ש, )Banham י"עפ(את הקונפליקט  חדדה, Unit'e - ל Park Hillההשוואה בין  43
בעיקר (החדש  התרכזו אדריכלי הברוטליזם, יצר בניינים אסתטיים אך לא סביבות מגורים Le Corbusier בעוד ש . המגורים

 .ופחות בפרטים האסתטיים) חברתית בעלי הכרה מוסרית(במציאת פתרונות אתיים  )Team 10חברי 
תחת הנחייתו של אדריכל העיר  Ivor Smith - ו Jack Lynn: י האדריכלים"ע 1961שתוכנן בשנת , Park Hillפרויקט  44

J.L.Womersley הרחובות הפנימיים  באופן שבו ,הכיל מערכת מורכבת של בניינים שהונחו במערך מעגלים הרמוני
המערך המעגלי נוצר במטרה לאפשר נוף ואוויר לדירות . קשרו ביניהם כל שלוש קומות )הגלריות לדירות הדופלקס(

(Banham, 1966).  
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 Banhamמתוך (בשפילד במערך רחובות עליונים מורכב   Park Hill -ב" דירות הוילה: "45.איור ב
1966, Irving 2007) 

Figure B.45: The Villa apartments in Park Hill, Sheffield, in a complex system of high 
streets   

  "וילה על הגג: "מבקרי התערוכה: 46.איור ב
עיזבון , 1966ינואר , 7" ידיעון קיראון"מתוך (

  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן
Figure B.46: Visitors at the exhibition: Villa 
on the Roof   

כרחובות , חברתית ופסיכולוגיתמבחינה , תוכננו ,םאי בנה"עפ, "רחובות באוויר"ה

מגרשי המשחק המסורתיים של הילדים ומקומות . לים הבריטילמעמד הפועאינטראקטיביים 

של הרחובות האמיתית משמעות הש, מכאן. ברחובותתמיד ההתרכזות המשמעותיים התרכזו 

  :רחבה ולא בבניין הבודדמגורים מערכת  ה ביצירתהתרכז, שבאו למלא פונקציות אילו, באוויר

"This continuity was gained by putting the whole of the accommodation into one 

single building, which perforce had to be bent or branched to get it on the site….like 

the 'Unit'e at Marseilles, and street-deck schemes are usually better regarded as a 

serial composition, held together by the continuity of the circulation routes".(Banham 

1966) 

  

באר בו )י רכטר"ע( רמת אביבבבשכונות לדוגמא בסוף שנות החמישים אומצו בארץ  וילהדירות ה

הדר  רמתבנייני מייחדות את באותה הרוח  מפלסיותדו דירות . )וניאלכסנדר –י יסקי "ע( שבע

   .1959בשנת  וינרוב -י מנספלד"שתוכננו עבחיפה 

  

 חםנבנו במת) דופלקס דירות( "וילהדירות " 52

. "בבניין מגורים וילה: "ושמן מעיד על תוכנן

  . )47.ב איור( ר"מ 120-140בין שטחן נע 

: של דירות הוילהאפשר להבחין בשני טיפוסים 

-ו 105, 104: בבניינים האנכיים הטיפוס הראשון

ללא דירות עם גרם מדרגות ישר ) 50.באיור ( 106

בניינים האופקיים והטיפוס השני ב. חלל כפול

דירות עם גרם מדרגות ישר או בעל שני הילוכים 

בעת . )52.ב ,51.באיורים  עם חלל מגורים כפול

מכך שבארץ שנבע  ,במכירתן לע קושיהתג שיווקן
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החליטה החברה לצאת בתערוכת , בעקבות כך. 45של דירה בשני מפלסים למושגרגילים  לא היו

  .)46.באיור ( בנייה לשיווק הדירות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
, 1966ינואר  –ו "שבט תשכ 17גיליון , "קרית אונו"מתוך עיתון , "יחידות דיור נוספות 500חברת קיראון מבקשת להקים " 45

  ארכיון

, 7" ידיעון קיראון"מתוך " (וילה על הגג"מידע שיווקי על ה: 47.איור ב
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטןעיזבון , 1966ינואר 

Figure B.47:  Marketing information about the Villa on the Roof  
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  )2010נעמה ציזר : צילום( 107בבניין " רחוב באוויר"מבט עכשווי אל עבר ה: 49.איור ב
Figure B.49:  Present view of the Street in the Air in building 107  

 

  )2010נעמה ציזר : צילום( 104בבניין " רחוב באוויר"מבט עכשווי אל עבר ה: 48.איור ב
Figure B.48:  Present view of the Street in the Air in building 104  
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חתך   – 104,105,106בניינים : 50.איור ב

, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(טיפוסי 
  )י.א.א

Figure B.50:  Buildings 104, 105 and 106 

  חתך טיפוסי  –103בניין : 51.באיור 
  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(

Figure B.51: Building 103 – typical cross-
section  

  "וילה על הגג"תכנית קומת ה – 102בניין : 52.איור ב
  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(

Figure B.52:  Building 102 – Villa on the Roof floor 
plan  
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  מפלס כניסה וקומה עליונה" וילה על הגג"תכניות קומת ה – 104בניין : 53.איור ב
  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(

Figure B.53: Building 104 – Villa on the Roof floor plans, entry level and top floor   

 



49 
 

צילומים (מבטים אל עבר המעברים העליונים : 54.איור ב
  היסטוריים

  )י.א.א, משנות השישים מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן
Figure B.54:  Views of the upper passageways  

 

מבטים אל עבר המעברים העליונים : 55.איור ב
  צילומים היסטוריים(

מתוך עיזבון האדריכל ישראל משנות השישים 
  )י.א.א, לוטן

Figure B.54:  Views of the upper 
passageways  

 

   המעברים העילייםהמדרגות ו, ירי המעליותפ

  

 Unit'e - ההשפעות נוספות של 

d'habitation  ניתן  החדשוהברוטליזם

ם העיליים ופירי עברימלזהות בתכנון ה

 ,46המדרגות והמעליות מהבטון החשוף

 המהווים את סימן ההיכר של המתחם

מגדלי תנועה אילו הם . )54.באיור (

מהמאפיינים הבולטים של האדריכלות 

הברוטליסטית לאחר מלחמת העולם 

השנייה ודוגמאות רבות לבנייני מגורים עם 

 מצואת סירקולציה עצמאית ניתן למערכ

מבנה . 47הולנד וצרפת, גרמניה, באנגליה

 Hansa -המגורים שתכנן אוסקר נימאייר ב

Viertel  ובניינים , 1957בברלין בשנת

אה לתכנון השרהיוו , נוספים בתערוכה

מבני מגורים סוציאליים בסטנדרטים 

   .)58.איור ב( 48בכל העולם גבוהים

  

 המעברים העליוניםו גובהם של הפירים

עדן את מראה סייעו ל, ועיצובם המודרני

לייצר  אפשרה נוכחותםבלוק המגורים ו

הקרוב אל הנוף  נדירים הצצות ומבטים

מת חווית התנועה להעצ שתרמו  והרחוק

  .)55.איור ב( בבניינים

    

                                                 
היה זול יותר בזכות , באותן השנים ,השימוש בו, עם זאת. התקופה הושפעה בראש ובראשונה מרוח, המשיכה לבטון החשוף46

נרים 'עיתון אגודת האינג, "שיטות בנייה חסכונית במפעלי שיכון: "רחל שילון במאמרהשל ה תטעני "וזאת עפ טיחהחיסכון ב
  32. עמ 1954ספטמבר -יולי', חוברת ד, והארכיטקטים

הבניין כישות מובחנת . 1: של האדריכלות הברוטליסטית היו) האסתטיים(שלושת המאפיינים הפיסיים , Banhamי "עפ 47
בנוסף לאילו היו מאפיינים חברתיים . מרכיבים וחומרים חשופים. 3חשיפת השלד 2) 'אימג(ומוגדרת הניתנת לזיהוי ולזיכרון 

  ).אתיים(
יסקי  ננושתכנ  לאקדמאים )ההוסטל( ניתן לראות בתכנון מרכז הקליטה Le Corbusierשני מבניים טיפוסיים בהשפעת  48

  ,Alton West Estate, Roehamptonבאמצע שנות החמישים ובשיכונים סוציאליים כדוגמת ואלכסנדרוני בבאר שבע 
 1958בלונדון בשנת 
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מחברים המעוצבים כאלמנטים עצמאיים ה, מבטון חשוף עילייםתוכננו ארבעה מעברים מתחם ב

  :בין הבניינים

A-  חמישית והשישית לדירות תוכנן מעבר עליון לקומות ה 103 -ל 102בין בניינים

  .)57.ב ,56.בים איור( דהפיר מכיל מעלית בלב. 49הדופלקס

B-  תוכנן מעבר עליון בקומה החמישית לרחוב העליון המוביל לכל  107 - ל 104בין בניינים

הפיר מכיל מעלית לקומה החמישית וגרם מדרגות . דירות הדופלקס שבשני הבניינים

  .104בבניין " קצה"ומעברים קומתיים לדירות ה

C-  תוכנן מעבר עליון בקומה החמישית לרחוב העליון המוביל לכל  105 - ל 107בין בניינים

הפיר מכיל מעלית לקומה החמישית וגרם מדרגות . דירות הדופלקס שבשני הבניינים

 .105בבניין " קצה"ומעברים קומתיים לדירות ה

D-  לרחוב העליון המוביל לכל  תוכנן מעבר עליון בקומה החמישית 106- ל 108בין בניינים

הפיר מכיל מעלית לקומה החמישית וגרם מדרגות . דירות הדופלקס שבשני הבניינים

 .בשני הבניינים" קצה"רים קומתיים לדירות הומעב

  

  

המכילים  ,גם הם מבטון חשוף, נוספים ים עצמאייםאלמנט ארבעהתוכננו ,  למעברים אלה בנוסף

  :באותם הבניינים ואלמנט עצמאי נוסף שהכיל מעלית" קצה"הדירות אל  והובילוגרמי מדרגות 

E-  תוכנן פיר עצמאי למעלית שהוביל לקומה החמישית לדירות  102בצד המערבי של בניין

 .הדופלקס

F-  תוכנן פיר עצמאי למדרגות שהובילו לכל הקומות אל דירות  104בצד הצפוני של בניין

 .סובקומה החמישית לדירות הדופלק, בבניין" קצה"ה

G-  תוכנן פיר עצמאי למדרגות שהובילו לכל הקומות אל דירות  105בצד הצפוני של בניין

 .ובקומה החמישית לדירות הדופלקס, בבניין" קצה"ה

H-  תוכנן פיר עצמאי למדרגות שהובילו לכל הקומות אל דירות  106בצד הדרומי של בניין

  .ובקומה החמישית לדירות הדופלקס, בבניין" קצה"ה

  

בקירות מסך  לעיתים משולביםוהבנויים מבטון חשוף , מנטים אדריכליים אילואלשמונה 

קיראון  את מתחם מייחדים ,לזמנםדופן  מעבר להיותם יוצאי, וצינורות ארובה חשופים מזכוכית

  . ההיכר שלו סימןאת  הטביעוש והם עד היום  משאר המתחמים בשכונה

  

                                                 
 הבניינים עומדים בשני מפלסים והפרש של קומה ביניהם 49
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  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן( 103 - ל 102פיר אנכי בין בניין  Aאלמנט : 56.איור ב

Figure B.56: Element A, vertical shaft between buildings 102 and 103    

  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן( 103 - ל 102פרטי בניין של הפיר בין בניין : 57.איור ב
Figure B.57:  Construction details of the shaft between buildings 102 and 103   
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  :במתחמים שנבחרו להשוואה ורטיקליתדוגמאות להבלטת הסירקולציה ה

  

  

 

מ "בניין רבע ק. מאפייני הברוטליזם המוקדם –) לאחר שינוי(פירי התנועה האנכיים ) 1960: (59.איור ב
  )2010נעמה ציזר : צילום(יסקי ואלכסנדרוני , בבאר שבע

Figure B.59:  (1960) The vertical traffic shafts – characteristics of Early Brutalism   
The Quarter of a Kilometer building in Beersheba, Yaski& Alexadroni 

דוגמאות ברובע האנזה : מאפייני הברוטליזם המוקדם –פירי התנועה האנכיים ) 1957: (58.איור ב
  )2008נעמה ציזר : צילום(בברלין 

Figure B.58: (1957) The vertical traffic shafts – characteristics of Early   
 Brutalism Examples from Berlin’s Hanza Quarter  
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יסקי , ההוסטל לאקדמאים בנצרת) 1965: (61.איור ב
  )2007ברד מתוך רוט(ואלכסנדר וני 

Figure B.61:  (1965) The hostel for college 
graduates in Nazareth, Yaski Alexandroni  

 

  )2007נעמה ציזר : צילום(המיכל " גבול: "60.איור ב
Figure B.60:  The “border” of the container  

 

  "יםמיכל"ה

על רקע  ולטיםב וןאקיר מתחםשל בנייניו 

 כונת קיראוןבששהחד גונים  השיכונים

את שפת החלטת האדריכלים לאמץ זכות ב

בעיצוב האדריכלות הברוטליסטית 

רחובות "וה אלמנטים התנועתייםה

קומת הכניסה הנתמכת בעיצוב  ,"באוויר

 דפנותו המשופע הגג, "עמודי קורה"על 

 .)60.איור ב( מהבטון החשוף הבניינים

, "מיכל"המייחדים את ה, מרכיבים אילו

 מזוהיםו ,מספקים לבניינים מראה אלגנטי

אדריכלות ארכיטיפ של העם ה

 Unite' d'habitation -ה - המודרניסטית

  . במרסי

  

ספק אזכור מקומי , הגג המשופע מהבטון

ספק לקוח , המקומיים לגגות הרעפים

 Le Corbusierמתוך מילון הצורות של 

 1960ור בשנת -בבית הנוער שתכנן בפרמיני

העמיד את חתך הבניין כלפיד , )62.איור ב(

בגג המשופע באה לשוות הבחירה . בוער

כתחליף למורכבות הגג  מראה ייחודי לבנין

היוו , גגות בקיראוןהו, יתכן. Unit'e-ב

השפעה מקומית לאדריכלים יסקי 

כנן את ההוסטל אלכסנדרוני בבואם לת

או ( 1965 בשנת  לעולים בנצרת עלית

  .)61.איור ב( )להיפך

  

 בנייני השיכוןשל  החזיתות הצדדיות

 ותמדגימ Unite'' -ה רוחשעוצבו ב, במתחם

ולכן  "המיכל גבול"רעיון את , באופן פיסי

 ,)רוב ללא פתחיםל(מבטון חשוף  ועוצב

חזיתות ב. ך המבנהחתשחשף את תבנית 

 ,במתחם קיראון מהבטון החשוףהצדדיות 

שעדנו את המראה , יםטיפוסי םינאילה קורבוז "גגוני בטון"חלונות אוורור קטנים עם נפרצו 

מנו את תוואי הרצפות מאחוריהן והוסיפו ישס, עוד פרט מקורי היו החריצים האופקיים .האטום

  .ן לחזית האפורהיעני
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. ואוויר לדירותהכניסו אור שהן ו יותר קלילות ראשיותההחזיתות , בשונה מהחזיתות הצדדיות

 ישריםאת הקווים ה הדגישו )מבטון מצופה גרנוליט(של הקירות המתועשים  "דומינו"תצורות ה

 בריסוליי "זקו עוהדירתי וחשל המודול 

איור ( 50הצללות יפות שיצרו, אנכייםאסבסט 

אילו לא היו שימושיים תריסים . )63.ב

והוחלפו לאחר כשנה לתריסי הזזה 

יות ופקאפות רפים מאלומיניום משולב

  . מפלסטיק

  

  

  

  

                                                 
תוצאה . התריסים שהחליפו אותו הונחו על סיפי המרפסת מאחורי המעקות. הבריסולי האופקי הונח על מעקות הברזל  50

 .בגלל ההיבט הפרקטי, ויזואלית ואסתטית שונה

 Le corbusier, צרפת , ור- בית הנוער בפרמיני) 1960: (62.איור ב
Figure B.62:  (1960) The Youth Home in Firminy-Vert, 

France, Le corbusier 
   

 

מצד שמאל מראה הדומינו של . מצד ימין מראה הבריסולי מהאסבסט לפני שהוחלף: 63.איור ב
  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(חזיתות הפריקסטים 

Figure B.63:  On the right, a view of the asbestos awning before it was removed. On 
the left, the domino-like appearance of the precast concrete elements  
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  תליית הפריקסטים הטרומיים: 64.איור ב
, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(

  )י.א.א
Figure B.64:  Hanging the precast 

concrete elements  

  טכנולוגית הבנייה

  

התקדמות גדולה אנו מוצאים כשמשווים את בנין "

שנה לגבי אלה הנבנים בשנים  20הבתים שלפני 

ההתקדמות בולטת לא רק בתיכון . האחרונות בארצנו

  .51"לפועלשל הבניינים אלא גם בטכניקה של ההוצאה 

  

שלפני קום המדינה התבססה טכנולוגית הבנייה בשנים 

  .תוהבנייה הקונבנציונלישיטות על  ציבוריהשל השיכון 

פתח שיטות חדשות התהחלו ל הארבעיםלקראת שנות 

פטנט : "טים טרומיים כגון זו הנקראתנבאלממשולבות 

וחות בטון שלמים של בנו בתים מל שיטה זוב ". שבתאי

מספר בתים . אתרחוברו בשנוצקו במפעל ו ,ר"מ 2

י "עפ בקריית בנימין ליד קריית אתאצמודי קרקע נבנו 

  .52)בסביבות חיפההוקם המפעל ( השיטה

  

במסגרת  החל בסוף שנות החמישים, מתקדמות יותר ולשיטות בנייה טרומיות המעבר לתיעוש

יוזמה זו שינתה . )2000, אפרת( בזמןבמטרה לחסוך בכוח אדם ונחס ספיר ימהלך שקידם פ

 25%-20%של  להיקף ,בשנות השישים ,שהגיעה במשק בנייה המתועשתאת תמונת הלחלוטין 

והותאמו ) בעיקר מצרפת(המתועשות יובאו מאירופה  וב השיטותר. בארץהבנייה  כלל היקףמ

  .לתנאי הארץ

   

  :עוש הבנייהיבת ניתן היה להבחין בשתי גישות עיקריות, בשנים אילו 

חלקי בניין גדולים בבתי ו בניינים שלמים  של הטרום הייצורעל רעיון  הראשונה התבססההגישה 

י ארגון יעיל "ע ,המקובלות שיטות הביצוע  יעוליבהגישה השנייה דגלה . חרושת והרכבתם באתר

   .כנים חדשיםהעבודה ושימוש בציוד ומכשירים מ יותר של

בארץ התחשבו . ממנה יובאה הגישה האירופאיתמהגישה הישראלית נבדלה , ה הטרומיתבבניי

. ברעידות אדמה ולכן דאגו שהמבנה יוכל לקבל כוחות אופקיים וכוחות מתיחה ולא לחץ בלבד

  .)1964, אלואיל( בר זה השפיע על תכנון הפרטים המחברים בין האלמנטיםד

  

) שבה חלקי הבניין מיוצרים במפעל ומורכבים בשטח(ים טרומי שון בבניית מגוריםהניסיון הרא

" מ"תכנון בע"חברת  .הצרפתית (Bonnet – Callad)קל  –בונה  בשיטת 1958 -ב נעשה באילת

עד ארבע ( דיור בטיפוסים שונים. יח 1500-למעלה מ 1964שנת  עד ובנתה עירהקימה מפעל בנייה ב

. י עמודון טרום"ובגובה הקומה וחוברו ע 1.10הקירות נבנו משני לוחות ברוחב . )קומות בלבד

העובי הכולל של . י יציקת בטון דליל בחללים מיוחדים"החיבור בין העמודון והקירות נעשה ע

 הותקנו בקירות בעזרת שקעים, והאינסטלציה בשיטה זומתקני החשמל  .מ "ס 20 היה הקיר

                                                 
, התיישבות, עשרים שנות בנייה: מתוך ,בקורת הקונסטרוקציות המקובלות, בבתי דירה) גגות(קירות ותקרות , נוימן ה 51

 1940תל אביב , ישראל –הארדיכלים והמודדים בארץ , בהוצאת  אגודת המהנדסים, ומוסדות ציבור הפועליםשיכון 
  .ממציא הפטנט, )סבי(בתאי בנו של נחמן ש, אורי שבתאי, אביעם  שיחהמתוך  52
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ין ויעשה מזו ןה תוצק מבטושהתקרה העליונ היהבארץ התנאי לבנייה בשיטה זו , ככלל .מיוחדים

  . יוחד של קירות קומת הקרקעחיזוק מ

  

לוחות התקרה  .מ 1.15המודל בשיטה זו התבסס על  ".ראסטרום"שיטה דומה הייתה שיטת 

מ של שתי שכבות של בטון מזוין וביניהן שכבת "ס 15בעובי כולל של יץ 'והקירות הורכבו כסנדו

קוצים  4 ,דרך חורים מיוחדים ,בחלק העליון של הקירות הושחלו. איטונג או חומר מבודד אחר

ל הקשור בכ מונוליטיבנין המבנה הורכב כ, בעיקרון .שרותכו אל לוח הקיר שמעל התקרה

החל משנת (שיטת ראסטרום נוספת   .הכיוונים ומסוגל לשאת כוחות אופקיים ומאמצי מתיחה

 .)מ 5.0אלמנט קיר באורך (ים גדולים לעומת השיטה הקודמת יאפשרה הקמת מבנים טרומ) 1964

  .)1964, אלואיל(

  

 עשתנות גדולות בבנייה מתוהוקמו מספר שכו, לאחר התחלת בניית מתחם קיראון, 1964בשנת 

שכונה , קומות 9בניינים טרומיים בני עם ) פרלשטיין.תכנון י(ים  -בבת שכונת רמת הנשיא: מוכ

ית אונו לפי שיטת סיבוס יושכונת רימון בקר )איתן. ישר וד. תכנון י(י שיטת דיסקין "בירושלים עפ

  .קומות על עמודים 8עם בניינים טרומיים בני ) ישראל לוטן: תכנון(

  

משולבת ( בנייה חצי מתועשתטכנולוגית  יושמה ,1963-שבנייתו החלה ב ,קיראון מתחםב

שהובאו לשטח , רחב של חלקים ואביזרים גמוריםבשימוש  השהתבטא )בטכנולוגיה רגילה

את בכך שהצליחה לייעל ולקצר  ) Unit'e-לבניית הובניגוד ( ייחודה. )63.איור ב( והורכבו בבניינים

  . עמדת סטנדרטים אדריכליים גבוהיםתהליכי הבנייה וכל זאת תוך ה

הכילו ט ושצופו גרנולי ,מ"ס 16בעובי  החיצוניים מהבטוןנמנו הקירות  המתועשיםאלמנטים העל 

 יםאיור( 53החשמל והטלפון, האוורור ואת האפיקים לצנרות האינסטלציהאת כל פתחי החלונות ו

  . )65. ב, 64.ב

  

  

  

  :נוצקו במקום הקירות והרצפות כמו גם פירי המעליות והמדרגות מהבטון החשוף, העמודים

כדי לשפר את טיבו ולקצר את זמן הייצור עד . תשומת לב מיוחדת מוקדשת לייצור הבטון"

שבה שני מכונאים בלבד מפעילים מכון , הופעלה בשטח שיטת המיכון האוטומטי, למינימום

                                                 
  ארכיון לוטן 63אוקטובר " 2ידיעון קיראון " "חידושי בנייה בהקמת קיראון" 53

  )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן( 105חזית בניין  –שירטוט הפריקסטים הטרומיים : 65.איור ב
Figure B.65:  Drawing of the precast concrete elements – façade of building 105 
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פועל  30כמות כזאת  בשיטה הישנה היו דרושים לייצור. קוב 150תערובת בעל תפוקה יומית של 

עבודת הבנייה מאורגנת כך שלמרות התקדמות הדרגתית מבנין ......"!"ותהעובדים בשתי משמר

 30,000היינו על שטח כולל של , מתנהלת הבנייה בעת ובעונה אחת בשבעה בניינים, כמקובל, לבנין

. משטחה של קומה אחת בבנין עירית תל אביב 6זהו שטח הגדול פי . ר בכל קומה"מ 6,000ר או "מ

  .54כדי להבטיח מסירה מוקדמת ככל האפשר של דירות למשתכנים שיטת עבודה זו הונהגה

  

 החיים במתחם שפרו את איכותשי מודרניותתשתיות  בהנחתראתה חשיבות רבה  קיראוןחברת 

. הפועלת עד היום, בדירות הותקנה מערכת חימום תת ריצפתי על סולר. )66.באיור ( קיראון

גז ההספקת . קווי טלפון הותקנו לכל דורש. הדירה סופקה עם מטבח מאובזר ועם טוחן אשפה

התקנת אינסטלציות מרכזיות לגז והספקה סדירה  אפשרהש, מערכת מרכזית במוניםנעשתה דרך 

שולבו ת אסטטי ראייה  מתוך. המותקן לכל דירה המונה י"אישי עפ יההתשלום ה. לצרכנים

. כך שלא ניתן היה להבחין בהם בתוך פירי הבטון של גרמי המדרגות והמעליות הצינורות

בשאר . בלבד" רב הקומות"שירותים מתקדמים אילו סופקו בבנייני החבצלת הסמוכים וב

השיכונים הסתפקה 

החברה בסטנדרט 

בנייה גבוה אומנם 

יור מאלה שסיפק הד

, הציבורי הממשלתי

ללא השירותים 

ראה פרק (המפנקים 

שיכון  – 1.1.3.3.ב

  ).ל לדוגמא"צה

                                                 
 ל.י.ע,1963אוקטובר , 2ידיעון קיראון , "חידושי בניה בהקמת קיראון: "מתוך 54

, 2" ידיעון קיראון"מתוך (מידע שיווקי על יתרונות השימוש בגז מרכזי : 66.איור ב
  )י.א.א, עיזבון האדריכל ישראל לוטן, 1963אוקטובר 

Figure B.66: Marketing information about the advantages of using central 
gas, from the Kiron Bulletin, Vol. 2, October 1963  
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  )2010נעמה ציזר : צילום(הגרנוליט : 67.איור ב
Figure B.67:  Granulite  

 

נעמה ציזר : צילום(חלונות אלומיניום : 68.איור ב
2010 (  

Figure B.68:  Aluminum windows  

 

נעמה ציזר : צילום(אלומיניום חלונות : 69.איור ב
2010(  

Figure B.69:  Aluminum windows  

 

  ופרטי בנייה חומרים

למרות . בו יושמוש פרטים סדרתייםהביא ליצירת קטלוג של  במתחם קיראון תיעוש הבנייה

ניתן לזהות שני סוגים של באופן כללי . אינוונטר הפרטים היה גדול, השימוש המצומצם בחומרים

קירות : שנוצרה במפעל והובאה לאתר בהם נכללים, סדרת אלמנטים מיובאים: פרטים סדרתיים

וסדרה של פרטים שנוצקו מדרגות ריצוף ו, מעקות, דלתות ההזזה, חלונות האלומיניום, החוץ

  .באתר ובהם נכללות עבודות הבטון המיוחדות

  

  

כללה מפרט  רטים סדרתייםפהסדרה הראשונה של 

. טכני שהיה חלוצי למבני מגורים בשנות השישים

, החומר שציפה את קירות החוץ – )67.באיור ( הגרנוליט

. אילו בשניםהחל את צעדיו הראשונים בענף הבנייה 

 השתמשו בבטון מחופה גרנוליט, לדוגמא ,שכונת רימוןב

  . השפעה ישירה של מתחם קיראון –

  

הותקנו בחלונות , חלונות אלומיניום בגוון טבעי

באזורים מסוימים של המעברים העליונים , הדירות

וכיות שהותקנו היו בחלקן הזכ .ובגרמי המדרגות

ובחלקן  )68.באיור ( עם או בלי רשת ברזל, רגילות

אלומיניום היה חומר נדיר . )69.באיור ( רפפות זכוכית

ובוודאי בשיכון  בארץ באותם השנים בענף הבנייה

האלומיניום החליף את חלונות העץ הכבדים . הציבורי

  . והיה קל לתחזוקה

  

פות הפלסטיק תריסי האלומיניום משולבי רפ

י התכנית "אינם עפ, מתחםום בהנראים הי

המתכננים בקשו לעדן את החזיתות . המקורית

של  אנכייםה םפסיעזרת ההארוכות והמסיביות ב

 האסבסט בריסולי. הצללות אפקט י"ע "בריסולי"ה

ן של בוצעו על מעקות המתכת כאשר החלק התחתו

 לאחר שנמצאו . אפשר מעבר רוח טבעיהמעקה 

חלפו כעבור שנה לתריסי הו, 55"ברוח מתעופפים"

שהונחו על , ואמותיניום תפלסטיק עם מסגרות אלומ

י דרישת "עפ, )ולא על המעקות(אדני המרפסות 

 םולישל הבריס למרות אי הצלחתם. הדיירים

לא  פות הפלסטיקהחלפתם ברפ, םיהמקורי

                                                 
 .דיירת רינה לנדסמןכהגדרת ה 55
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  )2010נעמה ציזר : צילום(פרט מדרגות  : 70.איור ב
Figure B.70:  Stair detail  

 

  )2010נעמה ציזר : צילום(מעקות : 71.איור ב
Figure B.71:  Railings  

 

נעמה : צילום(חלונות מסך מברזל : 72.איור ב
  )2010ציזר 

Figure B.72:  Iron screen windows  

 

  .סטנדרטי  שיוותה להם מראה שיכוניובמהלך השנים  חזיתות הבנייניםהיטיבה עם 

  

 הוכנו מרצפות מיוחדות, לצורך הריצוף

שלתרכובתן הוספו חומרים , 20/20-ו 30/30

וולקניים ואבן גרנוליט כדי להגביר את 

ון גו: המרצפות הגיעו בשני גוונים. קשיותן

 )70.באיור ( בורדו שיושם בחדרי המדרגות

המיובאות  ואשר ממנו הכינו את היציקות

, שיושם בדירות וגוון חולי, של המדרגות

  ". רחובות באוויר"במעברים העליונים וב

  

תוכננו שלושה , י תכניות העבודה"עפ

. וילהגות בתוך דירות הטיפוסים של מדר

בבניינים האנכיים נשמר מהלך המדרגות 

. הישר בגלל אי הגמישות של חתך הדירה

בבניינים האופקיים בוצע גרם עם שני 

הילוכים במקום מהלך אחד ואף מוקם ליד 

בוצע גרם בעל  108בבניין . הקיר המשותף

נית י התכ"מהלך אחד בחלל המגורים עפ

  .המקורית

  

הגלריות הפנימיות , פרטי מעקות המדרגות

וגרמי המדרגות הציבוריים עוצבו באותו 

  . לוחות עץ על עמודוני ברזל –הסגנון 

  

המאפיינים את מראה , אלמנטים נוספים

 הם, ת עם המרפסותהחזיתות הרחבו

 )71.באיור ( מהמתכת המעקות האופקיים

שהותקנו על עמודוני ברזל והבליטו את 

ומטרתם הייתה  המודול החזרתי של הדירות

  . לתמוך בבריסולי שהונח עליהם
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  ) י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן
Figure B.74:    

נעמה : צילום(זיזים  מבטון 
  )2010ציזר 

Figure B.73:  Concrete ledges  

מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(אלמנטים חזרתיים מבטון  : 74.
Figure B.74:  Repetitive concrete elements

זיזים  מבטון : 73.איור ב

Concrete ledges
 

פרטים סדרתיים כוללת הסדרה השנייה  של 

בין . אלמנטים מבטון שנוצקו והורכבו באתר

אלה ניתן לזהות את סוככי הבטון מעל פתחי 

, של המיכלים דפנות הבטוןהחלונות שנפרצו ב

את הפריקסטים שנתלו בין הפירים האנכיים 

ואת הזיזים המודבקים בפתחי " 

  .)74.ב, 73.איורים ב

 

.איור ב

 

  

הסדרה השנייה  של 

אלמנטים מבטון שנוצקו והורכבו באתר

אלה ניתן לזהות את סוככי הבטון מעל פתחי 

החלונות שנפרצו ב

את הפריקסטים שנתלו בין הפירים האנכיים 

" מיכלים"לבין ה

איורים ב( המדרגות
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בתכנון   – 1962תכנית המתחם שאושרה בוועדת התאום של משרד השיכון בנובמבר : 75.איור ב
  )א"ק.מ.ו.מתוך א(המקורי תוכנן גן ילדים בלב המתחם 

Figure B.75: The plan for the Complex that was approved by the Housing 
Ministry’s Coordination Committee in November 1962 – the original plan included a 
preschool in the heart of the Complex   

   ףמרכיבי הנו 1.2.2. ב

  

 שלבלובמקביל  בא לחזק את סכימת הבינוי הלינארית של המבנים, מתחם קיראוןתכנון הנוף ב

הטרסות הישרות וצירי השבילים הישרים תוכננו לייצר . הדיירים קהילייתתכנים חברתיים ל

תוך הדגשת הקו הישר המזוהה עם אופיו של , יתית ביניהםימגוון חללים פתוחים ותנועה חוו

  . המתחם

  

מתחילת שנות השישים ובתוכנית שאושרה בוועדת , 66מ "בסכימת הבינוי הראשונה של תמ

עם . )75.באיור ( גן ילדים בליבו של המתחם תוכנןמ, 1962התאום במשרד השיכון בנובמבר 

הועבר תכנון גן הילדים לצדו המזרחי , 56והתאמתו לתכנון הכולל של השכונהפיתוחו של הפרויקט 

רחבת משחקים מוגבהת   תוכננה, ליבו של קו השבר הטופוגרפיהמהווה את , ובחצר המרכזית

הגבהת . ספסלים ועצי צל, מתקנים, ארגז חול ברחבה. )76.איור ב( המשמשת למשחק עד היום

                                                 
במרכזו " הרים והגבעות"ל ויצירת ה"הגבהתו של פארק צה. תכננו את השכונה כמכלול, צור בשיתוף האדריכלים –יהלום  56

 . מתוך ראיון עם דן צור. טופוגרפיה הכלליתהשפיעו על העמדת גובה הבניינים במתחמים השונים ועל ה

 גן ילדים
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  )י.א.א, צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(רחבת המשחקים בלב המתחם : 76.איור ב
Figure B.76:  The play area in the heart of the Complex   

 

  מגרש המשחקים) 1955: (77.איור ב

 Zeedijk ון אייק . א: תכנון, באמסטרדם  

  )Lefaire&Ingeborg 2002מתוך             (
Figure B.77: (1955) The Zeedijk 
playground in Amsterdam 
Planning: Aldo Van Eyck 

   

חלל המשחקים בתווך ושתי  :לשלושה אזורי משנה חלקה את החלל הפתוחבמת המשחקים 

  . ת הם ליבו הפועם של המתחםשלושה אזורים אלו בחצר המרכזי. מדרום ומצפון, גינות

 ,צור –לא היה זר ליהלום , מגורים שיכוניבתוך הנוף הפנימי של  לילדים יםמשחק מגרשיעיצוב 

חלק בלתי  הווה והחל מאמצע שנות החמישים

כאשר נתבקשו  1954בשנת . נפרד מעבודותיהם

 עיצבו, א לעצב את הנוף בשכונת רמת אביב

 י קירות בטון "שהוגדרו ע, חללים נעימים לילדים

איור ( אומטריות בסיסיותיצורות ג בעלימעוצבים 

מגרש בניתן לראות   השפעה מקומית. )78.ב

בסוף שנות . שכונת רימוןשעיצבו בהמשחקים 

כאשר תכננו את הנוף בשכונת רמת , השישים

עיצבו מבנים יוצאי דופן , )1972( אשכול בירושלים

  .)79.באיור ( בצורת איגלו לילדים

  

בקנה מידה  לילדים משחקים מגרשין מגמה לתכנ

 , בהולנד מיד לאחר המלחמה החלה להתגבש, רחב

 Aldo Van Eyckעבודותיו של האדריכל תחת 

עבודות ציבוריות ל מחלקהב ,1946 - החל מ, שעבד

של  תכנונם לעוהיה אחראי  של עיריית אמסטרדם
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הוו מעבדה חיה לפיתוח טכניקות אלה . )77.באיור ( רחבי העירב גרשי משחקיםמ 700מעל 

עמדו  ,לנצל את החללים לטובת הילדים הרעיוןמאחורי  . ציות לתכנון מגרשי משחקיםוקומפוזי

 "Homo Ludens": הספרהייתה השפעתו של  מכליותר  מחקרים חברתיים וחינוכיים אך

 (the playing man) , תהיסטוריון וחוקר התרבוהי "ע 1938יצא לאור בשנת אשר  Johan 

Huizinga  . 57אישיותם של ילדיםבעיצוב  את השפעתו המכרעת של המשחקהציג הספר.  

 בדוברובניק 1956בשנת   CIAM של) העשירי(האחרון  במפגש הוצגוVan Eyckעבודותיו של 

  .עולםכל רחבי הופורסמו ב

    

  

                                                 
57  2000  Risselada & Van den Heuvel  ,2002 Lefaire Liane & Ingeborg de Roode  

  

  )צילום היסטורי מתוך ארכיון דן צור( ', רמת אביב א) 1954: (78.איור ב
Figure B.78:  (1954) Ramat Aviv Aleph, Dan Tzur Archive   

 

  )2010נעמה ציזר : צילום(רמות אשכול ) 1972: (79.איור ב
Figure B.79: (1972) Ramot Eshkol, photograph: 2010  
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  )י.א.א, צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(ציר הכניסה הראשית  : 80.איור ב
FigureB. 80:  The main entry route  

 

איור (הכניסה הראשית . עיצוב הכניסותלמחשבה רבה   ניתנה, בנוסף לעיצוב לב מתחם קיראון

החצר  מרכזוביל אל עבר מה 'מ 5שביל מרוצף ברוחב ב מאופיינתל "ברחוב צה מוקמתמה) 80.ב

תוך , את המתחם מהרחוב" הרימה"הגבהה זו . ות רחבותחמש מדרגעזרת ב השהוגבה, הפנימית

הכניסות . נקבעה מרחוב החבצלת, משניתכניסה . שהיא מייצרת מבטים חשובים לעברו

וה להן מראה ושת מהמדרכה אלא דרך שביל מתווך שלא תוכננו ישירו) המערבית והמזרחית(

לא כציר כננו כציר רציף ואף לא במפלס אחד אושני שבילים אילו לא ת, בנוסף .לי וחשובאפורמ

העמדתם וגובהם שתנה בהתאם לומ) 108, 103, 102(הצפוניים האופקיים שעקב אחרי הבניינים 

  . מעל הקרקע

  

החניות מאזורי , לקו הדרומי של המתחםממזרח וממערב בחתוכננו נוספות כניסות משניות 

התושבים להתגבר על שבילים אלה באו להקל על ). החנייה המערבית והחנייה שברחבת האיריס(

תוכננו שתי כניסות , בנוסף. מהחניות ולקצר את הדרךרו עקב גודלו של המתחם המרחקים שנוצ

מספר מטרים , רחבת האיריסהאחת בכניסה ל. ל"רחוב צהב בדופן הדרומית הארוכה של המתחם

ייה שהמשכה הוביל אל העל, מערבית לה 107והשנייה מתחת לבניין , ספורים מערבית לאנדרטה

  . לפודיום המרכזי
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צילום היסטורי מתוך עיזבון 

Figure B. 81:  Southern view of the playground and secondary path  

שהוביל אל  )היחיד בכל המתחם

בסמוך לקומות , כל הבניינים 

יפו את המתחם ואפשרו את התנועה 

לבין השטחים ) החצר המרכזית וחצר החנייה 

  .58לאורכם עוצבו הכניסות  אל תוך הבניינים

מאפיינים את הריצוף באתר ושילוב 

לחוות את  –ון הרעי. המבטים הארוכים אליהם

בחצר . 59יושם בכל המתחם 

שהבליטו את , נעשה שימוש באריחי בטון משושים אפורים

השבילים . בוצע בין השבילים המשניים לכניסות

שניים משולבים פסים בעוד שריצוף קומות העמודים הנושקים להם חופו בגרנוליט בגדלים 

י "נעשה ע, כאמור, תכנון הבניינים והבינוי
. הייתה בסמכות אדריכלי הנוף, משיקולים טכניים כמו ניקוז

עיצוב השבילים וקביעת רוחבם , עיצוב החצרות הפנימיות
עיצוב . בודת הצוות ובשיתוף האדריכלים

חייה וחומרי צור שהותאמו למתחם ואופיו כמו גם הצמ

בכניסה הראשית ובחצר המרכזית (החליפה העירייה את כל הריצוף בשטחים הציבוריים במתחם 
ללא התייחסות , עם פסים לבנים, לאריחי אקרשטיין קטנים בצבע האדום של המדרכות מסביב המתחם

צילום היסטורי מתוך עיזבון (מבט דרומי אל עבר חצר המשחקים והשביל המשני 
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן

Southern view of the playground and secondary path

היחיד בכל המתחם( לשביתוכנן  108-103בין בניינים , בגב הפרויקט

 לאורכם של. )לא קיים( ארגז חול לילדיםל ולצדו נקבע 

יפו את המתחם ואפשרו את התנועה שהק .מ 2ברוחב  קרקע נקבעו השבילים המשניים

החצר המרכזית וחצר החנייה ( שבילים אילו תחמו בין השטחים הציבוריים 

לאורכם עוצבו הכניסות  אל תוך הבניינים. )סביב קומות הקרקע

מאפיינים את הריצוף באתר ושילוב , בגווני אפורמ "ס 40/80באריחי הגרנוליט  מחופים

המבטים הארוכים אליהםהפסים הכהים על רקע הבהיר בא לחזק את 

  -הקווים הישרים הארוכים של הבניינים בעזרת עיצוב הריצוף 

נעשה שימוש באריחי בטון משושים אפורים, ף הפודיום שבה

בוצע בין השבילים המשניים לכניסות נוסף היררכימעבר . הזה על פני המעברים

שניים משולבים פסים בעוד שריצוף קומות העמודים הנושקים להם חופו בגרנוליט בגדלים 

  . מאותו הסוג 40/80 

                                         
תכנון הבניינים והבינוי: התבררה לי שיטת העבודה מול האדריכלים, שקיימתי עם דן צור

משיקולים טכניים כמו ניקוז, שנבעה בעיקרה, הבניינים של+ 0.00קביעת גבה 
עיצוב החצרות הפנימיות: תכנון הנוף אפשר לחדד אלמנטים שנדרשו לעיצוב המקום כגון

בודת הצוות ובשיתוף האדריכליםצור כחלק מע- כל אילו היו תחת התכנון של יהלום –עיצוב הטרסות וכדו 
צור שהותאמו למתחם ואופיו כמו גם הצמ-היו רעיונות של יהלום, "ההרים והגבעות"ויצירת 

החליפה העירייה את כל הריצוף בשטחים הציבוריים במתחם  2010
לאריחי אקרשטיין קטנים בצבע האדום של המדרכות מסביב המתחם, 

  . טין בחזות הציריםהדבר פגם לחלו

 

מבט דרומי אל עבר חצר המשחקים והשביל המשני : 81.איור ב

Southern view of the playground and secondary path
 

בגב הפרויקט, בחזית הצפונית

ל ולצדו נקבע "פארק צה

קרקע נקבעו השבילים המשניים/העמודים

שבילים אילו תחמו בין השטחים הציבוריים . בו

סביב קומות הקרקע(ם יהפרטי

  

מחופיםשבילים ה

הפסים הכהים על רקע הבהיר בא לחזק את 

הקווים הישרים הארוכים של הבניינים בעזרת עיצוב הריצוף 

ף הפודיום שבההמרכזית ובריצו

הזה על פני המעברים החלל

שניים משולבים פסים בעוד שריצוף קומות העמודים הנושקים להם חופו בגרנוליט בגדלים המ

 -ו 40/40משתנים 

  

                                                
שקיימתי עם דן צור ראיונותב 58

קביעת גבה . האדריכלים
תכנון הנוף אפשר לחדד אלמנטים שנדרשו לעיצוב המקום כגון

עיצוב הטרסות וכדו , ומיקומם
ויצירת , הנוף הפיסולי

  .  הפיתוח
2010בסביבות אפריל 59 

, )כולל גרמי המדרגות
הדבר פגם לחלו. לריצוף המקורי
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ורי מתוך צילום היסט(ומצד ימין וורדים 

Figure B. 82:  Western view of building 104 and the secondary path
right side  

 קירות התמךבבניית , לדוגמא

ניגוד למתחם מראה טבעי ורך כ

מנחל באר  צור-יהלום את חלוקי הנחל הביאו

. לחיזוקה של הקרקע המוגבהת

השטח נשתלו שיחים ששמשו כגבול בין 

שספקו צבע רב , השיחים השונים כללו זנים ים תיכוניים כגון עפרית הכף וורדים

לאורך קירות התמך ובשיפולי 

, )סיגלונים(קרנדות 'נטעו עצי צל כגון ג

עצי הצל נטעו בתפזורת לצד החניות ובינות 

  

את , לטענת הדיירים, שהרסו, עם השנים נטעו מספר עצים טרופיים על המדשאות בשביל למנוע מהילדים משחקי כדור

ומצד ימין וורדים , והשביל המשני 104מבט מערבי אל עבר בניין 
  )י.א.א, עיזבון האדריכל ישראל לוטן

Western view of building 104 and the secondary path And roses on the 

לדוגמא. אופיו של מתחם קיראון מזוהה עם החומרים החדשים שיושמו בו

למתחם מראה טבעי ורך כששוו , ולבנים השתמשו האדריכלים בחלוקי נחל גדולים

את חלוקי הנחל הביאו. בחזיתות המבניםשלבטון החשוף וקירות הגרנוליט 

  . )81.באיור ( של שכונה ד שעצבו בהם את הטרסות

לחיזוקה של הקרקע המוגבהת שתרם 60בדשא ברובם כוסו במתחםהשטחים הפתוחים 

נשתלו שיחים ששמשו כגבול בין  ,שבילים הראשייםלקומות הקרקע שבילי 

השיחים השונים כללו זנים ים תיכוניים כגון עפרית הכף וורדים

לאורך קירות התמך ובשיפולי  וורדיםניתן לזהות  ,מוקדמים של המתחםבצילומים 

נטעו עצי צל כגון ג, ללים ששמשו לפעילותבח. )82.איור ב

עצי הצל נטעו בתפזורת לצד החניות ובינות . ופרטיותצבעוניות , שבבגרותם יכלו לספק צל רב

  . הבניינים לאורך הכניסות השונות

                                         
עם השנים נטעו מספר עצים טרופיים על המדשאות בשביל למנוע מהילדים משחקי כדור

 

מבט מערבי אל עבר בניין : 82.איור ב
עיזבון האדריכל ישראל לוטן

And roses on the  

אופיו של מתחם קיראון מזוהה עם החומרים החדשים שיושמו בו

השתמשו האדריכלים בחלוקי נחל גדולים והגדרות

לבטון החשוף וקירות הגרנוליט 

שעצבו בהם את הטרסותלאחר  שבע

  

השטחים הפתוחים מרכזי 

שבילי בתווך שבין 

השיחים השונים כללו זנים ים תיכוניים כגון עפרית הכף וורדים. הפרטי לציבורי

בצילומים . למקום

איור ב( המדשאות

שבבגרותם יכלו לספק צל רב

הבניינים לאורך הכניסות השונות

  

  

                                                
עם השנים נטעו מספר עצים טרופיים על המדשאות בשביל למנוע מהילדים משחקי כדור 60
  .שאהד
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יעקב כהן מארח את גזבר הוועד הפועל . גן הילדים: 83.איור ב
  )א"ק.ה.מתוך  א( 1964נובמבר , של ההסתדרות יהושע לוי

Figure B. 83:  The preschool. Yaakov Cohen hosts 
Yehushua Levy, treasurer of the Histadrut Workers 
Committee, November 1964  
 

 

  )2011נעמה ציזר : צילום(המצב היום , גן הילדים: 84.איור ב
Figure B. 84:  The preschool,Existing site 
 

   במתחם נוספיםם מרכיבי 1.2.3. ב

  

לל בתוכו את מתחם קיראון כו

מבני המגורים והשטחים 

לצד . הפתוחים שתוארו לעיל

לילדי  אילו תוכנן גן ילדים

  .וגן זיכרון המתחם

  

  גן הילדים

רפאל : אדריכלי גן הילדים

  אברהם ועזרא רוזנגרטן

  

על שטח בן שניים  דגם גן חדש

שכלל שני חדרי גן , וחצי דונם

והציג תוכנית שונה מזו שהוצעה 

יועד הדגם  .י משרד השיכון"ע

  . וית אוניקרברחבי  לשמש אב טיפוס לגנים
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  )2010נעמה ציזר : צילום(מבט על אתר ההנצחה : 85.איור ב
Figure B. 85:  View of the commemoration site  

 

  )2010נעמה ציזר :צילום(מבט על שלט ההנצחה  : 86.איור ב
Figure B. 86:  View of the commemoration sign   

 

  

  גן כתי וגיורא

  ליפא יהלום: אדריכל נוף

  

פנה ראש  ,באמצע שנות השבעים

אביגדור וורשה לליפא , המועצה דאז

גן זיכרון לשני לתכנן במטרה , יהלום

, תושבי קיראון ית אונויבני קר

ש "ע" גן כתי וגיורא. "שנפלו בקרב

גיורא חגי שנפל במלחמת יום כיפור 

וכתריאל טאו שנפל במערב מחבלים 

תוכנן  ,1974בדרום הלבנון בשנת 

לצד , בכניסה הדרומית של המתחם

על . האיריס הדרך המובילה לרחבת

  : נחקק שלט הבטון בכניסה לאתר

  

  

הלכו למלחמות ולא חזרו  ,לכשגדלו, כתי וגיורא הבעירו כאן בילדותם מדורות ושחקו מחבואים"

שני זכרם של את ן לציי כנסים ילדי הגן הסמוך במתחםמת, ביום הזיכרון, מידי שנה ..".עוד

  .הנופלים



69 
 

  תיאור מתחם קיראון סיכום 1.2.4. ב

  

  

בא לחקור את  ,המוצע לשימור כחלק משכונת קיראון מתחם קיראון תאור 1.2ב : תת פרק זה

.  מקורות ההשפעה מתחם על רקעהיסיים המאפיינים את המרכיבים האדריכליים והאלמנטים הפ

השירותים  את רמת, ויישומה במתחם טכנולוגיית הבנייה המתועשתאת תת הפרק מתאר , בנוסף

  .ואת תכנון הנוף המורכב דירותה הטכניים שייחדה את

  

 טכנולוגיים, חברתיים, אדריכליים ערכיםשל  הרחב קשתאנו למדים על , המפורטי התיאור "עפ

מגורים איכותיות ביצירת סביבות  ייצוגה האדריכליש,  חברתית תפיסת עולם תהמייצג ,ונופיים

מבטאת לא רק את הרעיון , י התיאור"עפ, סכימת הבינוי. ברוטליסטיתהאימוץ השפה תוך 

ודות לחיבור הבניינים והפיכתם ההסטרוקטורלי של המבנה הבודד אלא את העושר החללי שנוצר 

" מייסדי" Team10הושפעה מאדריכלי  השכנותיחסי את זקת המח ,סכימה זו. למתחם

גם ו החיצוניים "רחובות באוויר"ל שתוכננו בסמוך באימוץ דירות הוילהגם  הברוטליזם החדש

  .  במגוון הרב של הדירות וגודלן שיועד לקהילה רב גילאית והטרוגנית

  

כגון הבטון , חדשים חומריםפרטי הבניין ובשימוש בבתכנון  רב במתחם קיראון הושקע מאמץ

ומאידך את החיבור  Le Corbusierהברוטליסטית בשהשפעת השפה  המבטאים מחד את ,החשוף

 אל מול" שלם לחלקיו"הרעיון הסטרוקטורלי שראה חשיבות רבה בקשר שבין ה. לורנקולרי

וזאת בעזרת  עשירהאחידה אך בא לביטוי בעיצוב בניינים בשפה האינוונטר המוגבל של החומרים 

אופן בו בצל ולאור ובהתייחסות ל ,עיצוב הגגות המשופעים, עיצוב המעברים בין הבניינים

  . בעיצוב החזיתות מתועשתהיה טכנולוגהשתלבה ה

  

מתחם . הודגם בזיקה שבין הנוף הבנוי לאדריכלות הנוף, ייצוג אדריכלי לערכים נוספים שנסקרו

במשמעותם וערכים נופיים נוספים " יצירת זהות", "קנה מידה אנושי:"קיראון מבטא ערכים כמו

, ף המורכבפיתוח הנו.  שלוהמראה האיקוני  למרותההוליסטית בזכות אווירת הקיבוץ השורה בו 

בטא יחס חדש של המתכננים למרחב הפתוח בשיכון , אשר בא לחזק את הסכמה האדריכלית

מתחם , בהשוואה לסביבות מגורים שנבנו בחופזה בשנות החמישים ללא אדריכלי נוף. הציבורי

ת מעבר לתרבוהמרחב הפתוח כלי חשוב ב עיצובשזיהתה בקיראון מייצג תפיסת עולם חדשה 

הצליחו אדריכלי הנוף לחזק את , בעזרת תכנון משולב. מגורים מודרנית השואפת לאיכות חיים

שימוש בחומרים לשלב פונקציות חברתיות בלב המתחם ולעשות , הקומפוזיציה האדריכלית

 ן המתכננים לאדריכלי הנוףביפעולה האין ספק ששיתוף  .ם את תפיסת עולמםבטאימה, מקומיים

אשר גם , לעומת מתחמים אחרים בשכונה, עם זאת .במתחם קיראון רביםים תרם לחיזוק ערכ

, במתחם קיראון לבסוף רק שיושמה "טחנת הרוח"סכימת  -בהם התקיים שיתוף פעולה דומה 

  .למצות את היתרונות הגלומים במרחביה  ,ביתר קלות ,אפשרה
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  האתרההיסטוריה של  2. ב

  

 כפר אונול דרומית" שטח הפיתוח"מתחם קיראון הוקם במסגרת מפעל בנייה רחב מימדים ב

שייצוגו  , חברתי שהתנהל בשנים אלו בארץ ובעולם-השיח האדריכלי. בעשור השני למדינה

 ,המרכזי בתרבות המגורים המודרנית ובגישה חברתית שונה מזו שייחדה את העשור הראשון

מנת להבין את מקומו על . ועל תכנונו של מתחם קיראון ל קריית אונושהכולל השפיע על תכנונה 

תוך  ,המקוםק תת פרק זה בהיסטוריה של וסע ,רצף ההיסטורי של העירב של המתחם וחשיבותו

   .חברתיים ואידיאולוגים השופכים אור על נסיבות הקמתו, אדריכליים נושאיםסקירת 

  

, קריית אונוכתיבת תת הפרק נערכה על סמך זיהוי ארבע תקופות משמעותיות בהתפתחות 

  :מקומיה נרטיבותרומתן ל ,בשלושת העשורים הראשונים להיווסדה

 )87.באיור ( קיפאוןתקופת  1939-1947 –התקופה הראשונה   .א

 תקופת צמיחה 1948-1954 –התקופה השנייה   .ב

 פאוןקיתקופת  1955-1962 -התקפה השלישית  .ג

  )קיראון מתחםבניית ( תקופת צמיחה 1963-1969 - התקופה הרביעית  .ד

  

  

 כפר אונו

 ר"כפר אז

 תל ליטוינסקי

  )א"ק.ה.מתוך א(כפר אונו על רקע ישובי הסביבה ) 1942: (87.איור ב
Figure B. 87:  (1942) Kfar Ono  

 כפאר ענא
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  1939-1947פועלים לכפר  משכונת 2.1. ב

  הרקע ההיסטורי של קריית אונו וסביבתה 2.1.1. ב

  

 4-כ, נאעכפאר ששכנה סמוך למקום הכפר הערבי , חשובה מקראיתעיר עברית  הייתה" אונו"

כאחת הערים אותן כבש , שנה 3,500 -לראשונה לפני כ ההעיר אונו נזכר. דרומית לכפר אונו מ"ק

  . 61במסעו לארץ ישראל, תחותימסהמלך המצרי 

  

. י בני ישראל החל במאה התשיעית לפני הספירה עם בואו של שבט בנימין לאזור"ישובה של אונו ע

לוד אל  חזרו בני בנימין, בתקופת נחמיה, לפני הספירה לערך 445בשנת , בימי שיבת ציון מבבל

כשהערים יבנה לוד ובני ברק היו , של ירושלים חורבנהאחרי ). לה' נחמיה יא(וישבו אותן  ואל אונו

סביבתה הייתה ידועה . עיר ידועה ובה חכמים מפורסמים אונוהייתה גם , למרכזי ישראל חשובים

 זאונו העתיקה הייתה לא רק אתר היסטורי ומרכ. "שבה ותהמשובחבפוריותה ובכרמי התאנים 

  . 62"בקעת אונו –אלא גם אחת הערים החשובות בבקעה שעל שמה היא הקראת , של חוכמה

ואנשי צבא  יוונים, כריםובלוד התיישבו נ. התדלדל הישוב היהודי ביהודה, בתקופה הרומית

היהודים של אונו  לתושביהתושבים זרים אלו הציקו . שראו בה מאחז על פרשת הדרכים, רומים

  . 63העיר העברית נחרבה בין המאות הרביעית והחמישית לספירה). ז, איכה א(הסמוכה 

  

באזור כפר אונו גדודי פרשים אוסטרלים של הצבא  חנו ,1917בשלהי , העולם הראשונה במלחמת

נהרגו  במהלכם כנגד החילות התורכים מרים קרבותת אונו התחוללו יעל גבעות קרי .הבריטי

. לא פסחה על ישובי בקעת אונו, שהחלה ערב הקמת המדינה, עצמאותמלחמת הגם  .יילים רביםח

, שהוכנה עם פרוץ הקרבות במטרה לייצב את קווי החזית לקראת פלישת מדינות ערב', תכנית ד

אחד הכוחות שהשתתפו במבצע יצא מכוון ". מבצע חמץ"כל ישובי גוש דן במסגרת  כיבושכללה 

ברמלה , בלוד, ביהוד. כפר ענאואת הכפרים חירייה ו ליטוינסקיש את מחנה תל ר וכב"כפר אז

השלימו " מבצע דני"שכללו את , "עשרת הימים"קרבות . ובבקעת אונו  נמצאו עדין כוחות עוינים

  . 64את כיבוש הערים ואת בקעת אונו כולה

  

  העלייה על הקרקע 2.1.2. ב

  

במטרה להקים שכונת פועלים , ממזרח אירופה עולים קבוצת פועלים התארגנה 1936 בשנת

 יסדוהם , 66יבעזרתה של מחלקת המושבות של המרכז החקלא, 1939 במאי. 65בסביבת מגוריהם

פועלים שיתופית  אגודתאונו  שכונת: "את שמה הסופי קבלה 1941שרק בדצמבר , אגודה שיתופית

  . )88.באיור ( הרעיוןאת הדרך להגשמת  שתסלול "מ"בע

                                                 
, 1961נובמבר , בהוצאת המועצה המקומית קריית אונו, "חדשות קרית אונו"עיתון , "ראשיתה של קרית אונו", דביר אורי 61

  ב "כסלו תשכ
, והיא נזכרת עם לוד) ז, משנה ערבין ט(הייתה אונו עיר מוקפת חומה בשעה שיהושע בן נון כובש את הארץ , לפי המסורת 62

   . שכנתה הדרום מזרחית
  3. עמ 8.3.40עיתון דבר , "כפר אונו",זאב וילנאי63
, בהוצאת המועצה המקומית קריית אונו, "חדשות קרית אונו"עיתון , "בקעת אונו בקרבות מלחמת העצמאות", דביר אורי 64

 ב"סיוון תשכ, 1962מאי 
חלק קטן אחר מהמתיישבים . רמת גן ותל אביב, רוב הפועלים עסקו במקצועות שונים שאינם חקלאיים והתגוררו בבני ברק 65

  )1944 ,ברוצקוס" (העברה"בא מקרב עולי גרמניה סמוך לפני פרוץ המלחמה ונכנס באמצעות סדורי , בכפר
קרן עבודה וקופות המלווה , הסוכנות היהודית, "ניר"הוקמה בעזרתן של חברת , "מרכז החקלאי"מחלקת המושבות של ה 66

  )1975 ,שפריר".(קרן בלינסון"במושבות והקרן לשיכון פועלים במושבות בשם 
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מ "שכונת אונו אגודת פועלים שיתופית בע) 1941: (88.איור ב

  )  kkl5/11746-19מ תיק  "מתוך אצ(
Figure B. 88: (1941) Ono Neighborhood Cooperative 
Workers Association Ltd 

  

 הספר"המאורעות ו תקופת

היו שנים , 1936-1939" הלבן

בשנת . קשות לרכישת קרקעות

ת למרות ההגבלו, 1937

הקיימת  הקרןקבלה  , החמורות

, 67דונם 280החלטה לרכוש 

י הכפר בבעלות תושב ושהי

בעזרתו של , הערבי כפר ענא

זו  קרקע. 68פנחס מרגלית

לת לחלקות קטנות הייתה מפוצ

חוק  י"עפבבעלויות שונות 

 י"ע ומעובדת" מושעה"ה

שגרמו לכך שרכישתה , אריסים

. המדינהעם קום רק הסתיימה 

הנמצאת בתוך שטח של  הקרקע

מזרחית לכפר  ,דונם 1,500-כ

 שטח"קרא בעתיד ת, ר"אז

תוקם  חלקה ועל" הפיתוח

  . שכונת קיראון

  

 דונם 118.101הוחלט להפריש , העובדים הסתדרות של" החקלאי מרכז"התערבות ה בעזרת

אדמות אחרות  ר"לספק לכפר אז, אתז ותמורת 69ת הקמת הכפרלמטרר "משטחי כפר אז

חברת ל. לחברת ניר ולחברת רסקו: נמסרה לשתי חברות הקרקע )1988בוטרימוביץ ( תהבסביב

 70דונם 58-כ נמסרו" רסקו"ולרשות חברת  ,להקמת שכונת פועלים דונם 60 -כנמסרו   מ"בע" ניר"

 קרן"ההתיישבות התאפשר הודות ל ביצוע. 71)1944, ברוצקוס(י שכונה למעמד הבינונ הקמתל

  .שסייעה במימון בניית הבתים והתשתיות, "החקלאי מרכז"שב )1975שפריר ( 72"בלינסון

                                                 
רעיון ה 1966מאי  –ו "תשכן סיו 21גליון " חדשות קרית אונו"בכתבה ל, הכפר וועדראש , י דבריו של ישעיהו זיידמן"עפ 67

המטרה . להקמת השכונה היה של זלמן מסחרי שהיה אז עובד המרכז החקלאי והוא זכה לתמיכתו הנלהבת של אברהם הרצפלד
לכן . שהקיפו את המקום מצפונו, הייתה להקים ישוב עברי על קו גבול הישוב היהודי ולהחדיר עבודה עברית לפרדסי חזרזור

השטח שרצו לרכוש ואשר עליו לא הוקם . של הכפר העתידי בין אנשי בני ברק שהיו פועלים חקלאיים חפשו את מרבית חבריו
  ".קיראון"לבסוף הכפר נמצא היום בין שטחי השכונה 

שם לו למטרה לעסוק ברכישת , ל"בהמשך לעבודתו הציונית בחו. מקישינוב בסרביה 1925פנחס מרגלית עלה לארץ בשנת  68
כמורשה הלשכה הראשית באזורי הארץ השונים כולל אילו , כך פעל תקופה ארוכה. ם עבור קרן הקיימתקרקעות מידי הערבי

מ "שנרצח בידי ערבים תוך כדי מו, סלמון, שכל את חתנו, באחת מנסיעותיו הרבות. י ממשלת המנדט"שבהם נאסרה הרכישה ע
  .לחייו בתל אביב 70בשנת  1957מרגלית נפטר בשנת . על רכישת קרקע מסוימת לקרן הקיימת

  .דונם מתוכם 70המחלקה הגרמנית של הסוכנות היהודית השתתפה ברכישת 69 
  1946-7לקראת , דונם נוספים 40 - דונם לאחר כשנה ו 30בפועל הועברו  70
אלא אם צוין , וכל הנתונים מתייחסים לתאריך זה 1943מרס - הסקר בכפר אונו נערך בראשות ברוצקוס בחדשים ינואר 71

  .אחרת
לינסון והסוכנות היהודית יקרן ב". ניר"נוסדה ביזמתה של מחלקת המושבות של המרכז החקלאי וחברת " לינסוןיקרן ב"72 

, לינסון ליד פתח תקווהיהראשונה היא שכונת ב. סייעו להקים כחמש מאות בתים בשבע שכונות ליד המושבות או גם בתוכן
הסתדרות הפועלים החקלאיים קדמה להסתדרות ". "ברובם עולי גרמניהסירקין שמתיישביה היו . ש נ"ובנוסף השכונה ע



73 
 

ר כולל השטח "שטחי כפר אז) 1938: (89.איור ב
מתוך () סימון שלי-באדום(שהופרש לכפר אונו 

  )1988בוטרימוביץ 
Figure B. 89:  (1938) The land of Kfar Azar, 
including the area that was allocated to 
 Kfar Ono (in red, markings added) 

  

נערכה חנוכת ארבעים הבתים הראשונים  14:00 בשעה, )13.2.40( ש"ת' באדר א' שלישי ד ביום

, לשלושים ושמונה המשפחות המייסדות

מגילת היסוד והנחת אבן הפינה  קריאת

 .)90.באיור ( לבנין הציבורי הראשון

, זאב וילנאי 'למברכים היה דר אחרון

, "אונו כפר"שעל פי עצתו ניתן שמה 

הקרן באישורה של וועדת השמות של 

  :73הקיימת

היסטוריים  זיכרונותמעורר …אונו השם"

הוא נזכר , במשך תקופה של אלפיים שנה

ידוע כמקום  והיהמשנה וגמרא , ך"בתנ

נגאל גם השם , יחד עם האדמה. פורה

מתוך אותה תקווה שאותה פוריות 

  .74.."המתיישבים החדשים י"ע תקוים

 -הכללית שהתקיימה ב באסיפה

לכפר  הראשון הוועדנבחר  23.2.1940

  .ר הראשון שמאי זייף"והיו אונו

  

  

  

  

                                                                                                                                            
שטיפל בקיבוצים ובמושבים ובפועלי , נאלצה להסכים לקיומו ולפעילותו של המרכז החקלאי 1920- הכללית וכשזו קמה ב

  .)1974לבון . (המושבות
 י וועדת השמות"ע 1939נקבע ביולי " כפר אונו"השם  73
  זאב וילנאי. מתוך דבריו של דר 14.2.40, "דבר"עיתון , "נונחנכו הבתים בכפר או" 74

מ תיק "מתוך אצ(מ "שכונת אונו אגודת פועלים שיתופית בע) 1941: (90.איור ב
(kkl5/11746-72    

Figure B. 90: (1941) Ono Neighborhood Cooperative Workers Association 
Ltd, 
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י "עפ, כולל תכנון הבית הבודד" כפר אונו: "91.איור ב
רישום תכנית מתוך ברוצקוס (תכניתו של אריה שרון 

  )א"ק.ה.הצילום ההיסטורי מתוך א, 1944
Figure B. 91:  Kfar Ono, including the design of the 
Lone House, in accordance with 

 Arye Sharon’s plan 

  תכנון הכפר 2.1.3. ב

  
. מצפונו היה מוקף פרדסים עד לגבול פתח תקווה ובני ברק. מזרחית לגוש דןאונו הוקם  כפר

מדרום לשכונה ו 76ר"נמצא כפר אז הקילומטר וחצי דרום מערב, 75"ליטוינסקי תל"במערבו שכנה 

סאקיה , הכפרים הערביים יהודיה שלבור בתחום שיפוטם אדמות ות והשתרעו אדמות חקלאי

  .וכפר ענא

  

  

  

  

                                                 
גדולה על " עיר גנים"בעלי הקרקע בקשו להקים . מתוך יוזמה פרטית 1933שנוסדה בשנת , נפש 250עם אוכלוסיה בת  75

 .דונם מבוססת על תכניתו של האדריכל ריכארד קאופמן 1770שטח של 
 1000- בשטח כולל של כ 1932שנוסד על אדמות קרן הקיימת בשנת , חקלאימושב עובדים , נפש 325עם אוכלוסיה בת  76

  .דונם



75 
 

). 91.איור ב(78 רעיון הבית הבודד י"עפ, 193977 בשנת שרון אריההאדריכל  לתכנוןנמסר  אונו כפר

 ישמשו, 79ממזרח לשטח הנתון וממערבה לו, קרן הקיימתכי אדמות  הידיעהעל  התבססה התכנית

ח ממזר, השכונהאריה שרון קבע רחוב ראשי החוצה את ). 1944 ,ברוצקוס( כפרבעתיד להרחבת ה

הפנימיים  הרחובותאת ). רחובות הנשיא ווולך(תחבר לכביש הגישה אל תל ליטוינסקי שהלמערב 

צורתה המורפולוגית של . לתושביםליצירת מרחב אינטימי , דגם של רחובות ללא מוצא י"תכנן עפ

בין שני  במרכז השכונה. זהעד למועד  שנרכשולקות גבולות הח י"עפ, כאמור, השכונה נקבע

. שני מגרשים שיועדו למטרות הציבור תוכננו, )ר נירעבו(והדרומי ) עבור רסקו(הצפוני : חלקיה

המגרש הצפוני יועד לגן ". העם בית" 1946 ובשנתצרכנייה   1943הוקמה בשנת  הדרומיבמגרש 

  .80לחמת העצמאותמ בתום" הגיבורים גן: "שיקבל את שמו, ציבורי

  

תנאי השטח הקשים ומיעוט , היחסי בידודה. משפחות 57התרחבה השכונה לכדי  1943שנת  עד

 בלטבמיוחד . הקשו על חייהם של התושבים והגבירו את סבלם, תעסוקה בקרבת מקום אפשרויות

 בשנתשבצע המוסד לחקר הבנייה והתכניקה , "מחקרים"בסקר . מחסור בשטחים הציבוריים

  :מכפר אונו רשמיועל  ברוצקוס  ליעזרדווח האדריכל א 1943

רצוף של  אזורהנמצאת בקצה , )הערה שלי -הכוונה לכפר אונו( הגיאוגרפי של השכונה מקומה"

וכן , ערביים אזוריםאדמות יהודיות ומקומות ישוב יהודיים וגובלת בדרום ובדרום מזרח עם 

כל אלה אינם , תקווהכונה במישרין לגוש פתח שיקשרו את הש, חוסר דרכים וקשרי תחבורה

לשכון נוסף על  תכניות. "…"רחב יותר" הינטרלנד"מאפשרים התהוות מקומות תעסוקה בתוך 

וכן מציאת אדמה נוספת של הקרן הקיימת בקרבתה הבלתי  השכונהמגרשים בלתי בנויים בתוך 

ל זה יקל על החזקת השירותים גידו. של האוכלוסייה בעתיד האוכלוסייהאמצעית מבטיחים גדול 

ויחד עם זה תיווצר אפשרות להוציא לפועל עבודות פיתוח חיוניות  השכונהוהמוסדות בתוך 

ין לשכונת ילפיתוח מקורות עבודה מקומיים אינה יכולה להיות ענ יסודותיצירת …ודחופות יותר

מכמה …ליטוינסקי ותל ר"שיתוף פעולה עם היישובים הסמוכים כפר אז דורשתהיא . אונו בלבד

לראות את איחודם של שלושת הישובים הנזכרים במסגרת של מועצה מקומית או  ישבחינות 

  ).1944, ברוצקוס( " …כתכליתי ורצוי אחתאזורית 

  

, רבים שהושקעו לביסוסו של הכפרבניסיונות  נוהתאפיי, של כפר אונו השנים הראשונות, כאמור

נעשה  לא. 81בקיפאון דמוגראפי - ולנוכח כל אלה המיישביםבאכזבות הרבות מול כל הגורמים 

                                                 
י התכנון של "עפ, "ניר"שנבנה בשטח של חברת , "בית טיפוסי"אריה שרון בצע תכנית לשכונת פועלים ואף הציע תכנית ל 77

, ה על מגרש של דונם אחדר הוקמ"מ 48שגודלה , כל יחידת דיור. י חברה זו"שאר שכונות הפועלים במושבות שהוקמו ע
משק זה עובד ). עופות וכדו, ירקות(אפשרה פיתוח משק עזר , חלקת האדמה מסביב לבית. מטבח ומרפסת, כללה שני חדרים

  .י המשפחה וספק חלק מהאמצעים הדרושים לקיומה"ע
עלה עוד בקונגרס הציוני בשנת , רעיון הבית הבודד עם חלקת קרקע צמודה כפתרון לבעיית השיכון של הפועל העירוני" 78

התפיסה המקסימליסטית שראתה בשכונות הפועלים שכונות : במישור האידיאולוגיה הסתמנו שתי תפיסות עיקריות. 1924
או הגישה המינימליסטית שצידדה בשכונות פועלים משולבות בעיר , רהסובבות את העי" עיירות פועלים"מעין , נפרדות מהעיר

המשותף לשתי הגישות היה שלשכונות אלו ימצא יחוד שיתבטא . אולם עצמאיות מבחינה חברתית עם אלמנט חקלאי מצומצם
  ). 1992, גור.(שיתוף ועזרה הדדית, מניעת ספסרות, בחוסר רכושנות

נמצאים , דונם נוספים המיועדים בעתיד לשיכון 200- דונם בבעלות קרן הקיימת וכ 26.5ממערב בצמידות קיים שטח של  79
  )1944, ברוצקוס. (ממזרח ומצפון והם מפוצלים בין אדמות ערביות

הוחלט להנציח  1950בשנת . עצמאותשנפל במלחמת ה) אביה של המשוררת יונה וולך(הגן תוכנן כגן הנצחה למיכאל וולך 80 
לאחר שהוחלט על , 1956בשנת . י תכנית שהכין אדריכל הגנים יחיאל סגל"בו את כל ארבעת חללי המלחמה תושבי הכפר עפ

תכניתם . בה זכו האדריכל יעקב שלגי והפסל יצחק דנציגר, פרסמה המועצה המקומית תחרות על תכנון גן חדש, הרחבתו
ימשיך כאשר , ויצחק דנציגר, ראש המועצה, הקשר המקצועי בין יעקב כהן. ת של סגל והרחבתההתבססה על תכניתו המוקדמ

  .ודנציגר יעמוד בראשה ארכיטקטוניתתקום וועדה  1962בשנת 
  .חברים בלבד 377מונה הכפר  1948בשנת 81 
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 ומסירתהאדמות שנרכשו עבור הכפר לא הועברו במלואן , ישוב הקטןמפעל שיכון להרחבתו של ה

אל הקרן  הכפרשטחים נוספים עוכבו מסיבות שונות למרות הבקשות החוזרות ונשנות מצד וועד 

  .הקיימת

  

הקרן של  הקרקעותה מחלקת תחילה, רחיב את הכפרלה לדרישת תושבי כפר אונו במקביל

שטח "ב כולל( להבטיח שטחים הגובלים עם הכפר, 1936החל משנת , בראשות יוסף ויץ הקיימת

 מצדהפניות הרבות להתיישבות כפרית . ונוספות ולא כחלק מהרחבת להתיישבויות, )"הפיתוח

עובדי  וועד, ארגוני מורים, נוטריםושוטרים , בוגרי מקווה ישראל: אגודות וארגונים רבים כגון

ישוב כפרי  של והקמתאת ליזום  ,1946בשנת , הקרן הקיימתהביאו את , חברת חשמל ועוד

") גבעת ברכה"- תכנית גליקסון( פליטיםיכון עולים שו 82)תכנית קאופמן(דרומית לכפר אונו 

  .)92.באיור ( בצפונו

  

וזו  בשטח השיפוט של פתח תקווה בשנים אלו הכללנ, 83פולדברכה  על שמה של" גבעת ברכה"

 80שיכון העולים תוכנן על שטח של  .84מדוע פנתה רסקו אל גליקסון שיתכננה, כנראה הסיבה

  .ר האחת"מ 27בנות  "רביעיות" 15 - יחידות דיור ב 60בשלב ראשון החלה בנייתן של . דונם

  

, קליטת העולים. המתיישבים הקלו עלתנאיו הפיסיים של השיכון וניתוקו ממקום יישוב לא 

, 1947בשלהי . םיבהעדר תנאים בסיסי הייתה קשה, שרובם הגיעו ממחנות ההסגר בקפריסין

  :בקשה רסקו להרחיב את השיכון

  

יחידות בהתאם  100 -מן ההכרח להגדילו לפחות ל, בהתחשב עם המקום המבודד של שיכון זה"

אלא בנוסף , מבטיחה בסוס חזק יותר של השכונהלתכניתנו המקורית והגדלה כזו לא רק שהיא 

גם מבחינה חברותית . 85לכך היא גם מבטיחה עבודה מסוימת לעולים הגרים כבר בשכונת אונו

  86".וגם מבחינת הביטחון יש צורך דחוף לגשת בהקדם להגדלת המפעל

  

. כלכלית קשהבבידוד פיסי ובמצוקה " גבעת ברכה"נמצאו כפר אונו ושכונת , ערב הקמת המדינה

המשיכה , מצידה, במטרה למצוא פתרון הן המשיכו לדרוש שטחים להתרחבותם והקרן הקיימת

הקמת המדינה והעלייה הגדולה שבאה ). תכנית קאופמן(להוביל תכנית ליישוב עירוני חדש לידם 

ו שינוי שהשפיע על עתידו וצביונו של האזור הכפרי כול. סימנו את השינוי העומד בפתח, עימה

  ).93.איור ב(

  

                                                 
  .שטח עליו תוקם שכונת קיראון82 
. מאש הצבא הבריטי" ליל ויינגיט"ח שנהרגה ב"תה חברת פלמברכה פולד היי. 1949השם ניתן לשכונת העולים רק בשנת  83

לאחר מותה שונה שמה של . ולסייע למעפילים, תפקידה היה לנוע לחוף הורדת המעפילים במקרה של התנגשות עם הבריטים
ברי - ממולה דה, 1946באוקטובר  9הפליגה בליל " ברכה פולד"הספינה ". ברכה פולד"ל Fenice"ספינת המעפילים 

" אלברטינה"פגשה את הספינה , אחרי הפלגה של תשעה ימים. עשרה אנשי צוות ושלושה מלווים, שאי 508באיטליה ועליה ש
יורטה הספינה מול חופי טריפולי , לאחר מסע קשה. מעפילים נוספים 300- וזו העבירה אליה כ) גם היא הגיע מאיטליה(

כאשר חזרו העולים . הועלו על ספינה אחרת וגורשו לקפריסין, ונההעולים שעל סיפ. י הבריטים לחיפה"שבלבנון ונגררה ע
  )  1993בוגנר ". (גבעת ברכה: "החליטו לקרא לשיכון החדש על שמה, לארץ וחלקם הועבר לשיכון העולים ליד כפר אונו

 .ותכנן מספר שכונות בה 1946גליקסון היה מהנדס העיר פתח תקווה עד שנת  84
  .נפש 270- משפחות בלבד וכ 65ו בתקופה זו מונה כפר אונ85
למדור לקליטת העולה של הסוכנות היהודית ) מיסודה של רסקו" (דירות עם"נשלח מ,  29.10.47מכתב מתאריך  86

  מ"אצ  S13/19תיק . בירושלים
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  )א"ק.מ.ו.אמתוך (הרחבת גבעת ברכה , 257מ "תכנית גליקסון תמ) 1948: (93.איור ב
Figure B. 93:  (1948) The Glickson Plan, NOP 257, Givat Bracha Plaza 

  )מתוך ארכיון המפות יד אבנר(מפת גושים טרם הקמת גבעת ברכה ) 1947: (92.איור ב
Figure B. 92:  (1947) Map of blocks before the construction of Givat Bracha 
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  ן לפני קום המדינהבתפיסת התכנו שינויים 2.1.4. ב

  

השיכון  בעיות"כנס מיוחד בנושא  "והארדיכליםהמהנדסים  אגודת"ארגנה  1944 באפריל

 וקרןהסוכנות היהודית , חברות השיכון, אדריכלים ומהנדסים, הכנס משתתפי. 87"המאורגן

מוד הלקחים לקראת מפעל שיכון רב ממדים שיקום לאחר ישהצטבר ול בניסיוןדנו  הקיימת

והמעבר  "הערים תכנון"עלה נושא  ,שהועלו העכשוויות הבעיותבין . מלחמת העולם השנייה

  : זה בכנסאליעזר ברוצקוס נשא דברים . מבנייה צמודת קרקע לאבות טיפוס שונים

  

. 88ממגרשים בגדלים שונים ומסוגי בניינים שונים, את השכונה מאלמנטים שונים הרכיביש ל"

בנין  וסוגובפרט השכונות הכפריות הן שכונות מבוססות על גודל מגרש אחיד , השכונות שלנו לרוב

הבנויה על  שכונהתכנית של . כונהשיטה זו נוחה מאוד לכל אחד מהמטפלים בתיכון הש. אחיד

וזוכה , במיוחד מאומצתיסוד מגרש סטנדרטי אינה דורשת מהארדיכל המתכנן מחשבה ועבודה 

. של חוקת האזורים הרגילהכי אינה חורגת מהמסגרת , על נקלה לאשור מטעם ועדות בנין ערים

ובתים שווים באמצעות  מגרשיםכל המשתכנים מקבלים . שיטה זו נוחה מאוד גם לחברת שכון

למעשה הרי שיטה זו אינה . שונים ובתיםהגרלה ואין צורך לבחור מועמדים לסוגי מגרשים שונים 

ינים במשק עזר ימשתכנים המעונ מצויים, ביחס למגרש - קודם כל. תכליתית ואינה חסכונית

בדירה בלבד ושוב אחרים הרוצים , הבית לידינים בגינה קטנה בלבד יולעומת זה אחרים המעונ

יהיה בזה , לכולם מגרש גדול המספיק למשק עזר ניתניםאם . ואין להם כל עניין בטיפול בגינה

  .89"הפיתוחמשום בזבוז בקרקע והגדלת הוצאות 

  

עולים למשוחררים ו חייליםל ,לותיקים, לציבור הרחבמתאים כון ישמציאת ל הדאגה, כאמור

שבין סיום מלחמת  בשנים. והתנועה הציוניתהפכה למטרה מרכזית של הנהגת הישוב  ,חדשים

שינוי . שיא לאותה התקופה מספר, יחידות דיור 8,000-למלחמת העצמאות נבנו כ, העולם השנייה

כפי שהיה נהוג (השיכון  בבעייתבעמדת ממשלת המנדט אשר אפשר לעיריות לטפל ישירות 

  . 90בת הקף הבנייהלהרח שתרםהיה גורם משמעותי נוסף , )באנגליה עוד מתחילת המאה

  

מבחר גדול יותר  ,והקמת המדינה השנייההתכנון נמצא בשיכונים שלאחר מלחמת העולם  בתחום

, לתכנון העירוני ביחסשנים אילו מעלות מגמות חדשות , תכנון ערים בתחום .בתים טיפוסישל 

לפיתוח יחידות  ניסיונות. ב"וארה הולנד, גרמניה, בעיקר השפעות מהערים החדשות באנגליה

בכל אזורי הארץ  התעשייהעירוניות קטנות בנקודות חקלאיות ובערים קטנות בשילוב פיזור 

היוו את , גישתם של ברוצקוס וטישלר י"עפ, "פיזור"מגמות אילו של , ופחות בריכוזים הגדולים

מדינת  לאחר כינונה של 1951 משנת" אוכלוסין פיזור"להתשתית הרעיונית לכתיבתה של התכנית 

  .  ישראל

                                                 
דין וחשבון מהכינוס של הסתדרות , בעיות השיכון המאורגן: "בשם 1944- ההרצאות והדיונים נערכו בספר שפורסם ב 87
. א: בין המשתתפים והנואמים". 1944לאפריל  29-27שהתקיים בימים , הארדיכלים והמודדים בארץ ישראל, מהנדסיםה

  .ועוד וינרוב. מ, ןשרו. א, אלוייל. א, לוטה כהן, קאופמן. ל, טישלר, ברוצקוס
 הדגשה שלי 88
   1944בעיות השיכון המאורגן 89 
אשר נתן לעיריות ולמועצות את הסמכות לפעול    1934העיריות משנת פורסם תיקון לפקודות  1946לספטמבר  20 - ב90

  .השכרתם והחכרתם לדיירים, הקמת הבניינים, גיוס הממון הנדרש, י הפקעת קרקעות"להקמת שיכונים ע
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 ) A175M/ 114מ  "מתוך אצ(תכנית קאופמן ) 1947: (94.איור ב
Figure B. 94:  (1947) The Kauffmann Plan 

 

  1946-1950 )211/תגפ( – קאופמן ריכרד תכנית 2.1.5. ב

  

הרחבת , ארבעיםבאמצע שנות הלעלות שהחלו  ,עירוניהתכנון הרקע המגמות החדשות בנושא  על

 ריכארדלאדריכל , 1946במאי , פנתה הקרן הקיימת, מוגברת פליטיםישוב קיימות ועליית  נקודות

השטחים שחלקן נרכשו  אדמות. אונו לכפר  מזרחית" שיכון גנים"במטרה להכין תכנית , קאופמן

עמדו ליצור שינוי , משקיעים יהודים פרטיים י"וחלקן ע ,של פנחס מרגלית בעזרתו במהלך השנים

 1400-1500 בןהתכנית המיועדת כללה שיכון עירוני גדול על שטח . בתכנון האזור כולו משמעותי

, מורים, החשמלעובדי חברת , נוטרים, שוטרים, יילים משוחרריםח :דונם לארגונים שונים

בבעלות הכפרים  וטרם נרכשו כל השטחים שהי, באותה התקופה. סופרים וארגונים נוספים

  .)95.ב, 94.איורים ב( 91הערביים ולא הוסדרו עסקאות חליפין עם בעלי הקרקעות היהודיים

  

הינה " אופמןתכנית ק"

התכנית הראשונה שתכננה 

שטח שמדרום מזרח ה על

לימים יקרא ש לשכונת אונו

על שטח . "שטח הפיתוח"

הוקמה בשנות השישים זה 

  . שכונת קיראון

  

 קאופמן נתבקש להכין

בשטח (ע מפורטת .ב.ת

ובית  ינכללו גם מחנה צבא

ד ועמתש) קברות אמריקאי

לדאוג ו ארגוניםהלרשות 

יוקצבו שבשטח הנדון 

מגרשים ציבוריים במידה 

 םמספקת לשם יצירת חיי

   :קהילתיים

מספרם והסוגים השונים "

של הבניינים הציבוריים 

ניתנים לשיקול דעתו של 

" מר קויפמן האדריכל

, בריכת שחייה" :ויכללו

בתי , תחנת אוטובוסים

, גני ילדים, בית ספר, כנסת

  .92."מועדונים וכו

  

                                                 
, "שטח הפיתוח"בעלי הקרקע היהודיים שהחזיקו ברשותם עשרות דונם באזור . הלאמת הקרקע בוצעה לאחר קום המדינה 91

 .  מ עם הקרן הקיימת לפיצויים או להחלפת שטחים"במו באו
  ארכיון ריכארד קאופמן A-175-70מ  תיק "אצ, 6.5.46, "3.5.46תמצית השיחה שהתקיימה ביום : "מתוך 92
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  )  KL20M/ 422/ 2מ "מתוך אצ(תכנית קאופמן ) 1946: (95.איור ב

Figure B. 95:  (1946) The Kauffmann Plan   

  

טיפוסי  עםהתבססה על פרצלציה למגרשים בני חצי דונם ועד דונם וחצי , תכניתו של קאופמן

תכנן ) דרום- צפון(לאורך הציר המרכזי . בני שתי קומות חד קומתיים וחלקםחלקם , בנייה שונים

המעידות על  93בכפוף לשלוש הערות כניתו הסופית הייתהאשור ת .את הפונקציות הציבוריות

  :מגמת התכנון העירוני באותן השנים

  ר"מ 750 -לי של מגרש למגורים לא יפחת מאמינימ גודל .1

כך שיחשבו ביחד לבנין אחד  ר"מ 500על  יהיו" משפחתי דו"-המוגדרים כ ייניםבנ .2

  .ר"מ 1000על 

                                                 
 The - ל  SECRETARY REGIONAL PLANNING COMMISSION LYDYA DISTRICT - מכתב שנשלח מ93

Technical Dept. K.K.L Jerusalem מ  תיק "אצ. 23.6.47ך בתאריA-175-70 ארכיון ריכארד קאופמן  
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  . 20% עללא יעלה , הבנייה למגורים נטו בכל האזורים אחוז .3

  

פרט את השטחים המוקצים ליחידות  ובו 94הנחיות לבינוי ח"הוציא קאופמן דו, להערות בתגובה

שטחים למבני , )יבורייםפרטיים וצ(שטחים פתוחים , ושביליםמדרכות , קווי בנין, ונותהשיכון הש

שנחשב למרווח מאוד באותם (א  "מ 70שותפים יהיה הוסיף כי שטח דירה בבתים מציבור ו

בטבלא את גודלן של היחידות וניכר כי אמץ את הערות הוועדה המחוזית  מפרט ח"הדו. )השנים

 היה שתוכנן ליישוב החדש בנייההשטח  כ"סה. של השטחים ואחוזי הבנייה נטו לגודלםבנוגע 

  .  דונם 1,048.629

  

  Table 1: General diagram made by Kauffmann                 כללית שערך קאופמן סכימה: 1 הטבל
  

  הדירות מספר  

 מקסימום מינימום מגרשים. מס 

 808 404 404 ר"מ 1,000בני  מגרשים. 1

 392 196 196 ר"מ 750בני  מגרשים. 2

 308 154 154 טוריים בתים. 3

 342 342 ---  משותפים בתים. 4

 1850 1096  כ"סה

  

רחובות , כגון טיפוסי בנייה שונים רוניסממנים מובהקים של תכנון עי הכילהתכניתו של קאופמן 

ראה ( רחבים ומבני ציבור רבים בהתאם לשינויים שחלו בתפיסת התכנון העירוני באותן השנים

אשר הייתה  המשרד לתכנון עירוני של" ציבור עבודות"להמחלקה , זאת למרות). 2.1.4.תת פרק ב

ובתגובה , הכפרית בסביבה עירוניתהתקשתה לקבל את התכנית ה, ממונה על אישור התכנית

  : רוחבם של הכבישים והשטחים הפתוחים הערות לגבי תכנון העירה

  

"…"The Schem is definitely of Urban and not Rural Character  

    "I would remark also in connection with this plan, that the habit of 

marking building set back green, that is, the same color as public open spaces, is to be 

discouraged, as I believe it is intended to deceive the commission into believing that a 

much larger area of public open space has been provided, than in actual fact"95.   

  

לדרום שלח  חבר בין היישובים מצפוןשי נועה אנכיציר תשראה חשיבות גדולה בתכנון , קאופמן

  :מפרטובו הוא  לפני הכרזת המדינה כחודש, תגובה לקרן הקיימת

  

את דעתו של המהנדס המחוזי בנוגע לדרכים  לקבלאין ביכולתי , ל"עיון בפרטי המכתב הנ אחר"

הקדמתי בדיקה קפדנית של קשרי התחבורה הקיימים , אונולתכנון האדמות מזרחית לכפר . 1,2,3

                                                 
94 REPORT AND REGULATION  ,) מ תיק "אצ, 10.8.47, "לוד"מכתה המיועד לוועדה המחוזיתA-175-70  ריכארד

  קאופמן
  ריכארד קאופמן A-175-70מ  תיק "אצ 95
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עדין  שכוחו" לוד אזור", לתכנית ערים האזורי המקוצרת הןוהקדשתי תשומת לב , והעתידיים

הסקיצה של התחבורה שהכינותי ושהנני מצרפה בזה . באותו תכנון המתוכניםוהן לשינויים , יפה

משתלב ברשת התחבורה הקיימת ובשינויים כיצד שטח התכנון של כפר אונו , ברורמראה באופן 

   .96"השלטונות י"ע בההמתוכנים 

  

 התכתבויות שלעשרות רבות , של הקרן הקיימת הקרקעותמחלקת נהלה , 1944-1951בין השנים 

לאחר קום ( המפנה החד ביחס אגף התכנון. במטרה לקדם את התכנית, מול הארגונים השוניםאל 

  :הקיימתבתוך אגפי הקרן התנהלה ש, כתבות הבאהלבצוע התכנית עלה בהת )המדינה

  

התכנון ביחד עם סגן אלוף קפלן ובא כח ועד עובדי מחלקת  באגףבקרתי  24.6.49שישי  ביום"

השתמטו ) פרלשטיין וראו(אנשי אגף התכנון . שיכון לפועליהם מאתנושביקשו , היצור של הצבא

מקום מרחוק : תוך אמתלות שונות כגון, לאפשרויות שכון בכפר אונו בנוגעמלתת תשובה ברורה 

כמובן שעניתי להם . ל תיתן להם קרקע מאדמות שרונה.ק.והציעו שק, העבודהממקום והשיכון 

זאת רצה ועד הפועלים לראות את השטח  בכל...ואין שם שעל אדמה, כבר חולקהשקרקע שרונה 

בא בדרישות ה ,ר אונו והתברר שגם ועד כפר אונועם ועד כפלמקום וגם שוחחנו  יצאנו. בכפר אונו

התשובה הייתה שמנהל  .נהל בזמנו משא ומתן עם אגף התכנון, נוספת להגדלת השכונה קרקעשל 

אינו מסכים בשום אופן בשיכון בשטחים מזרחה דרומה מכפר אונו והציע להם את  התכנון

זה ברור שמנהל התכנון החליט לא להסכים  ךמתו....מערבה לכפר אונו בכוון לכפר אזר השטחים

וזוהי גם הסיבה להשתמטות מצדם לדיון וברור ) תכנית קאופמן(לאפשר שכון בשטח  אופןבשום 

ל .ק.ק מצדעם כל זה עלה במוחי הרעיון שאולי נכון יהיה  בקשר....לתכנית השטח הזה בנוגע

) קאופמן וכו, רטנר. פרופ, קליין .פרופ, בן סירה(לדרוש שתוקם ועדה של בעלי מקצוע ידועים 

  .97"שלפניה תובא כל מחלוקת שהיא לשם החלטה

  

ראה תת פרק ( בראשות אריה שרון התכנוןאגף  לא תאמה את מדיניות תכנית קאופמן, כאמור

לא הועידו את השטח  בגוש דן חקלאיותלהימנע משיכון על קרקעות התירוץ שיש . )2.2.2.ב

 המעברהדיירי אמוץ : ותיקי כפר אונוחדשה שתאמה את רצון  מציאות יצרולחקלאות אך 

  .ת הרחבת הישובלמטר וכנגד סיפוח שתקום עליו

  

, תכניתו החדשה של ישראל לוטן, לוד מחוזבוועדה לתכנון ובנייה , עלתה לדיון, 1952 בדצמבר

. ת מסבקשה לביטול תכנית בנין ערים מפורט מכתבלהמציא  : "יא נכתב-בסעיפים י. 447/תגפ

להמליץ על ביטול . וסעיף יא 5.2.48מיום  1645. מס רשמיאשר פורסמה להפקדה בעיתון  211/תגפ

  .  98"211/תגפ. התכנית המפורטת מס

  

  

                                                 
  ריכארד קאופמן A-175-70מ  תיק "אצ. ל.ק.קאופמן לק. מר, 1.12.48מכתב מתאריך  96
   KKL5/16738מ  תיק "אצ 5.7.49מתאריך , ברכיהו בנושא תכנית קאופמן. בורמן לא. מכתב פנימי קרן הקיימת בין  י 97
  7.12.52מתאריך   KKL5/20001מ "אצ 98
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  1948-1954קולטת עלייה  יהקר 2.2. ב

  לאחר קום המדינההשיכון הציבורי  2.2.1. ב
  
  

י שר העבודה והבינוי מרדכי שם "הוקם ע, יישום מדיניות השיכוןאגף התכנון שהיה אחראי על 

תפקיד שהוטל , תפקידו היה לקבוע מדיניות פיתוח והתיישבות במסגרת המדינה. 1948טוב במאי 

בראש האגף עמד האדריכל אריה . על הקרן הקיימת והגופים ההסתדרותיים לפני הקמת המדינה

  .שפעל לפני הקמת המדינה" פורמה התיישבותיתחוג לר"שרון אליו חברו האדריכלים שנמנו על ה

  

, ת בן גוריוןלאחר מלחמת העצמאות והקמתה של הממשלה הראשונה בראשו 1949באוגוסט 

שרת . למשרד הפנים ולמשרד ראש הממשלה, בין משרד העבודה והבינויהתפלג אגף התכנון 

התכנון ברמה ). 2000, שדר( עובדים 52גולדה מאיר קבלה את מחלקת השיכון שכללה , העבודה

גם לאחר . םהארצית המשיך להתקיים באגף התכנון ואילו אגף השיכון התרכז בשיכונים עצמ

המשיך אגף השיכון להתקיים בנפרד תחת , 1952איחוד אגף התכנון תחת משרד הפנים בינואר 

  .משרד העבודה ובסמכותו היה התכנון הפרטני והביצוע

  

 כפרים נטושים ומעברות, קליטה חפוזה של מאות אלפי עולים בצריפיםלאחר כשלוש שנים של 

במדיניות של פיזור אוכלוסין ושלח את העולים להתיישב  לנקוט אגף התכנוןהחל  ,במרכז הארץ

זורי הפיתוח נבנה הדיור על בא. ההוצאות על מדיניות זו היו רבות. בנגב ובגליל, בערים חדשות

נקודות התיישבות ומאות אלפי עולים נאלצו  400. ורות ציבורייםיסוד השכרה ובמימון מלא ממק

במטרה לפתור את המחסור בקורת הגג בחלקם בתנאים , להתמודד עם קליטה מהירה וזולה

פחתה  1955ועד  1952החל משנת  ). 1965סלייפר ; 1961רובינסון (קשים וללא תשתיות מתאימות 

  .עובדה שסייעה להתרכז בבניית שיכוני הקבע ,)35,000 -אלף עולים ל 200,000-מ(העלייה 

  

מלבד תכנון כללי לא הוכנו תכניות פיתוח . הראשונות סבל השיכון הציבורי מבעיות תכנוןבשנים 

המחלקה מבתי המגורים הותאמו לפי הטיפוסים שיצאו ). 2000, שדר(ותכניות מפורטות למבנים 

א התחשבות בטופוגרפיה ו בשטח ללהבתים הועמד. אלואילאשר ' מד אינגהטכנית בראשה ע

  . ודו קומתית קומתית בבנייה חד ר"מ 24-35סביב  והדירות היו קטנות ונעובאקלים ו

  

בתקופה זו החל מאמץ להסדיר תחוקתית . התמנה ישראל בר יהודה לשר הפנים 1955בסוף שנת 

פתח את עם הרחבת הסמכויות והתמעטות העלייה הצליח האגף ל. את סמכויות אגף התכנון

 .ש על התכנון החברתי קהילתיגדתכנון הכולל והאינטגרטיבי ולשים לאמץ את ה, התכנון האזורי

". בית המרובע"וה" בית הטורי"העיקריים בהם היו ה. מגמה זו הביאה להרחבת טיפוסי המבנים

 ,שנצלו את המרחב בצורה יעילה, לעיתים על עמודים וללא מעלית, הבתים נבנו בני ארבע קומות

  ).2000, שדר(וכדו " יצירת זהות"י הצרכים הפיסיים ופחות על צרכיים חברתיים כגון "עפ

  

כמי שעמד בראש מחלקת התכנון של אגף השיכון , יזם האדריכל ארטור גליקסון, בתקופה זו

ואף נבחן מחדש היחס לשכונת המגורים כיחידה " בית הגדל"את רעיון ה, 1953-1957בשנים 

והצורך בהתאמתה לאזור נוף ואקלים ייחודיים ככלי לפיתוח חיי , חברתית ואדריכלית מגובשת
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  )א"ק.מ.צילום היסטורי מתוך א(מבט אל בתי הכפר ) 1948: (96.איור ב

Figure B. 96:  (1948) View of the houses in the village  

ת ייישום מגמה חדשה זו הופיע לראשונה בתכנון העיר קרי). 1959ן סירא ב( 99קהילה תקניים

  . 100גת

  

י פרמטרים "וזאת עפ הציבורי החל תהליך של הגדרת הזכאות לשיכוןבסוף שנות החמישים 

סוציולוגיים וכלכליים של הפרט ועל אזור המגורים , אישיים שהתבססו על נתונים משפחתיים

במפעל הבנייה לוותיקים נכללו ישובים חדשים . ים באזורי פיתוחהטבות נתנו למתיישב. המיועד

הפער בין הוותיקים לעולים ניכר בהקצאת השיכון ובתכניות החיסכון ). 2000, שדר(לצד וותיקים 

לשיכון עד לסוף שנות השישים כאשר מרבית מהאוכלוסייה הותיקה נהנתה משיכון במרכז הארץ 

דירות השיכון העממי שנבנו במרכז הארץ בשנים . החדשים באיכות יחסית גבוהה לעומת העולים

  .ר"מ 60-65השתרעו על פני , אלו

  

קיימת שליטה כמעט מלאה של אגף השיכון על התכנון והבנייה הייתה עדין  בסוף שנות החמישים

עד . נכנסה לתוקף ההחלטה להגדיר את אגף השיכון כגוף אוטונומי 1961 באפריל .יתהציבור

  .101ובנובמבר שונה שמו למשרד השיכון" מנהל התכנון: "האגף תחת השםנובמבר פעל 

  

  

   הכפר התפתחות. 2.2.2. ב

   

 השלוששהשתקעו ב הביא עמו רבבות עולים 1948-1949הגיע לארץ בין השנים גל העלייה הגדול ש

 :יהודייםמרכזים עירונים 

 וירושליםחיפה , תל אביב

כאשר הם מנצלים את 

הבתים שפינו הערבים 

תל אביב . במהלך המלחמה

גדלה והתרחבה אל עבר 

כפרי הערבים  ושאריפו 

הכפרים . בסביבתה

דרך  שלאורךהערביים 

, חירייה, דייהיהו: לוד

, הפר ענא וסיקיאכ

ספק שהצטרפו אל גוש דן 

 התעסוקהפתרונות בתחום 

.והשירותים

                                                 
מ המחלקה למחקר כלכלי חברתי וסטטיסטיקה במשרד השיכון בסוף שנות  החמישים "מ, ברלר. י מאמר שפרסם א"עפ 99

נערכו מדגמים ובוצעו מחקרים בקרב אוכלוסיות העולים במטרה לבדוק מהי הדרך הנכונה והרצויה לתכנון , ותחילת השישים
מחייב אינטגרציה ושיתוף פעולה יותר הדוק ,  על מנת שיניב פרות ,תוך ציון שהמחקר הסוציולוגי, שכונות המגורים והדירות

 .עם התכנון האורבאני
יזם משרד השיכון את הפרויקט הניסיוני הזה שמטרתו הייתה למצוא את השיטות המתאימות לתכנון שכונות  1958בשנת  100

בראש התכנון עמד . ונת מגוריםהמגורים בישראל תוך הסתכלות רחבה יותר על היבטים חברתיים הכרוכים בבניית שכ
חבל : "ראה(שגישתו החברתית לתכנון העמידה את האדם והקהילה כמרכיב החשוב ביותר בתכנון , האדריכל ארטור גליקסון

  . )1967 3רבעון משרד השיכון , העיר קרת גת ושכונת הניסיון, האזור –לכיש 
 ".חוק התכנון והבנייה"אושר  1965-וב מנהל מקרקעי ישראל, 1960בשנת , במקביל לתהליך זה הוקם 101
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ישובים יהודיים  לצד, מעברות ושיכוני קבע הוקמו במהלך השנים הראשונות לייסוד המדינה

הייתה , והתפתחותם הרחבתם, השינוי הגיאוגרפי שעברו ישובים קיימים. קטנים וגדולים כאחד

. לפיזור אוכלוסין התכניתנה מאותם ערים וישובים חדשים שנוסדו בעקבות יה שוסוג

בם יישו תוךכניסת העולים אל ראתה ב ,כדוגמת כפר אונו בישובים אילו, אוכלוסייה הוותיקהה

אפשר . לדיור ולתעסוקהוהזרמת משאבים  צמיחה דמוגרפיתמשמעותה הייתה . להבנות דרך

מניע הכוח ההיה  - הרצון להתרחבות ולצמיחה - יםהוותיקשאינטרס זה של , מכך להסיק

עיצוב פריסת האוכלוסייה בשנים הראשונות ותמך בעקרון עיבוי הקיים ולא פיזור  עלשהשפיע 

  .שהחד

  

 וזאת 102גידול דמוגרפי מואץב )96.באיור ( אונוכפר במאופיינות  1948-1954שבין  השנים, ואומנם

 לכפרבחגיגות העשור  1950במאי  17-ב: הודות לשלושה אירועים מכוננים בתולדות היישוב

 הכוללת" אונוהאזורית  המועצה"שמשרד הפנים מקים את , במספר 377 -כ, התבשרו התושבים

 הוקמה, השנהבדצמבר אותה . לאפעהקיבוץ העירוני ו ר"כפר אז, בתוכה את גבעת ברכה

בחלקה הדרום , עיראק ותימן על השטח המזרחי לכפר, מרומניה לותעומשפחות  200-ל 103מעברה

  . תמזג הכפר עם גבעת ברכה לישוב בן מאות משפחותה 1951ובתחילת  קאופמןמזרחי של תכנית 

  

החלו מאמצים רבים מצד מתכנני , 1949בשנת  ישראלהקמת אגף התכנון של מדינת  לאחר

, סיבת דחיית התכנית. מזרחיים- את תכנית קאופמן הגובלת בשטחי הכפר הדרום לבטל, 104האגף

ובמקביל תמיכה בהקמת שכונות , 105הייתה בדיקת יעודים אחרים כדוגמת חקלאות, היתרבין 

מגמה סותרת זו יצרה קשיים רבים למוסדות . 106סביב תל אביבעירוני  -כפרירוניות בעלי אופי עי

עבור מנהיגי , מנגד. המתינו לקרקעש, שיכונם של האגודות הרבות תאשרצו להבטיח  קרן הקיימת

חלון הזדמנויות חדש למימוש שטחי קרקע  ביטול התכנית העמיד, "אונו"המועצה האזורית 

  . עמדו להסתיים עליהםשסידורי הבעלות , נרחבים

  

דונם  200-150-כלהעמיד לרשותו שטח אדמה בן לבקש מאגף התכנון  המשיך, מצידו הכפר וועד

, רחובות, כי המדור לתכנון המשק והכלכלה של הסוכנות, הננו להודיעכם"107):בסוף. ובתלהרח

הגיעה הבשורה מראש אגף  1949שנת  מטפל עתה בתכנון שטחים המתאימים לעבוד חקלאי של

 וכי הוחלט שהקרקע אשר עומדת, ר"כפר אז 97.באיור ( האדריכל אריה שרון בזו הלשון, התכנון

  ".ר שגובלת עם שכונתכם תוקצה להרחבת כפר אונו"לרשות כפר אז

  

 

                                                 
  .2,100%גידול של . נפשות 8,000נפשות צמח הישוב לאוכלוסייה בת  377מאוכלוסייה בת  102
ומיעוטם מתימן ) % 85- כ(רובם יוצאי עיראק , משפחות 800חודשים התרחבה המעברה וקלטה  20בתקופה של  103

  .ומרומניה
מכתב מתאריך : ל לאגף התכנון וכדוגמת"תתברר בחלופת המכתבים בין קהקשהובילו פרלשטיין וראו , הגישה החדשה104

מ  "אצ. י בורמן לצורץ היוועצות על המשך הדרך"ברכיהו בו מתוארת גישת האגף ע. לא, בורמן מהקרן הקיימת. מי 49 29.6
    KKL5/16738תיק  
, עיקריים היה למצוא שיכון בדמות שיכוני עוליםמדיניות פיזור האוכלוסין עדין לא גובשה רשמית בתקופה זו והמאמצים ה105 

  .שיוכלו לספק עבודה) גם חקלאיים(ליד ישובים קיימים 
הסיבות לרצון אגף השיכון לבטל , /KKL5מ  תיק "אצ 49 28.6לאגף התכנון בתאריך , ברכיהו מהקרן הקיימת. מכתב מא106 

ברכיהו . פמן גם כן חצי עירוני וחצי כפרי כפי שטוען  אבהתחשב בעובדה שאופייה של תכנית קאו, את התכנית אינן ברורות
  .טוען זאת במכתבו

  א "ק.א 13.מע 5. ת 21.מ, 29.11.49ראש אגף התכנון אל וועד הכפר מיום , מכתב מאריה שרון107
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  מכתב: 97.איור ב
Figure B. 97:  A latter  

, 1950 -בהעשור לכפר אונו  חגיגת

המפות . עמה ציפיות רבות הביאה

ספרו על , והתכניות שהוצגו באירוע

לכפר גדול  לצמוחכפר קטן שעתיד 

דונם בין  2000ולהשתרע על שטח של 

. ר"תל גיבורים וכפר אז, פתח תקווה

" הגיבורים גן" כוהחגיגה נחנ במעמד

 יחיאלאדריכל הגנים  י"ע שתכנן

מיכאל וולך  ש"רחוב עו 108סגל

ממייסדי הכפר שנפל במלחמת 

מחסור  בעייתצוין כי  עוד. העצמאות

המים נפתרה עם הקמת מכוני מים 

בארות ובהתחלת חפירתה של בשתי 

עתידים להבנות בישוב . שלישיתבאר 

גדול בין שמונה כיתות  ס"בנין לבי

  . מועדון נוער ועוד, )ניר ס"בי(

  

 19 - מיום ה נכתב בעיתון דבר וכך

  :1950ביוני 

לראשונה בתאורת  הרחובותהוארו , לכבוד המאורע. .."

החוגגים ולאות פתיחת תקופה חדשה בחיי  לשמחת חשמל

התבשרו אנשי כפר אונו בימים  ואומנם. הכפר ובהתפתחותו

 קיבוץ, יחד עם כפר אזר, אלה שמשרד הפנים אישר לכפר

לי של אמוניציפ מעמד" ברכה גבעת"העולים  ושיכון" אפעל"

בשטח שיפוט של כמה . )98.איור ב("אזורית אונו מועצה"

חשוב להתפתחות  גורםמעמד זה עשוי לשמש . אלפי דונמים

מסחרי . אזורית מונה זראש המועצה ה. ולקליטת עלייה

כפר אונו ומנהל מחלקת הקליטה של  ממייסדי, מכפר אזר

של  בשיעורהמועצה עומדת לבצע תכנית פיתוח . הסוכנות

, הקמת מפעלי תרבות, מאה אלף לירות בסלילת כבישים

  .109וגנים ועוד חורשותנטיעת , מרפאה אזורית

  

                                                 
  2007אוגוסט , הטכניון, "שימור גנים היסטוריים"עבודה סמינריונית לקורס , גן הגיבורים בקרית אונו, ציזר-שבתאי 108
  19.6.50עיתון דבר , "חג העשור לכפר אונו"109

מועצה "סמל ה) 1950: (98.איור ב
  )1976, וילנאי(" האזורית אונו

Figure B. 98:  (1950) Emblem of 
the Ono Regional Council 
(Vilnay, 1976)  
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  )א"ק.מ.ו.מתוך א( 348פ "תכנית הרחבת הכפר תג) 1950: (99.איור ב
Figure B. 99:  (1950) Expansion plan for the Mifal Vechisachon neighborhood, 

City Plan 348  
 

  1950) 348 פ"תג(תכנית הרחבת הכפר  2.2.3. ב

  

מחוז (אגף התכנון  י"נעשה ע, מדרום מזרח וממערב הגובליםעל השטחים , הרחבת הכפר תכנון

דונם הפרושים בשני  816 - תכנית כללה כה. )99.באיור ( 1950והוגש לוועד הכפר ביולי  )לוד

היה מיועד ) ר"השטח המקורי של כפר אז( 6492,6493גושים  ,החלק המערבי ):100איור ( האזורים

 השאירההקרן הקיימת שיחידות שהשאירה  10-ל, הכפריחידות שיכון באמצעות וועד  135-ל

יחידות לשיכון חיילים משוחררים  100 -ול" 110ארצהציונים שיבואו  עסקנים"בידיה בשביל 

היה  9491 - ו 6496גושים , השטח הדרום מזרחי. דונם 318-על שטח של כ, "ישי"באמצעות אגודת 

  . 111משטחה של תכנית קאופמן והובטח בחלקו לעובדי חברת החשמל ורסקו חלק

  

 ,קר מאמריקה ומאירופהיבע, ל"ארגונים מחו בארץל והחלו לפע, שנות החמישים בתחילת

כספים פרטיים לקהילות יהודיות שעלו  העבירואילו  ארגונים".  לנדסמנשאפטים"הנקראו ש

. תרומות לבניית שיכונים ובנייני ציבור כללהתרומתם הייתה רבה והיא . לארץ והתיישבו בה

 שאת" ההונגרי"ין ו'יז'בז, נשלסק: "דרך רסקו כספיםבכפר אונו פעלו שלושה ארגונים שהשקיעו 

  .נשלסק והסביבה הותיקה, קפלן, ברחובות לוס אנגלס לראותם ניתן מפעל בנינ

                                                 
  KKL5/20001מ תיק "אצ 14.9.52ויץ מתאריך .זלמן מסחרי לי 110
פ "שהבהיר סופית את גישתו של משרד השיכון לתכנית קאופמן הוחלט לאשר את תג, למרות התכנון השונה של שטח זה 111

   .עליו החל לשקוד האדריכל ישראל לוטן 447פ "שהוחלט שיהיה שייך לתג, ללא החלק הדרום מזרחי 348
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  )א"ק.ה.מתוך א(כפר אונו המורחב ) 1956: (100.איור ב
Figure B. 100:  (1956) expanded Kfar Ono   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  447פ "תג -" שטח הפיתוח"על  המעברה הקמת 2.2.4. ב

  

פתרון כ לקום ברחבי הארץ המעברות הראשונות והחל, לאור גל העלייה הרחב, 1950בחודש מאי 

צפיפות ורמת , מהעדר תכנון המעברות מראשית הקמתן סבלוכבר . המהירקליטה ל "זמני"

 במטרהחקלאיים ו ישובים קיימים לצדמעברות  נקטה בגישה של הקמת הסוכנות. תשתיות ירודה

תכננו לשם כך כמו  שלאאולם מעברות חדשות קמו גם בשטחים , )1994, הכהן(לספק עבודה 

בשל המגמה החדשה לא , לאכלוס נועדשטח זה לא , מפת התכנון הארצי י"עפ. סקיה וכפר ענא

  .לחקלאותץ וגם בגלל טיב הקרקע שהתאים לצופף את מרכז האר

  

 זלמןראש המועצה האזורית  בשר 1950לספטמבר  7-ב, למרות מפת התכנון הארצי, כאמור

לספח  פעמיתשזו הזדמנות חד  היה ברור. "שטח הפיתוח"במעברה  להקיםאפשרות ה על מסחרי

מספר  תהגבל: לסוכנות שני תנאים הציבו חברי המועצה .מזרח למועצהשמ את השטח הגדול

ששטחי  ותנאי נוסף, למאתיים על מנת שיוכלו תושבי הישובים לעמוד בנטל הקליטה המשפחות

כבר מלכתחילה . לספק לתושבים עבודה בשביל ,מקוםבפתוח הוסביבתה יכללו בתכניות  המעברה

תרון שיש לקבוע שטחי שיכון קבע לצד השטח שייועד על מנת לא לקבע את המעברה כפ הוסכם

  112.טווח ארוך

  

 מעברת  1951לקום בינואר  החלה, קאופמן. על יסודות תכניתו של ר, של הכפר המזרחי בחלקו

בה היו העולים  המקוריתלמרות התכנית . עיראק ותימן, צאי רומניהואלפי עולים י ובה" כרכום"

                                                 
  א"ק.א 37תיק, בנושא המעברה 7.9.50פרטיכל המועצה האזורית מיום 112 
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צילום היסטורי מתוך החוברת ) (כרכם(מעברת אונו ) 1956: (101.איור ב
  )א"ק.ה.א" עשרים וחמש שנה לקרית אונו "

Figure B. 101:  (1956) The Ono transit camp (Karkom)  
 

משפחות  800למעברה  הביא" ונחמיה עזרא"זרם העלייה במבצע , מיועדים להיכנס למבני קבע

  .מראש מסודרת תכניתמשפחות ששוכנו באוהלים ללא   200במקום 

  

ארבעה , 1951אפריל  בחודש

 מנתה, חדשים אחרי הקמתה

איור ( משפחות 623המעברה 

צמיחתה הלא . )101.ב

יץ יו מתוכננת הביאה את

האזורית  מהמועצהלבקש 

של  התרחבותה תעימנסייע לל

ובמיוחד על שטחים  המעברה

 שלאו 113בבעלות פרטיתשהיו 

לאחר  חודש. 114יועדו לכך

בפגישה משותפת בין , מכן

וסכם ה, יץ וחברת שיכוןיו

בניית לדונם  1,000להקצות 

 -כהמעברה ו משתכנישיכון ל

  . 115דונם לשטח תעשייה 300

   

  

  

הושלמה  1951 באוגוסט עוד

 שטח"בנין ערים ראשונה על השטחים מדרום לכפר אונו ב לתכניתהסקיצה הראשונה 

על התכנון הופקד . )103איור ( בהן הוקמה המעברה 6496- ו, 6495, 6490 גושים, 116"הפיתוח

שרות לאחר שוויתר על אפ, צעיר שעבד כיועץ באגף התכנון אדריכל, 117ישראל לוטןהאדריכל 

  . )102.באיור (אות מצעבעקבות התגייסותו למלחמת ה, Le Corbusierהתמחות במשרדו של 

                                                 
בעלים פרטיים על  189 - מצוינים כ 6497- ו 6496כתב מפרט של הבעלויות על הקרקע עליה הוקמה המעברה בגושים במ113

  KKL5/20002מ תיק "אצ 29.6.53ויץ מיום . אריאלי לי.מכתב מצ. דונם 102.7שטח כולל של 
מ "אצ, ר מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית על התפשטותה הלא מבוקרת של המעברה"מכתב מיוסף ויץ ליוספטל יו114 

KKL5/18132   ויץ המבקש ממנו לפנות ליוספטל ולדאוג . גוטליב מכפר שמריהו מי. לע 22.5.51ובנוסף מכתב  מתאריך
  KKL5/18312מ "אצ. שפעולת התרחבות המעברה תופסק

בעת  1954רק בשנת , יעבור לקריית אונו, השטח המוניציפאלי עליו יושבה המעברה, לקה במועצה האזוריתלמרות ח 115
  .הקמתה של המועצה המקומית

לאחר שינויים רבים ועקב התנגדויות רבות מצד הבעלים הפרטיים אשר המדינה  1955תאושר רק בשנת  447פ "תכנית תג 116
  י החלפת שטחים"ה או עי רכיש"או ע, הייתה אמורה להסדיר עמם

 .  Le Corbusierקבל מכתב ממשרדו של  1948למרות שבחודש פברואר , ישראל לוטן הגיע לאגף התכנון 117
 .שבשה את תכניותיו תחהמלחמה שעמדה בפ. התקבל לעבודה כי 
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 Leישראל לוטן מקבל אישור להתמחות במשרדו של ) 1948: (102.איור ב
Corbusier )י.א.א, מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן( 

Figure B. 102:  (1948) Israel Lotan being accepted for an internship at 
 Le Corbusier’s office  
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  )א"ק.ה.מתוך א(על שטח הפיתוח ) כרכם(מעברת אונו ) 1954: (103.איור ב
Figure B. 103:  (1954) The Ono transit camp (Karkom) in the development area 

    
 

  

  

בעיית הבעלים הפרטיים על  התבררה, לוטןתוח שהכין יבינוי לשטח הפהעבודה על תכנית  לאחר

 כי, 1952באוגוסט , הגלילית לבנייה עדהולובמכתבה  הציינ קרן הקיימת. כנניםוהשטחים המת

בכפר אונו  6490, 6496, 6497גושים  )104איור ( 447/מספר תגפ תע מפורט.ב.ת עליו חלה בשטח

לישראל מקבלת על עצמה  הקיימתהקרן . קרקעות השייכות לבעלים פרטיים ,בין היתר ,כלולות

מתכנון חדש של השטח  כתוצאהאת כל האחריות לכל הנזקים באם יגרמו לבעלי הקרקעות 

את המוטל עליהם  עותיהםמקרקלאחר שכל בעלי הקרקעות יפרישו  וזאת, זוע .ב.בהתאם לת

להבטיח את זכויותיהם  במטרה עם הבעלים מ"מו ציינה כי מתנהלכמו כן . תכניתה י הוראות"עפ

  .118"בתמורה מתאימה או בצרות חליפין

                                                 
  KKL5/20002מ תיק "אצ  6.8.52בן שמש מתאריך . מכתב את הועדה הגלילית מאת ש 118
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יחידות שכנות קטנות עם כבישים היקפיים . 447פ "תכנית ראשונה של תג)  1952: (104.איור ב
מתוך עיזבון האדריכל ישראל (ללא המשכיות דרומה .ורחובות ללא מוצא סביב מרכז מסחרי

  )לוטן
Figure B. 104:  (1952) The first plan under City Plan 447. Small neighborhood units 
 with peripheral roads and cul-de-sacs surrounding a commercial center.  
With no southward continuity  

של (עלה כי חברת שיכון , הקרן הקיימתהמכתבים בין המועצה האזורית אונו לבין  בחלופת

, שיכוני הקבע בשטח המעברה לבניית, האזוריתהיא החברה המועדפת על המועצה ) ההסתדרות

לתכנית לוטן בשל השטחים , זלמן מסחרי, המועצה ר"התנגדותו של יו התבררה בנוסף

לדיון ) 104.איור ב( 447פ "תגעולה , ההתנגדות העקרונית לתכנית למרות. המצומצמים לתעשייה

  :119ומוחלט להמליץ על אישורה בתנאים הבאים 26.11.52הגלילית בישיבתה מיום  בוועדה

                                                 
  KKL5/20001מ "אצ  7.12.52סתת מזכיר הוועדה הגלילית לקרן הקיימת מיום . מכתב מא 119

 כפר אונו

 "שטח הפיתוח"
איזור שכונת 

 קיראון לעתיד

  המעברהשטח 
 המיועד לתעשייה
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  25%יהיה ) בנייני קומות(א  מגוריםהבניין באזור  %  .א

במקרה של קומה  20%. 1יהיה ) בנינים טוריים(א  מגוריםבניין באזור ה %  .ב

  .'דירה במקרה של קוטג לכלבכל קומה  ר"מ 40. 2אחת 

   20%הבניין באזור מגורים ב ופנסיונים יהיה  %  .ג

גובה בנין קומה . 3  5%-בנייני עזר. 2  30%הבניין יהיה . % 1: מסחרי אזור  .ד

  .המחוזית קווי בנין באישור הוועדה. 4אחת  

בתי מרגוע יינתנו באישור הוועדה המקומית ובהסכמת  באזוריבניה  היתרי  .ה

  .המחוזית

מסחרית יינתנו בהתאם לתנאי האזור ותורשה הקמת  חזיתבנייה עם  היתרי  .ו

  .חנויות

חקלאי לייעד אזור תעשייה זעירה ומלאכה והאזור  לעיבודהשטח המיועד  את  .ז

  .פרטי פתוחיהיה מוקף בשטח  ל"הנ

  .בנין ערים מפורטת ולא תכנית חלוקה תכניתתקרא  ניתהתכ  .ח

גני  400/תגפ. בחלקה הדרומי להתאים לתכנית מפורטת מס 4דרך מספר  חיבור  .ט

  .רסקו לתכניתיהודה ובחלק הצפוני להתאים 

אשר  211/תגפ. לביטול תכנית בנין ערים מפורטת מס בקשהמכתב  להמציא  .י

  5.2.48מיום  1645. מספורסמה להפקדה בעיתון רשמי 

  211120/תגפ. המפורטת מס התכניתעל ביטול  להמליץ  .יא

  

כי היא  לקרן הקיימתודיעה ה האזוריתהמועצה , למרות שהתכנית טרם הופקדה, פברואר בסוף

מדובר היה על . מאדמת כפר ענא 6490גוש  על, מוכנה לגשת מיד לבנין השיכון עבור אנשי המעברה

בבקשתם ". עולים שיכון"מעין , ברורה לא הייתהשזהותו , היחידות דיור על שטחי 800שכון של 

  . לאנשים פרטיים ולכן יש לסמנם ולהוציאן מהתכנית ךכי חלק מהאדמות שיי המועצהחברי  וציינ

  

הבנייה האלה הובטחו ששטחי  מתיישביםשהיה קשור במשך השנים למספר ארגוני , ויץ יוסף

ברור . עולים ותיקים אלה כמועדפים לשיכון מןלסראה בתכנית החדשה אפשרות חדשה , לשיכונם

  .למרות התנאים הקשים של תושבי המעברה, השונותשאין להפלות בין העליות , היה בעיניו

  

סיכם כי למועצה האזורית יימסר , השיכון וחברותהמועצה האזורית  ר"שכינס ויץ עם יו בישיבה

כך יכול היה להבטיח . לחברות השונות, יחידות 520 –יחידות דיור למעברה והיתר  300שטח של 

 כתב לוייץ שהוא, שעזב את הישיבה טרם עת, מסחרי זלמן. שליטה מלאה על בחירת המתיישבים

  . 121לשיכונם של עולי המעברה ושחלקם אף השקיעו כספים ראשוניםאת כל יחידות הדיור תובע 

                                                 
  תכנית קאופמן 120
  KKL5/20001מ "אצ  23.52. 7ר המועצה האזורית ליוסף וייץ הקרן הקיימת מיום "יו, מכתב מזלמן מסחרי 121
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מתוך (רעיון הבינוי לא השתנה . 447פ "תכנית שנייה מאושרת של תג) 1955: (105.איור ב
  )א"ק.מ.ו.א

Figure B. 105:  (1955) Second approved plan under city plan 447. The construction 
concept remained unchanged  

שלח מכתב פעולה , לקדום התכנית קרן הקיימת י"שהיה שותף למהלכים שנעשו ע, לוטן ישראל

חשוב להבטיח את האופי של , פעולה כנגד חברות השיכון בכלבו ציין כי , )ל.ק.ק(לבן שמש 

חיוב חברות השיכון ובעלי המגרשים הפרטיים לבנות את בנינים  י"עהתכנית בזמן הגשמתה וזאת 

אם הקרקע תימסר , דבריו י"עפ, הדבר אפשרי. המצורפת לפרצלציה נויהביבהתאם לתכנית 

  :וסיףהמשרד העבודה ו י"שיגישו תכניות עבודה של הבניינים כפי שנהוג עתה ע בזמןלידיהם רק 

 להבטיחעל מנת , לבדוק את התכניות לפני אישורן הסופי, אם ברצונך בכך, מוכן לעזור לך אני" 

  .122"את שלמות ורציפות התכנית הכללית

  

                                                 
  KKL5/20001מ "אצ  1.3.53- מתאריך ה, מכתב מישראל לוטן לבן שמש מקרן הקיימת 122

 המעברהשטח 
  המיועד לתעשייה

 

 כל שטח הפיתוח

 כפר אונו

האזור עליו תוקם 
  שכונת קיראון
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מתוך (קריית אונו  הקמת המועצה המקומית) 1954: (106.איור ב
  )א"ק.ה.א

Figure B. 106:  (1954) The establishment of the Kiryat Ono 
Local Council 

. בפני משבר העמידו את המועצה האזורית אונו" הפיתוח שטח"ביצוע תכניות השיכון ב עיכוב

, אונו כפר תושבילא תאמו את ציפיותיהם של , היישובים כפר אזר ואפעל שנשאו אופי חקלאי

מצבו הכלכלי של . השטחים הרחבים שבקרבת הכפר עצמאי על כפרי- שקיוו להקמת ישוב עירוני

של משתכנים חדשים במועד ובהוצאת כספי המועצה לתשתיות  כניסתםהכפר החמיר עקב אי 

  . אמורים להגיע ממשתכנים אלה שהיוהשונות על חשבון כספים 

  

להמלצות מזכיר  במקביל

 מיום 123הוועדה הגלילית

ט לפרסם מודעה בילקו 7.5.54

הפרסומים על הפקדת תכנית 

, )105.באיור ( 447/תגפ -לוטן

, מהלך פוליטי בכפרהתרחש 

שפיע על תכנית האזור הש

 י"מפאאיש , יעקב כהן: כולו

מקורב לצמרת שהיה 

 ר"כיו ,הצליח לשכנע, השלטון

 כפר אונו שלהועד המקומי 

לפעול  ,את נציגי המעברה

יחדיו להפרדות מהמועצה 

האזורית ולהקמת מועצה 

-ב עוד.  חדשה מקומית

 המקומישלח הוועד  12.3.54

מכתב למשרד הפנים ובו פרט 

כמו כן , בות לבקשתואת הסי

 עםציין את רצונו להתאחד 

כחלק  ת אונויקרימעברת 

משרד . מישוב עירוני אחד

וביום  ,הפנים נענה לדרישה

בקובץ  פרסם 15.9.54

על הקמת  473. התקנות מס

מועצה המקומית קרית "ה

שמעתה ועד סוף שנות , בית חדש בעל" הפיתוח שטח"ביוזמה זו העמידה . )106.איור ב( "אונו

 .הדרך הממשלתית המקובלת י"ולרוב שלא עפ ,וחיזוקו המקוםהשישים יהיה עסוק בפיתוח 

שמנה , תושבי היישוב 4130והשתתפו בבחירות  27.7.55בתאריך  נבחרה 124הראשונה המועצה

ועצה לראשות המ. )בזכות האיחוד עם גבעת ברכה והמעברה( תושבים 8,000באותה העת מעל 

.ה של הכפר שתחרוץ את גורלו לשנים הבאותהרוח החי, כאמור, )י"מטעם מפא(נבחר יעקב כהן 

                                                 
   29.3.54- בדבר החלטתה של הוועדה מה 123
. י הבחירות שהיו לוועד"הוסמכה מועצה מכוננת מטעם משרד הפנים עפ, בשנה הראשונה מאז הוכרזה המועצה המקומית 124

, כי מרקוביץמרד, חיים אבנון, משה כצנלסון, אליעזר רוקנשטיין, יטיאט'דוד צ, יעקב כהן: למועצה המקומית הראשונה נבחרו
  .ויוסף לוינסון ךדוד ארלי, יצחק סעדי



96 
 

  1954המקומית   המועצה הקמת 2.2.5. ב

  

קצר לאחר הפרידה המיוחלת  זמן 1955126הכללי בשנת  תכנונהסיימה את  125הותיקה השכונה

מ "תמ: עירהתבססה על שתי תכניות בינוי , שהייתה לב הישוב ,השכונה. ל"ורמת אפע ר"מכפר אז

,  מרכזפתח תקווה במחוז מחוז גלילי ב, 1948ור גליקסון ואושרה בשנת טאר י"כננה עושת 257

אלפי . תל אביבז מחומחוז גלילי לוד בב 1950ת ואושרה בשנ אגף התכנון י"שתוכננה ע 348 פ"ותג

" ותיק"ה הכפרבנו את ביתם בתחום , התושבים שהתיישבו בישוב עד מחצית שנות החמישים

 אלפיובנוסף תמך ב תושבים 6000-לכ 1951תושבים והתרחב בשנת  377מנה  1948 שבתחילת

, שינוי דמוגרפי משמעותי חללא , עד תחילת שנות השישים. תושבים נוספים שהכילה המעברה

יעקב כהן משאבים  בראשותהשקיעה המועצה , שנים אילוב. )107.איור ב( וההגירה לישוב פסקה

 127וציבוריות עירוניותבהקמת תשתיות , רבים בטיפול החברתי והפיסי של הכפר והמעברה

  .קיראוןשל תכנית בנין עיר שעל יסודותיה תבנה השכונה המודרנית  ולכינונה

  

  

  

                                                 
 .התקבל מהחלטת המיזוג בין גבעת הרכה וכפר אונו ונציגותה במועצה האזורית" קריית אונו"השם  125
כמו גם בהשתתפות חברות רסקו . שנבנו לארגונים שונים ובמסגרת יזמות פרטית שיכוניםבתחום התכנון הכולל התפתחו  126

לחיסולם של , ברוח התקופה, תכנית פינוי בינוי חדשנית, יעקב כהן, יזם ראש המועצה 1957בשנת , בשכונת ברכה. ועמידר
התכנית יצאה לפועל בחלקה עקב התנגדות . י יזם פרטי"ע, יחידות חדשות 1800ר והקמת "מ 27דירות וצריפים בני  600

  .התושבים
זוכים יצחק דנציגר , שנתיים לאחר מכן, וטובמוקם מרכז אזרחי בלב השכונה בתכנונו של האדריכל נחום זול 1956- ב 127

  .נחנך הקונסבטריון ובתי כנסת ומבני ציבור נוספים נבנים 1956 - ב, ויעקב שלגי בתכנון הרחבת גן הגיבורים

  גבעת ברכה
 תכנית גליקסון-257תממ 

  כפר אונו המורחב
שטחי המרכז  השיכון. מ - 348תגפ

 האזרחי

שטח "שכונה הותיקה ל"החיבור החשוב בין ה: החץ דרומה. כפר אונו המורחב) 1956: (107.איור ב
 )א"ק.ה.מתוך א( 1962-63בשנת  כפי שיעלה בוודה הארכיטקטונית" הפיתוח

Figure B. 107:  (1956) The expanded Kfar Ono. Southward arrow: 
The important connection between the Old Neighborhood and the Development Area, as it 
was raised at the architectural committee in 1962-63 

 

 ח הפיתוחשט
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 1955-1961 "שטח הפיתוח"בניין עיר ב תכניות 2.3. ב

    האידיאולוגי שינויה 2.3.1. ב

   

כתהליך , על קבוץ גלויות: למען הגשמת הציונות עבודתנושני רעיונות עיקריים תהא מיוסדת  על"

כבסיס , של יצירת העם במדינה ועל הלאמת הקרקע רוחניפיסי של יצירת המדינה וכתהליך 

שיש בהם כדי , סוציאליים נעלים ונותחדשה חדורת עקר חברהלשם הקמת , חומרי ורוחני כאחד

  ).1951, גרנות ("ומשוכלל יותר טוב, להבטיח משטר חדש במדינתנו

  

המשכה הישיר של אידיאולוגיה  הייתה, בתחילת דרכהמצה המדינה יהכלכלית אותה א המדיניות

, בשנים הראשונות להקמתה). 2005 ,ושפירפלד . (שזיהתה את בנין האומה עם פיתוחה הכלכלי

ראשונות טיפחו את ה ממשלותה. שם שגשג המגזר הפרטי, לפיתוח גוש דן עיקר המאמץ הופנה

, נדחקה ההסתדרות אל הפריפריה זה השלב בו. שמתוכו צמחו הבורגנים החדשים המעמד הבינוני

  . מהםמקומות שההון הפרטי התרחק 

  

שונה מזה של  היה, שהגיעו לאחר הקמת המדינה, הרקע האידיאולוגי של מרבית העולים החדשים

 - הסתפק בסוציאלול ,רעיון השיתוף לנטוש את לבן גוריון שגרמה עובדה ,דור המייסדים

שראתה ביוזמה , ביטוי לאידיאולוגיה החדשה .)2007 ,צחור( למורת רוחם של תומכיו דמוקרטיה

פרטים להשקיע בענף לגורמים השקטה בקריאה  ההתבטא, הפרטית צורך לפיתוח המדינה

  .הבנייה

  

עמד שר המסחר , בבית הקבלן בתל אביב 1958 בדצמבר  שהתקיימה, הבנייה בתערוכת

  :128על ערכו הגדול של ענף הבנייה במדינה ותרומתו לכלכלה בישראל, פנחס ספיר, והתעשייה

 משפחות 270,000-קורת גג ל) המדינה(הבטיחה  כאשר", אמר, "של המדינה הראשון בעשור"

 -צלםהחזרנו להם את , עולים חדשים על ידי העברתם מן האוהלים והבדונים לדירות קבע

 ...דירות לעולים 250,000-בכלהמשיך להשקיע בעשור השני , כוונת הממשלה למרות"... "האדם

  . 129"מהשקעות בבנייה אותהלאלה שישחררו  תעזור הממשלה

  

הייתה רדיפה אחרי חיי השעה , אך במקביל ללא לאות ולהקרבהבארץ נכונות לוויתורים  הייתה"

מדינת ישראל הצעירה  .)2001, שגב("םלא פעם על חשבון האחרי, לעצמואיש איש , ורווחת הפרט

, לחברה השמה דגש רב יותר על הפרט, מעט ספרטנית, מגויסת, קולקטיביסטית מחברה"הפכה 

: בעשור הראשון הפכנו להיות מדינה ככל המדינות. ואולי יותר הדוניסטית, יותרקרייריסטית 

ומגלה את היופי והקושי בקשת , הדומיננטי בתוכה, את הצבע האחד השליט המאבדתמדינה 

  ).1997יבלונקה , צמרת ("נבנה הפסיפס של קיומה שמהםהצבעים 

  

                              :קרקעה אלהמדינה  הישראלית לא פסחו על השינוי ביחסבחברה  השינויים

לא עלה על . היומיומיתלאומית היה מושכל ראשוני במחשבתנו האידיאית ובסיס פעולתנו  קרקע"

                                                 
   5.12.58, עיתון דבר, "הממשלה תעזור לאלה שישחררו אותה מהשקעות בבניה: ספיר: "מתוך 128
  הבלטה שלי 129
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יה זו נעיין מחדש בסוג ההסתדרותידעתנו כי לא תעבורנה שנים רבות ועל רקע עבודת השיכון 

  ).1975 ,שפריר ("ודיס כאבןונגיע לדעה אחרת שונה מזו שהייתה טבועה בדעתנו 

  

תנאים לפני קום המדינה בהשוואה ל לשיכוןבשנים אלו השתנו התנאים למסירת קרקע , ואכן

 10%מהמחיר ותמורת  90% -של המשתכנים בקרקע עלה ל חלקם. ובשנים הראשונות לכינונה

בעליה החוקיים של הקרקע  ")מנהל מקרקעי ישראל" - מאוחר יותרו( הקרן הקיימת נשארה

את רצונם של המשתכנים להשתחרר מכל  הגבירההתפתחות זו . וגבתה רק דמי חכירה סמליים

הסכמתו הוועד הפועל של ההסתדרות לאפשר  תןנ 1957שהביאה לכך שביוני , האיסורים של הקרן

חכירה חוזה ההשיתופית מתאימה להם והאם  האגודהלמשתכנים להחליט אם צורת הארגון של 

, יעשה מול האגודה או מול כל אחד מהמשתכנים לחוד ישראלמול קרן הקיימת או מנהל מקרקעי 

  :צד ג בחוזה זכותבתנאי שלחברת העובדים תשמר 

  

לא זו  .קץ לרעיון השיכון הציבורי השיתופי ושמ המציאות החדשה ושינוי הגישה ההסתדרותית

הבתים  חוק"ובלבד שלא נוספו עוד אגודות שיתופיות אלא רוב האגודות הקודמות פורקו 

שהחליפו את , משותפיםהסדיר את היחסים בין דיירי בתים , הכנסת שחוקקה" המשותפים

  .החד קומתית בערים ובמושבותהבנייה 

  

לא , הציוני בעשור הראשוןשליוו את המפעל , ים ביחס לחברה ולקרקעאידיאולוגיה השינויים

שאמורה הייתה לפתור את מצוקת  447פ "תג .ר אונו ועל התכניות שעסקו בהרחבתופסחו על כפ

ם ישלהגבשביל . ראש המועצה אותן בקש לבנותדיור הכמות יחידות את קה לא ספ, התושבים

  . עיר מודרנית חדשהנדרשה תכנית  זה חלום

  

   התכנון בגישת השינוי 2.3.2. ב
  
  

, הוקדש לבעיות השיכון הציבוריו 1954נערך באפריל ש ,נרים'אגודת האדריכלים והאנג כנסב

 הביעו , אנשי המקצוע הרבים שהשתתפו בדיונים. בשיא חריפותה הדיור לעולים בעייתעלתה 

. האינג א צייןבדברי הפתיחה לכנס . להתוות מדיניות שיכון חדשה בדבר הצורךתמימות דעים 

  : )1954, שילון( שילון

ואין כלל צורך , היו לקויים ביותר בעברשרבים ממפעלי השיכון שבוצעו , זה בגדר סוד אין"

כדי לגלות את המומים  –או כלכלי  טכני –בזכוכית מגדלת או באזמל חד של ניתוח מקצועי 

ון בתכנ ......משקית או חברתית, טכניתאם מבחינה , שבתכנון או בבצוע השיכונים השונים

אילו הם הטיפוסים היעילים  ולברריש לקבוע מינימום מחייב של שטח יחידת דיור  - המגורים

הפיתוח ומאידך מבחינת בריאות  והוצאותביותר של בתי מגורים מבחינת מחירי הבניין והקרקע 

 –בתכנון השיכונים . במרוצת הזמן הדירהנוחיות השימוש בקרקע ואפשרות הרחבת , המשתכנים

שבניגוד למקובל בארצות , מפלט ממנה איןציג את השאלה אם אמנם גזירה היא אשר עלינו לה

, ללא גוון כל שהוא, לפי צורה תקנית אחידה שיכונםיבנו אצלנו כל הבתים שבמסגרת של  אחרות

פרי יצירתו של האדריכל , של הנוף הנהדר של ארצנו בכיעורוושהארכיטקט שלנו יהווה גורם פעיל 

  . "?מרומיםהעליון היושב ב
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" צפיפות"ה הצורך בהבנת מושגהדירה והעיר ועל בין על הקשר ש הרצהארטור גליקסון 

  : השאלה החשובה ששאל. יתרונותיו נובעים קודם כל מצרכים חברתייםש

בגלל ....הראשונההאם תכניותינו מעודדות את התושב להתיישבות קבע או לבריחה בהזדמנות "

: ועוד הוסיף" חוסר ההתחשבות בגורם האנושי בדרישות הדיור המיוחדות של העדות והמשפחות

הסתמכנו בשיכון העולים על הצרכים הממוצעים  של האוכלוסייה , תחת לחץ העלייה" 

יש מקום גם ליתר התחשבות , כשעבודת השיכון מתנהלת בתנאים יציבים יותר, היום.....החדשה

  ". ולא רק לפי חשבון הצרכים הממוצעים, כי התושביםבצר

  ".בית הגדל"ותאר את רעיון ה החדשים את טיפוסי הבנייניםגליקסון בהמשך סקר 

  

ו באירופה בתחום התכנון שחל נשמעו על רקע התמורות, דבריהם של רבים ממשתתפי הכנס

מלחמת העולם  אחריה הותירהש יםמבין ההריסות והחלל שהחלה לקום ,אירופה. והבנייה

עמדו  אלהכל . התיישבות חדשות סביבן והקמת נקודות ערים הגדולותהבשיקום  עסקה ,השנייה

    .CIAMבארגון העולמי   במרכז השיח העולמי שעסק באדריכלות ובבינוי ערים

  

בסופו של ו  ,בארגון סביב התכנים והאופי שנשא משבר גדול הסתמןשנות החמישים  באמצע

אדריכליה  שארגנובכנס . 130ווחלט על פירוקה ,שנות קיומו 32 לאחר ,1959בשנת  תהליךה

כי  שהצהיר ,Team10נבנתה התשתית לארגון החדש , הולנד Otterlo -ב CIAMהצעירים של 

 .כחלק ממאפייניו בו את הזרמים השונים  לראותהאדריכלות המודרנית אינו מדע אחיד וכי יש 

(Mumford, 2000) .  

  

  

" ראלית ובעולם המערבימשבר באדריכלות היש"שפרסם מאמר אודות ה, האדריכל מיכאל קון

במעבר וטען שהן קשורות המודרנית בישראל  האדריכלותלהיאחז בסיבות שהביאו למשבר ניסה 

הוא . )1961, קון( בעולם המערבי שקרהסובייקטיבי כשם -מהרציונאליזם האובייקטיבי לסגנוני

 של קרקאור וקאופמן צירותיהםשבלטה בי חברתית - ליתאריכלות הפונקציוננתן סקירה על האד

דגיש את השינויים שחלו לאחר וה 131השלושיםרכטר ואחרים בשנות , ואצל שרון, העשרים בשנות

לאחר צמצום אגף התכנון אשר היה באופיו שייך לתקופת טרום המדינה ואשר  ,מלחמת השחרור

 שפתהקשישים סגלו לעצמם  האדריכלים", לדעתו. בולט באדריכלות הישראלית לשינויהוביל 

של  גרורהביטוי סטריאוטיפית שפגמה באופי האובייקטיבי של יצירתם ועשתה אותה במידה רבה 

  ".אדריכלות הדור הצעיר

  

 והשינויים שהחלו להסתמן בתחום  132כלכליים שעברו על מדינת ישראלוההחברתיים  השינויים

הפיכתו  -בפני אתגר חברתי וכלכלי  העמידו את כפר אונו, לקיומה לאחר עשור 133עריםה יבינו

ישראל אין משאבים גדולים בשביל  שלמדינתהבין ראש המועצה , יעקב כהן. לישוב עירוני מודרני

לא הסתפק , בנוסף. וסטנדרטים גבוהים איכותלקדם פרויקט בסדר גודל כזה תוך שמירה על 

                                                 
   1961 3הנדסה ואדריכלות , מאת מיכאל קון" המשבר באדריכלות הישראלית ובעולם המערבי"130 
בתכניות , ה של רכטר"בית חולים בלינסון ובבנין במאז, שרון. הוא נותן דוגמאות לפרויקטים מסוג מעונות העובדים של א131 

  .המושבים והקיבוצים
  .התחלת הקפיטאליזם והזרמת ההון הזר 132
   .כמשנה סדורה" אמנת אתונה"סביב תכנון הערים וביטול קבלת  המשבר נסוב133



100 
 

ישוב עירוני באלא , )447 פ"תג(החמישים  בשנותכנן יתושבים כפי שת 10,000- בין כבחזון לישוב 

שתחזק את , בינוניהמעמד השיקלוט אוכלוסייה חדשה מ, )א66 מ"תמ(איש  60,000עצמאי בין 

 בעזרת ,כך למד עאת זה היה ניתן לבצ. תיהחברתי והתרבו, הכלכליהמקום ותאפשר את פיתוחו 

  .ם פרטייםמשקיעי

  

  הרקע הסביבתי 2.3.3. ב

  

שנים אלה  .תל אביב שלית אונו בתוך השטח המטרופוליטאני ישנות החמישים נכללה קר בסוף

הסיבות לכך ). 2009, מרום( הפרברים אל עברתושבי תל אביב  נטישה מאסיבי של בגל התאפיינו

  . 134 התנועה וכדו עורקי" הסתיידות", יוקר מחירי הקרקעות והדירות, העלייה: היו רבות

  

ונגד את מדיניות  במטרופוליןהעיריות והמועצות המקומיות  אפיין את רובלהתפשטות  הרצון

המחוז  ליישוביתושבים  50,000 -כאבדה תל אביב  1966-1962השנים  בין. 135"האוכלוסין פיזור"

אם . יםולגבעתיתושבים לרמת גן  15,000 - לחולון ולבת ים וכ 25,000 -מתוכם כ, הסמוכים

בעקר כתוצאה מהשתקעות  אביבתל  סביב" הלוויין ערי"צמחו  50- במחצית הראשונה של שנות ה

ומשכו אליהן תושבים  דברים לכל ברהפכו כבר לפר 60-הרי שמראשית שנות ה, עולים חדשים

שמרה תל אביב על מעמדה , האוכלוסייההירידה בגודל  מרותל. שביקשו לשפר את תנאי מגוריהם

 -ל 1961 -ב 57,800 - בתחומה מ העובדיםבתחום התעסוקה הכפילה את מספר  ,תהומרכזיו

  )2009, מרום(. "1970 -ב 109,300

  

 ית אונויעל קר השפיעו גםאביב  תלהפיתוח המואץ והרחבת ישובים קיימים סביב  תהליכי

בהשוואה , אוכלוסייה בעלת רמת השכלה גבוהה: כגון דמוגרפיםנתונים . 136שהפכה ליעד מבוקש

ומספר בעלי הרכבים הפרטיים בקרית  15-44יחסית בגילים  צעירהאוכלוסייה , למקומות אחרים

, אפיינה מקום איכותי עם תושבים מבוססים מבחינה כלכלית, בארץשהייתה מן הגבוהות , אונו

 ומצדגדולים יחסית של מגורים חד קומתיים מצד אחד שטחים : מגורים בעלי אופי מגוון ואזורי

היה  שרובושני האזורים הללו התאפיינו בסטנדרט מגורים . שני מגורים בקומות ובצפיפות גבוהה

  . גבוה מאוד עדבינוני גבוה  

  :ת אונו כפי שמשתקף בסקר הבאיהנתונים הביאו לגידולה של אוכלוסיית קרי מכלול

  

           Table 2: Demographic status                          מצב דמוגראפי :2 הטבל

  1972-1948137תושבים בקרית אונו  מספר

  )תושבי כפר אונו בלבד( 377      -    )נובמבר( 1948

  )ותושבי המעברה כולל תושבי גבעת ברכה( 6,350    -      1951

1954      -    8,000   

1957      -    8,600  

                                                 
הוועדה "תיק  37מיכל , א"ק.ה.א, 1961נובמבר , מאת רם כרמי" ח על קרית אונו"ראשי פרקים לדו: "מתוך 134

  ".הארכיטקטונית
  עיתון דבר, 5.11.62, "בולמוס ההתפשטות העירונית" 135
  1973תל אביב , מאת מיכאל בר, "ח ביינים"דו –תכנית אב לקרית אונו " 136
תכנית אב : "שסקין מתוך. ר א"ד, זרחי. ש: י"הוכן ע" סקר ותחזית, ההתפתחות הדמוגרפית והכלכלית של קרית אונו" 137

  1973תל אביב , מאת מיכאל בר, "ח ביינים"דו –לקרית אונו 
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  8,252    -    )מאי( 1961

1962      -    8,550  

1963      -    8,800  

1964      -    9,540  

1965      -    10,600  

1966      -    11,500  

1967      -    12,100  

1968      -    13,000  

1969      -    14,200  

1970      -    14,900  

1971      -    15,400  

  15,900    -    )מאי( 1972

  

  שנתונים סטטיסטים לישראל 1948-1960לגבי השנים : מקור

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 1971

  פרסומי מפקד האוכלוסין – 1972

  

עיקריות בתהליך גידולה של אוכלוסיית  תקופות 138יסוד נתונים אילו ניתן להבחין בארבע על

  :ת אונויקרי

  

אינו מצליח , אריה שרון י"עכפר אונו כפי שתכנן . פאוןיק תקופת – 1940-1947  .א

  .בלבד משפחותכמה עשרות  מונהלהרחיב גבולותיו ואוכלוסייתו 

בגידול מהיר מאוד  מתאפיינתתקופה זו . צמיחה תקופת – 1948-1954  .ב

העלייה  במסגרת, באוכלוסיית קרית אונו כתוצאה מהכוונת עולים רבים לישוב

, תושבים 377לא עלתה אוכלוסיית הישוב על  1948בעוד שבנובמבר . ההמונית

הנתונים כוללים את תושבי ( 1954 -ב 8,000 -ול 1951 -ב 6,350 - היא גדלה ל

  ).ברכה והמעברה בעתג

בישוב במידה  התושביםבתקופה זו גדל מספר . פאוןיק תקופת – 1955-1963  .ג

שנתית  תוספת. 1963בסוף  8,800 -ל 1954נפשות בסוף  8,000 -מ: מועטת בלבד

עם זאת מאופיינת התקופה בתכניות רבות . נפשות בלבד 100ממוצעת של 

  .הפתוחלקראת 

תכניות בנייה רבות  לביצועת אונו נכנסת יקרי. צמיחה תקופת – 1972-1964  .ד

 -ל 1963 בסוף 8,800 -מספר תושביה גדל מ. הקף ולשלב גידול דמוגרפי מהיר

ממוצע השנתי של תוספת אוכלוסין זו . 80.7% -גידול ב. 1972במאי  15,900

  .נפשות לערך 840 -ל הגיע

                                                 
  . ללא ציון השנים הראשונות של כפר אונו, אל בר מצוינות שלוש תקופות בלבדמאת מיכ" תכנית אב לקרית אונו"ב 138
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   66 א"תמ) לוטן תכנית( - " הפיתוח שטח" 2.3.4. ב

  

החל מסתמן , 1958והתחלות הבנייה בשנת  1955בשנת  447/פ"תגאישורה של תכנית מתאר  לאחר

בנייני שיכון מבוזרים , עם צפיפות נמוכה סגור נשאה אופי כפרי  447 פ"תג. רצון לשינוי התכנית

, התכנית. ותכנון שאינו מחזק את הקשר שבין הישוב למרחב התכנון הכולל מוצאברחובות ללא 

 של הדמוגרפים שאמורה הייתה להחליף את תכניתו של ריכארד קאופמן לא ענתה על צרכיו

  . שחפץ להתרחב הישוב

  

את ההיבטים הפיסיים באופן מעשי לבחון , ההשיכון ובראשו דוד טנ אגף המשיך, עתבאותה ה

, כאמור). 1965סלייפר ; 1961רובינסון ( שכונות המגוריםשאפיינו עד אז את תכנון , והחברתיים

שקד (" המהות התכנונית של המרקם העירוני"לא הייתה מדיניות ברורה לגבי  , בשנים הראשונות

החל מסוף שנות  .תוכניות בינויללא דבר שגרם בפועל להעמדה שרירותית של הבניינים ) 1973

והצורך , נבחן מחדש היחס לשכונת המגורים כיחידה חברתית ואדריכלית מגובשת, החמישים

). 1959בן סירא ( 139ככלי לפיתוח חיי קהילה תקניים השוניםאקלים הנוף וה יבהתאמתה לאזור

רמת אביב ובאר שבע : בתכנון השכונות לדוגמא בארץ יישום מגמה חדשה זו הופיע לראשונה

למיזוג גלויות ולחיזוק  שטענהמתוך נקודת מוצא חברתית  140כונה הניסיונית בקרית גתובש

   .)1967גליקסון ( הזיקה שבין האדם לסביבתו

  

הקמתן של השכונות לדוגמא את ההשפעות שתרמו ל

 1957בשנת  :ו באירופה באותה העתשכונות שנבננמצא ב

 -נפתחה בברלין תערוכת הבנייה הגדולה בעולם ה

"Interbau") שכונה הבה הוצגה לראשונה  ,)108.באיור

עם אינוונטר גדול של בנייני  Hansa Viertelניסיונית ה

בשנת , בלונדון. 141וטכנולוגיה מתקדמת בפארק מגורים

 -ה, מתחם מגורים חדשהוכרזה תחרות על תכנון , 1952

Golden Lane חזרה לעיר"העלה מחדש את רעיון הש "

המתחם נחנך בשנת . ניאבמרקם האורב ווהשתלבות

בהולנד החלו לקום ערים חדשות על מרחבי . 1957

  .אחדות מהן חקר גליקסון שאת, הפולדרים

                                                 
מ המחלקה למחקר כלכלי חברתי וסטטיסטיקה במשרד השיכון בסוף שנות  החמישים "מ, ברלר. י מאמר שפרסם א"עפ 139

כונה והרצויה לתכנון נערכו מדגמים ובוצעו מחקרים בקרב אוכלוסיות העולים במטרה לבדוק מהי הדרך הנ, ותחילת השישים
מחייב אינטגרציה ושיתוף פעולה יותר הדוק ,  על מנת שיניב פרות, תוך ציון שהמחקר הסוציולוגי, שכונות המגורים והדירות

 .עם התכנון האורבאני
יזם משרד השיכון את הפרויקט הניסיוני הזה שמטרתו הייתה למצוא את השיטות המתאימות לתכנון שכונות  1958בשנת  140

. חברתיים וארכיטקטוניים הכרוכים בבניית שכונת מגורים, מגורים בישראל תוך הסתכלות רחבה יותר על היבטים כלכלייםה
שגישתו החברתית לתכנון העמידה את האדם והקהילה כמרכיב החשוב ביותר , בראש התכנון עמד האדריכל ארטור גליקסון

  ) 1967 3רבעון משרד השיכון , ונת הניסיוןהעיר קרת גת ושכ, האזור –חבל לכיש : "ראה(בתכנון 
ולאחר מכן שמש כחבר  1962מהנדס המועצה המקומית מאז היווסדה ועד , בראיון שקיימתי עם האדריכל משה קויפמן141

כמו כן . ועל ההשפעה הרבה שהייתה לה בקרב האדריכלים 1957- הוא ספר על נסיעתו לתערוכה ב, בוועדה הארכיטקטונית
בערים , בתחילת שנות החמישים, שהקים אריה שרון, נוסף שהיה שותף לו במסגרת עבודתו באגף התכנון ציין על ביקור

  .Fredrick Gibberdשתכנן , Harlow New Townהחדשות באנגליה ובינהן 

 Wagnerמתוך (רובע האנזה ) 1957: (108.איור ב
C. 2007(  

Figure B.108:  (1957) The Hanza Viertel 
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  )א"ק.ה.אמתוך ( 66מ "תכנית לוטן תמ) 1961: (109.איור ב
Figure B.109:  (1961) The Lotan Plan, NOP 66  

 

 Jacobהאדריכל ההולנדי 

Bakema ,ראש צוות שעמד ב

המתכננים של רוטרדם והיה 

בטא , TEAM10ממייסדי 

 במפגש השמיני של 

CIAM את רוח התקופה , 142

באופן הממצה , החדשה

יותר "? "מהו מקום"ביותר ל

, משמקום יהיה ספציפי

. "חשובה בו ההתרחשות

)Mumford 2000 .(  

  

, )109.באיור ( "לוטן תכנית"

שהחלה להתגבש בהשפעת 

הייתה  אירופאיםמודלים 

שונה במהותה מהתכנית 

, 447פ "תג, הקודמת לה

 עירוניוציירה קו בינוי 

כנן על עקרון ומודרני המת

סכימה של מתחמי שיכונים ב

רחובות כיס עם " טחנת רוח"

. ראה תת פרק ב( .ללא מוצא

מטרת התכנית  ). 1.1.3.1

הייתה לבנות שכונה בשטח 

, דונם לערך 1276כולל של 

יחידות  4,100המכילה 

 700-בבינוי מאושר וכ

 143יחידות לתכנון בעתיד

לשכונת  2000-מתוכן כ(

להתוות דרכים , )קיראון

חדשות ולבטל את 

לבטל את , כמו כן. בניה לאזורים חשובים ותקנותת בינוי צור, לקבוע אזורי תכנון, הקיימות

  .)110.איור ב( 447144 פ"תכנית בנין הערים המפורטת תג

  

                                                 
מן יונ .ראל נכח לראשונה האדריכל אמיש. 7-14/1951 -ב Hoddesdon, מיילס צפונית ללונדון 20נערך בכפר הפרברי 142

  . שעמד בראש הקבוצה הישראלית
סקר צפיפות של (לאחר תקני המכון לחקר הבנייה , 66מ "מתוך סקר שטחי ציבור ובניינים לצורכי ציבור בשטח תכנית תמ143 
  .ארכיון לוטן, )סירא- בן

  .בלבד יחידות דיור 1,555- מכיל תכנית ל 447פ "תג 144

 מתחם קיראון
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שסכימת הבינוי , בניינים גבוהים לצד טורייםלראשונה תכנית זו הגדירה , תכנון המגורים בתחום

  : שלהם בטאה רעיון של בניינים סביב חצרות גדולות ירוקות

  ' או קוטג אחתיבנו בתים בני קומה  ר"מ 500-600שטח של  על  - א  מגורים

  . עמודים+ קומות  2בניינים של  יבנו ר"מ 800-1000על שטח של  –ב  מגורים

  .קומות על עמודים 3 שלבניינים   יבנו ר"מ 1000-1500על שטח של  –ג  מגורים

  .קומת קרקע+ קומות  4בניינים של  יבנו ר"מ 1500-2000על שטח של  –ד  מגורים

קומת גג וקומת עמודים +קומות  12יבנו בניינים בני  ר"מ 2000-2500על שטח של  –מיוחד  מגורים

  . ריקה

 מה כללהאהפרוגר. פארק ומרכז מסחרי: מרכזייםהגדירה שני אזורים ציבוריים  התכנית

  145.כיאה לעיר הגדולה, ובנקיםחנויות  ןבתי מלו: מרכיבים עירוניים כגון

   

היה . )3ראה נספח ( תכניתה לבצוע 146לחפש משקיעים, החל יעקב כהן, 1960-1961השנים  במהלך

 עיקר, אינו בין סדרי העדיפויות הלאומיים ולכן ,למרות הנהירה לפרברים, ברור שאזור המרכז

 עסקיםהצליח לגייס שני אנשי , בסופו של דבר. ל"לחיפוש משקיעים מחו המאמציו הופנ

  .תלהשקיע ביזמו שחיפשו, וחנן שניידר אהרון רוברטו ר"ד, ישראלים

  

  המסע 2.3.5. ב

  
מר יעקב , ראש המועצה המקומית חזר, מסע של ששה שבועות בארצות הברית ובאירופה בתום"

אשר בחלקן נכנסו , ית אונוישל קר לפיתוחהכשבאמתחתו צרור נכבד של תכניות , כהן הביתה

  .147"לשלב הגשמה

  

גיוס  -לחברי המועצה  ח"כפי שהוא מתאר בדו, 61אוגוסט -וליבי" מסע"הישירה של ה המטרה

משכנתא למפעלים הראשונים - את המועצה במתן הלוואות שישמשו, י"מיליון ל¼ הלוואות בסך 

מוסדות ציבור קווה למשוך את ארגוני הלנדנשפטים להקים  כהן. 148"הפיתוח שטח"ב שיקומו

, עם אברהם קיי הפגישה. עשר תכניות של מוסדות שבדעתו להקים עמולקח  בקרית אונו ולשם כך

 קיישלא הסס לשתף את , הייתה המשמעותית ביותר עבור כהן, שיבא מתל השומר ר"ד שלבתווכו 

  ". 149ההקפאה תכנית"וית אונו יקרפיתוח בנושא בהתלבטויותיו 

  

לקדום תעשייה  חברה"הקמת , 1961 באוקטובראשרה המועצה , לתכניותיו של כהן בהמשך

שישמשו למימון  ל"הון מגורמים שונים בחו למשוךתפקידה היה  אשר" ומלאכה בקרית אונו

קיים כהן , תכניתו להקמת שטחי תעשייה לקידום. הלוואות לתעשיינים באישור משרד הפנים

                                                 
  ארכיון לוטן" 66מ "ס תמתכנית בנין ערים מפורטת מ, שטח בנין ערים"מתוך  145
  .י משרד השיכון"בהשוואה לאילו שנתנו ע) 55%-50%עד (הכוונה למשקיעים שיסייעו במתן משכנתאות  אטרקטיביות  146
, 1961נובמבר , ב"כסלו תשכ, 1חדשות קרית אונו גליון , "גורמים מחוץ לארץ יממנו מפעלי פיתוח גדולים בקרית אונו"147 

  ארכיון קריית אונו
  2תיק , 59מיכל , א"ק.ה.א, 27.6.61מיום  26. ח לפרטיכל מישיבת המועצה מסנספ 148
קו בסוף י רס"שנבנו ע) ר"מ 27-35(יחידות דיור קטנות  600 - ל" פינוי בינוי"לבצע  רעיון של כהן –" תכנית ההקפאה" 149

עבור , תכנןהתכנית החדשה את  .יחידות דיור בבנייה רוויה וטורית 1800בתמורה לבנייתן של  בגבעת ברכה שנות הארבעים
  .התוכנית התבצעה בחלקה בגלל סרוב התושבים להתפנות. שנות השישיםהאדריכל אבא אלחנני בתחילת , המועצה
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הגדולות הייתה הקמת אולפני הסרטה על  מתכניותיואחת . ל"קשרים הדוקים עם יזמים מחו

   .)4נספח ( שלא צלחה, 150"המגורים קיראון מתחם"למערבית  6490דונם בגוש  80שטח של 

  

על , לבא ולהשקיע בהקמת מפעלים בקרית אונו יזמיםהמשיך לנהל תכתובות רבות ולעודד  כהן

 ל"משקיעים רבים מחו. שטחי המעברה על" הפיתוח שטח"בדונם שהוקצו לשם כך  100שטח של 

אף אחד מהמפעלים . אלקטרוניקה וכדו, בגוד, בדבר הקמת מפעלי מזון ודבריםעמו דין  נהלו

  .  שטרן שכונת, בשנות השבעים, הוקם והשטח שינה ייעודו למגורים עליו הוקמה לאהמתוכננים 

  

חיפוש משקיעים וחתימת חוזים , תכנון, יזכרו בעקר כשנים של גיבוש רעיונות 1960-1962 השנים

ישוב עירוני עמד להפוך תוך זמן קצר ל, קטןשכפר פועלים , בלבד לא זאת. ית אונוילקדום קר

 פספוס"כ, בנוסף, אלה יזכרו שנים .לזמנו היה יוצא דופן ונחשוניהדרך שבה יבוצע הדבר , מודרני

של  המצערתטוינסקי והחלטתו יעל שטח תל ל, ית אונו מערבהיהקשור לפתוחה של קר, "היסטורי

ית אונו נאבקה בדרך יקר. 151שר הפנים החדש לספח שטחים אילו לתחום שיפוטה של רמת גן

  :23.1.62וכך נכתב בעיתון דבר ביום . משפטית ונכשלה

  

שמספר תושביה כמספר כל , זו שקלטה את אחת המעברות הגדולות במדינה, אונוקרית  בשביל

היה בהחלטת השר משום , ובתעסוקתם המתלבטת כל השנים בקליטתם, עצמה אונותושבי קרית 

לא כן לגבי . פאון על המאמצים לפתרון הבעיות החיוניות של התושביםיוגזירת ק הרשגזלת כבשת 

 חוליםבית  י"בסביבה זו התפוסה ע, שכן, אין השטח החדש חיוני בשבילה כלל: המרוחקת גןרמת 

שני  סיפוחן עומדת גם לאחר רמת ג. ואוניברסיטה ובתי מגורים אין להקים גם מפעלי תעשיה

עם זאת משמש צירוף . יהיהשטחים בתביעה לממשלה לשטחים לאזור תעשיה בסביבת חיר

 152ואדמת אפעל אזרהחקלאיות של כפר  האדמות" כיבוש"כעין פריצת סכר ל ג"הללו לר השטחים

 התעשרותלשטחים עירוניים על כל התופעות החברתיות המתלוות לכך עם סיכויי  והפיכתן

, על כל פנים. ומקורביהן שותפיהן, "ליברליות"גן וחברות בנין  רמת" איתני"מהירה בשביל 

 י"ישראל ע לתושבי" טובה אזרחות"ב לדוגמאבפרסום הסיפוחים לרמת גן ניתן לקח טוב ושיעור 

משרד הפנים מעודד מאמציהם של ישובים קטנים בקליטת  אין: מורה הוראה מוסמך כביכול

שסירבה לקלוט , עיריית רמת גן היא בין הרשויות הבודדות היחידות(מחבל בהם עולים ואף גם 

רציפות , צירוף שטחים לרשויות אינו נמדד בשיקולי קליטת עולים). שיפוטהמעברה בתחום 

זלזול בהחלטות . תעסוקה ופתוח אלא אך ורק לפי שקול אישי בלעדי של השר, שכנות, שטחים

, עידוד בעקיפין של מגמות ספסרות. ות ציבוריות וממשלתיותשל שרים וועד ומסקנות ותקודמ

  ".מן הנוהג והחוק לגבי שינוי גבולות התעלמות

                                                 
   62-70תיק  37מיכל , א"ק.ה.א. 1962אוקטובר - 1961התכתבויות רבות בין כהן לליפטוויץ וברזל בין נובמבר  150
  2תיק  59מיכל , א"ק.ה.א,  29.11.61 - שהתקיימה ב 24. פרטיכל מישיבת המועצה מס151
קריית אונו בקשה . ר ורמת אפעל"נעשה איחוד רשויות בין רמת גן לכפר אז, 2006בשנת ". נבואה שהגשימה את עצמה"152

  .שקבלה כפיצוי, דונם בחלק הצפוני 100למעט שטח בן , לספח שטחים אלה וגם הפעם הפסידה
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אינו  העתידי" חוט השדרה"ציר 
לפני הקמת  1961מופיע בשנת 

 ".ועדה הארכיטקטוניית"ה

מפה זו מראה . הפיתוח לפני התחלת) כולל הערות שלי(מפת קריית אונו ) 1961: (110.איור ב
מתוך (א על פיה נבנתה הקרייה 66מ "כפי שעלו בתמ, לפני השינויים הסופיים, את הסכימה

  )א"ק.ה.א
Figure B.110:  (1961) Map of Kiryat Ono before development began This map 
shows 
the diagram, before the final changes, as they were raised in NOP 66 which served 

as the basis for building Kiryat Ono  
 

בינוי סביב , רחובות הכיסרעיון 
, פארק וכביש טבעת היקפי 

מודגש במפה זו בשטחה של 
 .שכונת קיראון
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  )א"ק.ה.מתוך א(הבוקר  עיתון) 22.7.1962: (111.איור ב
Figure B.111:  (July 22, 1962) The newspaper Haboker  

 

 1963-1969ית אונו יקר 2.4. ב

  מ"חברת קיראון השקעות בע 2.4.1. ב
  
  

בד בבד עם ". הפיתוח שטח"את תכניתו רבת ההיקף ב לקדםהחל יעקב כהן , 1961נובמבר  בסוף

קבוצת  עם מ"התקדמות המו

נחתם בספטמבר , המשקיעים

 ר"זיכרון דברים בין כהן לבין ד

, שניידר וחנןרוברטו אהרון 

בדבר הקמתה של חברת פיתוח 

" מ"דן השקעות בע מרכז"

)Central Dan Development 

Co.Ltd) . הייתהמטרת החברה 

דונם בקרית אונו  1500לחכור 

לפתח , ממנהל מקרקעי ישראל

 4,000את השטח ולהקים עליו 

סחר ותעשייה מ, יחידות דיור

המתאר בהתאם לתכנית 

להבטיח משכנתאות ו המקומית

בשיעור שבין  שנה 15-נוחות ל
נציג המועצה . 60%-15350%

יהיה בין מייסדי החברה וחבר 

למועצה לא  ואולםדירקטוריון 

. יהיה כל אינטרס כלכלי בחברה

המועצה סייעה במתן אישורי 

את  והרחיבה  וחוזיםבנייה 

 שלביעזרתה בליווי במהלך כל 

אהרון וחנן שניידר  ר"ד. הבצוע

היו האחראים להבטיח את ההון 

לבצוע מהיר  ל"מחוהדרוש 

  .  וחלק של מטרות החברה

  

חתימה על זיכרון  לאחר

רוברטו  ר"דשלחו , הדברים

אהרון וחנן שניידר מכתב למשרד 

בביצוע  לשתפםבו בקשו , השיכון

  :154"לוטן תכנית"של  הארי חלקה

                                                 
  )2007, כהן" (הצעה מהפכנית"ולכן היה מדובר על  25%באותה התקופה גובה המשכנתא לא עלה על  153
, א"ת, משרד השיכון הקריה, מכתב מאת רוברטו אהרון וחנן שניידר אל מר בנציון מילמן" תכנית לוטן וביצועה: "מתוך 154

  37מיכל  א"ק.ה.א 26.11.61



108 
 

, המועצה המקומית קרית אונו י"שהוצגו ע, לפי הפרוט דלהלן, הקשיםלאור התנאים ...  .א

המינימום בהם תתכן רנטביליות תכנית זו לגבינו היא ששני שליש  תנאיהראה לנו כי 

משרד השיכון לצרכי  י"לפי התכנית יוקמו על ידינו ושליש יוקמו ע הדיורמכלל יחידות 

  .כולל יחידות הדיור הנמצאות כבר כיום בבניה, עלייהקליטת 

 התאמתלוטן כיום לאור האמור לעיל מחייב בראש ובראשונה  המעשי של תכנית בצועה  .ב

 ואסטטיתמשרד השיכון מבחינה ארכיטקטונית  י"יחידות הדיור הקיימות והמוקמות ע

, ביניהןהחברה כדי להבטיח התאמה מלאה  י"לרמת הבניה של יחידות הדיור שתקמנה ע

 משרדעים לרכשו מאת אנו מצי, לגבי המרכז המסחרי. ואת האופי האחיד של השטח כולו

  .השיכון במצבו הנוכחי ולהשלים את הקמתו

משרד השיכון , ישראלעם מנהל מקרקעי  מ"מו י"הקרקע כולו יקבע סופית מראש ע מחיר  .ג

  .במשותף –וחברתנו 

  : חוזרים ומתחייבים לגבי משרד השיכון כדלקמן אנו  .ד

יבוצעו על ידנו תוך שנתיים מיום  השיכוןעבודות הפיתוח לפי דרישת משרד  כל .1

ל לפי התאריך המאוחר והכ, החברהקבלת התכניות המאושרות או מיום רישום 

היחידות הבנויות  לגביין שאין החברה חייבת לבצע עבודות פיתוח ויצ. (יותר

  ).כבר

השיכון ישתתף בסילוק חלק יחסי של הוצאות הפתוח בהתאם לחלקו  משרד .2

לפני , מ"אשר יוחזרו לנו בהתאם לתנאים שיקבעו במו, 25%בניכוי , בתכנית

  .סופי הסכםחתימת 

ומסיבה כלשהיא לא תשלים החברה את הקמת יחידות הדיור לפי  במידה .3

אזי מתחייב משרד השיכון להחזיר לחברה את הוצאות הפתוח , התכנית

בהתאם לסכומים , הוקמו עדיין יחידות דיור לאשהשקיעה בשטח שעליו 

  .ובתקופה שלא תעלה על חמש שנים חוקיתנוסף לריבית , וד לדולרצמ, שהושקעו

  

או  כולו, תהנה מזכות קדימה לבצוע חלקו של משרד השיכון בבצוע התכנית חברתנו  .ה

  .בתנאי תחרות שווים כלפי צד שלישי, מקצתו

  :של חברתנו כלפי המועצה המקומית הן כדלקמן התחייבויותיה עקרי  .ו

מליון דולר אשר תבצע  15בהון של  חברההסכם חדשים מחתימת ה 6תוך  להקים .1

  .את התכנית

  .בתחרות בתנאי השוק ר"מ 120-85דיור בשטח של  יחידות לבנות .2

מערך הנכס  50%ראשונה צמודה לדולר בשיעור שלא יעלה על  משכנתא להעניק .3

  .דורששנה לכל  15לתקופה של 

מומלצי המועצה הגרים בתנאי דיור קשים בקרית אונו אשר  800- ל דירות למכור .4

  .מערך הנכס 55%בשיעור של  ל"כנ משכנתאיוכלו לקבל 

, המועצה המקומית י"שיוקמו באזור התעשייה ואשר יומלצו ע למפעלים להעניק .5

 10מערך הנכס לתקופה של  50%בשיעור שלא יעלה על  לדולרהלוואה צמודה 

  .המועצהה ובערבות שנים במשכנתא שניי
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, להקמת בנייני הציבור בשטח תכנית לוטן י"סך של חצי מליון ל למועצה להלוות .6

  7%-10%שנים בריבית של  10של  לתקופהצמוד לדולר 

  .של מדינת ישראל לביצוע ההתחייבויות ח"באג$ 50,000של  ערבות להפקיד .7

זו  תכניתבצוע  להפנות את תשומת לב לעובדות הבאות המקשות ביותר על ברצוננו  .ז

  :והמחייבות את משרד השיכון להעניק את מלוא תמיכתו ליזמתנו

הנה , ומבחינה זו בלבד י"מיליונים ל לעשרותבתכנית יחידה זו עולה  ההשקעה .1

  .זה הצופנת סיכון למשקיעים בענף 155נחשונית תכנית

את כל הסכום תוך תקופה קצרה ולצפות להחזרת ההשקעות  להשקיע יש .2

  .שנה 12-15והרווחים לאחר 

כלכלית , במינה ותופעה חדשה מבחינה משקית מיוחדת תכנית זוהי .3

תתרום רבות לקליטת העלייה ולשיפור רמת הדיור של שכבות  אשר 156וחברתית

  .ועממיותרחבות 

  

. ל שלבי הבצועל מיוחד זה וילווה את המפעל בכמפע להקמתתקווה כי משרד השיכון ייתן יד  הננו

  .שלנו לגבי תכנית זו יעודד את המשך פעילותינו בארץ הבצועבכושר  חשייווכמבטחנו כי לאחר 

  רב בכבוד

  "חנן שניידר, אהרון רוברטו

  

לחברה פרטית והמשיך להתמקח על אחוזי  התכניתביצוע השיכון לא התלהב למסור את  משרד

המשיכה ללחוץ וקיוותה , מבחינתה, המקומית המועצה. הבנייה וההתחייבויות בקשר לפיתוח

תשפיע , מהיר בקצבתקדם את הפרויקט  157"בת כלאיים"בדרך זו של יזמות , שהחברה הפרטית

היה זה חוזה נחשוני , רכאמו .לקריה 158"מסוימים תושבים"על צביונו של הבינוי ותעזור במשיכת 

חברה פרטית עמדה בראש פרויקט רחב מימדים לא כקבלן מבצע אלא , לראשונה, בדרכו בו

מתן הלוואות למועצה , מתן הטבות למשכנתאות, תפקידה החל מגיוס ההון לבנייה. כיזמית

    .בשטח לביצוע הפיתוחעם משרד השיכון שותפה ו ני ציבורבמבניית ל

  

משרד השיכון ומנהל  לביןנחתם לבסוף הסכם בין רוברטו אהרון וחנן שניידר  62אפריל  בחודש

  :159הפתוח נכתב תכניתבביצוע . 61מקרקעי ישראל על בסיס הדברים שנכתבו בנובמבר 

  :שניידר לפי החלוקה כדלקמן-אהרון י"משרד השיכון וע י"ע תבוצע 160הקרקע על הבנייה"

אהרון שניידר  י"ם המתוחמים בכחול ובירוק תבוצע עדיור באזורי יחידות 1500 הקמת  .א

  .משרד השיכון י"דיור תבוצע ע יחידות 700והקמת 

                                                 
  הדגשה שלי155
  הדגשה שלי156
ממוסדת שבה היזם הפרטי לוקח על עצמו את מימון הפרויקט וביצועו אך משרד השיכון מכתיב " הפרטה"ת הכוונה להתחל 157

 .את התנאים ואף שותף במימון הפיתוח
. גבוה שתפתח את המקום - להביא לקריית אונו אוכלוסיה ממעמד בינוני, לדעתי, והכוונה" אלמנט מסוים: "במקור נכתב158

  ".התכתבויות" 37מיכל , א"ק.ה.א 14.12.61, רוך הדרמכתב מאת יעקב כהן לב: מתוך
  .בלבד 1962מופיע עם ציון    KKL5/27891מ "אצ, "הסכם"159
דונם לצורך בניית בתי המגורים בשכונת קיראון ולא בנתה בכל שטח הפיתוח כפי  400- חכרה מהמנהל כ" קיראון"חברת 160

  ).מ"מרכז דן השקעות בע( D.D.C - המועצה לכאשר נחתם זיכרון הדברים בין , 61שקיוותה בסוף נובמבר 
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מתוך עיזבון (ברכת הדרך ) 1962: (112.איור ב
  )י.א.האדריכל ישראל לוטן א

Figure B.112:  (1962) Bone Vogue 
 

 י"שני שליש ע: נוספות מעל הכמות הקבועה בפסקה הקודמת תבוצע דיוריחידות  הקמת  .ב

  .משרד השיכון י"ע ושלישאהרון שניידר 

  .שניידר-אהרון י"התעשייה תבוצע כולה ע באזורהמבנים  הקמת  .ג

  .אהרון שניידר י"יבוצע ע המסחריהקמת המרכז  המשך  .ד

-ואילו אהרון, א"כ ר"מ 80דיור ששטחן הכללי עולה על  יחידותמשרד השיכון לא יבנה בחלקו ...3

  .ר"מ 140או עולה על  ר"מ 60-בחלקם יחידות דיור ששטחן הנו פחות מ יבנושניידר לא 

  :אהרון שניידר בהתאם לחלקות הפיתוח יהיו י"המעשי של הקמת המבנים ע הביצועשלבי . 5

 20%שניידר את הקמתן של -שנקבע להתחלת העבודה ישלימו אהרון מהיוםחודש  18 תוך  .א

בהתאם , המועצה י"אשר יומלצו ע, זור התעשייההקמת המבנים בא וכן, מיחידות הדיור

  .להלן שלב א –שניידר למועצה -אהרוןלהסכם בין 

שניידר -ישלמו אהרון, התקופה האמורה בפסקה א דלעילמעל  נוספיםחודש  12 תוך  .ב

  .להלן שלב ב –דות הדיור ייח שלנוספים  30%הקמתן של 

שניידר -ב דלעיל ישלימו אהרון- מעל התקופה האמורה בפסקות א ו נוספיםחודש  12 תוך  .ג

  .להלן שלב ג –של יחידות הדיור  נוספים 50%הקמתן של 

  

ית אונו ימועצת קר עםעל הסכם גם שניידר -מו אהרוןחת, יום בו חתמו עם משרד השיכוןב

פי , יחידות דיור 3200הקצה , החוזה בין המועצה לחברה .)5נספח ( םיהלהסדרת הפעילות בינ

ית אונו ילקר משמעותייום זה היה . ובאותם תנאים ניים מאשר ההסכם מול משרד השיכוןש

השר פנחס ספיר בשטח  שערךבעת סיור , שנה לאחר מכן, וכך נכתב על החברה. וסגירת מעגל לכהן

  :הקריה

  

המוקמת בקרית , הקריה החדשה בניית רעיון

, מר רוברטו אהרון י"הועלה לראשונה ע, אונו

הוא שוחח על כך . המשפטי של החברה היועץ

ת עם משקיעים שוויצרים נודעים ואחרי בדיקו

   .1962161נוסדה החברה בספטמבר  והתלבטויות

בעוד . דונם  430162החדשה  הקריה שטח"

 המגוריםכשבועיים יתחילו בבניית בית 

. דירות לזוגות צעירים 84יהיו בו . הראשון

שלושה - שניים(ר"מ 53-70: שטח הדירות

" עממיות"דירות . בבניית סטנדארט) חדרים

קיראון על קבלת  שמשלמתהן המס  אלה

הדירות  2000 - מ 700…השטח בתנאים נוחים

מומלצים מטעם  בדייריםשיבנו יאוכלסו 

ית אונו בתנאי שיהיו יהמועצה המקומית קר

הבית בן חמש . החיסכוןברמת משתכני שיכוני 

                                                 
  20.6.1963עיתון הארץ , מאת יאיר קוטלר" מה חדש"161
, חבצלת, ל"צה: השטח כלל את הרחובות. דונם 1500 - שכלל כ" שטח הפיתוח"שטח הבינוי של חברת קיראון מתוך סך כל 162

  .הביטחון ודרך בקעת אונו
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מתוך (טקס הנחת אבן הפינה לשכונת קיראון ) 20.7.62: (113.איור ב
  )י.א.עיזבון האדריכל ישראל לוטן א

Figure B.113:  (July 20, 1962) Cornerstone laying ceremony 
for the Kiron neighborhood 
 

יוצמד ) דירות 84(הקומות 

שאר . למרכז המסחרי

  .163רחוקהדירות יבנו יותר 

תהיה למרכז  לאלה בנוסף

, תחבורה ציבורית ונוחה

מקום חנייה נרחב למכוניות 

 בוהפרטיות וגן ילדים 

תוכלנה האמהות להשאיר את 

ילדיהן בזמן עריכת הקניות 

חלק בלתי . בפיקוח גננות

תהיה ככר  מהמרכזנפרד 

אשר , רחבת ידיים ויפת נוף

, בקרבתה ישכנו בית קפה

בניגוד . טיולקולנוע ושטחי 

יפעל המרכז , למקובל בערים

דבר , גם בשעות הערב

 לאחרקניות שיאפשר ביצוע 

שעות העבודה וזאת בחברת 

כל בני המשפחה אשר יוכלו 

להחליף את טרדת הקניות 

בבילוי זמן משפחתי  החפוזה

  .164נעים

  

 והתעשייה פנחס ספיר המסחרהונחה אבן הפינה לשכונה החדשה בנוכחות שר  1962ליולי  20-ב

ין 'במאמר שכתב סגן ראש המועצה נחמיה בוקצ. )לצדו יעקב כהן. שלישי משמאל – 113.באיור (

  :מציין הואבעיתון המקומי 

אותנו לקראת  היא שנה אשר תצעיד, 1963שנת . שנת המפנה בדמותה של קיריתנו היא 1963 שנת

ישנה  בנייה של" עתיקים"שנה בה נתחיל לשנות אותם חלקים , עירוניים מודרניים שירותים

. השחקים גורדישנה בה יצוצו ראשוני הראשים של , שנה ראשונה ללא מעברה בקריה, בקריה

  .165"נעבור מדיבורים וחתימת הסכמים למעשים ממש 1963בשנת 

  

השלמת ו למומלצי המועצה יחידות מגורים 600בניית  שכללשלב א  לאחר שסיימה לבנות את

, את שאר הבניינים המתוכננים בשכונת קיראון לבנות" קיראון"חברת  התפנתה, המרכז המסחרי

בקבוצת הדירות המודרניות הושקעה רמת טכנולוגית . בסטנדרט גבוה עד גבוה מאוד חלקם

חימום , רי אשפה אוטומטיים בכל דירהסידו, גז מרכזי, מעליות לכל הדירות: שכללה גבוהה

 להגדלתקיר זכוכית בסלון הניתן להזזה ולהעתקה עד לחסימת חזית המרפסת ובדרך זו , מרכזי

                                                 
   20.6.63מאת יאיר קטלר עיתון הארץ " אלפיים דירות בקרית אונו –מה חדש "163
  17.6.63" הבוקר"עיתון "" קיראון"הושלם המרכז המסחרי ב"164
 1962ג דצמבר "שככסלו ת, "חדשות קרית אונו"עיתון . ין סגן ראש המועצה'מאת נחמיה בוקצ" בפיתוח – 1963שנת "165
  א"ק.ה.א
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ראשונה של מתחם קיראון מתוך חוברת סכימה : 114.איור ב
  )י.א.מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן א(המכירה 

Figure B.114:    First diagram of the Kiron Complex, from 
the sales booklet 

 

מגבות  ליבושמתקנים , אביזרי מטבח ומקלחות מניקל, שני כיורי מטבח, ר"מ 12-הסלון ב

שישה ( ר"מ 140דירה  כל, בבנייני הקומות על הפארק. הקשורים לחום הבוילר וקו טלפון חדש

, למעלה). Hבנייני ( אוירבכל קומה ארבע דירות ושלושה כיווני . קומות 12 יןב נייןבב) חדרים

איור ( חנייה מובטח ומקוםחדר יבוש כביסה במרתף  ,בבניינים אלה שתי מעליות. דירות גג

  . )114.ב

  

בתי : ציבור הקמת מבניל י"ל מיליוןהעניקה למועצה הלוואה של כחצי , כאמור, "קיראון" חברת

, זעירה ותעשייהדונם מלאכה   100-על שטח של כ להקיםוכן התחייבה  .גני ילדים וכדו, ספר

היה  שתפקידה" שירותים חברת"הקימה  במקביל. עסוקה של המשתכניםשתפתור חלק מהת

ן לכך את המימו. לשמור על החיצוניות שלהם גםלפקח על הניקיון והגינון בחצרות הבתים כמו 

  .להשתתף בהוצאותקבלו מהתחייבות הדיירים 

  

בעיצומן של ביצוע  המקומיתמצאה את המועצה , 1965על מדיניות המיתון הכלכלי בשנת  הכרזה

לצמצם את היקף  1966בסוף שנת  החלו 166חברות הבנייה. עבודות הפיתוח והבנייה בקרית אונו

למלחמת ששת הימים ולאחריה  הסמוכהפה התקו. העבודות ובניית בניינים חדשים הופסקה כליל

, היה לבלום את הגירעון הגדול ניתןלא , למרות צמצומים בכוח אדם. עוד החמירה את המצב

: שנבע משתי סיבות עיקריות

 אתמשרד השיכון לא העביר 

כספי הפיתוח עליו התחייב 

והכנסות הציבור בגין 

  .ארנונה ופיתוח לא נגבו

  

הפסיקה  קיראון חברת"

לחלוטין בניית דירות 

לה  האולם נותר, חדשות

 מתעדיין עבודה רבה בהשל

מרכז יחידות מול ה 216

המסחרי בשטח 

לפני כשבועיים …הפיתוח

הושלמו שניים מארבעת 

המרובעים בשיכון  הבניינים

שני בניינים . לזוגות צעירים

  .167"חדשהבנייה  כל" קיראון"אין ב –לאלה  פרט. אחרים נמצאים עתה בשלבי גמר

  

והייתה אחד הגורמים  ,שחברת קיראון שנתה לחלוטין את פניו של הישוב כךעוררין על  אין

 ת בנייהוזאת תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים וטכנולוגי, המהירה שלו בצמיחההמשמעותיים 

                                                 
גם כן האטה , "שטח ההקפאה"שהייתה החברה המבצעת של תכנית , " גד"לבנות בתים נוספים וחברת חברת רימון הפסיקה 166

  .את קצב בניית הבתים החדשים ברחבי הקריה
בהוצאת המועצה , 1966אוקטובר  - ז"חשוון תשכ 27. מס" עיתון קרית אונו" "חברות הבנייה האטו את קצב הבנייה"167

   37מיכל , א"ק.ה.א, המקומית
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מוצג על מפה עכשווית של קריית ( 1963-1968הקף פעילות חברת קיראון בקריית אונו : 115.איור ב
  )אונו

Figure B.115: The scope of activity of Kiron Ltd in Kiryat Ono, 1962-1968  
 

תרומתה נכרת גם ביישום התשתיות בשכונה הוותיקה וצמצום הפער שבין . )115איור ( מתקדמת

גם  169הציבורי שיכוןנחשונית בתחום ה הייתההחברה  .168הפיתוח החדש לאזורים הישנים

, צעירות חברות פרטיות י"השנים ע באותןבהשוואה לפרויקטים דומים שנבנו במרכז הארץ 

  .גד וכדו, רוממה, נווה: כגון ,ששמשו כחברות מבצעות באותה התקופה

, כללה מרכז מסחרי גדול, חברת קיראון שבנתה, )116.ב ,117.באיורים ( השכונה המודרנית

, גן ילדים, בית ספר ,)המתגוררים במרחק מה לדייריםסופר זוטא " (סופרטה", סופרמרקט חדשני

את מספר יחידות . המספקים שירותים מתקדמים מודרנירשת כבישים חדשה ותכנון בניינים 

סיימה לפני המועד , אל מול משרד השיכון 1967 עדהדיור עליו התחייבה החברה לבנות 

נוסף שייחד את חברת קיראון הייתה חברת השירותים שהקימה שהייתה כתובת  דבר. 170המקורי

  .הדיירים בנושא תחזוקת הבתים וסייעה באחזקתם תלונותלכל 

                                                 
 37מיכל , א"ק.ה.א, תל אביב 20.9.62, כיר בדבר עבודות הפיתוח בקרית אונותז"168
 הכוונה לכל מפעלי המגורים שהוקמו במסגרת חוזית מול משרד השיכון 169
את כל עבודות הפיתוח עליהן התחייבה וזאת בגלל שמשרד השיכון לא העביר , י פרסומי המועצה"עפ, למרות שלא ביצעה170

  .מיתוןאת חלקו בהסכם לאור ה
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כה הסוכנות קיראון המשי מתחםב. פסקה פעילות החברה בשטח הפיתוח, 60-השנות  בסוף

את השלמת , באופן חלקי, קבל עליו השיכוןומשרד  171הנותרותדירות השווק את להיהודית 

  . הפיתוח

  

                                                 
ששמה לה , סוכנות היהודיתבסוף שנות השישים מה ושרכש את דירת, המקום תושב, ר דוד גרוסמן"דמתוך ראיון עם 171

 .למטרה למכור דירות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

  )א.מ.א מתוך(נתוני הבנייה בקריית אונו , 1968א מנובמבר "תצ: 116.איור ב
Figure B.116:  Aerial photograph from November 1968, construction data in Kiryat Ono 
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  "שטח הפיתוח"התכנית ל, א66מ "תמ: 117.איור ב
Figure B.117:  NOP 66A, the plan for the Development Area  
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  )א"ק.ה.צילום היסטורי מתוך  א(דיון בוועדה הארכיטקטונית : 118.איור ב
 Figure B.118:  Meeting at the Architectural Committee  

 

  1962-1964 הארכיטקטונית הוועדה 2.4.2. ב

  

הוזמן הפסל ואדריכל הגנים , ית אונוירגע לפני התפתחותה הדרמטית של קר, 1962שנת  בסוף

, להקים ולעמוד בראש וועדה ארכיטקטונית, על ידי יעקב כהן ראש המועצה, דנציגריצחק 

לכן צרף אליו ערים ו בתכנוןלא עסק  דנציגר. מקצועי ומשפיע על עיצובו של הישוב גורםשתהווה 

  .)2007כהן ( 172כסגן את האדריכל הצעיר רם כרמי

  

זכה דנציגר עם האדריכל יעקב שלגי  כאשר, 1957החלה עוד בשנת , בין כהן לדנציגר ההכרות

אדריכל הגנים יחיאל  1951שתכנן בתחילת , אונובתחרות על תכנון הרחבת גן הגיבורים בלב כפר 

תכנית . המקורית של סגל ויצרה תכנית מגובשת אחת תכניתוהצעתם להרחבת הגן כללה את . סגל

  . 1961-1962הגן בוצעה בין השנים 

  

בפני פתוח אינטנסיבי  עמדה, 173חמישים קלטה עלייה בממדים עצומיםשמאז שנות ה, אונו יתיקר

ניות מטעויות תכנו, שניתן ככל, במטרה להימנע. שאיים על תשתיותיה החברתיות והכלכליות

יפקח ויבקר את כל , שייעץ, תלויקים כהן גוף מקצועי בלתי ה, כפועל יוצא מהיקף הפרויקט

 העל שלה שמטרות" הארכיטקטונית וועדה"הכך נולדה . התכניות העתידות להתבצע בקרית אונו

  :174הוגדרו כך

  ת אונויאת תכנית האב של קרי להכין .1

                                                 
  . דנציגר וכרמי עמדו בראש הוועדה בשכר172
  שיםבתחילת שנות החמי, שהובאו למעברה, תושבים 4500תושבים קלטו  4000- כ173
החל תכנית האב ותכניות הפיתוח השונות בכפר אונו ובשטח , בפועל יריעת הנושאים שעברו בוועדה הייתה רחבת היקף174

שילוט , פתרונות למתקנים לתליית כביסה, פתרון מסווה לדודי שמש: הפיתוח ועד התמודדות עם בעיות עיצוב כלליות כגון
החלטה על כמות בניני , בקרה אדריכלית על כל הבניינים, גינון, רחוב ריהוט, תאורת רחוב, רחוב והתקשרות עם מבצעים

  .הציבור בשטח הפיתוח ובשטח כפר אונו תוך בקרה על תכנונם ועוד נושאים רבים נוספים
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  )א"ק.ה.מתוך  א(תזכיר , 1962אוקטובר : 119.איור ב
Figure B.119:  October 1962, memo  

 

עי גופים  המוקמיםלרבות אלה , למועצה בכל העניינים הכרוכים בתכנון בניני ציבור לייעץ .2

 .המועצה י"תוח שיבוצעו עפרטיים ולרבות עבודות הפ

  

  

האדריכל רם כרמי ואליהם הצטרף  נבחרלסגנו , בראש הוועדה עמד יצחק דנציגר, כאמור

כשלושה חדשים מאוחר . 1958-1961 השניםהאדריכל משה קויפמן שהיה מהנדס המועצה בין 

  כשתכנן את , 1951ית אונו החלה עוד בשנת יעם קר שהיכרותו, יותר הצטרף האדריכל ישראל לוטן
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  .אגף השיכון במשרד העבודה כאדריכל" שטח הפיתוח"בתחום  םמעברת כרכ

בינו ובין  פגישהכנו מבוסס על וקר תיואשר ע, 1962רם כרמי בסוף אוקטובר  י"שנוסח ע תזכירב

  :כותב כרמי, דנציגר לבין כהן כשבועיים קודם לכן

שנעשה בקרית אונו  מהדנציגר ועלי וכדי שכל . שאפשר יהיה למלא את התפקיד שמוטל על י כדי"

. חייבת להיות תכנית אב, אורבאנייהיה מכוון למען יצירת עיר אינטגראלית בעלת צביון ואופי 

היא חייבת להימצא במצב של השתנות בלתי  ....אלא דינאמיתכנית האב אינה גורם סטטי ....

אלו היא הופכת למסמך תיאורטי ונשארת על  לתנאיםברגע שהיא לא מתאימה את עצמה . פוסקת

המקומיות בארץ ותוצאות לחוסר תווי זה אפשר  הרשויותמצב זה קיים למעשה בכל . הנייר בלבד

  ."לראות על כל צעד ושעל

  :וסיףהועוד

כל בנין וכל תכנית . פוסקמציעים להתחיל מייד בהכנת תכנית אב כזו שתעודכן באופן בלתי אנו .."

של תכנית האב על  האימפליקציותכך שכל , המתבצעים בשטח חייבים להיכנס לתוך תכנית האב

חומר על כל הנעשה בסביבה הקרובה  ייאסףכמו כן . תיראנה באופן ברור, התכנון המקומי ולהיפך

  175".תאמה עם רשויות שכנותוהרחוקה וה

   

  : 5בסעיף  ית אונו הם כתבויראשוני שהכינו דנציגר וכרמי על קר ח"לדוהפרקים  בראשי

למרות . רדיקלי שינויית אונו עברו שלבים שונים ודמותה ומהותה עוברים יוהתפתחות קר תכנון"

שלד ומהווה טלאי  ללאהיוזמה שמגלה ראש המועצה בפתוח ושפור מראה המקום נשארה העיר 

מראש שעם גדול  לראותיש .…בזמנים שונים ובקנה מידה שונה, על טלאי של תכנונים שונים

התפשטות כזו . ולוד תקווההאוכלוסין בארץ יתמלאו רוב השטחים הפנויים בין תל אביב פתח 

שהוא עדין ברובו ניתן  באזורית אונו נמצאת יקר. כשהיא בלתי מתכננת היא קטסטרופאלית

                                                 
  "הוועדה הארכיטקטונית"תיק  37כל מי ,א"ק.ה.א . 28.10.62: נשלח מכרמי לכהן בתאריך" תזכיר קרית אונו: "מתוך175
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" חוט השדרה"ציר ניתן להבחין ב. מפת הישוב) 1964: (120.איור ב
  א"ק.מ.א, המחבר בין קיראון לשכונה הוותיקה

Figure B.120:  (1964) Town map The “spinal cord” route 
connecting Kiron and the old neighborhood is discernible 

יש לדאוג בעיקר לקשר . המרכז אתלכן יש מיד לתכנן חוט שדרה למקום ויש לאתר בו …לתכנון

ואת הקשר שלו למערכת התנועה  זההאורגני של כל השיכונים והפיתוחים השונים אל מרכז 

  ".176רק כך אפשר להפיח חיים במקום ולתת לו לב. הארצית

  

איור ( "השדרה חוט"ציר 

, 177כתב כרמי עליו )120.ב

אחד הנושאים  היה

החשובים ביותר שהעלו 

בנוגע להתפתחותה , השניים

 אונות יהעתידית של קרי

ובתגובה לתכנית הבינוי של 

 תכנית"בעוד שב. לוטן

הקריה  התפתחה" לוטן

 –" אונו בקעת"ציר  לאורך

, רחוב לוי אשכול של היום

של כרמי ודנציגר  הרעיון

ת אונו יהיה לתכנן את קרי

מים שטחיה הקיי על בסיס

. )121.איור ב( והעתידיים

 בקעת"כביש , לתפיסתם

בעתיד ציר  יהווה" אונו

תנועה טבעתי בגבולה 

צפון (המזרחי של הקריה 

כשם ששדרות , )דרום

ציר  יהווה 178האורנים

, במרכז השטח הזה. מערבי

לי של אבתחומו המוניציפ

הוותיק ) רחוב בין יהודה( אונושיחבר את כפר ) גם הוא צפון דרום(המרכזי  הצירהישוב יתוכנן  

 חוט"סביב . העירוני החדש של העיר המרכזואשר במרכזו יהיה ) ל"רחוב צה(עם שטח הפיתוח 

 שחולקהעירונית  במפה .יתנקזו החיים העירוניים ואליותתחברנה השכונות החדשות  זה" שדרה

זה של  באזור) תחקלאו(לצד תכנית הבינוי של לוטן הופיעו שטחים ירוקים , 1961לציבור בשנת 

נראה כביש , 1964במפה נוספת שחולקה לציבור בשנת , ואולם)  7184, 7185גושים " (השדרה חוט"

) כיכר דרכטן היום(ברור המחבר בין המרכז האזרחי בכפר אונו הוותיק  כציר" השדרה חוט"

                                                 
   הוועדה הארכיטקטונית"תיק  ,א"ק.ה.א ,"ח על קרית אונו"ראשי פרקים לדו": מתוך176 
חוט "מוזכר , גם שם. שכונה לדןגמא בבאר שבע"לאחר שהיה שותף להכנת תוכנית המתאר של ה, כרמי מגיע לקרית אונו177

  .בדמותו של ציר חזר החוצה את השכונה עליו מאותרים בנייני הציבור, "השדרה
-בפגישה זו הוחלט להרחיב את השדרה ל. תל השומר- רנים מהווים חיבור שטח הפיתוח עם תל ליטווינקיהמשך שדרות האו178
  .שתעשה בהתאם לאפשרות מימון המועצה, מ 30

 ציר חוט השדרה
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שרבוט של כרמי על רקע מפת העיר  24.8.2009: 121.איור ב
מתוך ראיון " (ציר חוט השדרה"הדגמת רעיון . 1961משנית 

  ).עמו
Figure B.121:  August 24, 2009 Sketch by Carmi 
map from 1961. Demonstrating the concept of the 
“spinal cord route” 

 

שלמרות , רעיון לאותוזהו השריד היחיד ". קיראון"שלמה המלך שבשטח הפיתוח  ל"צה לכיכר

    179.הבאים אחריו י"ע יושםכהן והוועדה הארכיטקטונית כבסיס לתכנון לא  י"שאומץ ע

" השדרה חוט"של ציר  חשיבותו על

ללמוד ממספר החלטות  ניתן

 הארכיטקטוניתשהתקבלו בוועדה 

. כבר בראשית מהלך עבודתה

מיום  1.מס מישיבהבפרטיכל  

בנין מסחרי  תכנון: "בנושא 1.11.62

" און אור" לקולנועעל מגרש בשכנות 

של הפרויקט נמצא  המיקום: "נאמר

מרכז החיים  של 180המרכזי הצירעל 

נוסף . התוסס של קרית אונו בעתיד

תפקיד בולט  ל"הנלכך יהיה לבנין 

במערכת הבניינים באזור זה והקמתו 

תצור עובדה ארכיטקטונית 

בלתי ניתנת  ליתאופונקציונ

 9. מישיבה מס בפרטיכל". לשינויים

 - 4. מס כביש: "בנושא 26.3.63מיום 

 מחליטים: "נכתב" 181שטח הפיתוח

על שינוי תוואי על מנת שהכביש 

  ". 182כנןוהמת הציריתקשר עם 

  

באוקטובר  לוטןשמפרסם  במאמר

  :כותבהוא  63

חייב להיות ברור וקל  העיר מבנה"

דרושה . לתפיסה ולהתמצאות בו

אך עם זאת אין לוותר , אופי עירוני עם חיי חברה תוססים לישובקומפקטיות מספקת כדי לשוות 

בהתחשב עם תנאים . או על שטחי משחק לילדים, אויר לעיר ריאותהמשמשים , על שטחי ירק

שאין להם קשר , בניגוד למרכזי המשנה בתכנון המקובל, לעיר צירי מרכז אלה מציעה התכנית

את  ויחברמצפון לדרום קרית אונו  יעבור יריהמרכז הצ. עצמם ולבין המרכז העירוני לביןבינם 

, אופי חברתי בעליכשלאורכו של ציר זה יוקמו כל המבנים , מרכזה עם דרומו של איזור הפיתוח

                                                 
תכננו החברות , כאשר הופשרו לצורך בנייה בסוף שנות התשעים. הייתה אדמה פרטיתעבר הכביש  הלית הפרדס עאדמ179

הקשר עם . שהתעלמה מהציר כדרך מרכזית )"שכונת רייספלד": שמה היום(שכונה חדשה ) םשכון עובדים ואזורי(היזמיות 
היום מתבססת התנועה בין צפון העיר לדרומה בעיקר על כביש . השכונה הוותיקה נחלש והניתוק בין השכונות השונות הובלט

  .ות אל הותיקה אלא דרך פניות רבותכביש צפון דרום העובר בשכונה החדשה אינו מחובר ישיר. לוי אשכול וכביש דורי
  ".חוט השדרה"הכוונה ל. הדגשה שלי180 
חשיבותו בכך שהוא תכנן . במרכזו" שטח הפיתוח"ציר ראשי מזרח מערב החוצה את , הוא כביש שלמה המלך 4.כביש מס 181

היום דרך (הארנים . שד(לנקז את התנועה מערבה ומזרחה אל עבר היישובים בסביבה ולחבר את שני ציר האורך הטבעתיים 
 "קרדו דקומנוס"ה מעין" חוט השדרה"ניתן לראות בציר הזה ובציר  .במרכז) היום רחוב לוי אשכול(ודרך בקעת אונו ) דורי

  .של היישוב
  ".חוט השדרה"הכוונה לציר . הדגשה שלי182 
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גם , מיקום כל אירועיה י"עכוונת המתכננים היא להבליט את פעילותה של העיר . ציבורי ומסחרי

  . 183"זה ציר אורךלוכל חייה הציבוריים והאזרחיים , ביום וגם בלילה

  

בפגישה זו סוכם שראש . העבודה של הוועדה התגבשה החל מהפגישה השישית שלה שיטת

 הואבו יודיע כי האדריכל ישראל לוטן , יכתוב מכתב לחברת קיראון ולמשרד השיכון המועצה

לקבל את  מבלילבצע עבודה כל שהיא  ואין" הפתוח שטח"האחראי לגבי כל ביצוע העבודות ב

בפני הוועדה  הענייןתן את הסכמתו רק לאחר שיציג את יי, מצדו, לוטן. חתימה ג"הסכמתו ע

 .אינג, המועצה ומהנדססמי כץ , המועצה המקומית באמצעות סגן ראש המועצה. הארכיטקטונית

של  המקומית המתארשתכנית , עוד הוחלט. את העבודות בשטח עם לוטן האמת, עמוס אורן

בטרם העברתה אל משרד  הוועדהתובא בפני  ,לוטן י"בשלבי הכנה ע שנמצאה" וחהפית שטח"

  . 184הפנים

  

גם אדריכלים ואנשי  כללו, 185שעסקו בשטח הפתוח, מישיבותיה של הוועדה הארכיטקטונית חלק

שמשרדו , ליפא יהלום הגניםהוזמן אדריכל , כך למשל. בפועל מקצוע שעבדו על התכנון והבצוע

. בודותיו ולחוות דעתולהציג את ע, בקריהחברת קיראון במספר פרויקטים גדולים  י"הועסק ע

בקרית  ותחשוב כונותי שתהפתוחים בש השטחיםבתכנון  םאת חותמ וצור השאירודן  יהלוםליפא 

השטח  ואת" צ" שבתכנית  ל"את פארק צה נוכנת כןכמו . רימון כונתקיראון וש שכונת: אונו

  .נוספיםושיכונים  י בקיראוןהפתוח של המרכז המסחר

  

וצפיפויות  שלדהציג כרמי בפני הוועדה הצעה לתכנית , 1963אוקטובר , של הוועדה 37-ה בפגישתה

עם  186יחידות דיור 20,000 -כ והכילה" השדרה חוט"התכנית תכננה על ציר . ית אונויבשטח קר

שהתרחקה  ככל שהלכה וירדה, לאורך הציר תוכננה צפיפות גבוהה. תושבים 70,000בת  לעירחזון 

על " (קיראון שכונת"ה במיקום מוסדות ציבור בדנש, 6.11.63 - מיום ה נוספת בישיבה. 187ממנו

הבנייה בקיראון  נמצאתמפת השטח בו  הוצגהבקטע הדרומי שבתכנון לוטן  –) דונם 376שטח של 

, חברי הוועדה י"ע שנעשתהובה צוינו הצעות לאיתור מוסדות ציבור לפי קביעה , בשלב מתקדם

  ". קיראון שכונה"תושבים ב 10,000עבור 

  

בפני הנוכחים את  רם כרמי הציג, 12.1.64של הוועדה הארכיטקטונית מתאריך  52-ה בפגישתה

כמו כן נתן . 188ת אונו לשמונה אזוריםיהבנויה על ציר מרכזי וחלוקת קרי השלדהצעת תכנית 

בפגישה רבת משתתפים , שבוע לאחר מכן. יבורהכבישים ועל חלוקת מוסדות הצ מערכתהסבר על 

. 1: תכנית הבינוי המתוקנת של לוטן תוך הבטחה לטפל בשלושה נושאים חשובים אושרה, נוספת

לפתור . 2. 1השיכון הנדון עם השטח הנמצא מערבה לכביש מספראת קרקעי אשר יקשר  תתמעבר 

                                                 
עיזבון האדריכל ישראל לוטן , 63אוקטובר , "2ידיעון קיראון "לוטן . מאת האדריכל י" קרית אונו בתכנונה. "הבלטה שלי183
, הוא  מציין כי  בגלל שחלק מהשטח היה מבונה. הכרוכות בתכנון מרחב קריית אונובמאמר זה מסביר  לוטן את הבעיות . י.א.א

על המציאות " מתחסדת"בקורת מעט . הפריעה עובדה זו להשיג את אותן מטרות שהיו ניתנות בשטח בתולי, בשעת התכנון
ו כעצמאי מול המועצה הקומית כאדריכל אגף התכנון א" אזור הבתולי"כאשר תכנן את ה, בשנות החמישים" תרם"הקיימת לה 

  .ומשרד השיכון
  ."הוועדה הארכיטקטונית"תיק  37מיכל , א"ק.ה.א .3.3.63ישיבת הוועדה הארכיטקטונית ביום  " 6/63פרטיכל "184
  ראוןיתכנון שכונת ק185
   37מיכל , וועדה הארכיטקטונית"תיק ה, א"ק.ה.א , 24.10.63מיום " 38/63פרטיכל הוועדה "186

   37מיכל " הוועדה הארכיטקטונית"תיק ה ,א"ק.ה.א ,17.10.63מיום  37/63מישיבת הוועדה פרטיכל  187
  .תוכננה על בסיס שמונה יחידות שכנות,  Alexanderpolderהעיר רוטרדם במחוז  - השפעה של התכנון ההולנדי 188

 Risselada Max, Van den Heuvel Dirk, 2006)(  
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בנושא השלד והוחלט להמשיך ולדון בו  לדוןהחלה  הוועדה.  לטפל בחנייה. 3- הניקוז ו בעייתאת 

  .בפגישה הבאה

  

בפעם האחרונה  הארכיטקטוניתנתכנסה הוועדה , סדרה של שתי פגישות עם יועצי החוץ לאחר

 הוזמנונוספים  יועצים. כרמיו דנציגר י"לתת חוות דעת על תכנית השלד שהוכנה ע 64במארס 

 הוועדהתכנית השלד הוצגה בפני . 189ציק ושביד'צ, זרחי, איילון. פרופ: להביע את התרשמותם

  .)6נספח ( המתכננים ונערך דיון י"נתנו הסברים ע, המורחבת

  

העצמיים  שירותיוהצביעו על הצורך ביצירת ישוב עירוני עצמאי מבחינת  ח"הדו מסקנות

עיר וחלוקה  מבנההוועדה המליצה על . על הצורך בהשתלבות בתכנית אזוריתו והציבוריים

זאת הומלץ להשאיר  מלבד. הסכימה המוצעת תוך הדגשת מרכז אחד או שניים י"לאזורים עפ

את התכנית המוצעת ". השדרה חוט"אזורים ותיקים בבניה נמוכה ולחזק בבנייה גבוהה על ציר 

  .שלבים י"המליצה הוועדה ליישם עפ

  

 הבנייהית אונו לא עמדה בלחצי יקר. הוועדה ה שלפעילות הביא לסיום, סיום כתיבת הדוח

, הוועדהתרומתה העיקרית של , עם זאת. לקבלת החלטות שונה, לעיתים, הגוברת שגרמו

בשנים  דרכההייתה דווקא בליווי המקצועי הצמוד לכל הפרויקטים שעברו , שבראשה עמד דנציגר

 איכותית כעירית אונו בעיני הציבור יתרמה לחיזוק דימויה החיובי של קר הוועדה. בהן פעלה

, ומרחבים פתוחים ציבורמבני , והעמידה סטנדרטים גבוהים מאוד בתכנון ובעיצוב מבני מגורים

  .שלא היו מקובלים בערים מתפתחות באותן השנים

  

   פרסום מתחם קיראון 2.4.3. ב

  

בכל העלונים וברוב . לייצג את מפעל הבנייה של קריית אונונולד מתחם קיראון , כבר מראשיתו

חברת קיראון ).  122.איור ב(הופיע דמותו של המתחם , ל"שפנו לקהל המקומי ובחו, הפרסומים

עיקר תשומת הלב נתנה לאותם מבנים , הבינה שעליה להתחרות בשוק הדירות הציבורי ולכן

ה רמה אדריכלית גבוהה וטכנולוגיה מודרנית בבניינים אלה הושקע. 190ששווקו במכירה חופשית

  . י חברות בנייה מתחרות"גם ביחס לבנייני מגורים אחרים שנבנו בארץ באותן השנים ע

  

נכלל  1982בשנת . פורסמה השכונה בספרות האדריכלית המקומית והעולמית, לאחר בנייתה

  . )Harlap 1982(פ בפרק העוסק בשכונות המגורים בישראל "המתחם בספרו של עמירם חרל

  

פרקים בתולדות "כותב העורך אבא אלחנני במאמר על  27-28" תוי"בכתב העת לאדריכלות 

  ":האדריכלות הישראלית

                                                 
ספר כי התכנית שהוצגה נראתה לא אפשרית בסדר גודלה הוא  3.8.09- ב, עם האדריכל יוסי שביד ראיון שערכתיב189

כי אינו זוכר  24.8.09-ב עמובראיון שקיימתי , טען האדריכל רם כרמי לעומתו. שביד זכר הצגה של תכנית גרפית. ונועזותה
למעט הסכימה הידנית , מסמך גרפי לא נמצא, ו כךכך א. בכתב התכנית הצגת תכנית אלא רק הבעת  הרעיון כסכימה וסיכום

  .ת אונויעל רקע מפת קרי, ששרבט כרמי במהלך הפגישה
כמו , שחברות פרטיות שפעלו בתחום היזמות הפרטית המתהווה, בעת ראיון שקיימתי עמו, שמואל יבין העלה את הטענה 190

תרמו רבות לשיפור , שהחלה פעילותה בשנים אילו, שבנתה את המתחם וחברת אפריקה ישראל, מ"חברת קיראון השקעות בע
 .התכנון והאדריכלות מאחר והיה עליהן להתחרות על מקומן בשוק הדירות הציבורי
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מתוך : למעלה(דוגמאות לשיווק ופרסום : 122.איור ב
) י.א.עיזבון האדריכל ישראל לוטן א, פרוספקט שיווקי

  )Harlap 1982מתוך : למטה
Figure B.122:  marketing and advertising 
examples 

רוסלם פוסט על תרבות 'כתבה בג 2.10.63: 123.איור ב
  )א"ק.ה.מתוך א(המגורים החדשה 

Figure B.123:  October 2, 1963 Article in the 
Jerusalem Post about the new residential culture  

  

  

ראויים לתשומת לב מבנני המגורים "

ויטקובר את באומן , טןלו. של י

טון חשוף בננים אלה נבנו בבמ. בקיראון

הכולל פיתוח נוף  –ל כלוויצרו כמי

" סביבת מגורים נעימה –קפדני 

  ).90, אלחנני(

  

ממשיך להזכיר את , אבא אלחנני

המאבק לעצמאות של : " בספרוהמתחם 

 בו" 20-במאה ההאדריכלות הישראלית 

ראויים לתשומת לב גם : "הוא כותב

לוטן . מבנני המגורים בקיראון של י

מבננים . ויטקובר את באומן. ושל ו

ויחד עם , אלה נעשו מבטון חשוף

סביבת "פיתוח נוף קפדני יצרו 

  ). 98, אלחנני( "נעימה" מגורים

  

. פרופ בספר שערכונכללה השכונה 

 צבי אפרת והאדריכל צבי אלחייני

: ובו נכתב ,"הפרויקט הישראלי"

) 1966(שכונת קיראון בקרית אונו "

מפגינה , בתכנון ישראל לוטן

אמביציה אדריכלית גדולה עוד יותר 

רי יוקרה ופיתוח בנסיונה לבנות מגו

עות טכנולוגיות של סביבתי עשיר באמצ

  .)2001, אפרת(" יצור המוני
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  ההיסטוריה של האתרסיכום  2.5. ב

  

  

לחשוף במטרה של מתחם קיראון  הקמתול לסקור את הרקע בא  ,ההיסטוריה של האתר 2.ב פרק

לאורך תקופה של שלושה עשורים  סקירת מגמות התכנון השונות. בוערכים נוספים הגלומים 

נטקסט התרבותי והאדריכלי בו האירו את הקו ,שהתרחשו בישוב האירועים המכונניםורצף 

  .הוקם מתחם קיראון ותרמו להבנת משמעותו

  

החל מאמצע שנות , התכניות שתוכננו לישובכי אנו למדים , המפורט עוד ההיסטורייתי ה"עפ

רוח "השיכון הציבורי ובהתאם לבתפיסת תכנון עקבו אחרי השינויים והתמורות שחלו , הארבעים

דרך , 1947ריכארד קאופמן בשנת  ניתן לזהות זאת בשיכון הגנים שתכנן. בבינוי ערים "התקופה

) א66מ "תמ(וכלה בתכניתו הסופית  1953בשנת ) 447פ "תג(פרבר הגנים שתכנן ישראל לוטן 

מודל זה , כאמור. החדשכבסיס למודל הבינוי , "יחידת השכנות"שהעמידה את , משנות השישים

שכונת ה זו מהווה מבחינ. י החזון העירוני של ראש המועצה"יושם לצורך הרחבת כפר אונו עפ

סיפורה ומכאן ששל העיר  "נקודת מפנה בהיסטוריה המקומית" )מתחם קיראוןובתוכה (קיראון 

  .השכונהללא סיפורה  של , ההיסטורי של קריית אונו אינו יכול להיות שלם

  

  ."נקודת מפנה בתרבות המגורים"  כי מתחם קיראון מהווה, מלמדאף הפרק ההיסטורי , כאמור

ביצירת , שכונהתוך השימושים בבעירוב  בינוי שדגלההתכנית את אמצו  והמתכנניםהמועצה ראש 

 ובתכנון דירות בנייהבמגוון טיפוסי , להולכי רגל נרחבים בשטחים פתוחים, מבנים קהילתיים בה

בניגוד ו בשנות הארבעים תכנון משקי העזר שאפיינו את כפר אונובניגוד ל, גדולות ומודרניות

  . המהירה והזולה שאפיינה את שנות החמישיםבנייה ל

  

 ,הקמתה של שכונת קיראון -עולה ערך חשוב נוסף בהיבט הלאומי  ,בפרק זה עלוערכים שבנוסף ל

קיראון . שהיה עד אז בבלעדיות משרד השיכון ,"נקודת מפנה ביזמות השיכון הציבורי"מציינת 

עות שיתוף פעולה הדוק בין משרד שהוקמה באמצ, מייצגת את אחת השכונות הראשונות בארץ

  . זמנוף פעולה שהיה יוצא דופן ונחשוני לשיתו ,השיכון ליזמות הפרטית
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  בראי הזמןהחדשים צרכים צב הקיים וזיהוי התאור המ 3. ב

  

. המקוריים יורכיבהצליח מתחם קיראון  לשמור על אופיו ומ, במהלך חמשת העשורים האחרונים

באין , זאת עם .נשמרהכללי וצביונו מהותיים לא חלו שינויים מבניים מראה שסקירה כללית 

. נפגע העיצוב המקורי עקב יוזמות התושבים והעירייה אחדים מקומותב, מדיניות שימור מוצהרת

המבוקשות ת ולתאר את התכני, שחלו באתר את השינויים בכלליות פרק זה לסקורמטרת 

  .בראי הזמןלשנות את צביונו ולבדוק את הצרכים החדשים של הדיירים  העלולות

  

  שינויים שחלו במתחםדוגמאות ל 3.1. ב

  

יזומים ושינויים עקב  שינויים: עיקריות קבוצותי על פי שתניתן לסווג את השינויים במתחם 

, תוספות בנייה: השינויים היזומים נפרשים על פני קשת רחבה של דוגמאות. יהתחזוקה לקו

השינויים . ות בסוגי החלונותאי אחיד, ובנוסףמעקות וכדו ה, הטיח ישינויים בצבע ,צנרותתוספות 

, באי טיפול רציף וקבועבהתיישנות החומרים ו, קי הטבעיה מקורם בנזשחלו עקב תחזוקה לקו

  .ותפות לכלל הדייריםבעיקר בתשתיות המש

  

 שבבעלותה השטחים הפתוחים המרכזיים, י העירייה"התבצע ע, שינוי מהותי שחל לאחרונה

החליפה את כל אריחי הגרנוליט האפורים עם הפסים השחורים  העירייה. )125.ב, 124.באיורים (

אריחי . בלב המתחם ובשבילים הראשיים והמשניים המובילים אליו והאריחים המשושים מבטון

הונחו במקום  התואמים את ריצוף המדרכות מחוץ למתחם אקרשטיין אדומים מרובעים

האריחים " זכר"ל, שובצו שורות לבנות, על השינוי" פצות"בשביל ל. האריחים המקוריים

  .מתחםהארוכות אל לב ההשחורים שהעצימו את הפרספקטיבות 

צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן (אמצע שנות השישים למעלה : 124.איור ב  
הריצוף המקורי ברחבה המרכזית של   –) 2007נעמה ציזר : צילום(למטה  2007ובשנת ) י.א.א

  המתחם
Figure B.124:  Mid-1960s (top) and 2007 (bottom) – the original paving in the 
central plaza of the Complex 
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  –)פטר ויט: צילום(למטה  2011ושנת ) נעמה ציזר: צילום(למעלה  2007שנת : 125.איור ב
הוחלף באריחים אדומים כהים וקטנים , )80/40(עם פסי האורך ) למעלה(הריצוף המקורי 

  כהמשך למדרכות הרחוב
Figure B.125:  2007 (top) and 2011 (bottom) – the original paving (top) with 
the lengthwise stripes (80/40), were replaced with small dark red tiles as a 

continuation of the street’s sidewalks  
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  .מאז הקמתו של שינויים שהתרחשו במתחם במהלך השנים שחלפו להלן מספר דוגמאות מייצגות

Table 3: Proactive changes             שינויים יזומים: 3 הטבל

     

  :תיעוד  :תיאור השינוי  :שינויים יזומים

, של הבניין) H(על הפיר הדרומי   106בבניין דירת גג 

נבנתה פרגולה המשמשת את דירת 

ציבורי סופח הגג ה. הפנטהאוס

" צויד"הגג . ורך הרחבת הדירהלצ

 ם שלמעקות ואלמנטי, בפרגולה

התוספת פונה אל עבר רחוב . התאור

ונראית מכל  ,ל"רחוב צה, ראשי

  .עבר
  

בבניין  פיר מעלית
102  

נסגר , )E(חלל קומת הכניסה של פיר 

בלבני זכוכית שקופות לצורך הגנה 

 .תוספת מאוחרת. מפני רוחות וגשם

לבני הזכוכית אינם ממאפייני 

  .העיצוב המקורי

  

 פיר המעלית בבנין

102  

  

חופו הרצפה והקירות , בנוסף

תופעה זו של . באריחי גרניט פורצלן

חיפויי חדרי המדרגות חוזרת על 

עצמה במספר מקומות במתחם 

ומבטאת את רצון התושבים לשפר 

החזות ולהקל על התחזוקה ללא את 

  .שימוראוריינטציה ל
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  :תיעוד  :תיאור השינוי  :שינויים יזומים

הפונה , 107על שיפוע הגג של בניין   107בניין 

הונחה מערכת סולרית , צפונה

  . הפונה בשיפוע דרומה חדשה

, למרות קרבתה לשפת הגג הצפוני

  .אין היא נראית מהחצר המרכזית

העמדת הקולטים קרוב , עם זאת

לדופן המערבית חושפים את 

ל ופוגעים "המערכת כלפי רחוב צה

    .במראה המתחם

, Dצמוד למעבר , בבניינים אילו  106 - ל 108 בניינים

המים חימום עשה שינוי במערכת נ

לשם  .וההסקה במעבר מסולר לגז

) ארובות(תעלות  הותקנוכך 

חיצוניות היוצאות ממקור אחסון 

המיכלים אל עבר הארובה 

זה רון פת .הורטיקאלית המקורית

  .הביצוע הוזיל אתל בשביל התקבל

  

 -ים חזיתות הבניינ

  כללי

באופן , ניתן להבחיןחזיתות הבכל 

  :שינויים הבאיםב, חלקי

  הוספת מזגנים

  החלפת תריסים 

  .שינוי במעקות

  

 ולא נמצא, המתחם חזיתותברוב 

שינויים מהותיים בפתחי החלונות 

  .או המרפסות
  

ת הבטון תוספות של חלונות בקירו  107בניין 

ים נעשו הצידיים ובמעברים העליונ

תופעת . במקרים בודדים בלבד

צינורות חיצוניים לצנרות התקנת 

קיימת במימדים , יזוג אווירמ

  .רחבים
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  :תיעוד  :תיאור השינוי  :שינויים יזומים

חלונות על מעטפת /העמדת תריסים  102בניין 

היחידות (הבניין המתועשת 

הטרומיות של הבטון מצופה 

  .באופן לא מתוכנן, )גרנוליט

  

אפשר הפרשי הגובה בין הבניינים   103בניין 

. תכנון חדרי הסולר מתחת לאדמה

חלקים אלה לא תוחזקו ועם השנים 

  .אף נאטמו באופן שנראה כמו טלאי

  

  

  Table 4: Changes due to faulty maintenance      שינויים עקב תחזוקה לקויה: 4 הטבל

  

שינויים עקב 

  :יהתחזוקה לקו

  :תיעוד  :תיאור השינוי

בטון ואבני קירות התמך העשויים   103בניין 

נשתמרו , ש"לקט שהובאו מנחל ב

תחזוקה לקויה לא , עם זאת. מצוין

טפלה בצמחייה הרסנית שפלשה 

  .בין החיבורים
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שינויים עקב 

  :יהתחזוקה לקו

  :תיעוד  :תיאור השינוי

המתוכננים בין " שיפטים"ה  103בניין 

 וביוב למעבר צנרות מים, הדירות

לא מתוחזקים ולא מוסתרים 

כמו , בחלקים שונים במתחם

  .בדוגמא זו

  

ביציקות הבטון חשיפת הברזל   כללי

עם זאת מחייב , נפוץ ובמתחם אינ

 שחזור הבטון ותיקון הפגם

  .במקומות שנחשפו

  

בחלקים שונים במתחם נצבע   104בניין 

במדרגות הותקנו . הבטון בצבע

  .מעקות שנצבעו בצבעים שונים

  

החצרות המשותפות בקומות   103בניין 

יית שבעבר שמשו לתל, הקרקע

 בשימוש וחלקיאינם עוד , כביסה

 מהוות סכנההחשופות הצנרות 

  .ומכערות את הסביבה
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שינויים עקב 

  :יהתחזוקה לקו

  :תיעוד  :תיאור השינוי

קיר התמך שגובהו מעל שלושה   103בניין 

לחורשת  103בין בניין , מטר

קבל סדקים עם הזמן , האורנים

  .ואינו מתוחזק

  

על דופן , )A(מתחת למעבר העליון   102בניין 

הותקנה  הבטון החשוף של הבניין

תעלה חיצונית המהווה פגם 

  .אסטטי

  

  

  .תכניות חדשות העלולות להשפיע על המתחם 3.2. ב

  

להשפיע על עתיד  עלולות, והשנייה מופקדת אושרה לפני כשנתיים וחציאחת , שתי תכניות

   .תחםהמ

 התכנית המקורית שיזמה חברת(א 66מ "שינוי לתמ 121/ מק/ מס קא תכנית  , התכנית הראשונה

י בינוי מנחה להרחבת "מטרתה לקבוע הוראות בנייה עפ ).י התכנון הסופי של השכונה"און עפקיר

 11% - התכנית כוללת הגדלת שטחי הבנייה העיקריים ב). 106 -ו 108(שני בניינים ברחוב האיריס 

ר לכל יחידת דיור "מ 25-עד ל 38א "י תמ"ניצול השטחים המותרים עפ, )עקב תוספת מעליות 5%(

: מטרות נוספות. י השרטוט"כתמריץ לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה ושינוי קווי הבניין עפ

מסתורי , הוראות מחייבות לשיפור מראה הבניינים בין השאר לקביעת התקנת מזגנים לקבוע

הקיים בקומה , לסגור את המעבר המקורה, לאחר בניית המעליות ,ולאפשר כביסה וסורגים

רחוב "מעבר זה משמש : " י דגם אחיד"עפ )הערה שלי -"רחובות באוויר"להכוונה ( החמישית

המעבר אינו נחוץ עוד וניתן להוסיף את , ולאחר כל המעליות, ים שבקומה'לדיירי הקוטג" כניסה

  ."כל זאת על חשבון השטחים המותרים, 5שטחו שבקומה 

  :תנאי למתן היתר בניית התוספות ציין כי

הביצוע יהיה אחיד בכל הכניסות גם אם . יצוע באגפים שלמיםתנאי למתן היתר יהיה ב .1

 ."כל אגף יבנה בנפרד

  .38א "י הוראות תמ"תנאי למתן היתר יהיה חיזוק המבנה עפ .2
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בעיה נפוצה  –תליית המזגנים : 126.איור ב
  )2010נעמה ציזר : צילום(בשיכוני מגורים 

Figure B.126:  Mounting the air-
conditioners – a widespread problem in 
residential neighborhoods 
 

הגישו כמחצית הדיירים תכנית , לאחר אישורה. 2008בשנת  התכנית אושרה בוועדה המקומית

כך שבפועל נוצר מצב ) כניסות שלמותי "עפ( הכניסותמחצית כ מבוקשות הרחבות עלבה , להיתר

ה שטענו כי יש בבקש, בקשה זו לוותה בהתנגדויות רבות של תושבי הבניינים עצמם. של זיגזג

   .מסיבות שונותוטעמים לפגם 

  

, ית אונויי העירייה לכל קר"עלא מכבר היא תוכנית שהופקדה , התכנית השנייה הקשורה למתחם

לתכנית . 1980כל הבניינים שנבנו לפני שנת ל 38א "י תמ"בהענקת זכויות הרחבה עפהעוסקת 

עובדת וועדת השימור על , במקביל. הכלל בניינים המיועדים לשימורן המוציאה מ, הוכנסה הערה

  .לשימור הרשימה

  

  צרכי הדיירים בראי הזמן 3.3. ב

  

עם דיירי  שבעה ראיונות רשמיים ערכתי .חקר שוחחתי עם דיירים רביםהמ שלוש שנותבמהלך 

שיחות לא  כעשרים. שנבחרו באופן אקראי פעילים בוועדי הבתים חלקם) בהווה ובעבר( המתחם

אף הן במטרה להבין את רחשי ליבם העכשוויים של הדיירים נערכו  ,ברוח הראיונות ,פורמליות

  .ובהשוואה לעשורים הקודמים

  

נתבקשו המרואיינים לספר על , )לא נערך שאלון אך נשאלו שאלות זהות( במסגרת הראיונות

כיצד ממנו את רכישת , ובאיזו שנה מדוע בחרו לגור במתחם(הקשר ההיסטורי שלהם למתחם 

פרטים טכניים , על הקשר עם חברת קיראון, הדירה

על , שימוש באזורי השירות המשותפים: כגון

 על היחס מצד הרשויות, הטכנולוגיה המתקדמת

החיים  ים לתאר אתנתבקשו המרואיינ, בנוסף, )וכדו

שימוש בחצרות (במהלך השנים  החברתיים

ס "לביה, ל"הקשר לפארק צה, גן הילדים, הפנימיות

על מאורעות מיוחדים לספר ו ) ולשיכונים סביב

  . שנשזרו בו לאורך השנים

  

 כי עולה ,רשמיותמתוך הראיונות והשיחות הלא 

ולמרחב  למקום עמוקהחשים זיקה רבים דיירים 

ל "לשכונת קיראון ככלל ולשיכון צה(הסובב כולו 

 אידיאלימקום בין היתר בזכות היותו  ).בצפון בפרט

דייר  ,לדוגמא ,יוסף סגל. לגידול ילדים ולהזדקנות

אמר לי בשיחה ) דירת הווילה( 102ותיק מבניין 

 "אם יש מקום אידיאלי לגור בו זה פה:"אקראית כי

  . )הכוונה למתחם קיראון(
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 10%191-על כ כיום עומדה באחוז שכירות נמוך בכל העשורים טאתבההיחס החיובי לסביבה 

 ומחירן גבוהישנו ביקוש בלתי פוסק לדירות  ,צעירותלצד משפחות ותיקות בו  קיימות, דבלב

גם כן  )192פרטייםציבוריים והה(מרחביו המטופחים . ממחירי דירות השיכון במתחמים הקרובים

   .עדי הבתיםוהעירייה והמושקע מצד , מצביעים על היחס החיובי

  

במצב הנוכחי הדיירים . י הדיירים"שהועלתה עהבעיה הראשונה ד היא -העדר מעליות לקומות ג ו

קיימת  ברוב הבניינים. עית והשלישיתעולים לקומה החמישית ויורדים רגלית לקומה הרבי

שהובילו את תכנית  106-ו 108בניינים  . לקומות הבינייםת חיצוני תלהוסיף מעלי אפשרות

בכך ושים להחליפם בחדבקשו להרוס את חללי המדרגות הקיימים ו ברחבת האיריס ההרחבות

  . זהלהימנע מפתרון 

  

בחלק בגלל השיפועים ההפוכים  ישומן של מערכות סולריות על גגות הבתים יאבעיה נוספת ה

 בניגודיוזמה והעמידו על הגג מערכות סולריות  107לקחו תושבי בניין , לאחרונה. הבנייניםגגות מ

פתרון זה ניתן לבצע . ל חזות הבנייניםמשפיעים עו נראים מהרחוב הקולטים. לשיפועו המקורי

   .מבלי להתקרב לדפנות הבניינים

  

בחלקן נעשתה יוזמה עם . בעיה נוספת הדורשת פתרון הן קומות הקרקע והכניסות לבניינים

אין מדיניות אחידה , כאמור, ויטרינות שונות ובחלקן הכניסות לחדרי המדרגות נותרו פרוצים

הציבוריים הכוללים את חדרי השירות לתליית הכביסה גם כן נותרו החללים . ועיצוב זהה

המקלטים הציבוריים בקומות הקרקע ברובם אינם , בנוסף. מוזנחים בכל רחבי המתחם

  .שימושיים ומשמשים כמחסנים

  

אינן , לדוגמא, החניות בתוך מתחם האיריס. עוד בעיה שעלתה הייתה סביב המחסור בחניות

כך גם מעברו . לבניינים סביב ורחוב החבצלת גם כן עמוס בשעות הערבמכילות מספיק מקום 

  .ל"השני של המתחם בחנייה הגובלת עם רחוב צה

  

ואינם נשמעים להוראות " עושים כאוות נפשם"טענות נוספות שהועלו היו לגבי אותם דיירים ש

קיימת הוראה בחלק מהבניינים כאשר ) 126.באיור ( מזגנים והתקנת, הוועדים בנושא תחזוקה

  .א להתקין מזגנים בחזיתות הפנימיותמפורשת ל

  

  

                                                 
  107- ו 105, 104 - ו 102,103י נתוני הוועדים בבניינים "עפ 191
וקומות " חובות באווירר"ה, השבילים המשניים: הכוונה לאזורים בו הקרקע שייכת לדיירים בחכירה ולא לעירייה כגון 192

 .הקרקע
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    )Statement of Significance(ההצדקה לרישום  - גפרק 

  

   משמעות האתר  1. ג

  

על  ,כחלק משכונת קיראון הפרקים הראשונים של עבודה זו עסקו בהצגתו של מתחם קיראון

 מידע תיאורטי ,יפיסתיאור , היסטוריותהחומר שנאסף כלל עדויות . ורב תחומי בסיס מחקר רחב

כל זאת , קו"הנדרשים בהגשות של אתרי ההכרזה של אונסי ראשי הפרקים "עפ ונערך כדיסרטציה

ערכים  27 עלו, לאחר הבנת הרקע. את ערכיו הראויים לשימור, לפי מתודולוגיה זו, בכדי לבחון

  . טכנולוגי ונופי, אדריכלי, אורבאני, חברתי, היסטורי :נבחריםי שישה היבטים "נערכו עפאשר 

  

. נועדה לחזק את הבנת המשמעויות עם זאת היא אינה חד משמעית ,י שישה היבטים"עפ, החלוקה

ההחלטה .  ערך נופי יכול להיות ערך חברתי ולערכים היסטוריים יכולה להיות משמעות אדריכלית

למרות שיכלו , לדוגמא, ערכים טכנולוגים. היכן לכתבם נבעה מההבנה היכן משמעותם רבה יותר

נכתבו תחת , )בזכות תרומתם להוזלת הבנייה(חברתית להיכלל תחת קטגוריה אדריכלית או 

דוגמא נוספת מודגמת בערך המייצג את  .ההיבט הטכנולוגי מאחר והם יוצאים מן הכלל לזמנם

אולם משמעותו רבה  ,ערך זה יכול היה להיכתב תחת ההיבט האדריכלי". רחובות באוויר"תכנון ה

שהתבססה יינים של האדריכלות החברתית מאחר והוא מייצג את אחד המאפ, כערך חברתי יותר

  .טפחבקש ל, לאחר מלחמת העולם השנייה, החדשהברוטליזם ואשר מאז שנות העשרים 

  

מציינת  בעלי משמעות וחשיבות תרבותית בערכי מקומותהעוסקת , )1979אוסטרליה (אמנת בורה 

ולעיתים מספקים תחושה  היסטורית מעשירים את חיי האנשים מקומות בעלי משמעות": כי

מקומות בעלי ...עם העבר ועם חוויות בהווה, עמוקה ורבת השראה של קשר עם הקהילה והנוף

ומספרים לנו מי אנו ועל העבר אשר גבש , משמעות תרבותית משקפים את המגוון בקהילות שלנו

למען הדורות למען הדור בהווה ו, יש לשמור על מקומות אלו בעלי המשמעות התרבותית....אותנו

  ".עתידב

  

 ערכי של מתחם קיראון עם 193)27מתוך ( ערכים 26יעסוק בהשוואת , )2ג( זה פרקהחלק השני של 

, )והקמת המדינה(ה שלוש שכונות המייצגות את השיכון הציבורי שלאחר מלחמת העולם השניי

יבטים שונים תוך הדגשת ה ,שלוש השכונות יסקרו מבחינה היסטורית. ברלין ובאר שבע, בלונדון

. לאחר מלחמת העולם השנייההרבה בהיסטוריה של האדריכלות ש השופכים אור על חשיבותן

מהי רמת , מטרת ההשוואה באה לקבוע מהו מקומו של מתחם קיראון ביחס אליהן וכפועל יוצא

  . אינו ראוי כלל לשימור, מקומית או שמא, לאומית, בינלאומית: השימור המומלצת

  

  

  .ערך סיכום על בסיס טבלת ההשוואה ויועלו המסקנותבסיום הפרק י

  

                                                 
 הובחן כאינו בר השוואה" שפת הצמחים" 27. ערך מס 193
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   ההיבט ההיסטורי  1.1. ג

  

  

לי משכונת אכחלק אינטגר, מתחם המגורים קיראון - בהיסטוריה המקומית מפנהנקודת 

פיתוח המאורעות ההיסטוריים שלוו את . ית אונויבהיסטוריה של קר מפנהמציין נקודת , קיראון

 194"שטח הפיתוח"סיפוח , התגייסותה לקליטת העלייה: שלה והשלישי הקריה בעשור השני

סיפורה , ולכן הם ששינו את צביונה משכונת פועלים ליישוב עירוני, ומפעל הבנייה הרחב

  .ללא סיפורה  של שכונת קיראון, ההיסטורי של קריית אונו אינו יכול להיות שלם

  

אמצו , והאדריכל ישראל לוטן ,ןיעקב כה, המועצה דאז ראש - המגוריםנקודת מפנה בתרבות 

ליצירת תרבות , שירותי קהילה מודרניים ופיתוח הנוף, ת מגורים גבוההרעיונות שדגלו בצפיפו

השונה , מתחם קיראון מייצג את המעבר אל תרבות מגורים זו. 195איכות חייםו מגורים מודרנית

ממפעל ואף שונה , שאפיינה את כפר אונו בשנות הארבעים ,מתרבות המגורים של משקי העזר

" קורת גג"ליצירת  רבים הוקצו משאבים בו, הראשונות המגורים המהיר של שנות החמישים

כמודל מודגמת באימוץ סכימת מגורים חברתית תפיסה זו . ללא תשתיות מתאימותלעולים 

ם יצירת מבניב, השימושים בשכונהבעירוב , ")קבוצת המגורים(" מתווך בין הדירה לשכונה

  . הדירותבתכנון במגוון טיפוסי הבניינים ו, הפתוחים להולכי רגלשטחים ב, קהילתיים בה

  

נקודת מפנה  מציינת, 196הקמתה של שכונת קיראון -נקודת מפנה ביזמות השיכון הציבורי 

קיראון מייצגת . שהיה עד אז בבלעדיות משרד השיכון, היסטורית בבניין השיכון הציבורי בארץ

באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין משרד השיכון הוקמה ש ,את אחת השכונות הראשונות בארץ

למעורבותה של החברה בבניית . היה יוצא דופן ונחשוני בזמנוששיתוף פעולה  ,197ליזמות הפרטית

מיוחסת השפעה רבה על הסטנדרטים הגבוהים שהעמידה לרשות הדיירים ועל , שכונת קיראון

 וברמתן בגודלן של הדירותשהתבטא , רטיזציה של משרד השיכוןמהסטנד" שחרור"ה

ית אונו בבנייה ובתשתיות מודרניות בכל ימועצת קר נתברכה, בזכות אותה מעורבות. 198ההנדסית

   .199שלקחו חלק בבנייתה, כמו גם בהבאת אדריכלים חשובים" שטח הפיתוח"

  

  

  

                                                 
עד לשנות  ברובו שהיה שייך, דונם מזרחית לכפר אונו 1400-מציין כ, כפי שמופיע בכל הפרסומים" שטח הפיתוח"194

  .י יהודים באופן פרטי"עאחרות נרכשו . את רוב הקרקעות ל"עד לקום המדינה רכשה הקהק. תושבי כפר ענאל, הארבעים
שאיפה ה, בשיח האדריכלי שלאחר מלחמת העולם השנייה, "תכנון אורבאני"למרות הויכוח בנושא  –" איכות חיים"195

, חינוך, שילוב מגורים עם שירותים קהילתיים: המושג כלל היבטים רבים בתכנון העירוני. הייתה נחלת הכלל" איכות חיים"ל
 .ים הפתוחים הציבוריים שם מתרחשת הפעילות האנושית חברתיתופנאי ודגש על עיצוב השטח

   ".אונו" משחק מילים על השם , "און"- לחוזק" קיר"-חברת קיראון סימל את השילוב בין תנופת הבנייהשמה של 196
שנתה לחלוטין את פניו של הישוב והייתה אחד הגורמים המשמעותיים בצמיחה המהירה , שחברת קיראון אין עוררין על כך197

החברה הייתה נחשונית בתחום הבנייה גם בהשוואה . וזאת תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים וטכנולוגיה מתקדמת, שלו
השכונה המודרנית . גד וכדו, הרוממ, נווה: ןי חברות פרטיות כגו"לפרויקטים דומים שנבנו במרכז הארץ באותן השנים ע

סופר זוטא לדיירים המתגוררים " (סופרטה", סופרמרקט חדשני, )של הקריה  CORE-ה(כללה מרכז מסחרי גדול  שבנתה
את מספר יחידות . רשת כבישים חדשה ותכנון בניינים מודרני המספקים שירותים מתקדמים, גן ילדים, בית ספר, )במרחק מה

  .סיימה לפני המועד המקורי, אל מול משרד השיכון 1967עליו התחייבה החברה לבנות עד הדיור 
, כמו כן. תכנון מתחם קיראון היה בין הראשונים בו יושמה טכנולוגיית בנייה חצי מתועשת בבנייה שקצרה את משך הבנייה198

בבניין . דירתי ומטבח מאובזר שכלל טוחן אשפה טלפון, חימום תת ריצפתי על סולר: הוענקו לדיירים הטבות יוצאות דופן כגון
 . פירים לאשפה ומקלטים קומתיים ומקמה מערכת מיזוג אוויר, בנתה החברה לדיירים, הגבוה בשכונה

  .י חברת קיראון"אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור הועסקו ע, לדוגמא 199
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   החברתיההיבט  1.2 .ג

  

את הצורה הפיסית והתוכן החברתי  שהעמיד, התכנון העירוני של לוטן -" זעיר אנפין"ב עיר

החל מהתכנון , מודגם בכל קנה מידה "מקום איכותי למגורים"כחלק משמעותי ביצירת 

את הצרכים הפיסיים והחברתיים של  המכילה "שכנותיחידת "ני של המתחם כחלק מאהאורב

הקשורות לשכונה אך מהוות יחידות עצמאיות  "קבוצות מגורים"של  בינוידרך סכימת , הקהילה

  .המשלים את המכלולועיצוב הנוף  הדירות, עיצוב הבנייניםדרך , תוכהב

  

מקבץ שיכונים  -שפתחו האדריכלים במתחם בינוי סכימת ה -יחסי שכנות  חזקתסכימת בינוי המ

בטאה , שירותים משותפיםעם ) "קבוצת מגורים"( גינות פנימיותהמקיפים  ואנכיים אופקיים

מתחם ב. 200למעמד הפועלים עוד לפני מלחמת העולם הראשונהשהתפתחה צורת חיים סולידרית 

שחיפשו את איכות החיים  , עולים חדשים בני מעמד הביניים אומצו ערכי הסכימה לטובתקיראון 

 וךשנוצר בת ,אקלים החברתיליחסי שכנות בריאים התאפשרו אודות . שספק הפרבר העירוני

חצר ל, הפנימיותגינות נוף המפותח באודות לווכה בין הבית לשכונה וישת "מגוריםהקבוצת "

 התרחשותיצרו כל אלה  .גן הילדים שמשרת את המתחם עד היוםלו מרכזיתהמשחקים ה

    .שעודדה אינטראקציה בין הדייריםיומיומית 

  

שבקשה האדריכלות המודרנית להוביל , "נפש בריאה בגוף בריא"הביטוי   - קנה המידה האנושי 

אווירת "ב הבאה לביטוי הוליסטיתמשמעות מקבל במתחם קיראון , 201הקודמת במהלך המאה

שבין המרחב הבנוי יחסים צאה מההנוצר כתו" קנה המידה האנושי" בזכות כל זאת. שבו "הקיבוץ

. ביניהם אינטימיות שנוצרתשבין עיצוב הבנוי לעיצוב הנוף וה בקשר המשלים, למרחב הפתוח

מקום  ויוצרתלאחד בין הפרטים  צליחהמ ,מאז הקמתו, במתחם שמרתשנ "אווירת הקיבוץ"

  .המשרה רוגע ונעימות בין כתליו

  

 קהילה רב גילאית והטרוגנית איחודאפשר , מתחם קיראוןתכנון  -  רב גוניותאיחוד בתוך 

, טאומן" (מסוגלת ברב גוניותה ומורכבותה להתמודד עם עושר החוויה של חיים תוך השתנות"ה

בניגוד לגודלן האחיד של הדירות במעונות . במגוון הרחב של הדירות ערך זה מודגם.  )1978

שלא ביטאו  לדירות הקטנות שספק משרד השיכון ובניגודשביטאו את ערכי השוויוניות , העובדים

וגדולים התחייבה חברת קיראון לבנות דירות בגדלים שונים , את צרכי המשפחות השונות בגודלן

לחוות  לדיירים נועד לאפשרמגוון הדירות ). 202ר"מ 54(יה נהוג אז בשיכון הציבורי שה מהסטנדרט

  . 203בכל שלב בחייהם שינויים

  

על רקע וזאת , Unite-בהשפעת היקוני אאדריכלי סגנון לאמץ החלטת האדריכלים  -יצירת זהות 

חיזקה אצל הדיירים את תחושת הזיקה למקום ומלאה  ,מתחמי קיראוןשאר עיצובם הצנוע של 

  . השמורה לו עד היום "גאוות יחידה"תפקיד חשוב ביצירת 

  

                                                 
 .ושיםבארץ ניתן לראות סכימה זו בתכנון מעונות העובדים  בשנות השל 200
  .כתגובה להשתלטות הפיתוח האגרסיבי  על המרחב 201
  )2000, שדר 202
 3היא ספרה שדירתה הראשונה הייתה בת , דיירת שגרה במתחם משנות השבעים, בראיון שקיימתי עם שאולה הייטנר203

  ".וילה על הגג"לאחר מכן עברה לארבעה והיום היא מתגוררת ב, חדרים

'mens sana in corpora sano' 
  בריאה בגוף בריאנפש 

(Decimus Iunius Iuvenalis)  
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מהווים עד היום דוגמא ,  )1.גאיור ( במתחם קיראון "רחובות באוויר"ה -" רחובות באוויר"ה

זה מסמל את אחת הפרקטיקות  חברתי תכנון. יוצאת מן הכלל לתכנון חברתי של מרחבי מחייה

הזדמנות ליצירת יחסי שכנות  שראה בתכנונם, בתכנון המודרני של המאה העשריםהחשובות 

בניינים בודדים ב, דופלקס למרות הניסיון ליישם רחובות באוויר ודירות .גדול מגורים מבנהבתוך 

תוכננה מערכת מעברים עילית שחברה את , במתחם קיראון, ש"א ובב"לדוגמא בת בשכונות

סכימה כזו ובהיקף כזה לא . באנגליה Park Hill (1957-1960)הבניינים כפי שהתבצע בפרויקט 

  .204למעט שיכפול של אב טיפוס בודד, יושמה בארץ באותה התקופה

  .מעידות יותר מכל על הצלחתם ,פחיםלאורכם של הרחובות העליונים המטו ,הגינות היפות

  

  

  

                                                 
ניתן לראות בתכנון מרכז הקליטה לאקדמאים שתכנן יסקי באמצע שנות  Corbusier  Leשני מבניים טיפוסיים בהשפעת  204

 1958בלונדון בשנת   ,Alton West Estate, Roehamptonהחמישים ובשיכונים סוציאליים כדוגמת 

  )2011נעמה ציזר : צילום" (רחובות באוויר"ה  107בניין : 1.איור ג
Figure C.1: Building 107, the Streets in the Air  
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  ניאההיבט האורב  1.3. ג

  

  

מדגים כוונים , קיראון" יחידת השכנות"כחלק מ, מתחם קיראון -נקודת מפנה בתכנון האורבאני 

ורעיונות חדשים שעלו לאחר הקמת המדינה ואשר ביקשו להעמיד סטנדרטים גבוהים לסביבות 

 ויתר על הפרצלציה המסורתית שאפיינה את כפר אונו וכלל" יחידת השכנות"תכנון . המגורים

שילוב מבני ציבור ומסחר הפרדת תנועת הולכי הרגל , הגדלת  הצפיפות, בנייה מגוון טיפוסי

  .ופיתוח נוף מורכב

  

את שאמצה , שכונת קיראון הייתה בין השכונות הראשונות בארץ -  מורכבות החלל העירוני 

" סטרוקטורות"ב התוך שהיא משכללת אות ,"יחידת השכנות"ב )1967205גליקסון ( כוללהתכנון ה

בין העיר לבית  –באה לגשר בין רשות הכלל לרשות הפרט , גישה זו. )קבוצות המגורים( מתווכות

, הייחודית" טחנת הרוח"במתחם קיראון נשמרה סכימת " קבוצת המגורים"ב.  206הבודד

  .רק במתחם, שאפיינה את תכנון כל שטח הפיתוח אך בוצעה לבסוף

  

יחידות  הוכפלו על פיו צורניצג תכנון מתחם קיראון מיי -  מכלולהיחידה הבסיסית אל מול ה

יחידות ה ן שלמשמעותאת . שניתנה לשכפול  )קבוצת המגורים(סטרוקטורה  יצרוו בסיסיות

יחידת "את  תכננובאומן וויטקובר , לוטן. כלולמהיותן חלק מ בזכותניתן להבין  יות הבסיס

שיש בה את  מובחנת שפה יצורלבמטרה  Unit'e-ה בהשפעת )הבלוק( של מתחם קיראון "הבסיס

שפה זו . חדשנות ועוד, יוקרה, זהות –להשיג  בקשוהמשמעויות והפרשנויות שהאדריכלים 

, )הבלוקים(היחידות הבסיסיות  ביןהגומלין  בזכות יחסי מובנותוהמשמעויות הנגזרות ממנה 

מותנה אשר מובנה , בדומה למילה". האלמנטים המחברים ביניהם והחללים הנוצרים בתוכם

נגזרת משמעותה של היחידה הסטרוקטורלית מתוך המערכת בה היא , בהבנת המשפט כולו

  ).78, טאומן" (מצויה

  

המספקים את סימן ההיכר שלו  העמדת הבניינים במתחםחשיבות רבה טמונה ב - סימן היכר

ם מהיחסי יםנובע לעברו מבטיםהנוף בתוך מתחם קיראון כמו גם ה. )2.גאיור ( ומעצבים את אופיו

לצורך הדגמה ניתן . ינם לבין הסביבה הקרובה עליה הוא מקריןשל הבניינים בינם לבין עצמם וב

הכניסה הראשית  ממנו נצפות, ל ונהר הירדן"לבדוק את הנוף הנשקף מצומת הרחובות צה

חוט "ציר  ה נקודת הסיום הדרומית שלהי, צומת זה. ם נראה המתחם במלוא הדרוומש למתחם

שאל צידו מחובר פיר , האופקי 102ניתן לראות את בניין מספר  מצומת זה. החשוב" השדרה

סימני היכר  .בולט אל מחוץ למתחם ומהווה עד היום את סימן ההיכר שלו, מעלית מבטון חשוף

  .הפירייםנוספים נמצאים בתוך המתחם בנוף הנגלה אל עבר האלמנטים 

  

שפתחו האדריכלים במתחם , הברוטליסטיתהתכנון  שפת - חרים השפעת המתחם על מתחמים א

כאשר . )3.גאיור ( שתכנן לוטן שנתיים מאוחר יותר על תכנון שכונת רימון השפיעה, קיראון

                                                 
יזם משרד השיכון את הפרויקט הניסיוני הזה שמטרתו הייתה למצוא את השיטות המתאימות לתכנון שכונות  1958בשנת 205

, בראש התכנון עמד האדריכל ארטור גליקסון. אדריכליים ואקלימיים, המגורים בישראל תוך הכללת היבטים חברתיים
  . חשוב ביותר בתכנוןשגישתו החברתית לתכנון העמידה את האדם והקהילה כמרכיב ה

 Aldo Vanאלי טאומן מצטט את  , "אלא אם הוא גם עיר זעירה, בית איננו בית, עיר איננה עיר אלא אם היא גם בית גדול" 206
Eyck  )78, טאומן(  
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את הנרטיב של העבודות המשמעותיות ביותר  רקהפרויקטים מקבלים לא  בוחנים את שני

  באדריכלות שנעשו 

  

אלא גם מבט אל תוך התהליכים שהתרחשו באדריכלות  ,בארץבשכונות מגורים בשנות השישים 

  .לאחר מלחמת העולם השנייה באירופההמודרנית 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  )2007נעמה ציזר :צילום, של מתחם קיראון" סימן ההיכר:"2.איור ג
Figure C.2:  The trademark of the Kiron Complex  

 

  )דן צור מתוך ארכיון אדריכל הנוף דן צור: היסטוריצילום (שכונת רימון ) 1966: (3.איור ג
Figure C.3:  (1966) Rimon neighborhood 
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מתוך עיזבון , צילום היסטורי משנות השבעים(הבטון האפור הגרנוליט החום בולט על רקע : 4.איור ג
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן

Figure C. 4:  The brown granulite stands out against the gray concrete background, 
photograph from the 1970s 

  

  ההיבט האדריכלי  1.4. ג

  

  ,מלחמת העולם השנייהלאחר  באירופה שנולד, חדשברוטליזם הה - מקורות השפה האדריכלית

הבטון . Le Corbusierבהשפעת עבודותיו של ומוקדמים חברתיים על בסיס רעיונות  להתגבש החל

 אתיתעמדה  ההסתתר מאחורי חשיפת החומר. אותולא היה הביטוי היחיד שאפיין , החשוף

הרבה . ת בעידן המודרניוהעיר ביצירת סביבות מגורים איכותיו מרכיבי הבנייןל חשיבות השייחס

 - ם עם הרעיונות המסתתרים מאחורי המזוהי, ןהמודגמים במתחם קיראו פיסייםה םמאפייניהמ

Unit'e  הגדולים המשחררים את קומת הקרקע  207"זיזים"העמודים ה: חדשוהברוטליזם ה

, לחצרות הפנימיותצח ומזרימים אוויר  מעניקים לבניינים מראה קליל, ולכי הרגללתנועת ה

, יחידות עצמאיות אך קשורות למבנהפירי המדרגות והמעליות מהבניינים ועיצובם כ חשיפת

על רקע הפריק סטים  בטון חשוףמקירות בעזרת  ופנותידוהדגשת " מיכל"ה" גבול"הגדרת 

 ת הדופלקסתכנון דירוו" מקומי"כסממן  208משופעורנקולרי העיצוב הגג ה, )4.גאיור (החומים 

  . "הרחובות באוויר"ו

  

    

  

                                                 
פתרון  –קורה -אלה עמודי.  הם העמודים המעוצבים הנושאים את קופסת המגורים Unit'eאחד ממאפייניו הבולטים של ה207

הפכו , בווריאציות השונות, עמודים אילו, אולי מבלי להתכוון. שהעניק מראה קליל למסה שנתמכה עליו, טרוקטיבי זיזיקונס
  .יוניטה ומתרגמיו- לסימן היכר של ה

208 Reyner Banham מציין בספרו :The new Brutalisim שבקש להתחבר , סגנון ורנקולרי, כי הברוטליזם היה שפה
 (Banham 1966). שונים בהם בנהלערכים  המגוונים וה
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שטען כי , בא לחזק את הרעיון הסטרוקטורלי )השלם/המכלול( גיוון באחידות – גיוון באחידות

של החלקים  מובנםוחלקיו בין השלם להתהליך היצירתי של כל פרויקט מותנה בקשר ש

 שפהלעצב את הבניינים ב מתכנני קיראון בקשו. שלם כולומותנה בהבנת ה )הסטרוקטורות(

. גיוון ים בשביל ליצורובאלמנטים טבעיהשתמשו בניגודיות צורנית חסכונית ובהירה ולכן , האחיד

שהבליטו את  שטוחים חומים של פריקסטים דומינו במארג עוצבוהבניינים האופקיים חזיתות 

י "שנוצר עבניגודיות של אור וצל  מתאפייניםהבניינים האנכיים חזיתות . הניגוד בין הפתוח לסגור

המקורי העצים את הניגודיות והאסתטיקה  אנכיהאינטרסול ה(. ביניהםגרמי המדרגות הפנמת 

תרמו , )5.איור ג( אל מול השמש שנוצרומראה הדינמי של הבניינים והצלליות ה. )של החזיתות

ניינים אלה ניצבים אל מול ב, שיכוניםעל פני שאר ה שהבליט את המתחם מראה מיוחדליצירת 

  . ומקדמים את פני הבאים, מערבהכניסה הראשית ב

   

  

  

  

לחזק אלמנטים נבחרים  שנועד, בחומריםמושכל במתחם קיראון נעשה שימוש  -שפת החומרים 

את המערכות העיקריות  בשביל להבליט   .של אופיו תוזאת למרות המונוכרומאטיו על פני אחרים

 יםגשרי המעברעליות ופירי המ, גרמי המדרגות החיצוניים ,גבולות המיכלים :  של הבניינים

שהותקנו  מצופי הגרנוליט החום סטיםבבטון חשוף והודגשו על רקע הפריקעוצבו אלה , העליונים

לאופקיות של  בניגוד, )לא קיימים(הותקנו בריסולים אנכיים  אלהזיתות בח. בחזיתות הרחבות

נעשה , באזורי השירות, קומות הקרקעב .הבלוקהמגושם של מראה ההחזיתות בשביל לעדן את 

  .לשמור על קלילותובשביל  בתוך קו הבלוק שימוש בבלוקים חשופים שהונחו שתי וערב

  

, צילום היסטורי מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן(ליצירת משחקי אור וצל " הבלטיות: "5.איור ג
  )י.א.א

Figure C.5:  Protrusions creating a play of light and shadow  
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עיזבון מתוך " מגוון דירות: "6.איור ג
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן

Figure C.6:  Varied flats  
 

  )2010נעמה ציזר : צילום" (חוויות ויזואליות: "7.איור ג
Figure C.7:  Visual Experiences 

דירות בנות שלושה . לזמנו מגוון הדירות שספק מתחם קיראון היה יוצא דופן –דירות מגוון 

עוצבו הדירות , מעבר למגוון. חמישה חדרים ודירות דופלקס שונות בקומות העליונותארבעה ו

את הגמישות החללית . אור ואוויר ,גמישות, ב חללים נעימיםבפשטות אך עם תכנון משכיל ששיל

 38.ראו איור ב(  בה הוצגו שתי אפשרויות חלוקה לשתי דירות זהות 100-לניתן להדגים בתכנית 

מחיצת גרמושקה . )39. עמ

שמוקמה בין חלל המגורים 

אפשרה הרחבת , למטבח

החללים ובמקביל אפשרה 

דוגמא נוספת . פרטיות ביניהם

ון הוא שילוב הפניות שונות למגו

לדירות זהות באותו הבניין 

בבנין  115-תכנית ל). 6.איור ג(

מדגימה הפניות שונות  103

האזורים ( ר"מ 115דירות בנות ב

הציבוריים בדירות פונים 

בשביל להרחיב ) לפארק או לחצר המרכזית לסירוגין

להתחשבות באור ובאוויר  דוגמא .את המגוון התכנוני

חלונות אופקיים ארוכים לחדרי השינה  בתכנוןמודגמת 

  .שסיפק משרד השיכון ,כאלטרנטיבה לחלון הסטנדרטי, והמטבחים

  

העמדה הלינארית של הבניינים  – ויזואליות חוויות

חושיות  ספור של חוויות אפשרו לייצר אין, ואורכם

בטים יוצאי המארוכות ומהפרספקטיבות שעלו מה

י פרטים פיסיים "חוזקו ע ואשר מתחםבדופן שנוצרו 

חווית  את בשביל לחזק .מתוכנניםאדריכליים ונופיים 

תוכנן , ל"הפונה לחזית רחוב צה ןהנוף במעבר העליו

 הנראה בוקע, מיאשל חלון פנור פרט יוצא מן הכלל

הבטון החשוף ומהווה את המשכו של  פירמתוך 

הבניין המלווה את הכניסה  - "באוויררחוב "ה

 ה יותר מכל כסימן ההיכר של המתחםהראשית ומזוה

עוצבו עם , במתחםפירי הבטון כל  .)7.ג, 6.גאיורים (

פתחים צרים ואופקיים שאפשרו הצצות חטופות אל 

 תפקדו "רחובות באוויר"ה. נוף הפנימיה

את חווית  וספקוווה לנוף החיצוני כחלון רא

העצימו את המראה של , גם הופעתם הדרמטית של הפירים וקנה המידה שלהם. ההפתעה

חופו בפסי , כים בוהשבילים הארוו הכניסות למתחם כמו שאר הראשית הכניסה. המתבונן מעלה

 ,ן אדריכליתכנו. ולהעצים את החוויה החושית הפרספקטיביים את המבטים עשירבשביל לה רוחב

  .)8.גאיור ( לזמנו בשיכון הציבורי נחשוניהיה , רבות ומגוונותכה  ויזואליותשבקש לשלב חוויות 
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  )2011נעמה ציזר : צילום" (חוויות ויזואליות: "8.איור ג
Figure C.8:  Visual Experiences  
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  ההיבט הטכנולוגי  1.5. ג

  

בה נעשה    ,מתחם קיראון מייצג את אחת הדוגמאות הראשונות בשיכון הציבורי -  תיעוש הבנייה

מתועשת במתחם הבנייה ה. )9.גאיור ( ומתקדמת לזמנה 209שימוש בטכנולוגית בנייה חצי מתועשת

לקצר את משך זמן הבנייה ולשפר את , ההקמה את תהליךלייעל , להוזיל עלויות הקיראון אפשר

  . איכותה

  

שולבה קדמה טכנולוגית לנוחות הדיירים , במתחם קיראון -קדמה טכנולוגית לאיכות חיים 

, קווי טלפון, עם טוחן אשפה המטבחים אובזרו. ייתה יוצאת דופן לזמנה בשיכון הציבורישה

  . ת עד היוםומערכת לאספקת גז מרכזי לחימום מים הפועל חימום תת רצפתי מרכזימערכות ל

  

במתחם קיראון השתמשו המתכננים בחומרים חדשים שעמדו מעל  –תקדמים לזמנםמ חומרים

, אלומיניום לחלונותהמסגרות ב בשימוש  ניתן להדגים זאת. פק השיכון הציבורייהסטנדרטים שס

בפירי התנועה  שהותקנו, בחלונות המסך, שהיה חומר חדש בארץ ובשיכון הציבורי בפרט

ן שלתרכובתן הוספו חומרים וולקניים ואב, )בורדו וחול בגווני( מיוחדותהמרצפות ב , החיצוניים

שאחדים , הפנטהאוז דירותבמיוחדים הוהעץ המדרגות פרטי בגרנוליט כדי להגביר את קשיותן ו

  .Le Corbusierאמצו את שפת העיצוב של ) בבניינים האנכיים(מהם 

  

  

                                                 
התיעוש . נוצקו בבית חרושת והורכבו בבנין, הרצפות נוצקו בשיטה הקונבנציונלית ואילו קירות החוץ  והמחיצות הפנימיות209

  .חלונות ודלתות האלומיניום, חלקי העץ והנגרות: התבטא גם בהרכבת חלקים ואביזרים נוספים שהובאו לשטח כגון

צילום היסטורי מתוך עיזבון (במתחם קיראון " בנייה חצי מתועשת: "9.איור ג
  )י.א.א, האדריכל ישראל לוטן

Figure C.9:  Semi-industrialized construction in the Kiron Complex 
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 ,בשיכון הציבורי נוףבפיתוח ה

לא  במתחם קיראון. איכות חיים

אלא  , הקמת המדינה לאחרבשיכון הציבורי 

רחבת תכנון  .לצרכי התושבים

מדגימים  למטרות פנאי ונויועיצוב הגינות הגדולות 

  

את הלכידות השלים ביקשה ל

 שנוצרה בהעמדת הבנייניםוהרציפות של הקומפוזיציה האדריכלית הכללית ואת הגיאומטריה 

 ,יצירת המפלסים ,עיצוב הכניסות למתחם

הודגשה בציר  הכניסה הראשית למתחם

כניסה . לצורך הדגשתה ואשר הוגבה

, במרחק מה מהרחוב שתי הכניסות מוקמו

תוכנן  ,ממזרח וממערב, בין שתי הכניסות האופקיות

השבילים כל  .ליו את כל הפונקציות השימושיות במתחם

את הדגיש בשביל ל .בלבד. מ 

   .נמוכים

צילום היסטורי משנות השבעים מתוך 

Figure C.10:  The paving strips between the terraces and alongside solid wood
  

  ההיבט הנופי

בפיתוח ה ראו, ליפא יהלום ודן צור, ישראלחתני פרס  –פיתוח נוף מורכב 

איכות חייםהשואפת  ל ,מעבר לתרבות מגורים מודרנית

בשיכון הציבורי  נהוגכפי שהיה בנטיעות עצים  הסתפקו המתכננים

לצרכי התושבים ולהתאימם בשטחים הפתוחים שימושיםאת ה

ועיצוב הגינות הגדולות  הפיתוח המורכב, המשחקים בלב המתחם

ביקשה ל, קיראון הנוף במתחם סכימת -חיזוק הקומפוזיציה האדריכלית 

והרציפות של הקומפוזיציה האדריכלית הכללית ואת הגיאומטריה 

עיצוב הכניסות למתחםבאמצעות  תהייהמטרה זו  תגלהש ך

הכניסה הראשית למתחם, לדוגמא. והדגשת ליבו ,תכנון סכימת תנועה היררכית

ואשר הוגבה רחבת המשחקים בהוביל אל לש ,.מ 5ארוך ודרמטי ברוחב 

שתי הכניסות מוקמו. ל רחוב האיריסא נקבעה מרחוב החבצלת

בין שתי הכניסות האופקיות. יוקרתיו ליאמראה פורמ בשביל לשוות להן

ליו את כל הפונקציות השימושיות במתחםחבר אש. מ 3.6מתווך ברוחב 

 2תוכננו ברוחב , לבניינים שהובילו אל הכניסות, 

נמוכים נשתלו שיחיםהם נתחמו בטרסות שלאורכם , 

צילום היסטורי משנות השבעים מתוך (פסי הריצוף בין הטרסות ולצד ספסלים מעץ גושני 
  )י.א.א, עיזבון האדריכל ישראל לוטן

The paving strips between the terraces and alongside solid wood
benches, photograph from the 1970s  

 

ההיבט הנופי  1.5. ג

  

פיתוח נוף מורכב 

מעבר לתרבות מגורים מודרניתב גורם חשוב

הסתפקו המתכננים

את ה העשירל בחרו

המשחקים בלב המתחם

  .רעיונות אלה

  

  

  

  

  

חיזוק הקומפוזיציה האדריכלית 

והרציפות של הקומפוזיציה האדריכלית הכללית ואת הגיאומטריה 

ךהדר. )10.גאיור (

תכנון סכימת תנועה היררכית

ארוך ודרמטי ברוחב 

נקבעה מרחוב החבצלתמשנית 

בשביל לשוות להן

מתווך ברוחב אנכי שביל 

, המשנים במתחם

, השביליםציריות 

  

פסי הריצוף בין הטרסות ולצד ספסלים מעץ גושני : 10.איור ג

The paving strips between the terraces and alongside solid wood 
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המוטיבים . לכדי אומנות, צור

" ברוטליסטי"בלב השיכון ה

כי נבנתה במתחם כמלאכת "

הטרסות  יצרו מפלסים שונים 

 נוצרש מוטיב נוסף המודגם במתחם הוא הנוף

אופי ה את ונתנו לו, בשלמות ובהרמוניה

ועם  שבאו לחזק את הרעיון הנופי

שיושמו  ניתן להדגים זאת בבחירת החומרים והגוונים

 80/40במידות  אפור בהירחי גרנוליט 

שבילים . בטים הארוכים של השביל ולהעצימם

ף לפני מספר חודשים למעט שביל הכניסה הראשי שהוחל

חופו באבני בטון משושות , והשבילים סביבה

גם כאן , המקומית" כיכר"אל ה

אה טבעי ורך וו למתחם מרי

אומצו , שהיו קלים לתחזוקה

  .משנות השישים בקרית אונו

כי כתביהם של חוקרים ואדריכלים של הברוטליזם בקשו לקדם את האדריכלות המודרנית הורנקולרית 

צילום היסטורי משנות השבעים מתוך עיזבון 

Figure C.11:  Paths emphasized by the paving strips between the terraces, photograph

צור-מתחם קיראון מתפתחת שפתם הנופית של יהלום

בלב השיכון ההחלו להכות שורשים , שאפיינו את עבודותיהם

"שאפיינה את נוף המולדת התנ )11.גאיור ( "טרסה

הטרסות  יצרו מפלסים שונים . שכונה כולהבמחשבת ועקבה באדיקות אחרי הטופוגרפיה שנוצרה 

מוטיב נוסף המודגם במתחם הוא הנוף. שהעשירו את החלל הפנימי ותחמו את מרחביו

בשלמות ובהרמוניההפנימיים  מרחביואת   שעטרו, "ההרים והגבעות

שבאו לחזק את הרעיון הנופי, מקומיים חומריםב השתמשוצור -יהלום -חומרים שימושיים 

ניתן להדגים זאת בבחירת החומרים והגוונים. לרכישהזולים תחזוקה ו

חי גרנוליט ארינעשה בהשבילים  חיפוי. השונים והטרסות

בטים הארוכים של השביל ולהעצימםעל מנת לחזק את המ, שחורים

למעט שביל הכניסה הראשי שהוחל, מאפיינים את המתחם עד היום

והשבילים סביבה משחקים המוגבהתרחבת ה .בגוון אדום

אל ה" רחוב"בחירת חומר אחר באה לציין את המעבר מה

  .הוחלף הריצוף לפני מספר חודשים לאדום

ישש, בכל קירות התמך השתמשו האדריכלים בחלוקי נחל גדולים

שהיו קלים לתחזוקה, חלוקי נחל אלו. בניגוד לבטון החשוף וקירות הגרנוליט הקשיחים

משנות השישים בקרית אונו הנוףוהפכו לסימן היכר לעיצוב " שטח הפיתוח

                                         
כי כתביהם של חוקרים ואדריכלים של הברוטליזם בקשו לקדם את האדריכלות המודרנית הורנקולרית 

  .כצורך חברתי של בניית סביבות מגורים שאינם מנותקות ממורשתן ההיסטורית
(Baham,1966, Smithson, 1955) 

צילום היסטורי משנות השבעים מתוך עיזבון (שבילים מודגשים בפסי הריצוף בין הטרסות 
  )י.א.א, ישראל לוטןהאדריכל 

Paths emphasized by the paving strips between the terraces, photograph
from the 1970s  

 

  

  

  

  

מתחם קיראון מתפתחת שפתם הנופית של יהלוםב –נופי מולדת 

שאפיינו את עבודותיהם, וורנקולריםה

טרסה"ה. 210בקיראון

מחשבת ועקבה באדיקות אחרי הטופוגרפיה שנוצרה 

שהעשירו את החלל הפנימי ותחמו את מרחביו

ההרים והגבעות"מ

  .קיבוציה

  

חומרים שימושיים 

תחזוקה ול נוחים היו ,זאת

השונים והטרסות מרצפיםל

שחוריםמשובצים פסים 

מאפיינים את המתחם עד היום, אילו

בגוון אדוםשטיין לאקר

בחירת חומר אחר באה לציין את המעבר מה. בגוון אפור

הוחלף הריצוף לפני מספר חודשים לאדום

בכל קירות התמך השתמשו האדריכלים בחלוקי נחל גדולים

בניגוד לבטון החשוף וקירות הגרנוליט הקשיחים

שטח הפיתוח"בכל 

                                                
כי כתביהם של חוקרים ואדריכלים של הברוטליזם בקשו לקדם את האדריכלות המודרנית הורנקולרית  כאן המקום לציין 210

כצורך חברתי של בניית סביבות מגורים שאינם מנותקות ממורשתן ההיסטורית
 (Baham,1966, Smithson, 1955) 

שבילים מודגשים בפסי הריצוף בין הטרסות : 11.איור ג

Paths emphasized by the paving strips between the terraces, photograph 
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שאהבו לשלב בעבודותיהם , בשני מאפיינים צמחיים השתמשוצור  -יהלום – שפת הצמחים

שמאפיינים את  צל בעלי פריחה משמעותית ועצי ירקשיחים גלדניים בעלי עלווה תדירת : הנופיות

בתווך שבין קומות הקרקע הפרטיות והשבילים . 60- וה 50-תרבות השתילות והנטיעות של שנות ה

ובנוסף טקומית הכיף , קריסה גדולת פרחים, מיני פיטוספוריום: כגוןשיחים ההמשניים נשתלו 

) סיגלונים(קרנדות 'עצי צל כגון גנטעו , בחללים ששמשו לפעילות. ולבנה וורדים עם פריחה אדומה

צי הצל נטעו ע. צבעוניות ומעבר לרוחות, שבבגרותם יכלו לספק צל רב )12.גאיור ( ומכנפים

  . סות השונותלאורך הכניובינות הבניינים , בתפזורת לצד החניות

  )2010נעמה ציזר : צילום, מכנף נאה  לצד שיחים בעלי עלווה תדירת ירק: 12.איור ג
Figure C.12:  Tipuana Tapu alongside evergreen bushes 
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  הצגת השכונות הנבחנות להשוואה –מבחן השוואתי   2. ג

  

את  ייצגתמ ,דרכהב כל אחתבא לסקור שלוש שכונות מגורים ש, "מבחן ההשוואתיה" תת הפרק

בחירת האתרים למבחן  .שלאחר מלחמת העולם השנייההמורשת האדריכלית המודרנית 

  :הבאים קריטריוניםהעל פי התבססה  תיההשווא

 .שכונה או מתחם  שנבנו בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה .1

 . שכונה או מתחם המייצגים את הברוטליזם החדש .2

כבעלי עניין  –שכונה או מתחם המוערכים מקצועית  ברמה המקומית או העולמית  .3

 .היסטורי אדריכלי

 .ל"מגוון שיכיל מקומות מהארץ ומחו .4

 .תכנית לשימור שנכתבה לאחת השכונות .5

  

י קריטריונים "שנבחר עפ )1951-1962( הגולדן לן בלונדון: השכונות הנבחרות למבחן ההשוואתי הן

 ש"והשכונה לדוגמא בב 1-5י קריטריונים "שנבחר עפ )1953-1960(רובע האנזה בברלין ,  1-5

  . 211מאחר ולא הוכרזה לשימור 1-4י קריטריונים "שנבחרה עפ )1959-1964(

  

שכונה וזאת במטרה לשפוך אור על לכל  נבחריםההיבטים ה ציון תוךתעשה  השכונות סקירת

ישנה חשיבות רבה לבחינת תכנית השימור שנכתבה למתחם הגולדן לן  כדוגמא , בנוסף .שיבותןח

  .להכנת תוכנית שימור במתחם מגורים ובפרט במתחם קיראון

 .  

  בחינת תוכנית השימור –לונדון  Golden Lane  2.1. ג

  

דוגמא  מהווה, 212השימור של הגולדן לן תוכנית

עם  לונדוןעיריית מתמודדת מצוינת לדרך בה 

. שישים - שימור מתחם מגורים משנות החמישים 

מקום  היותונבעה בשל , הבחירה במתחם הגולדן לן

כנן לאחר מלחמת העולם ושת, ומובחן מוגדר

. המוקדםהאירופאי השנייה בהשפעת הברוטליזם 

דומים מאוד לנתונים של מתחם  אילו םנתוני

  . קיראון

  

 
  
  

                                                 
  .והוכרזו לשימור אין בארץ שכונה או מתחם שנבנו לאחר קום המדינה, עד לתום כתיבת עבודה זו 211

212          Supplementary Planning Document, GOLDEN LANE listed building management guidelines, 
English Heritage, June 2007. 

נציגי ארגון המורשת , )גם שוכרים וגם בדמי מפתח(הקבוצה שעמדה מאחורי כתיבת התוכנית כללה את נציגי הדיירים 
י האגף לתכנון ותחבורה "הפרק הראשון הופק ע. ונציגים מאגף לשירותי קהילה והאגף לתכנון, 20- האנגלית של המאה ה

  .Avanti Architectsי משרד האדריכלים "בעיריית לונדון והפרק השני ע

הזוכה במקום הראשון בתחרות  התכנית) 1952: (13.איור ג

 Supplementary Planningמתוך(לתכנון הגולדן לן  
Document 2007) 
Figure C.13:  (1952) The plan that won first prize in 
the Golden Lane design Competition 
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  מבוא 2.1.1  .ג
  

הרקע . את הידע בנושא להעשירבמטרה הגולדן לין הבא יסקור את תכנית השימור של  הפרק

המבחן  לעריכתיסייעו   ,מתוך התכנית ההיסטורי והאדריכלי ותמצית הערכים הנבחרים

  .ההשוואתי

  

, בהצגת הנושא, במטרות עוסק ראשון חלק: השימור של הגולדן לן שני חלקים לתכנית

הגופים השותפים למעשה השימור  בתיאור, בתיאור המתחם בהווה, בהיסטוריה של האתר

, בזיהוי הערכים והמשמעויות של המתחם, המחקרבהצגת תהליך  עוסק השני החלק. ובתחיקה

  .שימורו לניהולבאסטרטגיית השימור ובקווים המנחים 

  

   חלק ראשון 2.1.2  .ג
  

  הנושא הצגת 2.1.2.1  .ג

  

שמדריכה את  לפתח גישהבאה , "המתחם לניהולמנחים  קווים" :העיקרית של המסמך המטרתה

 החקיקהו וזאת לאור שדרוג באופן שלא יפגע בערכי אוהטיפול באתר וכיצד יש לנהוג בכל שינוי 

שהמבנים והאתרים  בכך מכירהה, 1990משנת " מבנים לשימור רשימת"הבריטית בנושא 

בעזרת ניסיונם  השימור הוכנה תכנית. המוצעים חייבים להיות בעלי ערך אדריכלי והיסטורי רחב

  . ראש הממשלה מ"מ ומשרד" האנגלית מורשת"ה ארגוןשל  הרב

  

בעת כתיבת , 1990עלה בשנת ש “special interest” המושגעומד , בבסיס תהליך השימור הבריטי

המקביל מושג ה. Listed Buildings and Conservation Areas - ם לשימורלרשימת מבני הנחיות

צורה ופרטים שהם חלק , סטרוקטורה של מבנה להכיליכול  ,בשפה העברית "ערכים"ל

לבניינים אחרים בסביבתו או לבטא אספקטים  ביחסהופעתו או חשיבותו , מהמאפיינים שלו

 special”מתחם הגולדן לן הוא בעל . התרבות, הכלכלה, החברה, חשובים של המדינה

architectural and historic interest“  גולדן לן את ייחודו של ה הכולליםבזכות מספר גורמים

ייחודם של המבנים ופיתוח , שלונית אייחודה של הסכימה האורב, בקונטקסט המקומי והעולמי

  .השטח

  

  ): במסמך מופיעיםכפי שהם (הוצבו מספר יעדים תכנית השימור ת ואת מטרלהשיג מנת  על

של מתחם הגולדן לן  והאדריכליםאת אופיים והיקפם של הערכים ההיסטוריים  לזהות •

  .וזאת בעזרת סקר מבנים מפורט

בהתייחס , .)וכדו הדיירים, בעלי הנכס(מידע ברור לכל הנוגעים בדבר  לספק •

  .המבנים באתר על" רשימה"הלהשלכות 

או  כיצד הצעות לשינויים להבין .שתעזור לכל הנוגעים בדבר, ביטחוןמידת  להעניק •

ולתאר את התהליך , בחשבון יילקחועיצוב הנוף בגולדן לן במבנים ובהתערבות 

  .שילווה הצעות אילו

  .האתרמסגרת עבודה ליישום הטוב ביותר של תחזוקת  לספק •
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עלולים השינויים  ב אחריעקול" האנגלית מורשת"לעיריית לונדון וארגון ה לאפשר •

  .לספק עצות מעשיותו במתחם על הערכים האדריכלים וההיסטורייםלהשפיע 

העלאת  י"ע ,ועובדים בו החייםבקרב אלו  ערכועל אופיו של הנכס ולהעלות את  להגן •

  .במסמךבעזרת המידע הניתן , אפשרויות הגלומות בשימורהמודעות ל

  

  

 -ו 2בדרגה ) DCMS(תקשורת וספורט  המשרד לתרבות י"הגולדן לן ע דורג 2131997לדצמבר  4-ב

Crescent House 16.איור ג( 214האנגלית המורשת"על בסיס המלצות ארגון * 2 בדרגה.(   

  

לן  הגולדןבשמירה על המורשת של  חלק עיוני ומעשי קחובעלי תפקידים שונים ל, גורמים מספר

  :ואתרים אחרים לשימור

  "האנגלית מורשת"ה. א

אנגליה והיא היועץ החוקי של  של" היסטוריים ומונומנטיםלבניינים  הוועדה"גם בשמה  הידועה

תפקידה של הוועדה לייעץ למזכיר . להגן על מבנים ואתרים הכוחשלו , הממשלה בנושא זה

  . מבנים מוסכמת בעיר לונדון רשימתהמדינה בדבר אמוץ 

  המורשת הוועדות לשמירת. ב

  :הבנויה של המדינה המורשתעל  לשמוררגונים באנגליה שמטרתם ששה א ישנם

  לשימור אתרים המועצה •

  לארכיאולוגיה בריטית המועצה •

  להגנה על בניינים היסטוריים המועצה •

  הגאורגית האגודה •

  הויקטוריאנית האגודה •

   20-של המאה ה האגודה •

  

בעבר בהתייחס לתקופת  שנבנואחריות על מבנים ואתרים ל "הנאחד מהארגונים  לכל

למבנים ואתרים שנבנו  לדאוגותפקידה  1979נוסדה בשנת  20-האגודה של המאה ה. ההקמה

  . ואילך 1914החל משנת 

  לתכנון ובנייה מקומיתעיריית לונדון כוועדה . ג

מעבר לכך היא אחראית על כל . על ניהולו ואחראיתלונדון היא בעלת הקניין של המתחם  עיריית

לפיקוח על  אמנה"מבוססות על ה ,אצלה בוועדה לבניין ערים מתקבלותההתכנון החלטות 

  ).2002 יוני( "הפיתוח

  בגולדן לן המקרקעיןעיריית לונדון כבעלת . ד

בכל . מדובר על מבנים ברשימת שימור כאשר, בעליםה הסכמתמחויבת  לכל עבודה הנעשית בנכס

  .שותיהודרייש למלא אחר הוראות הוועדה , בקשה לשינוי

                                                 
לא נדרשת , בכל מקרה של שינויים שנעשו לפני שנה זו. 1997האפקטיביות של הרשימה באה לידי ביטוי מאז נחקק בשנת  213

  .חזרה למקור
 4%* 2דרגא , מכלל האתרים 94% - מכילה כ 2כאשר דרגא * 2, 2, 1: דרגות 3י "סימון המבנים והאתרים נעשה עפ 214

מתייחסת שווה לכל הדרגות ומשקיעה מאמץ לשמר הן את החוץ והן את פנים , עם זאת, ותמערכת התקנ. 1.5% 1ודרגא 
  . המבנים
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  ההיסטורי והאדריכלי הרקע 2.1.2.2  .ג
  

על , רבות על הנוף הפיסי של לונדון השפיעה, תקדיםשלוותה בהרס חסר  ,הייהעולם השנ מלחמת

במסגרתו  ,1945-1951הפוליטי שהתרחש בין השנים  השינוי.  גבולותיה ועל בינוי הערים שלה

בכל  והתחדשות לשינוישל לונדון הזדמנות   שיקומהראה ב, עלתה לשלטון מפלגת הלייבור

התכנון הממסדי מאחר ו לא הייתה פרי תכנון יזום לונדוןעד מלחמת העולם השנייה . התחומים

תפיסה זו . )2009 ,מלמן(טוטליטריים באירופה  משטריםשל המרחב העירוני זוהה כסממן של 

  . עמדה להשתנות לאחר סיום המלחמה

  

 רחבהייתה למקור השפעה , כמו גם מערכת הבריאות שלה, המודרנית השוודית האדריכלות

 אומצה, החדשה בעזרת ממשלת הלייבור). Mumford, 2000(בבריטניה בשנים שלאחר המלחמה 

חיפוש ביטוי  תוך Patric Abercrombie215תכניתו של  י"עפ" ם החדשותעריה"הגישה של 

  . עדין עורר השראה אך נקשר בפשיזם ובסטליניזם הסגנון הקלאסי המסורתי. מתאיםאדריכלי 

  

 216MARS (modern :היו רבים וכללו את חברי Le Corbusierשל  גישתוב הבריטים םתומכיה

architectural research)  שאף ייצגו את המדינה במפגשיCIAM.  למרות שבתקופה זו נעשה

 מאדריכלירבים  , Le Corbusierגדול לחשוף את השימוש במתודות הקלאסיות של  מאמץ

השוודית כדרך ביניים בין הסוציאליזם  הגישההשמאל במועצות המקומיות העדיפו את 

קונפליקט שעלה במחלקת התכנון של , Unite d' Habitation -שב" גסות"הריאליסטי לבין ה

   .)Mumford, 2000( .ן לאחר המלחמהלונדו

  

 ארגוןהיו המפגשים המתחדשים של , שהתרחשו לאחר המלחמה משמעותיים נוספים אירועים

CIAM. ב 1949יולי -שנערך ב, השביעי במפגש-Bergamo הוצגו עבודות חשובות , איטליה

 ועבודות Unite d' Habitation-ה. אילו בשנים והאורבאנישהשפיעו רבות על הכוון האדריכלי 

  . על התכנון העירוני Le Corbusierהשפעתו הרבה של  אתנוספות באיטליה ובברזיל המחישו 

    

תכניתו לטרנספר קהילות שלמות . התממש לא Abercrombieחזונו של , באותו הזמן, בלונדון

המודרני עם שילוב המסורתי , העירהיפוכו המוחלט של רעיון שימור  ההיממקומות מגוריהן 

. ומרקם הקהילות שבו המבניםהרב גוני על המורשת ההיסטורית של המרחב העירוני שמירה על ו

הייתה , כפי שהבטיחו הוגיה ומפיציה, "שניםחמישים  תוך"הייתה התכנית כולה מוגשמת  לו"

  ).2009מלמן " (וחיוני היסטורינגזרת כליה על מרכז לונדון כמקום 

                                                 
של ”  GREATE LONDON PLAN1944”: שתי תכניות אב לשיקום לונדון חוברו ואף התפרסמו בזמן המלחמה" 215

אשר קראה “ country council“האדריכל הראשי של ה J.Henry Forshawבשיתוף  Patric Abercrombieמתכנן הערים 
 Report of the Post War Reconstraction of the city of”-לחגורה ירוקה סביב לונדון והקמתן של עריי לווין ו

London“.  
216  MARS הפכה להיות מקובלת על הזרם , מקבוצה קטנה ואוונגרדית. שלאחר המלחמה הייתה קבוצה שונה מזו שלפניה

אלא לבדוק " אמנת אתונה"לא הייתה אמורה להיות עסוקה בהפצת  Mars, המרכזי באדריכלות ובתכנון ערים ושלא כבהתחלה
  . מצב המגורים והמחסור במגורים ,בעיית המגורים, את ההשפעה של התנאים העכשוויים על האדריכלות
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הבמה העיקרית שלונדון הייתה , גדוליםאירועים  בשניבין המסורתי למודרני הגיע לשיאו  השילוב

 פסטיבל: "לאחר המלחמהה התרבותית של בהיסטוריהושהיו לאירועים מכוננים  ,שלהם

וחגיגות ההכתרה של , 1951שהחל במאי  מיזם של הלייבור - Festival of Britain "בריטניה

  . 1953ביוני , לבית וינדזור השנייהאליזבט 

  

שנועד , מקומיבראש ובראשונה אירוע  יהה, שנחנך על ידי המשפחה המלכותית, בריטניה פסטיבל

הביתנים שייצגו את ההיסטוריה של . ועולמי לאומילחגוג את שיקום העיר ולציינה כמרכז תרבות 

אסתטיקה של העידן החדש החל מריהוט ואביזרי את השבטאו  יםמודרניהאומה שוכנו במבנים 

  .דן של האליטותרק בהישג יהיה עד אז ש, וכלה באומנות מודרנית מודרנייםבית 

  

 Golden"העיר על התחרות לתכנון ה הכריזה, 1951יולי בחודש , "בריטניה פסטיבל" במסגרת

Lane) " האדריכלים הבריטי  ארגוןהתחרות אורגנה בשיתוף ). 1952התפרסמה בינוארRIBA . כל

. חתך וחזית לכל טיפוס מגורים בתכנון הכללי, של בלוק מגורים תכניתמשתתף נדרש להציג 

נדרשו להתחשב בכווני  המשתתפים.  חדרים 2-3רובם בני , טיפוסים ביחד מגווןהרעיון היה להציג 

  . כביסה וחדראור יום טבעי ולשלב מרפסות , האוויר

  

לארכיטקטורה  מרצה, Geoffry Powellבה זכה האדריכל , אדריכלים השתתפו בתחרות 177

בעל נוכחות , קומות 11כללה בניין בן  )13.גאיור ( התכנית הזוכה. במכללה לאומנות קינגסטון

 הזמיןלאחר הזכייה . בלוקים נמוכים למגורים סביב מרכז קהילתי ומספר כיכרות 12- ו חזקה

Geoffry Powell עמיתיו האדריכלים  אתChristoph Bon ו- Joseph Chamberlin להצטרף 

  .אליו לפיתוח התוכנית

  

 שנים במהלכם נבנה המתחם תשעתחרות המשיך להתפתח במהלך שהוצג בהמקורי  התכנון

מדי ביחס לשטחים הפתוחים  גדולים, האדריכלים הבינו שגודלם של הבניינים שהוגשו בתחרות

שהוגבה , דירות במגדל גדול יותר של מספרבכך שהכלילו , הם הצליחו להתגבר על כך. תוהחצרו

 לכווןהורחב המתחם  1954 בשנת.  המתחם גבולותובהצמדת מבני המגורים לקווי  קומות 16-ל

Goswell Road 1958-התחלת הבנייה בשטח החדש החלה ב. את השטח לשבעים דונם והעלה 

שנוספו  הנוספת אפשרה תכנון מתקנים ומוסדות קהילתיים הקרקע. 1962-והסתיימה ב

  .  אמה המקוריתלפרוגר

  

בלוקים  8 -יחידות דיור ב 550י שלושת האדריכלים כללה "שפותחה ע )14.גאיור ( התכנית הסופית

. גן ילדים וחנייה תת קרקעית, מגרש טניס, בריכת שחייה, מרכז קהילתי, פאב, חנויות 20עם 

וזוגות צעירים המטרה הייתה ליצור צפיפות גבוהה לאילו שרצו לחיות ביחד בעיר בעיקר רווקים 

  .)15.גאיור ( עם ילדים
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  :בצוע התכנית שלבי

 

  1953-1957א  שלב

Stanley Cohen House  

Basterfield House  

Bayer House  

Cuthbert Harrowing House  

Great Arthur House Community Center 

 

  1958-1962ב  שלב

Hartfield House  

Cullum Welch House   

Crescent House   

Swimming Pool  

Tennis Courts   

  

  

  

  Supplementary Planning Document 2007)מתוך (התכנית המורחבת   - שלב ב ) 1958: (14.איור ג
Figure C.14:  (1958) Stage B – the expanded plan 
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 Supplementary Planningמתוך(מודל התכנית המורחבת   - שלב ב ) 1958: (15.איור ג
Document 2007)   

Figure C.15:  (1958) Stage B – the expanded plan model 

 Supplementaryמתוך(ההכרזה על דרגות השימור בקומפלקס הגולדן לן ) 2007: (16.איור ג
Planning Document, 2007)  

Figure C.16:  (2007) Declaration of the degrees of conservation in the Complex 
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  ) 2009אבי מאיר : צילום(בית ארטור הגדול : 17.איור ג
Figure C.17: Grate Arthur House  

 

  שני חלק 2.1.3  .ג 

  

 בפרקטיקהשל המסמך עוסק  החלק השני

המחקר  בראשית מוצג. השימורשל תהליך 

פרק ו סקר המבניםולאחריו מתבצע 

, מחקרלאחר ביצוע ה. המשמעויות הכללי

 כיצד - הקווים המנחים לשימור מפורטים

לשמר באופן מעשי ומהי אסטרטגיית 

  .השימור

אדגים כיצד נערכו , זה של העבודה בחלק

ואציין את שאר התהליכים , המשמעויות

  .הקשורים ליישום השימור

  

  המחקר הצגת 2.1.3.1  .ג

  

: המסמך התבססה על ידע מקיף שכלל הכנת

, מהארכיונים השונים ראשונייםחומרים 

, תכניות מהוועדה לתכנון של העירייה

, ארכיוניות תמונותאוסף , עיתונות

שהיה אחד מאדריכלי הצוות שעבד על הפרויקט עם , John Honerראיונות עם האדריכל 

Chamberlin, Powell  & Bon .ם הדיירים ובוצעו ביקורים באתרכן נערכו ראיונות ע כמו ,

  . לן לגולדןשנה  50לרגל חגיגות  2007- פורסם ב, הסופי המסמך. במספר דירות ובמבני הציבור

  

ד לבצע כיצו ת לשינויים במסגרת תכנית העבודהבקשול כיצד להתייחס מפרט החלק המעשי

תכנית (המסקנות  המעשי לביצוע החלק .על מנת להגן על הקיימות שלו אחזקה שוטפת ונכונה

תוך הדגמה לעבודות השונות ברמות , "התנועה רמזור"מתבסס על שיטת  )למתחם השימור

   ).יפורט בהמשך(מערכת של צבעים  י"עפ, התערבות שונות

  

  הגולדן לן  קומפלקס מעותמש 2.1.3.2  .ג

  

  :217היבטים הבאיםי ה"עפ קומפלקסנבחן ה, המסמך י"עפ

  כמכלול בתוך הקונטקסט הקומפלקסשל  המשמעות .1

  ני וטיפוסי הבתיםאהאורב בהיבט  הקומפלקסשל  משמעותו .2

  והסטרוקטורהלית אשל השפה האדריכלית הקומפוזיציה הפורמ חשיבותה .3

  בהיבט של חומרי הבנייה ומרכיביו הקומפלקסשל  משמעותו .4

  בהיבט העיצוב הביתי הקומפלקס של  משמעותו .5

  218בהיבט הנופי משמעותו .6

                                                 
  .מתומצתים מהמקור, להלן, הערכים המופיעים217
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 Supplementaryמתוך( ומגרשי הטניס Crescent Houseמבט אל בית כריסנט : 18.גאיור 
Planning Document 2007)  

Figure C.18:  View of the Crescent House and tennis courts 

  

  :מסמךת מהתתומצכתיבת המשמעויות כפי שהיא ממודגמת  להלן

  

  הקונטקסט בתוךכמכלול  הקומפלקסהמשמעות של . 1

  

  

לאחר מלחמת , גדולני בקנה מידה אאורב לעיצובהוא דוגמא מוקדמת  “Golden Lane"ה מתחם

בשטח רחב ידיים בגבולות ישרים ושחררו שטחי  הונחוהמבנים השונים . העולם השנייה בלונדון

הרחוב הרגילה הויתור על תצורת . )18.איור ג( קהילתיים ולשירותיםקרקע גדולים למטרות ציבור 

  .מדגימים רעיונות אילו רגלוהפרדת התנועה לטובת הולכי 

  

ני אחלל אורב בתוך" קהילה"הוא מדגים  בהשל הגולדן לן משמעותי באופן מיוחד בדרך  העיצוב

לאחר המלחמה אך רק מעטים הצליחו שהערים  באדריכלותהייתה זו המגמה החדשה . מוגדר

זהו למעשה . הגולדן לן בקומפלקסמו ושימושים כ מרכיביםלהציג מגוון ואינטגרציה של 

בפרושו  שלא" כפר"לתת לגולדן לן את התיאור  אפשרשמגוון השימושים בו , הקונטקסט

  .גיון של הסדר והליכוד החברתייהה עם" ניאאורב כפר"אלא כ פרבריהמסורתי כאזור חקלאי או 

  :משמעויות נוספות בקצרה

  

 -הפיסיים והחברתיים הבאים לידי ביטוי ב הרעיונותהתכנון של הגולדן לן מזוהים עם  מאפייני

Unite de Habitathion במרסי.  

                                                                                                                                            
, עם זאת, בביצוע הסקר, בפרק המשמעויות אלא בחלקו השני של המסמך 6אינו מופיע כסעיף הנוכחי כסעיף  - תוספת שלי 218

  .לצורך הלמידה, היה חשוב לציינו כאן
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קנה , גובהם: לבניינים הסמוכים לו מהיחסיםנובע , מהמתחם כמו גם הנוף אל תוך המתחם הנוף

  .כולם מקרינים על המתחם, והפרטיםהחומרים , הצורה, המסה, המידה שלהם

  

רבות על הפיתוח המאוחר יותר  השפיעה, שפותחה בגולדן לן, התכנון העירוני החדשה שפת

שראשיתו , בשנות השישים באירופההפרויקט השאפתני ביותר , Baraican Estae - שנעשה ב

  .בגולדן לן

  

  

   

  

  ני וטיפוסי הבתיםאהאורב בהיבט  הקומפלקסמשמעותו של . 2

  

 ובאותוהיה בישום דרישות הצפיפות  של הגולדן לן אחד ההישגים המשמעותיים ביותר בעיצוב

 הרקמהנתון זה הנו בעל חשיבות מיוחדת בגלל . מהשטח כשטח פתוח 66%השארת , הזמן

. פנימיות חצרותכננו הבניינים סביב ות, בשביל להשיג צפיפות זו. ההיסטורית הדחוסה של העיר

שנתחמו על ידי הבניינים , "העירוניות כיכרות"תשומת לב רבה ניתנה לצורה ולתפקוד של ה

  .חללי המגורים כהרחבותכמה מקרים הן נתפסו וב ,לטובת הציבור

  

. צורות אדריכליות המשלימות זו את זו מגווןייחודי במגוון טיפוסי הבניינים שבו המשלב  המתחם

חלקו ביניהם את האחריות לגבי תכנון  האדריכליםעובדה ששלושת בה מוסבר בחלקו נושא ז

 Stanley, תוח הנוףיפ, המתחםאחראי על המסגרת הכללית של  היה Geoffry Powell: המתחם

 Goswell Roadורחוב  Crescent Houseמבט אל בית כריסנט : 19.גאיור 
 )2009אבי מאיר : צילום( 

Figure C.19:  View of the Crescent House and Goswell Road  
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   Crescent Houseמבט אל בית כריסנט : 20.גאיור 
 ) 2009אבי מאיר : צילום(

Figure C.20:  View of the Crescent House 
 

  ,מבט אל בית קולום וולש: 21.גאיור 
  ) 2009אבי מאיר : צילום(

Figure C.21: (2010) View of Cullum Welch 
 

Cohen House הקהילתי והמרכז .Joseph Chamberlin אחראי על   היהGreat Arthur House 

  .  תכנון שאר הבלוקים למגורים על Christoph Bon -ו

  

  לית והסטרוקטורהאשל השפה האדריכלית הקומפוזיציה הפורמ חשיבותה. 3

  

במיוחד . עם מאפיינים ייחודים לו הוצבמבנים  וסכל טיפ, ניתאהושגה הלכידות האורב כאשר

אם . 1951הפרויקט לראשונה בשנת  הוצגראוי לציין את השינוי שחל בשפה האדריכלית מאז 

הבניינים הראשונים אופיינו בקירות 

 מאלומיניום וזכוכית צבעונייםמסך 

הבניינים המאוחרים , )17.איור ג(

אופיינו בשימוש בבטון מזוין ללא 

 ,תרהבלוק האחרון שנבנה בא. צבע

Crescent House )מציין , )20.איור ג

 והסגנוןאת הצורות , אולי יותר מכל

 -ב Le Corbusierחת השפעתו של ת

Maisons Jaoul קשתות הבטון  עם

זוהי נקודת . המקומריםוהחללים 

ציון נוספת לתחילתו של עידן 

  . )המוקדם( הברוטליזם האנגלי

צבעי בנעשה שימוש חזק  במתחם

לבן ואפור  ,רושחו) וצהוב כחול, אדום(יסוד 

 Leששיקפו את התקופה ואת עבודותיו של 

Corbusier.  

  

חומרי  שלמשמעותו של המתחם בהיבט . 4

  .םהבנייה והמרכיבי

  

 במגוון חומרים רחב שימושנעשה  בגולדן לן

הפרטים . אדריכלי ייחודיעושר  בשביל להשיג

נשתמרו  האדריכלים י"שנבחרו ע ,והחומרים

בהצלחה והוכחו כשימושיים למעלה ממחצית 

  . המאה

  

 רחב הנרחב בבטון ייחד חלק השימוש

, הבטון היה אמור להישאר חשוף אך עקב הרטיבות נוצרו מרקמים לא אחידים רוב. מהמבנים

  . לבסוףוהוא נצבע 
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השימוש . מסוימים על פני אחרים אלמנטיםהתכוונו האדריכלים לחזק , החומרים בבחירת

. שמש ככלי כאשר באו להחליט על החומרים, למלוכלךנקי , עדין לגס, בניגודיות שבין בהיר לכהה

   .בחומרים מקומיים שקל לתחזקם השתמשו, באדריכלות הנוף בשטחים הפתוחים

  

  בהיבט העיצוב הביתי הקומפלקס שלמשמעותו  . 5

  

לייצר מודל מגורים בצפיפות  מהכוונהגדול מאופיו המיוחד של המתחם התקבל כתוצאה  חלק

  .ני עד העיצוב הביתיאהמידה האורב מקנהההתנסות ביצירת צפיפות גבוהה הורחבה . גבוהה

  

המתחם כאשר הושם דגש על הפנייה  תוךהמגורים והמרפסות הופנו אל  יחדר במספר מבנים

נעשו , זה לזהבהם הבלוקים הוצמדו  במקומות. מזרחה ומערבה בכדי להבטיח אור וחום, דרומה

  .פרטיותול "הצצות"שינויים בדירות למניעת 

  

 -  חומרים מבודדי רעש, וד מים מרכזיד, אספקת חימום: שסופקו לדיירים הטכנייםהשירותים  

  .לזמנםן כל אלה היו יוצאי דופ

  

להעלות את תחושת האור  בכדי. )22.איור ג(אויר ואור, כננו במגמה להשיג מרחבוהדירות ת כל

קירות מסך , פתוחות פנימיותמדרגות , רצפות מלבני זכוכית, יצרו חללים כפולים, והמרחב

  .בין החדרים ועוד) הזזה(מחיצות נעות , מזוגגות

) מימין(ובבתי השיכון ) משמאל(מבט אל פנים דירות בבית כריסנט : 22.גאיור 

  ) Supplementary Planning Document 2007מתוך(
Figure C.22:  View of the interiors of the apartments in the Crescent House (right) 

And in the Maisonette blocks (left) 
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  ההיבט הנופי. 6

  

כננו כך שלכל אחת ות החצרותארבע 

מייצגות  כמכלולאופי משלה וכולן 

ני נוקשה ולא אבעל אופי אורב קומפלקס

החצרות נוף הפונה אל  לכל. פרבר ירוק

. עבר המרכז הקהילתי ליד הבניין הגבוה

אחת את השנייה  חותכותהחצרות אינן 

.  הבניינים סביבן י"אלא מוגדרות ע

מעוצבת , בכל חצרות המתחם, הקרקע

כהרחבה  ומשמשתבשני מפלסים 

אליה , ציבורית ליחידות המגורים

מתחברים חדרי המדרגות והמעליות של 

ות אינן שימושיות החצר. הבלוקים

 למעבר בין האזורים השונים במתחם

את . אלא לשימוש הדיירים החיים סביבן

החצרות מחפים לוחות ריצוף שניתן 

התצורות  שללהרגיש בעוצמת עיצובן 

 כאשר החצרות מועטות באנשים, השונות

  .)23.גאיור (

  

  
  

של כל המבנים ) סקר מבנים( פרטניהוקדש פרק שלם לתיאור , המשמעויותת יכער זה של בשלב

  : לפי הסדר הבא, והנוף הקיימים המתחם

  כל בנין בפני עצמו –המגורים  בנייני

  הפנאי וגן הילדים מרכז

  הקהילתי המרכז

  המסחר אזורי

  .החצרותפירוט יסודי של ארבע  –הנוף החיצוני  עיצוב

  

  :הבאיםהקריטריונים  י"המגורים נסקרו עפ בנייני

  הבניין תאור

  החיצוניים של המבנה החלקים

  )ציבוריים סמי(המשותפים במבנה  החלקים

  )הדירות(הפנימיות  היחידות

  .המיוחדת של הבניין במתחם והמשמעות

  פיתוח הנוף הגיאומטרי : 23.איור ג
  (Supplementary Planning Document 2007מתוך(

Figure C.23:  Geometrical landscape development 
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  השימור של הגולדן לן סטרטגייתא 2.1.3.3  .ג 

  

לעבודות הנעשות  של הנחיות ברורות ומחייבות מסגרתלקומפלקס השימור נועדה לספק  תוכנית

 המעשיתהקווים המנחים ביחד עם הייעוץ וההכוונה . ואשר אינן פוגעות באופיו ובערכים שבו וב

כולל תכנית עקבית ושקולה לתיקונים , מידע יום יומי על הנעשה במתחם ,למעשה, מספקים

התכנית . לבניינים והן לעיצוב הנוףהן ונוהל מסודר לתיעוד שינויים  ותחזוקה שוטפת חוזרים

יוזמות נוספות , עם זאת הצורך י"עפ ולשדרגממליצה לבצע סקירה תקופתית של הקווים המנחים 

  :הינן ,שבשלב זה אינן מחייבות, יוזמות אילו. במסגרת הרחבת תכנית השימור היכלליכולות ל

  

מאז השלמתו של , הפיכים ובלתי הפיכים, לא מעט שינויים שנעשולמרות  - מורשת דירות

שינוי או  הדירה שלא בוצע ב" (מורשת דירת"הרעיון של . אותנטיות נשארומספר דירות , המתחם

 דירת" . רמרכיב רלוונטי באסטרטגיית השימו הוא) שינוי קטן שניתן להחזירו למקור בהשחל 

שלמה וסופית של  דוגמא .מידת אותנטיות מספקש" מייצג שימור"לספק  יכולה, כזו" מורשת

  .ילשימוש עתיד חשובים מקורותיחידות נבחרות במתחם יהוו 

החיצוני הכולל גם את  והנוףשיהיה תיעוד של כל הבניינים , לשימור חיוני -  מבנים תיעוד

  .השינויים

ארכיון מקיף ונגיש לחומר  י"עשימור יעילה צריכה להיות נתמכת  אסטרטגית - מידע ארכיון

צילומים , כתובים חומריםהכנת המסמך לקווים המנחים זיהה אוסף של . ולחומר תעודי היסטורי

  .וחשוב לשמרם 1952ותשריטים של הגולדן לן מאז 

בהיבטים החברתיים  הגולדן לן תופס מקום מיוחד, לעילהמחקר  כמו - "מסופרת" היסטוריה

 סיפוריםהערכה ל יהיה בחיזוק ובפיתוחשל המתחם  נכוןמור המפתח לשי. ההיסטוריים שלו

  .החשובים האלה

תערוכת קבע היסטורית על הקומפלקס ותערוכות מתחלפות העוסקות בנושאים  – תערוכות

על מנת להדגים מכלול נושאים ) נוף וכדו, מבנה(הצגת אחד המרכיבים : שונים הקשורים בו כגון

  . העשויים לתרום לציבור הרחב

  

חומר היסטורי על התפתחות הגולדן לן ועל  לספקשורה של פרטים ומוסדות היכולים   ישנה

באופן פוטנציאלי לספק מידע שיתרום למשמעות  שקרו במהלך השנים  אלה יכולים השינויים

 heritage“כל זה יחזק את ה, חברתית והיסטורית, מבחינה אדריכלית המתחםהמיוחדת של 

asset“ ( שחיו במתחם או פעלו  שסופרו על ידי  דמויות במיוחד סיפורים . ובעתידשל המתחם עתה

  . בו

  
  השימור ליישום הנחיות 2.1.3.4  .ג
  

במהלך השנים ואשר גרמו  במתחםשהתרחשו , כתגובה לשינויים וליישום השימור בא ההנחיות

, על המגוון הרב של פרטי הבניין בהסתמך. לפגיעה משמעותית באופיו של המתחם ובמרכיביו

סכימה אקטואלית צריכה  כל.  כדוגמאות להמחשה בלבד ניתנותבפרק זה  המצורפותההנחיות 

ולקחת בחשבון את כלל המשמעויות , לה ובכל מצב נתון הייחודיתלהתפתח בתוך הסביבה 

  .אליההאדריכליות הקשורות 

אתר ורישום ספציפי ביחד עם התיאור , ירהחק, לתעד כל פעולה הנעשית בשטח ולציין תאריך יש

  .עתידית להתייחסותכל זאת יש לשמור בתיקייה . הרלוונטי
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  :הבאים הנושאיםהפרק עוסק בהנחיות הפרקטיות המתמודדות עם  המשך

, שירות הנראה לעין: קטגוריות 3 י"נעשה עפ השירות השונים נושאיעם  התמודדות  .א

אסטרטגית  לקבוע מעודדתשאים אילו העירייה  בנו. (לעין ותאורה נראהשירות שאינו 

פתרון מתאים  לקבוע, בנוסף. ופרטים עיצוביםתחזוקה מתחמית במטרה לספק פתרונות 

פתרונות לכל אותם נושאי שירות  מתןלכבלי הטלוויזיה וליזום תכניות שמאפשרות 

  .נוספים העלולים לגרום נזק בהתערבות לא נכונה

, החזיתות :מרכיבי המתחם כגון דקורציה של-ורה ריםחומלתיקון פרטניות  הנחיות  .ב

  . כדופתוחים וההמעברים , המרפסות ,הגגות

אלמנטים , שלטי הכוונה, תמרורים: החיצוני הכולל הנוףלעיצוב פרטניות  הנחיות  .ג

 .באופן כוללני או פרטני ועודצמחייה  , וחומרים

  

  מנחים לניהול המתחם קווים  2.1.3.5  .ג
   

הנדרשים לפני כל פעולה של תכנון או  הרשמייםמציגה את הנהלים , השימור של הגולדן לן תכנית

  .  LBC-Listed Building Consent –תוספות לבניינים רשומים לשימור 

הבניינים והנוף באופן מפורט ונכתבו  נסקרו, שזוהו אותם ערכים המייחדים את המתחם לאחר

בבניינים (כל הצעה לתוספת או לשינוי במתחם  . לניהולוהתאפשר לכתוב מדריך , המסקנות

 בגלל LBCייב בהערכה ובאישור ושדרוג או תיקון מח, שינוי בתחזוקה או )ובעיצוב הנוף החיצוני

את רמות ההתערבות  המסווג" התנועה רמזור"נכתב בשיטת  המסמך. בערכים  הפגיעה פוטנציאל

  :צבעי התמרור י"הנדרשות עפ

משפיעות על  שאינןעבודות  – שאינן מצריכות התערבות העירייה עבודות  תןלאו ירוק צבע

עבודות לא פולשניות : דוגמא לעבודות כאלה. LBCשל האתר ולכן אינן מצריכות אישור  ערכיםה

טיפול בלבנים וחומרי מליטה תחת נוהל מאושר , תחזוקת הבטון החשוף, ניקוי חלונות: הכוללות

  . וכדו

עבודות שלא ניתן  – LBCעבודות שצריכות לעבור בדיקה לגבי הצורך באישור  לאותן צהוב צבע

האם התוצאה תהייה הפיכה ומה , המתחם על ערכיההשפעה  אם תהיה להןבוודאות  לקבוע

צביעה מחדש של : לצורך קביעה יש צורך במידע נוסף לדוגמא .ביטויה על החיצוניות של המבנים

  . ל המרפסות או המדרגותקטע מחיפוי הצבוע בצבע מקורי ש

שבאופן ברור משפיעות על , עבודותכל אותן  – LBCעבודות שצריכות אישור  לאותן אדום צבע

על מנת שיבחן ויוחלט עד כמה ההשפעה עלולה  וזאת  spacial interest - אופיו של המתחם ועל ה

  . במקרים מסוימים צריך ללוות את האישור היתר נוסף. להזיק

השפעה  בוודאותלעבודות אילו כמעט  – לאשרןעבודות שקיים סיכוי נמוך  לאותן שחור צבע

ההבדל בין . LBC אישורשל המתחם ולכן לא יבוצעו ללא  “special interest” -מזיקה על ה

מקוריים  "self finished"בזה שהמסלול השחור עוסק בעיצוב פרטים , המסלול השחור לאדום

  ).מצב דוגמא בטבלא למטה(סבירות שהבקשה לשינוי לא תאושר  ולכן מחייב בדיקה מחמירה עם

  

  .כחול בצבעניתנות הערות מנחות , אחת מקטגוריות הצבעים בכל
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  הדרכה  דוגמא  מסלול

עבודות לא : ניקיון כללי הכוללות עבודות ירוק

ואשר אינן אמורות לגרום נזק  פולשניות

עבודות , ניקוי חלונות. או שינוי לחומרים

אמורות לתחזק את הבטון החשוף  אשר

אותו דבר לגבי הטיפול , תחת נוהל ידוע

צבע חומרי  התאמתבלבנים תוך 

 .טקסטורות וגומחות, המליטה

 

להתנסות , ניקיון חייבות להיבדק מתודות

כאשר מוצר חדש או , בכל מקרה. ולהירשם

חייבים לעשות , מתודה חדשה מיושמים

ים בשביל להיות בטוח מקומיותבדיקות 

שהמתודה המוצעת משיגה את התוצאה 

לגבי . (בה השימושהמבוקשת לפני התחלת 

המדריך מפנה לסעיף , הטיפול בחומרים

לתקון  הנכונה פרקטיקה"אחר העוסק ב

 ".ציותאדקור חומרים ורה

גרפיטי כאשר ישנו נזק לזיגוג או  הסרת 

 . דקורטיבילמשטח 

 

, בהם הנזק אינו בר תיקון מקומי במקרים

בטרם תעשה כל , לייעוץ מקצועי לפנותיש 

 .עבודת הסרה

מחדש של קטע מהחיפוי הצבוע  צביעה צהוב

 .המרפסות או המדרגות שלבצבע מקורי 

החיפויים של המרפסות והמדרגות  צביעת

החזרת האור לחדרים  אתמשפרים 

ההתייחסות לצבע הבודד צריכה . הסמוכים

יש להימנע . המתחםלהיות בהקשר של כל 

גוון /באופן מוחלט משימוש חד פעמי בסוג

 .תואם את המקובל שאינושל צבע  

ניקיון או הסרת , תחזוקה מקומית כל 

זיגוג , עבודות לבנים, חשוף מבטוןגרפיטי 

שאינם , או משטחי חומרים אחרים

 ושהאחדותגורמים נזק לבסיס 

 .הויזואלית של המשטח אינה נפגעת

לא יגרום לשינוי  להבטיח שהתיקון יש

אם . של מראה המשטח והצבעהטקסטורה 

ישנו ספק בהצלחה של כל פעולת ניקיון או 

ליצור קשר עם איש  צריך, פעולת תיקון

 . מקצוע

שינוי לבטון החשוף או טיפול  כל אדום

וטקסטורה  לצבעבמשטחים בנוגע 

 .הקשורים לבטון החשוף והצבוע

 י"ע" בדומה דומה"קון של ימת חוץ

כל פעולה פולשנית או שינוי קבוע , מחהמו

 LBCלבטון החשוף ידרוש אישור 

קירות , שינוי למכלול קירות הזכוכית כל 

 .ודלתות חלונות, המסך

שינוי באלמנטים אילו מחייבים אישור  כל

LBC 

הזזה ועיצוב מחדש של , שינוי, החלפה 

הכיסוי , האנכיים השירותצינורות 

הפרטים וכל מה שקשור לתיקון , שלהם

 .מי גשם וכדו צינורותותמיכה הכוללים 

" בדומה דומה"החלפה של /מתיקון חוץ

כל , מפלטת הצבעים המאושרת וצביעה

 LBCשאר ההצעות דורשות אישור 

 “self finished”של פרטים  עיצוב שחור

 .או משטחים מקוריים מקוריים

 הוא “self finished”ם בחומרי השימוש

אחד מהאלמנטים המגדירים את אופיו של 

המתחם וכל עבודה בחומרים אלו יש בה 

על המראה של הבניינים ועל  להשפיעכדי 

 של special architectural interest - ה

 .המתחם
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צביעה של הבטון החשוף או כל /שיפוץ

סביר להניח  אחר “self finished”חומר

 .    סיבותשלא יאושרו בכל הנ

יאושר כל כיסוי  שלאגבוהה מאוד   סבירות . “self finished”של כל אלמנט  כיסוי 

אינו עוקב אחר האופי  וזהכזה מאחר  

והביטוי הסטרוקטורלי של העיצוב 

 . המקורי

סגירה קבועה או זמנית בקומות הגג  כל 

 הקרקעאו קומות 

לכך יכולות לכלול את הבנייה של  דוגמאות

 .האשפהחדרי 

כבלים , של צלחות לווין התקנה 

אנטנת טלוויזיה או התקנת כל , ומקשרים

 .שירות אחר כולל יחידות מיזוג

להתקנות כאלה המתבססות על  אישור

בקשה . הסיכויים שידחו רוב, פתרון אישי

אולי (להתקנת צלחת לווין קהילתית 

והמראה  המיקוםכאשר ) הכוונה לבניין

ל הגגות והאופי אינו משפיע על הנוף ש

 בשבילהכללי של האתר ייחקר במלואו 

 .למנוע את הסיכון להשפעות נוספות

  

מתוך (בעבודות הקשורות למבני מגורים " מסלול הרמזור"הדגמה ל: 5טבלה 

 )המסמך

Table 5: Demonstration of the Traffic Light Route in works related to  

 residential buildings(taken from the document)  

  

הקיימות במתחם ולכן  האפשרויותהשימור אינה יכולה למצות את מכלול  תכנית

הנהלת המתחם התחייבה לקחת בחשבון את ההשפעה על מכלול  כיציינו רכיה וע

, אם צריך, האחריות למצוא יעוץ מקצועי, ובנוסף עבודותהערכים בטרם יבוצעו 

  :טלת עלמו

עבור  –) מבנה הציבור אומסחרי , מגורים(השוכרים והמשתמשים , הדיירים* 

  .אותן עבודות הנכללות תחת חוזה השכירות

אך , חוזי השכירות לתחוםהנהלת המתחם עבור אותן עבודות הנכללות מחוץ * 

  .בגבולות הרשימה לשימור

  .ימה לשימורהרש בגבולותבעלי המקרקעין עבור אותן עבודות שבבעלותם * 

 אשר LBC -אם ה לבדוקמחויבים  –אנשים אשר אחראים על ביצוע העבודות * 

  .את אותן עבודות

  

במיוחד , של עיצוב המתחם והמבנים המקוריותעבודות תחזוקה חייבות להכליל את הכוונות  כל

. like for like –בצבע ירוק הכוללות החלפה של אלמנטים באלמנטים דומים  הכלולותעבודות ה

עיצוב וחומרים הוחלפו מהמקור בזמן הרישום וזו ההזדמנות להחזיר  אלמנט, מקרים בכמה

  .שניתן היכן" יותר אותנטי מצב"ל אותם

  : הבאיםהנושאים  י"מציע הנחיות לשינוי עפ המסמך
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  )מובאת דוגמא להלן. (פרטיות וטרסות מרפסות, פנים, חלקים משותפים, חוץ: בלוק המגורים

  .חוץ ופנים: נאי וגן הילדיםמרכז הפ* 

  .חוץ ופנים: מרכז קהילתי* 

  .חוץ ופנים: מבנים מסחריים* 

  עיצוב הנוף*

  

  

  סיכום 2.1.4  .ג

  

, את מכלול הנושאים העוסקים בו לכסות בקשה, הגולדן לן קומפלקסהשימור הנסקרת ל תכנית

יישום מעשה : פרקטיתוהן מבחינה . וכדומשמעויות , היסטוריה, תחיקה: תתיאורטיהן מבחינה 

  . ובמבט לעתיד יום יומיהשימור ה

ההסברה המקיפה אודות , לרבות נציגי הדיירים, המסמךכתיבת ב קשוריםהגורמים ה שיתוף

להעלאת המודעות בצורך  שיתרוםדיאלוג  מאפשרים, לביצועוהשימור הפיסי וההנחיות הברורות 

  .הבאות שניםשל המתחם ב" קיימותו"לשימור ול

, במתחם מגורים דינאמי חשף תהליך שימור מוצלח המתנהל, שנסקר בפרק זה בעבודההחומר 

 ובשימור העוסקיםהסברה פרטנית על הנהלים  ניתנהבדרך זו . של פירוק המתחם למרכיביובאופן 

  .ועל הפרקטיקה בכל שלביה

לקיים את השימור בדרך  שנועדו מעשיים רעיונות ניתן היה לקבל מהמסמך, לכל אלה בנוסף

עתה לאמץ אסטרטגית  ניתן מתוך הידע הנלמד. ארכיון מידע ועוד, "ת מורשתדיר: "ייחודית כגון

  .מתחם קיראון  התואמת בעקרונותיה את מטרות השימור של  שימור
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  כרזת התערוכה : 24.איור ג

  )Wagner-Conzelmann 2007מתוך (

Figure C.24:  The exhibition poster 

  ורתייםחברתיים וביק, אדריכלים היבטים – ברלין Hansaviertel 2.2  .ג
  

והשפעתו על תכנון  ,נעשתה בזכות הסיפור המעניין העומד מאחורי הקמתו, הבחירה ברובע האנזה

אפיינו את המבוי ש, תכנון הרובע לווה בקשת רחבה של סוגיות ודיונים. השכונות לדוגמא בישראל

תהליך תכנון הרובע , למעשה. לאחר מלחמת העולם השנייה, התכנון האורבאני הסתום אליו הגיע

מייצגים את השבר האידיאולוגי בין תפיסת העולם שבקשה לקדם , והתוצאות העומדות מאחוריו

לבין , Le Corbusierובראשם  CIAMאת אמנת אתונה ויצגוה האדריכלים הוותיקים של 

האדם "בהם  ה בחזרה ליצירת מקומותהאמינו ואשר  Team10האדריכלים הצעירים שייסדו את 

בהן הוא  על מגוון הקהילות והמסורות (Smithson, 1968)" יכול לממש את מה שברצונו להיות

 . חי

  
  מבוא 2.2.1  .ג
  

 Interbau -ה הבניה הבין לאומית תערוכת

הייתה ) 24.גאיור ( 1957בשנת  בברלין

אירוע התצוגה החשוב ביותר בגרמניה 

אדריכלים  53 שלהשתתפותם . 50 -בשנות ה

 ,Alvar Alto, Le Corbusier: חשובים כגון

Walter Gropius, A. Jacobsen, Oscar 

Niemeyer  Hans Schroun ועמם 

, ברזיל, אדריכלים נוספים מאוסטריה

אלכסנדר ( ישראל, צרפת, אנגליה, דנמרק

 ב"ארה, שוויץ, שוודיה, יטליהא ,)קליין

במהלך שלושת , ומערב גרמניה הביאה

  .מיליון מבקרים 1.37 הצגתהחודשי 

  

יציב של  הבלתיחשפה את מצבה  1951 שנת

שנתיים לאחר ייסודה של , ברלין המערבית

 נרחביםבעוד שחלקים . מערב גרמניה

חגגה ברלין , משטחה היו עדיין הרוסים

את מזרח העיר כבירתה של מזרח  קבעהובכך  סטליןהמזרחית את הנחת אבן הפינה לשדרות 

תשומת לב  בנושא הבנייה בניסיון להשיג לטפלכתגובת נגד למזרח החל הסנאט . גרמניה

אך גם הן לא , ובדרמשטט הועברו לברלין בהנוברשתוכננו , שתי תערוכות בנייה. בינלאומית

  Interbau - כך הוחלט על תערוכת בנייה בינלאומית ה בעקבות. הצליחו לזכות בחשיפה בינלאומית

  . 1951בנובמבר  שמיתשהוכרזה ר בברלין

  

שהיא  תוךבנושא בינוי ערים   מובילה תפקיד אמורה לקבל על עצמ הייתה Interbau - ה תערוכת

. של מזרח גרמניה וביטויה בבניית שדרות סטלין הפשיסטיתפוליטי כנגד המדיניות  כלימשמשת 

הזכירו את תחלואי , עם הבנייה הצפופה והבתים הטוריים 19 - ההעיר הישנה של המאה , מנגד
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 המעברסמלה יותר מכל את  , אמנת אתונה י"עפ והירוקה המבוזרתתכנון העיר . הכרך הגדול

  . י חזון המתכננים"עפ רה הדמוקרטיתלחב

  

אשר , CIAMבמפגשי  שעלו בעולםהמחלוקות בנושא בינוי ערים התגלעו מתחילת העבודה  כבר

על פני שטח  החדשה שנבנתה התכנית ,בעקבות כך .שיח המקומי שהוביל לפשרותאל תוך ה חלחלו

 -city- in” -רעיוןכביטוי ל ירוקיםים בשטחים ייחידות דיור סוציאל 1256  עםדונם  250 -של כ

the- park219“ עבר , ערים ועוד בטרם נפתחה התערוכה בבינויהצהרה חדשה שום הולידה עמה  לא

  . אליוהתערוכה שנלוותה  -" המחר עיר" אל) הרובע הבנוי( Interbau - של ה תיאהפרוגרמ תוכנו

  

  ההיסטורי בקונטקסט המקומי בטההי 2.2.2  .ג

  

  .1951החל לאחר ההכרזה על התערוכה בסוף , סביב הקמתו של הרובע האדריכלי השיח

 Albert Wischek ,דף חדש פותחת ברלין"": החדשה העיר"הדגיש את חשיבות , אחד ממארגניה .

ההתפתחות  שלביעל כל , תקופה ובשום מקום לא ניתן היה עד היום להראות בניית עיר שוםב

ליצור  המטרהתכנון ומשרתת רק את , למעשה, כנושא של תערוכה המשקפת, הייחודיים שלה

. את הקיים המציגהעיר החדשה אינה תערוכה המציינת היסטוריות או יריד . ערכים קבועים

  . 220..."אנשים אלפיאשר מטרתו היא עיר מוכנה שתהפוך למולדת של , מדובר בתהליך פעיל

יהיו , שיוצגו בתערוכה והבניינים שיבנו בה תכניםכי ה שציינהתה זו ייה, המחשבותבין יתר 

  .תושביה לטובתשייכים לבנייה החדשה של מערב ברלין וינוצלו 

  

 עיר"וניתן היה להבין כי מדובר בתכנון של , באופן ברור נוסחהלא  בתחרות העירונית הסכימה

. לרובע טירגרטן וצמודהמוקפת בפארקים ירוקים , מסעדות וכדו, גני ילדים, עם חנויות, "קטנה

שאפו מתכנני התערוכה , הרובע בבחירת.  כמקום האידיאלי לתערוכה, עלה רובע האנזה, בשלב זה

. מרחבשליטה על של גם בהיבט  הומזרח ברלין בנושא שחזור הבנייה בין מערב עימותליצור 

עיר הבירה של מזרח גרמניה ב ,סטליןבשדרות תחילתו הציר המרכזי ש שלהרובע היה המשכו 

 Unter denלאורך רחוב  ומשם Schlossplatzהארמון  לכוון Alexanderplatzכיכר ב המשכו

Linden לשער  עדBrandenburg Tor .יצרה את שדרות , הארכה של ציר זה לכוון מערב

Charlottenburger Chaussee  , רובע האנזה שכןשבחלקה הצפוני.  

  

 האדריכלות אל מולשל שדרות סטלין הפשיסטים הייתה להעמיד את המבנים  ההמטר, כאמור

הציעו מתכנני התערוכה להקים את ביתני , לחזק רעיון זה בשביל. של העולם המערבי החופשית

 לשער Ernst Reuter Platzכציר מכיכר , "האומות רחוב" שיקראהמדינות הזרות ברחוב 

Brandenburg Tor – ברליןלפי מזרח כהצהרה גלויה כ .  

  

                                                 
219  Castillio,2007  
220 Wagner-Conzelmann, 2007  
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  בתחרות התכנית הזוכה) 1953: (25.איור ג

  )Wagner-Conzelmann 2007מתוך (
Figure C.25:  (1953) The winning plan in the 

competition 

בעלי  162-הרובע היה מחולק ל. הייתה סביב נושא הבעלויות, בהקמת הרובע הבעיות אחת

חוק בדבר הפקעת  הצעת. 221להעמיד את רכושם הפרטי לתערוכה, היו אמורים אשרקרקעות 

הפנייה אל הבעלים , אולםו 1953הסנאט כבר בשנת  י"השטח הייתה אחת האפשרויות שהועלתה ע

האירועים שהתרחשו  את ההזכיר, את אדמתם תחת לחץ ממשלתי אותם למכור שכנעמנת לעל 

לאחר עליית  שגורשהקהילה גדולה של יהודים  בו התגוררהכאשר  1938ברובע החל משנת 

שבתיהם נהרסו , גרמניםעמדו לרשותם של דיירי משנה הו של היהודים דירותיהם. השלטון הנאצי

מאדמותיהם ברובע האנזה  היהודיםבנושא נישול  ההתנהלות". יךעקב הבינוי המסיבי של הרי

במחלוקת שבשנות החמישים נכרך  שנויהיה נושא , סוציאליזם בניגוד לחוק-בתקופת הנציונל

  .222סביבו קשר של שתיקה

  

  קביעת אופייה של השכונה 2.2.3  .ג

  

 פרסם הסנאט הודעה לציבור על תחרות רעיונות כללית לשיקום רובע האנזה בברלין ה 1953 ביוני

Interbau -  בתנאי התחרות הכלליים צוין כי יש ". המחר עיר"וזאת במקביל לתערוכת הבנייה

ולקחת בחשבון את הקרבה  רוח הבנייה החדשה י"עפלהפוך את רובע האנזה לאזור מגורים 

יש להכליל מרחבי פנאי פרטיים באופן שיאפשר את תחזוקתם , בנוסף. חודילטירגרטן כנתון יי

בנושא מבני הציבור . ורחוב זה קשור לתחבורה הכללית מאחר Altonearשינוי ברחוב  לבצעולא 

להקצות מקום לשתי כנסיות ושני בתי ספר מאחר ואלה היו קיימים ברובע  המגישיםנתבקשו 

ניתנה אפשרות לערוך שינויים או לבטל לחלוטין את הפרצלציה , ניתאמבחינה אורב. הישןהאנזה 

  . הישנה

   

  Gerhard Jobst &  Willi  Kreuer  

ערים  מתכנניאדריכלים ו

של ברלין הטכנית  מהאוניברסיטה

 Wilhelm .בשיתוף פעולה עם האדר

Schliesser  הראשון בפרסיחדיו  זכו 

תכניתם אופיינה בשני . )25.גאיור (

העמדת שני בניינים  י"מפרצים שנוצרו ע

 ובכך Altonearקומות על רחוב    10בני 

 עדאפשרו לרובע טירגרטן לזרום פנימה 

הזוכים  ולקיח, למעשה. לאזור המגורים

את רובע האנזה לשני מתחמי מגורים 

כי  הדגיש Jobst. בירק הטבוליםשקטים 

היחס ההדדי בין הבניינים היה 

                                                 
221  Wagner-Conzelmann, 2007  
 Hansעלה הנושא פעם נוספת לכותרות בעקבות ביטוי פרובוקטיבי של הסנטור הברלינאי לנושאי הבנייה  2001בשנת  222

Stimmann ,לפיה ניסו לבטל את , הערתו" תערובת של שנאת העבר ואמונה בקדמה"שתיאר את הבנייה ברובע האנזה כ
, י העיתונות"התקבלה אמנם ע Interbau-באמצעות ה" חזון סוציאליסטי"כדי לפנות מקום ל, והיהודיתשארית ברלין האזרחית 

  . אך הדיון שהתפתח בעקבותיה דעך במהירות
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זה לזה בפוזיציה טבעית כמו אנשים הפונים איש  ניצבים הבתים": המרכיב החשוב בתכנית

  .  223"רת אומנותהיכן להציב יצי השוקליםלרעהו בעת שיחה או לאנשים 

  

נלהב של השכונה  ותומךשהיה חבר מועצת הבנייה , Hubert Hoffmannהגרמני  האדריכל

ובו דרש להפוך את , "החדשה העיר, תערוכה: "פרסם מאמר בשם, המודרנית המוקפת שטחי ירק

וראה בתכנון  באנגליה New Towns-ל התכוון Hoffmann". האידיאלית שכונה"רובע האנזה ל

 הטיעוניםאחד . להדגים כיצד יחיה האדם בעיר העתיד וכיצד היא תראה  הזדמנויותחלון , הרובע

ניגוד  הדמוקראטיבמאמרו היה הקשר שבין הבנייה העירונית והתוכן הפוליטי שראה בעיקרון 

ריבונות  בשביל ליצור ה בני האדם ודירותיהם היו ניצביםמוחלט לבנייה במזרח שב

  . 224לוטיתאבסו

  

-השיח העולמי ב בהשפעת "השכונתי מרכז"תכנון הרובע עסקו בשאלת הנושאים נוספים שעלו ב

CIAM ,1951בקונגרס השמיני שנערך בשנת ". העיר לב" החייאת באותם השנים בחשיבות שעסק 

הקשר בין בני  לעידוד, Core -ה "עירוני קהילתי מרכז"תכנון הצורך ב הובלט Haddesdon -ב

שכונתי מרכז  הקמתהיו כאלה שראו חשיבות רבה ב, האנזהגם בתכנון רובע . האדם החיים בו

נערכו שינויים בתכנית הנבחרת ליצירת מרכז שכונתי , ואמנם. שיאפשר קיום חיי קהילה תקינים

  . תן היה לזהותהרותה עד כי בקושי נימבהי התכניתבדה יאך בהמשך התהליך א

  

הודיעו כי ישתתפו ש, ובינלאומייםאדריכלים מקומיים  11הוזמנו קות הרבות המחלו עקב

של  החזרתהמשמעויות תוך כדי  המתארלסייע לתכנן את הרובע ולהעניק לתכנית , בתערוכה

  .225"שולט הסדר ולא ההפקרות המערביבחופש של העולם  גם"הזווית הישרה כי 

  

נוספת של  התערבותלתכנון לא מגובש שהצריך , לבסוף ,הביאה של אדריכלים רבים השתתפותם

שילוב מבנים שונים  כגוןכללה שינויים משמעותיים  1955התכנית שעובדה בפברואר . המארגנים

הופרדו  המבנים. ודו קומתיים לצד מבני שיכון ורבי קומותקומתיים הכוללים מבנים חד 

 Walter הנוףאדריכל . טח הגדולמההקשר המרחבי ונותרו כאובייקטים עצמאיים בתוך הש

Rossov , כנית החדשה והדגיש כי הת לגבישהיה חבר בוועדה המתכננת השמיע בקורת נוקבת

הוא קרא להציע . בניית הבניינים סיוםולא רק לאחר  ,שישולבו בתכנון אדריכלי נוף חיוני מאוד

רוקים כיסוד תכנוני של השטחים הי משמעותםתכנית מסגרת לגינון של כל השטח ובכך חיזק את 

למרות . ל"אדריכלי נוף חשובים מקומיים ומחו רשימתהכין , בנוסף. ערך לתכנון התחבורתי שווה

הסופית של הרובע ללא מעורבות של מתכנני  המתארנקבעה תכנית  בנקודת הזמן הזו, מאמציו

  .הנוף

  

                                                 
223  Wagner-Conzelmann, 2007  
224  Wagner-Conzelmann, 2007  
שהמשיך להציג בתכנון את העקרונות , Mart Stamתלמידי של , Jacob Bakemaאחד מהאדריכלים המשתתפים היה 225

ומאוחר יותר , ברוטרדם Opbouw-ההולנדית ה CIAMבקבוצת  De Stijlהמחמירים של הפונקציונליזם בבינוי ערים של 
עקרונות התכנון שלו התאפיינו בקווים ישרים ובשילוב טיפוסי מבנים שונים ובגבהים שונים . Team10מעמודי התווך של 

  .פעל על פי עקרונות אילו, גם במעורבותו בתכנון הרובע. כלפי השניוהעמדתם אחד 
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. מהם לא יושם בעקביות אחדלמקבץ רעיונות שונים שאף , המתאר הסופית הייתה אם כן תכנית"

מבנים שונים ושטחים ירוקים  סוגישילוב של , תוכנן אמנם רובע שאמור היה לכלול בינוי מבוזר

איור ( .226"אידיאל של עיר עם חזון אפילואולם לא ניתן היה להבחין ברעיון מגובש או , נרחבים

  )26.ג

  

  

  

  

  

  .והתגובות לתכנון הרובע ותערוכת הבנייה הביקורות 2.2.4  .ג

  

ב נושא בינוי סבי מסתייגת בביקורתמלווה היה , 1955-1957 השנים בין ,תכנון רובע האנזה

חלק . סותרות בביקורות" המחר עיר" ותערוכת Interbau- התקבלו ה פתיחתהלאחר . הערים

אחרים , הקרקעות בסדריהשינוי  בעקבותראו בהן ביטוי לבעיות הצפות  מהמבקרים המקצועיים

למיזוג האוכלוסייה ויתייחסו למבנה  יובילוש"טיפוסי הבנייה השונים  הכללת רעיוןשיבחו את  

  . 227"ונהולרמתן הכלכלית הש המשפחות

  

 .חסרונותיה היו מקור, בעקבות התערבותם של אדריכלים רבים הרבים שעברה התכנית השינויים

הכללי של  המזכיר Siegfried Giedion. השפרהמיוחד צוין הקשר החלש עם הסביבה ועם נהר ב

מאוד  מודאגים CIAM  אדריכליוטען כי  , 1955פנה לסנטור לבנייה בשנת  אף CIAMשל ארגון 

 :עוד הוסיף כי. ההווהמתכנית הפיתוח של הרובע כיוון שהוא אינו עונה בשום דרך לדרישות 

                                                 
226 Wagner-Conzelmann, 2007  
227 Wagner-Conzelmann, 2007  

  מודל התכנית הסופית של הרובע) 1956: (26.איור ג
  )Wagner-Conzelmann 2007מתוך (

Figure C.26:  (1956) The model for the final plan for the quarter 
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לבנות מחדש את רובע האנזה  כדי, )לסנטור מכוון( מאוד שהכוחות יקרי הערך שכינסת מצער"

יש להציג ברצינות .....לתכנון הלוקה בחסר עצמםלהכפיף את , לפחות לעת עתה, נדרשים שלכם

  . 228"תכנוני במקום כל כך חשוב אסוןאם לא ניתן בכל זאת למנוע , את השאלה

  

, התבטא, UIA(Union International des Architects)  ,Pierre Vagoשל ארגון  הכללי המזכיר

 בחירת"ן והדגיש כי גם כראש הארגון וגם כאדריכל שהשתתף בצוות התכנו 1955בשנת , הואגם 

גם היא העיתונות המקצועית  . "הייתה טובה אולם תכנית המתאר שגויה לחלוטין האדריכלים

חדש לחלוטין ולהציג חומר לימודי  בסיסלהציב את תערוכת הבנייה על  הצטרפה לביקורת ובקשה

 תרבותשל  גנדרנותה" מוכנים מראש פרי  מודליםחדש לכרך הגדול ולאזורי הפיתוח ולא  

בנייה  פלאי"שלא לדבר על . "טכנייםניסויים  או חברתית בבנייה"שימוש לרעה  תוך" מגורים

  . "229יםטרופיים מיובא

  

שה ניסיון נוסף מדוע לא נע שאלה , שפורסמו בעיתונות המקצועית, החברתיות הביקורות אחת

ורת הצטרפו אחרים לביק. העיר מזה עשרות שנים מתכננימשאת נפשם של כל  - לבנות כאן שכונה

על העדר רוח  לחפות הצליחה "מבוססים"וה" זקנים"כי השתתפותם של האדריכלים ה שטענו

אף , המקצועי Baumeiter - עיתון ה. חדשה ואמיתית שנבעה מאי הכללתם של אדריכלים צעירים

הניכר באוסף סוציאלי של בניינים  ,ברובע" עירוני אמיתי מרקם"לא ניתן להבחין ב הקצין וטען כי

  ."ערים קטנות עוזר ליצור קהילות שבהרבהמראה אפילו סימנים של מה  שאינו"

  

במהלכו , התערוכה בביתן  CIAMבמסגרת  דיון Hubert Hoffmann יזם Interbau -ה במהלך

נדחו , "המחר עיר"התכנון של בינוי הערים שהוכרזו בתערוכת  עקרונות. השתתפו נציגי הארגון

חברי . שהופנתה בתערוכה כלפי העיר העוינותמחאה כנגד  שהביעו, )הצעירים(CIAM   חברי י"ע

ודו קומתיים  קומתיים כי צריכת מבנים חד האגרסיבי של העיר וטענו פירוקההארגון בקרו את 

  . לאיבודשל הערים הגדולות הולכת  ניותאושהאורב תפרובינציאלי התחושלגורמת 

  

 האדריכל.  1959שבסיומו התפרק הארגון בשנת , אמירות אלה נאמרו על רקע המשבר החריף

Jacob Bakema , ממייסדיTeam10 ,כי צריך להתייחס לעיצוב הערים לא רק  בביקורתיות טען

מקום בו יוכל האדם היחיד למצוא  כאל"ופנאי אלא  תחבורה, עבודה, מגורים שלכפונקציות 

תכנון שבלית אהפונקציונ ההסתכלות. 230"עם בני אדם אחרים לחיות כדי, מחדש את השמחה

ת בקרב ובמרכז הביקור הייתה, Le Corbusierהרבים של  מאמריוכפי שעלתה ב, העיר

בסימן שלאלה  העמידו" אתונה אמנת"עקרונות הבסיס של . CIAMהאדריכלים הצעירים של   

האידיאולוגי בין הצעירים לוותיקים לכדי  הפערתוך שהם מביאים את , את הרלוונטיות שלה

  . משבר

  

  

                                                 
228  Wagner-Conzelmann, 2007  
שתכנן באותה תקופה את העיר ברזיליה ומבנה המגורים שלו  Oscar Niemeyerהערה זו התייחסה לאדריכל  54. שם עמ 229

  . בגלל מבנה העמודים המיוחד" טירת טרמיטים"ברובע האנזה כונה בפי העם 
230 Wagner-Conzelmann, 2007  
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  "עיר המחר: "כרזה מתוך התערוכה: 27.איור ג
  )Wagner-Conzelmann 2007מתוך (

Figure C.27:  Poster from the exhibition:  The 
City of Tomorrow 

הבניין שתכנן וולטר גרופיוס : 28.איור ג

Walter Gropius  )נעמה ציזר : צילום
2008( 

Figure C.28:  The building designed 
by Walter Gropius 

  

  סיכום 2.2.5  .ג

  

, וותה להשנל) 27.גאיור ( "עיר המחר"ותערוכת  Interbau- התגובות והביקורות שעלו בעקבות ה

מבחינת חברי ארגון . המקצועיהאדריכלי שהחלו להתגבש בעולם  שמשו במה לקולות החדשים

CIAM מזו שהוצגה ב להצגת תפיסת בינוי ערים שונההתערוכה שמשה במה , הצעירים -Interbau 

ניתן היה לראות בתערוכה ציון דרך , כאמור.  Team10הארגון החדש  תאמה את דרכו שלאשר ו

-28.גאיורים ( של בניינים איכותיים אוסף, בשינוי שחל בתפיסת בינוי הערים ובנוסף, משמעותי

הדהדו  Interbau -ה השפעות. מורכבות התכנון העירוניגית בנייה מתקדמת ללא וטכנולו )30.ג

י התכנון הכולל שהעמיד הדור "עפאך " שכונה לדוגמא"בארץ אומצה השיטה של ה. בעולם כולו

  .של המתכננים החדש

  

תת פרק ( שכונות הנבחרותה לבחירתנבחר למבחן ההשוואתי על בסיס הקריטריונים  רובע האנזה

שינוי שחל תרומתו לחשף את , ההיסטורי ותכנונו הפיסי הכולל את סיפורו, המידע על הרובע. )2.ג

  . על תכנון השכונות בישראל תוהשפעבינוי הערים לאחר המלחמה ובאדריכלות וב

  

  

רלין כחלק משיקומה של ב, עולה חשיבותה של השכונה בהיבט ההיסטורי, מתוך הנתונים

אינוונטר של בניינים , עד היום, בהיבט האדריכלי מייצגת השכונה. המערבית לאחר המלחמה

, לצד אלה. איכותיים שיועד לשיכון הציבורי מבלי להתפשר על איכויות אסתטיות וטכנולוגיות

 םמרכיביהעולה כי התכנון האורבאני לא הצליח לייצר שכונה ומקום מוגדר ומובחן וחסרו בו 

המעודד קשרים חברתיים בתוך יים שהיו מיועדים להפוך את מקבץ הבתים למקום הציבור

לא השכילו המתכננים , למרות הצפיפות הנמוכה והשטחים הפתוחים הגדולים, ובנוסף. קהילה

  .למנף את עיצוב הנוף לטובת התושבים

  

צוין מצב השתמרותה מ, למרות השנים שנקפו. שנה להיווסדה 50חגגה השכונה  2007בשנת 

  . על תכניתם המקורית במסגרת תכנית השימור של עיריית ברלין, עד היום, והבניינים שומרים
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  ) 2008 נעמה ציזר :צילום(  Oscar Niemeyerהבניין שתכנן אוסקר נימאייר : 29.איור ג
Figure C.29:  The building designed by Oscar Niemeyer 

 

 Le: תכנון, "דירת מורשת: "מימין, בברלין  Unit'e d'Habitation -ה: 30.איור ג
Corbusier )2008 נעמה ציזר :צילום (  

Figure C.30:  The Unit'e d'Habitation in Berlin, on the right: A heritage 
apartment, designed by Le Corbusier  
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  הישראליתכנוניים בקונטקסט  היבטים-לדוגמא בבאר שבע  השכונה  2.3 .ג
  
  

שכונה "עמד הרצון למצוא את ה ,השוואהמבחן אל מול הצורך בבחירת שכונה ישראלית ל

ל שכונת שעלו במחקר ע משמעויותאת מירב ה שתכיל שכונה -מבחינת תכניה " האידיאלית

את הברוטליזם החדש שיובא לארץ לאחר מלחמת  יצוגה האדריכלי מבטאיששכונה  -קיראון 

  .העולם השנייה

  

 עלו, בכל הנוגע לתקופה זו. פרסומים וידע הקיים בתחום, מאמריםנעשה על בסיס  השכונה איתור

והשכונה  באר שבעב' ושכונה ה בחיפה רמת הדר, בתל אביב רמת אביב: מיד השכונות לדוגמא

שכונות אלה היו שכונות מפנה שסמלו יותר מכל את המעבר . הניסיונית של גליקסון בקרית גת

על שאר  כונה בבאר שבע בלטההש. אף אחת מהשכונות לא הוכרזה עדין לשימור. לתכנון הכולל

מההיבט ההיסטורי היא מייצגת את הרוח החדשה . 231ובמצב השתמרותה בערכיה השכונות

בהיבט החברתי נמצאו בה . ובבנין הערים שיובא ארצה לאחר מלחמת העולם השנייהבאדריכלות 

ואף הייתה ) במרקם השטיח(כל הסממנים של התכנון הכולל וסכמות מגורים שעודדו יחסי שכנות 

בהיבט האורבאני השכונה היוותה נקודת מפנה ". בית הגדל"כוונה ראשונית ליישום רעיון ה

ני שלא היה כמותו בתכנון השיכון הציבורי אתו של התכנון האורבחודיוימשמעותית בזכות י

ערכיה האדריכליים גם הם בולטים על רקע בניית המגורים בתקופה זו ונחשבים נחשוניים . ובכלל

 Le- ו  (Team 10)השכונה מייצגת אינוונטר מבנים בהשפעת הברוטליזם החדש - לזמנם 

Corbusier יבורי בשנות השישים במקומות נוספים בארץהשפיעו על אדריכלות השיכון הצש.   

  

ולפני מלחמת ששת (בנוסף לשכונות לדוגמא נבדקו שכונות ומתחמים נוספים שנבנו בשנים אלו 

י האדריכל דוד רזניק ונבנו בין השנים "שתוכננו ע, שיכוני הגשר בקריית יובל, לדוגמא).  הימים

שכונת מעוז אביב : שכונות נוספות שנבדקו. בהם מודגמים ערכים אדריכליים בולטים 1961-1963

יעקב רכטר ומשה זרחי בה מודגם התכנון החברתי ושכונת אלי כהן ,שתכננו זאב רכטר) 1955(

מעוררות אסוציאציות רגיונליות מבלי להכיל "בכפר סבא שתכננו אורה ויעקב יער ה) 1965(

, טוב אך מבחינות רבות מצב השתמרותן של השכונות). 1990, אלחנני("אלמנטים מזרחיים

  .השכונה בבאר שבע נחנה בערכים רבים יותר ולכן נבחרה כמתמודדת ראויה למבחן ההשוואתי

  
  מבוא 2.3.1 .ג 

  

 עמדשבראשו , צוות מתכננים י"שהוכן ע, מחקר ח"קבל לידיו אגף השיכון דו, 1958 בספטמבר

את הערך החשוב , החברתינקודת המוצא של המחקר ראתה בהיבט . 232האדריכל אברהם יסקי

, לפיתוח הכלכלי והסביבתי המבנימחבריו טענו כי חוסר התיאום בין המרכיב . ביותר ביצירתו

טומן בחובו סכנות רבות העלולות , אוכלוסין לפיזורהתכנית  י"עפ, המאפיין את השיכונים שנבנו

הבנייה ורמת נבדקו טיפוסי , כמו כן. העולים בקרבלגרום לקרע חברתי ותחושות קיפוח 

                                                 
בהן תוספות , אך עדין גבוה בהשוואה למצב ההשתמרות של השכונות האחרות שנבדקו, מצב השתמרות השכונה אינו טוב 231

 .תחזוקה לקויה פגעו ברמת האותנטיות שלהןבנייה ו
י הברונית דה רוטשילד "ע 1957שהוקמה בסוף , ח הוכן בתמיכת הקרן למחקר בעיות שיכוני העולים בישראל"הדו232

המתאמים , הצוות שעסק בו קבל הנחיה להכין שלושה ארבעה טיפוסי בנייה הניתנים להרחבה. ובשיתוף משרד העבודה
כל זאת על רקע הפקת הלקחים מהבנייה . דהוי ארץ שונים ומחירם מותאם לתקציב משרד העבלדרישות האקלים בחבל

  )2007, רוטברד(המהירה והזולה של תחילת שנות החמישים 
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, דווקא, הציבורי אינו טמון השיכוןבתוכם וניכר היה כי הפתרון לבעיית  הדייריםהשתלבותם של  

המאפשר מתן שטחים פרטיים לכל דירה  בנייןבטיפוס  אלא" בלוק"בבנייה מתועשת של ה

בישיבה בה הגיש  שנכחה, מייסדת הקרן, רוטשילד-בת שבע דה. 233ומאפשר הרחבתה בעתיד

שלמה  שכונה"לבנות  אלא" הגדל הבית"בקשה לא להסתפק בדוגמאות של , ח"ת הדוהצוות א

  .234)2007רוטברד ( "לדוגמא

  

ובאר  הדררמת , שהוקמו ברמת אביב שהוטבע לשלוש השכונות החדשות, "אלדוגמ שכונה" השם

בשכונות שהיו  מדוברניתן להניח כי , מחד. לתופעה ולמטרותיה ספק הסבר חד משמעימלא , שבע

ניתן להבין , מאידךאך  טיפוסמעין אב  -אמורות לשמש דוגמא לשכונות האחרות שיבנו אחריהן 

שבאו להדגים תכנון של סביבות מגורים , רבותאחדות מני , "לשכונות דוגמאות"כי היו אלה 

אפשר לקבוע כי שתי הפרשנויות נמצאו , במבט היסטורי לאחור. 235בעלות מרכיבים ייחודים

  .כנכונות בחלקן

  

 בנייהבא לתאר מבצע של , "לדוגמא השכונה"השם , הרשמיות של משרד השיכון ההצהרות י"עפ

רעיונות בלתי  בחינתהמבצע הייתה  כוונת". 1958אותה יזם משרד השיכון בשנת , ניסיונית

ונית רעיון הבנייה הניסי. המשרד י"עצוות אדריכלים שמונה  י"ע, שגרתיים בתכנון בתי מגורים

  . 236והאינטרבא - שנות החמישים בתחילתשנערך בברלין המערבית , הושפע ממבצע דומה

  

נתפס כשכונות , לאחר כעשור של בנייה זולה להמונים, של השכונות לדוגמא יעודן, ואומנם

 התכניםמהם , כיצד מתכננים שכונה, בצורה ניסיונית, שאמורות היו להדגים, "תיקון"

, העולמיהושפעו מהשיח , מטרות אילו. שלה וכיצד היא מותאמת לסביבתה םהפרוגרמאתי

  .Team10נחנך ארגון הבן  תלוהתפרק הארגון ועל  שבסופו  CIAM-שהתנהל ב

  

עמד  בראשם 237כלל ששה משרדי אדריכלים, לתכנון השכונה לדוגמא בבאר שבע שהתגבש הצוות

כי הצוות יקבל לידיו סמכויות רחבות הוחלט , שהצטבר הניסיוןלאור . האדריכל אברהם יסקי

ועבודתו תתפרס הן על תכנית המתאר והבינוי של השכונה והן על  אביבתנו ברמת ייותר מאילו שנ

  :238נגזרו שלוש מטרות על לתכנון, מתוך כך. השוניםתכנון הבניינים 

לי של העיר אך בעל אאינטגר כחלק" שכונה"הערכית של המושג  המשמעות הרחבת .1

 השכונהמציאת קנה המידה הנכון לסביבה בכל מרכיבי , ובנוסף ,ואופי מובחנים ייחודיות

בין  לשלבהתכנון אמור היה . המרכז השכונתי וכדו, השבילים, הכבישים, החל מהדירה

  .כל המרכיבים לכדי מערכת פיסית מגובשת

                                                 
  . צמוד הקרקע עולה כאן לראשונה, מודל בית הפטיו233
. וקבל את ההצעה בהתלהבות Interbau-חזר לא מכבר מהסיור שערך בתערוכת הבנייה ה, ל משרד השיכון"מנכ, דוד טנה234

  .ברמת הדר ובבאר שבע, ברמת אביב: שלוש שכונות חדשות הוקמו
 - עולה כי לאחר שהוחלט לחזור על הניסיון שבוצע ברמת אביב ,  בו לקחו חלק ממתכנני השכונות, בדיון בנושא מגורים235

אלא לייצר סביבה הומוגנית שכלל " דוגמאות"המסקנה הראשונה שעלתה היא שהאדריכלים אינם רוצים לעסוק ב, בבאר שבע
. זה בסיס ההבדל בין הגישות התכנוניות של שתי השכונות. משמעותיושהקומפלקס בכללותו יהיה , לא יכירו בה מי עשה מה

  א"ת, 1973והארכיטקטים יולי נרים 'אגודת האינג" אדריכלות", "שכונות מגורים: דיון על הנושא: "מתוך
   1968שרשבסקי , הירש236
. א: משרדים המשתתפיםה. בתכנון השכונה יכלו לקחת חלק רק משרדים שלא שותפו בתכנון השכונה לדוגמא ברמת אביב237

קומפורטי ממשרד . יק וב'צ'צ. מ, בראלי וקיסילוב- תכנון. חב, כרמי. ור. ד, חבקין. וע. ד, חום זולוטוב., אלכסנדרוני-יסקי
  .בלום. מילר ומ. צ: תכנון הנוף. השיכון

   1968שרשבסקי , הירש238
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מניעת שטחים רחבים  י"לסביבת מגורים בשטח מדברי וזאת ע אקלימי פתרון .2

  .הבינוי וקביעת צפיפות מגורים נכונה לתנאים אילו י"להצללה ע פתרונות, לגינון

מבחינת פתרונות אחזקה ועיצוב , מוגבלי אמצעים באזור הנגב לעולים פתרון .3

  .גודלן שאינן ניתנות בבתים בגלל פעילויותהמרחב לצורך 

  

  ההיבט ההיסטורי בקונטקסט המקומי 2.3.2 .ג

  

ובטאה ביעדיה את משאת נפשו של  ,הנה כעיר נפה חדשלאחר הקמת המדיתוכננה  שבע באר

, אוכלוסיןהתכנית לפיזור . הריבונות היהודית על שטחיו והחלת" הנגב כבוש" - הציוניהחזון 

. קיבוץ גלויות – וחברתיהועידה לבאר שבע תפקיד פוליטי , אגף התכנון בשנים אלה י"שחוברה ע

 ולכן) 2000, שדר( ראשונהנתפס כיעד לאומי ממדרגה , גוריון בןהחזון של  י"אכלוס הנגב עפ

בעלות צפיפות , שכנות טבולות בירק יחידותתכנית מתאר המבוססת על  )כמו בכל הארץ( אומצה

, שהגיעו לארץ בשנים האלה, אלפי העולים. באנגליה New Towns - כדוגמת ה, נמוכה ואופי כפרי

חוסר היכולת לספק להם תעסוקה והן בשל הדימוי  בשלהופנו לפריפריה ורק מעטים נקלטו 

  .מדיניות בנייה זולה ומהירה בעקבותשנוצרו , הנמוך של המקומות החדשים

  

התנאים הפיסיים הקשים לא . שאפיינה את תכנון באר שבע נחלה כישלון המבוזרת התוכנית

 הלא הצליח תעולים ממדינות רבו השהכיל, תאנושיה אינטגרציהגם ה. בתכנון חשבוןבנלקחו 

שינוי . והמרחק הרב בין בתים והשכונות העצימו את תחושות הניכור ,המבוזר התכנוןלהתגבר על 

 החדשותבבנייתן של השכונות  1957-החל להסתמן החל מ, השיכון ואימוץ לקחי העבר במדיניות

  .ובעיקר בעקבות הקמתה של השכונה לדוגמא

  

, שבנייתה החלה בשנות החמישים' , ל שכונה הבבאר שבע תוכננה כהמשכה ש לדוגמא השכונה

- ליחידות דיור  4,400 - כ, תוכננה להכיל בסיום הקמתה' שכונה ה. של העיר המערביבחלקה 

 השניהשלב . יחידות בבניינים דו משפחתיים וטוריים 650-בתחילה הוקמו כ. תושבים 16,000

יחידות בוצעו  1,000-כיחידות דיור אך רק  3,750- תוכננו כ בה" לדוגמא שכונה"תוכנן להיות ה

  .1960-1964בשלב הראשון בין השנים 

  

לא הצליח להשפיע על הבינוי העתידי של העיר וגם לא על  של השכונה לדוגמא הייחודי הבינוי

שהרתיעו את , יתכן והדבר נבע מהיבטים כלכליים. של השכונה בראי המתכננים השלמתה

, טיפוס אבהצלחתו של מרקם השטיח ייצר  אולם) 2000, שדר(מתכננים והמבצעים ה המוסדות

  .  ו-ט ו,ד,שיושם בחלקי הארץ השונים ובבאר שבע עצמה בשכונות ב

  

  ניאהתכנון האורב ייחודיות 2.3.3 .ג

  

יורק בשנת  בניו Clarence Perryשפתח , "השכנות יחידות"נסמך על מודל , לדוגמא השכונה תכנון

המודל נשען על גישה שונה לתכנון המערך . ")יחידת השכנות"מודל  1.1.1. בראה תת פרק ( 1929

לכך  בהתאם .שאמור היה לסייע בשיקום אורח החיים העירוני בשכונות הערים הגדולות, העירוני
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  השכונה לדוגמא בבאר שבע: 31.איור ג
  )1968שרשבסקי , מתוך הירש

Figure C.31: The model neighborhood in Beer Sheba 
 

שואפת העיר  אליומהווים אידיאל אשר , נקבע כי דפוסי החיים בקהילה הכפרית המסורתית

  ).1991, שקלו(המודרנית 

  

ובאירופה גם לאחר  ב"להשפיע על תכנון הערים החדשות בארה המשיך Perry של המודל

 Frederickהאדריכל הבריטי  י"שתכננה ע, Harlow New Townהעיר , באנגליה.  המלחמה

Gibberd  של   המקצועיהפכה להיות מודל מתוקשר בשיח , 1947 בשנתCIAM אומץ  ובארץ

  ".החזון הציוני התגשמות"את , שראה בתכנון הערים מוקפות הירק, התכנוןאגף  י"המודל ע

  

, תכנון השכונה לדוגמא אולם ,בע התבסס על מודל יחידות השכנותהעיר באר ש תכנון, כאמור

מאפיינים  ,הגדלת הצפיפות כדוגמת CIAMלאמץ רעיונות חדשים בהשפעת צעירי  הצליח

על עקרונות הפרדת התנועה  שמירהתוך , הילתייםושילוב שירותים ק ים מובחניםניאאורב

לרבות , כפי שיושם בשכונות רבות, התנועהרעיון הפרדת . והחדרתה בעזרת רחובות ללא מוצא

  .אנושייםנחשבה לבטיחותית ולמעודדת מפגשים , קיראון

  

, שאחת ממטרותיה שאפה לייצר שכונה בעלת צביון ואופי מובחנים, ניתאהאורב הסכימה

  :239עקרונות תכנון שלושהעל התבססה 

 הקובעת" חומה"בניינים ארוכים בני ארבע קומות יוצרים מעין  –" התחמה"ה עקרון .1

  .מבדילה בין חוץ לפנים ךבבירור את גבולות השכונה ובכ

, שלאורכו יאותרו כל בנייני הציבור, חזק ומודגש בצורתו האלכסונית מרכזי ציר .2

  .אטרוןית אמפידמוי  תתנקז למרכז יתהציבור הפעילותכך שכל 

  .במרקם השטיח בין הבניינים הגבוהים רחב שימוש .3

  

הגבולות הברורים  ובניית )31.גאיור ( "התחמה"ה סכימת

בתוך הרקמה  מובהקעצמאי  אלמנט"סייעה כ, לשכונה

תכונה שעודדה את הקשר הבלתי אמצעי של , "העירונית

 ילקה הסכימה את השכונהח, בגלל גודלה. אליההדיירים 

. מ 200/200: רובעים בגדלים שונים לשלושה תת

בכל תת רובע תוכנן מגדל . מ 400/400 -ו. מ 300/300

כל הרעיונות , כאמור. ציון נקודתשאמור היה להוות 

המתאים לצרכים , תכנון פיסי –האלה שרתו מטרה אחת 

שאמורים להתפתח בשכונה , והחברתיים האקלימיים

  . קהילתית

  

שישב בתוך ואדי , האלכסוני הציר

ניקז אליו את כל התנועה , טבעי

 טבעיבאופן ) הרגלית והמוטורית(

" השדרה של השכונה עמוד"ושמש כ

                                                 
   1968שרשבסקי , הירש 239
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שתוכננו , הציבוריים והמרכז השכונתי הבנייניםאלא בזכות , רק בגלל ההיבט התנועתי לא

הסתפק בהקצאת , הרעיון הנופי. שנועדה לנוי בלבד, צמחייהתוכננה , בין הבינוי לציר. לאורכו

  .קטנות ומוצלות בינות מרקם השטיח ציבוריותשטחי נוי מצומצמים וגינות 

  

חלק המערבי לא נבנה כמו ה. של השכונה לא כלל את כל מרכיבי התוכנית המקורית הסופי הבינוי

שדר ( מרקם השטיח שנבנה הצליח לשמור על ייחודיותו. בנייני השיכון שונו וקוצרו. המגדליםגם 

  . דייריה י"היא עדין נתפשה כישות אחת ע, השינויים שבוצעו בשכונה למרות. )2008

  

  החברתי בהקשרהאדריכלי   ההיבט 2.3.4 .ג

  

בנייני : נכללו שלושה טיפוסי בנייה כחלק מרעיון המגוון, של השכונה לדוגמא התכנון בסכימת

ודו  קומתיים מרקם השטיח כלל בתים חד). לא נבנו לבסוף(מרקם השטיח והמגדלים , השיכון

מקורותיו של . שהותאמה לאקלים המדברי, יחסיתמתוכננים בצפיפות בנייה גבוהה  קומתיים

 אב טיפוס זה, עם זאת. ים תיכוניתהמדברית וה הבנייהך מסורת הרעיון היו טמונים עמוק בתו

כר מרחב מגוון של פרשנויות מודרניות לאחר מלחמת העולם  שמש, שטמן יתרונות נוספים בחובו

  . CIAM מתכנניבעיקר בין , השנייה

  

 האדריכליםהציגו , שבאיטליה Bergamo -שהתקיים ב 1949ביולי , CIAMהשביעי של  במפגש

 חשיבהעבודה זו המחישה . בפרו Chimbote תכניתם לעיר את Sert & Wienerהספרדים 

  :והיבטים חברתיים בתכנון התייחסות אסתטית, דידקטית

"an attempt to bring the old and good tradition of the colonial Plaza De Arme into the 

modern application".   

, )Unite - בהשפעת תכנון ה(קומות  שבעי מבני שיכון ארוכים בני נכללו שנ בתכנון המגורים

 carpet": האדריכלות המודרנית י"עולראשונה הוצגה טיפולוגית מגורים חדשה שאומצה 

housing "בשמו המקורי  או"le tapis urbain." סביב חצרות  קומתייםחד או דו , אילו בתים

. ובדרום אמריקה באפריקה, פנימיות היו ורסיה חדשה לטיפוס מגורים ידוע סביב הים התיכון

יותר מבנייני השיכון  וכלכליתהקונסטרוקציה מלבנים התבססה על טכנולוגיית בנייה פשוטה 

  ).Mumford, 2000(הגבוהים 

  

כמודל , ין כי כמו הבנייה לגובהצו, Jose' Luie Sert  האדריכל של עבודותיו על באוטוביוגרפיה

יכולים לספק פתרון , קומתיים והדו קומתיים החד, כך גם בתי הפטיו, 240גבוהההמייצר צפיפות 

  :אלטרנטיבי למשפחות הקשורות במסורת לאדמתן ובנוסף

"The patio house was not really develop to meet particular climate conditions, but 

rather to provide more privacy, greater security and a more efficient use of the lend in 

densely populated areas".(Bastlund, 1967)   

                                                 
  . שבשרו את השינוי בתכנון הערים בשנים אלה, מהסממנים שניים והי, פות והחייאת המרקם העירוניהגדלת הצפי240
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, מבט אל עבר הרחובות של מרקם השטיח) 1960: (32איור 
  )2010נעמה ציזר : צילום

Figure C.32:  (1960) View of the street plan and mosaic 
 

 CIAMהקבוצה הצרפתית של  אדריכלי י"ע, באמצע שנות החמישים, שאומצו" הפטיו בתי" מודל

Candilis, Josic & Wood הארגון ובמרוקו ופורסמו גם הם במפגשי  ןבאיר שתכננו במגורים

(Avermaete, 2003) , ניסוח אדריכלי מתאים  שחיפשו, מתכנני השכונה לדוגמאלהוו השראה

  ).2000, שדר(לבנייה במדבר 

  

תוכננו בתים  לדוגמא בשכונה

חד ודו קומתיים בבלוקים 

שעצבו את זהותה , ובבטון חשוף

לכל דירה צורפו . האדריכלית

 –שתי חצרות מוקפות חומה 

ששטחן הכולל , קדמית ואחורית

. ר"מ 85 -ל ר"מ 57 ביןנע 

, בתיםההחצרות הקדמיות של 

 תפקדש. מ 3במרחק תוכננו 

הקומה . כרחוב פנימי ראשי

הצלה , השנייה של אחד הטורים

פתרון  וספקהעל הרחוב הפנימי 

הרחוב . פיסי לבעיה האקלימית

בעל המבט , הפנימי הארוך

איור ( במרקם השטיח, עד היום את סימן ההיכר המשמעותי ביותר מהווה, הפרספקטיבי החד

  .)32.ג

  

היה המשך ישיר לשני מבני ההוסטל לאקדמיים  שתכננו , אלכסנדרוניו  של יסקי מ"הק רבע בניין

של  Unite d' Habitation-הת בהשפע 1957 בשנתהעיר הישנה של באר שבע  בשולי,  השניים י"ע

Le Corbusier . 2007, רוטברד(על עמודים  השיכוןההוסטל היה הדוגמא הראשונה של בלוק (

 תוך241על מרכיביה הפיסיים והחברתיים  תהברוטליסטיהראשון שאמץ את השפה , ובנוסף

בנוסף לשפה הברוטליסטית שאמץ בבטון , "הקילומטר רבע" בלוק.  שני מבנים במרחב העמדת

הגשר . ששובצו בו באורכו הרב ובדירות הדופלקס התייחד, החשוף ובפירי המדרגות העצמאיים

ני אאורב/אלמנט ארכיטקטוני -בתי יצר מערך תנועתי רב שכ, השטיחשחבר את הבלוק עם מרקם 

  . )33.גאיור ( המקובלים של משרד השיכון הסטנדרטייםשלא אפיין את , ייחודי

  

, שיכוןדשים בבנייני המוקפד של בלוק רבע הקילומטר והשימוש בחומרי הבנייה הח לעיצוב בניגוד

 ).התכניתלמרות הסדר הברור של (מבוזרת  בנייניםבהעמדת הסתכמה נית אאורבה חשיבהה

 לצרכים האקלימייםהייתה הניגוד המוחלט , האנזהרובע כמו ב, העמדתם כאלמנטים עצמאיים

לרוחות  פרוציםקומת העמודים והרחובות העליונים היו . הושם דגש רב בתכנון השכונה הםעלי

מ "אחת הסיבות מדוע נכשל בניין רבע הק זאת. חד ולא הדרגתי היה" לחוץ פנים"והמעבר מה

  . )34.גאיור ( למקוםאפשר מפגשים אנושיים ופיתוח זיקה יש העדר מערך מבני -דייריו  בעייני

                                                 
י "גג עם אלמנטי שירות ופיתוח מורכב שתוכנן ע, תוכננו רחובות עליוניים חיצוניים, הדירות שתוכננו בכל מבנה 70מלבד 241

  .אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור
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  )2010נעמה ציזר  : צילום(מ "מבט אל הגשר של בנין רבע הק) 1960: (33.איור ג
Figure C.33: (1960) View of the bridge in the Quarter of a Kilometer building 

 
  

  

  סיכום 2.3.5 .ג

  

 תוכננה השכונה לדוגמא במטרה לענות על צרכים חברתיים ואקלימיים שלא צלחו, עוד מראשיתה

ביצירת התכוונה לסייע  , שנבחרה" התחמה"ה סכימת. עבתכנון השכונות הראשונות של באר שב

מכלול טיפוסי . כחלק מהשיקולים החברתיים שנלקחו בתכנון השכונה זהות ואופי מובחנים

היו בה את כל אותם מרכיבים וכוונות , למעשה. ותרבותי הבנייה אפשרו לאכלס מגוון אנושי

  .בסיסיים המזוהים עם המעבר לתרבות המגורים המודרנית של שנות השישים

  

מקשיים לדוגמא סבלה השכונה , שהושקעו בתכנון ן המוקפדוהתכנו הרבה למרות המחשבה

הסכימה האקלימית התבררה כפונקציונאלית רק במרחבי  ,חלקים נרחבים ממנה לא בוצעו. ביםר

רחובות "י דייריו ואת ה"מ ננטש ע"בניין רבע הק. מרקם השטיח ובנייני השיכון הוזנחו עם השנים

הבלוקים . גם הביצוע היה לוקה בחסר. כן בומאיישים דיירי מרכז הקליטה השו" באוויר

בשביל למנוע רטיבות ולבודדם מחום , החשופים של מרקם השטיח צופו עם השנים בטיח שפריץ

השיטוט ברחובות  -השכונה בבאר שבע במצבה הנוכחי היא כמו גן נעול , למרות כל אלה. ומקור

מבקש להיחשף תחת כובד ה סתרנעל חינה ה מלמד, הצרים של מרקם השטיח והמשעולים ביניהם

  .השינויים
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  )2010נעמה ציזר  :צילום(מבט אל עבר אחד ממבני ההתחמה ) 1960: (34.איור ג
Figure C.34:  (1960) View of one of the Bordering buildings  
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  רובע האנזה והשכונה לדוגמא בבאר שבע, גולדן לן, קיראוןמתחם : טבלאתי מבחן השוואתי  3. ג

  

, את המורשת האדריכלית המודרנית, כל אחת בדרכה, מייצגותשלוש השכונות הנבחרות הערכיו של מתחם קיראון כפי שהם באים לביטוי ב תת פרק זה עוסק בהשוואת

ייצגו קשת רחבה , שהתפרסמו בעולם האדריכלי בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, מפגשים אלה. Team10-ו  CIAMשנוצרה בהשפעת השיח העולמי שעלה במפגשי 

כי כל אחת מהן לוקחת חלק חשוב בבניית הנרטיב המקומי וזאת על רקע , מתוך המחקר ההיסטורי של השכונות עולה. 242לעיתים דומות ולעיתים מנוגדות, ל דעותש

  . שלא תמיד ניתנים להשוואה, היבטים פוליטיים וגיאוגרפיים מקומיים

  

באה להקל על הקורא להבין את הפרטים הקטנים , הבחירה הסופית בטבלאות. ההשוואה עריכתלהדילמה הראשונה שעלתה בכתיבת תת הפרק הייתה בבחירת הדרך 

בדרך , ערכים 26-27נבדקה האפשרות לבצע השוואה בדרך מילולית רגילה אך הבדיקה העלתה כי קשה להקיף , למרות זאת. המדגימים את הערכים בכל אחת מהשכונות

  . העבירה את המסר ביתר בהירות, הבחירה בתמצות הטקסט עד למינימליזם האפשרי. הטקסטמבלי לעייף את הקורא או לסרבל את , זו

  

שאינם משתקפים במחקר על קיראון ואשר היו עולים בניתוח השכונות האחרות כפי שעלה , התייחסה לידיעה שקיימים ערכים נוספים משמעותיים, דילמה נוספת שעלתה

יציף את מירב הערכים , וכפי שנעשה בפרק ב ,קו"י אונס"המתבקש עפ שמחקר היסטורי יסודי ומעמיק, יתהלנגד עיניי היהנחת היסוד שעמדה , כאמור. בגולדן לן

ואת ערכיו ) הברוטליזם המוקדם והזרם הסטרוקטורלי(את הסגנון האדריכלי , )שלאחר מלחמת העולם השנייה והקמת המדינה(החשובים המייצגים את התקופה 

שניתן להתבסס על ערכים אילו כמייצגים , מכאן הסקתי. הנחת יסוד זו התבררה כנכונה ככל שהתקדם המחקר. יים של השיכון הציבורי ככללההיסטוריים והחברת

  .עיקריים של התקופה האדריכלית ומכאן נובעת תרומתו של תת פרק זה כבסיס למחקרים אחרים שיעסקו בנושא

  

ועל  על מקומו של מתחם קיראון ביחס לשכונות הנבחנות, ביתר קלות, ניתן יהיה להבין) 1השוואת הערכים שנבחנו בפרק ג( הבאמצעות המבחן ההשוואתי בטבל, כאמור

מסקנות  –כפועל יוצא . חושפות היכן ערכי המתחם בולטים בחשיבותם ומהי תרומתם להצדקת היותו אתר מורשת )י ההיבטים השונים"עפ( הטבלאות. משמעות ערכיו

  . לאומית או מקומית, בינלאומית: של הטבלאות מציעות באיזו רמת חשיבות ראוי לשמר כל ערךהביניים 

                                                 
חברי ". אמנת אתונה"כפי שבה לידי ביטוי ב, את המודל האורבאני הגלובלי, וביצירת שכונות מוקפות ירק, )עבודה ופנאי, תחבורה, מגורים(ימושים ראו בהפרדת הש CIAMוותיקי . ההבדל היה בתפיסת בינוי הערים242

Team10 לפתרונות , בחלק מהפרויקטים, האנשים שלקחו חלק בדיונים הביאוסמיכות הזמנים ו, למרות הגישות השונות. בקשו להעמיד את מחקר הקהילות האנושיות על גוונן ומורכבותן כעקרון בסיסי בבינוי העיר
  . משולבים
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, )ש"גם כן בב( או שחלו בהם שינויים שפגעו באופים המקורי) ש"ב(שבחלקם התכנון המקורי לא מומש עד תום , חשוב לציין כי מידת האותנטיות והשלמות של האתרים

  .ובסיכום העלה הדבר בטבל, שבמהלך השנים נפגע ביטויו הפיסי, בכל מקרה בו הודגם ערך. ראויים לשימורמשפיעים על מידת היותם 

  

    Table 6: Identity Card                                          תעודת זהות: 6 הטבל

 ש"השכונה לדוגמא בב  רובע האנזה גולדן לן  מתחם קיראון תעודת זהות

  : אדריכלות  

אריק באומן ויוסף , ישראל לוטן

  .ורנר ויטקובר

  ליפא יהלום ודן צור: נוף

  1962: תכנון

  1964-1963: בנייה

חברת קיראון השקעות : יזמים

  .מ בשיתוף משרד השיכון"בע

המתחם נבנה על : נתונים כלליים

 260דונם וכלל  32.5בן  ריקשטח 

יחידות דיור בשבעה מבנים 

עצמאיים סביב חצרות פנימיות וגן 

  .243ילדים

  :אדריכלות

Geoffry Powell 

Joseph Chamberlin 

Christoph Bon 

  1951: תחרות

  1957-1953: בנייה שלב א

  1962-1958: בנייה שלב ב

  עיריית לונדון: יזמים

נבנה על  קומפלקסה: נתונים כלליים

יחידות  550 דונם וכלל 70שטח של 

, חנויות 20דיור בשמונה בלוקים עם 

, בריכת שחייה, מרכז קהילתי, פאב

  :אדריכלות

Gerhard Jobst 

Willi Kreuer  

  :ראש צוות תכנון

Otto Bartning 

 244אדריכלים 53בהשתתפות 

  1953: תחרות

  1960-1956: בנייה

ממשלת גרמניה המערבית : יזמים

  )הסנאט(

הרובע נבנה על : נתונים כלליים

 1300-דונם וכלל כ 250שטח של 

  : ת תכנוןצוו

, אברהם יסקי ואמנון אלכסנדרוני

, דניאל חבקין, נחום זולוטוב

דב , אהרון ברעלי, תאודור קיסילוב

  , צבי מלצר, ורם כרמי

  .קומפורטי. יק וב'צ'צ. מ, תכנון. חב

  בלום. מילר ומ. צ: נוף

  1959: התחלת תכנון

  1964-1960: בנייה

  משרד השיכון: יזמים

נה על השכונה תכנ: נתונים כלליים

 3000דונם וכללה מעל   290שטח בן 

יחידות דיור עם מספר חנויות 

                                                 
  ".יחידת השכנות"כל מבני הציבור ושירותי הקהילה הוקמו בשכונת קיראון במסגרת 243
י האדריכל משה "שעפ, אלכסנדר קליין מהטכניון. את ישראל ייצג פרופ )(Castillio, 2001 .ב ומערב גרמניה"ארה, שוויץ, שבדיה, איטליה, ישראל, צרפת, אנגליה, דנמרק, ברזיל, השתתפו אדריכלים מאוסטריה244

  .קבוצת אדריכלים מישראל אף השתתפה באירוע פתיחת התערוכה. קומות 6-8בנה בניין בין , עמו שוחחתי, קויפמן
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 ש"השכונה לדוגמא בב  רובע האנזה גולדן לן  מתחם קיראון תעודת זהות

  

משפחות עולים : אוכלוסיית היעד

חדשים וותיקים בני המעמד 

  .במכירה חופשית, הבינוני

גן ילדים וחנייה תת , מגרש טניס

  .קרקעית

בעיקר רווקים  :אוכלוסיית היעד

  .וזוגות צעירים עם ילדים

עם  245יחידות דיור בעשרות בניינים

  .חנויות וספרייה, שתי כנסיות

לכלל  :אוכלוסיית היעד

  .האוכלוסייה המקומית

  .246ס יסודי ונבנתה בחלקה"ובי

 247עולים חדשים :אוכלוסיית היעד

,  אך לבסוף התרכזו בה אקדמאים

  .בני המעמד הבינוני

                                                 
  .מהשטח נשאר שטח פתוח 24566%
  )1968, שרשבסקי, הירש(יחידות דיור  800- נבנו כ, בפועל נבנו בשכונה לדוגמא246
  ).1968שרשבסקי , הירש. (בלבד 10%- סך כל העולים החדשים הגיע ל247
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  ההיבט ההיסטורי  3.1. ג

  Table 7: Historical Values                              ערכים היסטוריים  : 7 הטבל

  

 ש"השכונה לדוגמא בב  רובע האנזה גולדן לן  מתחם קיראון ערכים

מפנה  נקודת - 1

בהיסטוריה 

  המקומית

כחלק משכונת , מתחם קיראון

 מייצג את מפעל הפיתוח ,קיראון

משכונת  כפר אונואת  ששינה

ולכן  מודרני פועלים לישוב עירוני

מקומית מבחינה היסטורית 

  .רבהמשמעותו 

במסגרת  התקיימההגולדן לן  תחרות

לחגוג את  שבקש פסטיבל בריטניה

שיקום העיר ולציינה כמרכז תרבות 

אינו הוא  עם זאת ,ועולמי לאומי

של לוקח חלק משמעותי בהיסטוריה 

  .לונדון ואף לא משפיע עליה

 המעבר את רובע הנזה מבטאסיפור 

לחיים  נאצימחיים תחת שלטון 

  248סוציאליסטיםוקרטיים דמ

עם  ,מלחמת העולם השנייהלאחר 

לוקח חלק משמעותי אינו  הוא זאת

ברלין ואף לא בהיסטוריה של 

  .משפיע עליה

את  ייצגתהשכונה לדוגמא מ

עתוק המבני מיאוס בשל"התגובה 

באר שאפיין את שכונות " והתכנוני

לאחר הקמת  249החדשה שבע

עם זאת היא אינה לוקחת . המדינה

משמעותי בהיסטוריה של חלק 

  .העיר

נקודת מפנה  - 2

בתרבות 

  המגורים 

שתי נקודות מייצג מתחם קיראון 

: בתרבות המגורים מפנה

המעבר לתרבות מגורים   -הראשונה

בניגוד  )פרבר הגנים(מודרנית 

כפר אונו  שאפיינו את למשקי העזר

בעלת  בנייה איכותית -והשנייה

בנייה בניגוד ל סטנדרטים גבוהים

תרבות למייצג מעבר הגולדן לן 

כפר "(מגורים מודרנית עירונית 

בניגוד לתרבות המגורים  )"ניאאורב

כפר "ה. של לונדון ההיסטורית

מש מענה נגדי יש "האורבאני

" ערים החדשות"לבנייתם של ה

שהרחיבו את תופעת , סביב לונדון

רובע האנזה תוכנן לייצג את 

י אמנת "עפ  שכונותהמעבר לתכנון 

בניגוד לתרבות המגורים  250אתונה

הרובע בא  .של ברלין ההיסטורית

לשמש מענה נגדי לתרבות המגורים 

  .הסובייטי של המזרח הפשיסטי

יוזמי השכונה בקשו לתכנן שכונה 

 בצפיפות גבוהה ניסיונית מודרנית

אשונות לשכונות הגנים הר ניגודב

  .ש"של ב

                                                 
ון הסוציאליסטי חז"היבט הזה ליווה את הדיון הציבורי על בנייתו של הרובע עד לשנות האלפיים תחת הרעיון שה. ממוצא הארי" שוכרים"שנושלו מאדמתם ודירותיהם הועמדו לרשותם של , לפני המלחמה גרו בו יהודים248

  ".הוקם על שארית ברלין האזרחית והיהודית, "העולם המערבי"של 
   1948-1999השפעתו של משרד הבינוי והשיכון על התפתחותה האורבאנית של באר שבע , הדס שדר249
 –עם שדרות רחבות ובניינים קלאסיים גבוהים וצפופים , וכפי שאומץ ואף פותח במזרח 19- ים עוד מהמאה הלבינוי הערים שהיה קימכוון הנחת הבניינים ללא סדר וארגון נראים לעין ובניגוד  -  "חופשי"לתכנון הכוונה 250

  .קונספט שבא להאדיר את השלטון
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 ש"השכונה לדוגמא בב  רובע האנזה גולדן לן  מתחם קיראון ערכים

שנות אפיינה את שוהזולה  ההמהיר

   .50- ה

  .רבריםהפ

מפנה נקודת  - 3

שיכון ביזמות ה

 הציבורי

יוזמה מתחם קיראון הינו פרי 

 חברת קיראון שקידמה ,נחשונית

 .עם משרד השיכון כחברה פרטית

העלתה את רמת הביצוע יוזמה זו 

הדירות נמכרו . השכונהשל 

 .במכירה חופשית

גולדן לן היה פרי יוזמה ממשלתית ה

שהיא  המקומיתי הרשות "ונבנה ע

מבחינת , ולכן גם הבעלים על הנכס

היזמות והבעלות המתחם אינו 

 .מהווה נקודת מפנה

תערוכת המגורים  -רובע האנזה

 תהיה פרי יוזמ , הגדולה בעולם

, ולכן י הממשלה"הסנאט ונבנה ע

הרובע מבחינת היזמות והבעלות 

  .אינו מהווה נקודת מפנה

זמת השכונה לדוגמא הייתה פרי יו

הדירות נמכרו רד השיכון ומש

מבחינת , לכן. במכירה חופשית

השכונה הוקמה כשאר , היזמות

השכונות והיא אינה מהווה נקודת 

 .מפנה

  

  

  ההיבט ההיסטורי  - הטבלסיכום  3.1.1. .ג

  

 , שכונת קיראון ובתוכה המתחםשל  הקמתה. ביותר מבין כל השכונות באופן המשמעותימודגם במתחם קיראון  "נקודת מפנה בהיסטוריה המקומית" הערך .1

על רקע התפתחות  בהן הוקמו השכונות הנבחנותבניגוד לשאר הערים . ליישוב עירוני מודרני פועלים מעבר מכפרבית אונו לשינוי מהותי בהיסטוריה של קרי תרמה

 השכונה והמתחםלשימור הרבה  החשיבותמכאן . ל שכונת קיראוןללא סיפורה ש, שלםלהיות של קריית אונו אינו יכול  ההיסטורי סיפורה, באנית רחבת היקףאור

  .ברמה המקומית

  

כל , מייצגות השכונותעולה כי  מטבלת ההשוואה. הנבחנות בהשוואה לשכונות באופן חד משמעי ראוןמתחם קיב אינו מתבלט "נקודת מפנה בתרבות המגורים"  .2

בהשוואה לבאר שבע עולה כי , עם זאת. האדריכליבהשפעת השיח ותירה אחריה מלחמת העולם השנייה את התגובה לשבר העולמי הפוליטי שה, אחת בדרכה

, בין היתר, כתגובה למפעל הבנייה המהיר של שנות החמישים תוך אימוץ שפה אדריכלית ייחודית שונה שנבעה ,בנוסף, נבנו השכונה לדוגמא ומתחם קיראון

ואשר בקש לייצר סביבות מגורים מודרניות  שעמד בבסיס הקמת שתי השכונות, טיבסס על רוח המניפסט הברוטליסאם נת. משיקולים גיאוגרפיים וחברתיים
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ומכאן חשיבותן של שתי  ייצגו את אדריכלות התקופה על גווניה, שהושגו תחת השפעת הברוטליזם שמגוון הפתרונות ראוי , המתאימות לקונטקסט בו הן צומחות

    .ברמה הלאומית לשימור, ון זהכמייצגות סגנ ,השכונות

  

שיתוף פעולה נחשוני  זכותבהקמת השכונה התאפשרה . הנבחנות כל השכונותקיראון ביחס לבמתחם מאוד  בולט "נקודת מפנה ביזמות השיכון הציבורי" הערך .3

י רשויות התכנון המקומיות "שנבנו ע שכונותמהלבין  משרד השיכון וזאת בשונה , בנייתהשהוקמה לצורך , )חברה יזמית פרטית( מ"בין חברת קיראון בע

יבורי בארץ סיפור בנייתו של המתחם מסמלת את תחילתה של היוזמה הפרטית בשיכון הצ, מבחינה היסטורית. כחלק ממנגנון הדיור הציבורי, והממשלתיות

  .תהלאומיברמה לשימורו  החשיבותומכאן 
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  החברתיההיבט   3.2. ג

  Table 8: Social Values                             ערכים חברתיים: 8 הטבל

  
 ש"השכונה לדוגמא בב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

בזעיר " עיר - 4

 " אנפין

פרבר "שהוגדרה כ קיראון שכונת

, מייצגת את התכנון הכולל "גנים

 "הקהילתי" את התכן  שהעמיד

החל  ,שונות בדרגות התייחסות

קבוצות "דרך  "יחידת השכנות"מ

מבני , הדירות, הבניינים, "המגורים

ועיצוב הנוף שהשלים את  ציבור

  .המכלול

 

 "ניאכפר אורב"כ שהוגדרהגולדן לן 

שהעמיד , מייצג את התכנון הכולל

בדרגות " הקהילתי"את התכן  

שכלל שילוב , שונות  של התייחסות

של מבני מגורים  ,יוצא דופן לזמנו

הנוף  פיתוחמבני ציבור ו עם

  .שהשלים את המכלול

 

השכונה ", ובע האנזהר

שאמורה הייתה , "האידיאלית

להדגים כיצד יחיה האדם בעיר 

נעדרה תכנון כולל ונעדרו , העתיד

בה פונקציות קהילתיות חשובות 

ביחס , 251ומרכז שכונתי חזק

 . לגודלה

מייצגת את , "שכונה לדוגמא"ה

, ארץבראשיתו ב התכנון הכולל

" הקהילתי"שהעמיד את התכן  

, בדרגות מסוימות של התייחסות

תחמה עם שכלל שילוב של רעיון הה

יחידות הניתנות להשתנות אך ללא 

משמעותיים מבני ציבור ונוף 

  .שישלימו את המכלול

 סכימת בינוי - 5

יחסי  חזקתהמ

  שכנות

סכימת הבינוי של המתחם סביב 

קבוצת ( ירוקות חצרות פנימיות

התרחשויות יצרו ) מגורים

יומיומיות שעודדו את 

 חזקואינטראקציה בין הדיירים וה

  .את יחסי השכנות

סביב  גולדן לןסכימת הבינוי של ה

" ניותאאורב"ארבע כיכרות 

ושילוב שימושים  מפותחות

משותפים לדיירים יצרו 

זקו יאינטראקציה בין הדיירים וח

במידת  את יחסי השכנות

  .ת המאפיינת עירהפורמאליו

  

 של  סכימת הבינוי של רובע האנזה

בניינים מבוזרים במרחקים גדולים 

על שטח גדול מאוד ומעוט מבני 

לא , ציבור ושירותים משותפים

 המעודד" מקום"יצרו 

בין ויחסי שכנות אינטראקציה 

  . דייריו

מות בינוי פקה שתי סכיהשכונה ס

שהשפעתן על יחסי השכנות הייתה 

הרחובות , במרקם השטיח. שונה

עם הכיכרות הקטנות המקורים 

בין  יחסי שכנותאפשרו  , בתוכם

במרחב  ,בנייני השיכוןב. הדיירים

   .ניכור נוצר , הצחיח

                                                 
  ."פתרונה לא יכול להיות קלישאה ואין לה עניין להפוך למודל. תערוכת הבנייה הייתה משימה עם קסם  מיוחד: " י הנשיא "צוין ע Interbau-בקטלוג ה251
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 ש"השכונה לדוגמא בב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

קנה המידה  - 6

  האנושי

במתחם שורה ה "הקיבוץאווירת "

קנה המידה "בזכות  נוצרה קיראון

כתוצאה מהיחסים  ,שבו "האנושי

, נוישבין המרחב הבנוי למרחב הפ

בקשר המשלים שבין עיצוב ו

 לעיצוב הנוף והאינטימיות המבנים

  . ביניהם

אווירה הרצון של האדריכלים ליצור 

ביטוי של הללא , "כפר אורבאני"של 

בעל פנים  יצרה מקום, הנוף הירוק

. כמו שעיר מבקשת ליצור רבות

ידה האנושי הכללי למרות קנה המ

בחלקים ממנו שורה , השורה במתחם

  .ת אפורהאווירה עירוני

" פארק הציבורי"אווירת ה

מרחביו הגדולים של רובע האנזה ש

התכנית מ נובעת, מספקים

ר קנה ושלא השכילה ליצהמבוזרת 

  .במרחביהואינטימיות מידה אנושי 

 רקקיים , קנה המידה האנושי

. במרחביו של מרקם השטיח

השינויים הפיסיים , למרות זאת

שהתחוללו במרחבים  והאסטטיים

, ואשר נעשו ללא יד מכוונת אילו

יצירת אווירה נעימה ל לא תרמו

   .במקום

איחוד בתוך  - 7

   רב גוניות

קיראון נבנו דירות בגדלים במתחם 

של משרד  מעל הסטנדרטשונים 

יצירת קהילה רב  ואפשרש ,השיכון

המסוגלת , גילאית והטרוגנית

להתמודד עם עושר החוויה של 

  .חיים תוך השתנות

צנועות בגודלן פק דירות יהגולדן לן ס

גמישות רבית באך עם התחשבות מ

נועדו בעיקר לרווקים אלה  .התכנון

מחסור . 252ולמשפחות צעירות

לא אפשר יצירת  גדולותבדירות 

דל קהילה הטרוגנית מבחינת גו

  .המשפחה

רובע האנזה בקש להפגין יכולת 

עם דגמים , אדריכלית מודרנית

 רבים של טיפוסי דירות סוציאליות

ה של איחוד ,עם זאת. לא גדולות

בגלל נפגע  הרב גוונית הקהילה

  .הבינוי המבוזרת סכימת

 בשכונה איחוד בתוך רב גוניות

לרעיון התאפשר הודות  לדוגמא

, במרקם השטיח "בית הגדל"ה

שאפשר יצירת קהילה רב גילאית 

המסוגלת להתמודד עם , והטרוגנית

עושר החוויה של חיים תוך 

  .השתנות

סגנון אדריכלי בעיצוב הבניינים  יצירת זהות - 8

חזק   Unite -השפעת האיקוני ב

הזיקה את תחושת  אצל הדיירים

ומלא תפקיד חשוב ביצירת   למקום

עד לו נשמרת ה, "יחידההגאוות "

שפת העיצוב סכימת הבינוי המלוכד ו

מרכיב חשוב בזהותו של היוו  מגווןה

 לתחושת השייכות ותרמוהאתר 

הנשמרת לו עד  ולזיקת התושבים

 .היום

קנה המידה הגדול של הרובע 

 תוכנית בינוי הייתהלא והעובדה ש

 סדרעם היגיון ו מוגדר בעלת אופי

ללא  בפארקבניינים ו העמיד, פנימי

 אמור לעורראנושי שקנה מידה 

התייחדה , ככלל השכונה לדוגמא

אמור היה ש, מקורי בתכנון מובחן

אפשר לדיירים לחוש את ל

עלו תחושות אילו . גבולותיה

, בניגוד אליהם. השטיח מרקםב

                                                 
עם , קומות 16-בן ה, Grate Arthur House"המגדל  היה הטיפוס השני. המשחקים במתחם מוקמו קרוב לחללים הפתוחים ולמגרשי המבנים. קומות שנועדו בעיקר למשפחותבניינים בני ארבע ושש טיפוס אחד כלל 252

   (French, 2008). ושילב בתוכו חנויות לכוון הרחוב ודירות גן שפנו למתחם, האחרון שתוכנן במתחם, "בית כריסנט"שנועדו לרווקים ולמשפחות ללא ילדים וטיפוס שלישי , חדרים 2דירות בנות 
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 ש"השכונה לדוגמא בב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

העמדת מבני השיכון במרחקים   .זיקה ותחושת שייכות למקום . היום

 תרמוגדולים וללא יחסי גומלין 

  .הזדהותחוסר לניכור ול

רחובות "ה - 9

ופירי " באוויר

  התנועה

לראשונה , במתחם קיראון בוצע

רעיון התנועה באוויר בעזרת  ,בארץ

הרחובות . מספר בניינים חיבור

מעברים ציבוריים בקומה  אפשרו

 253מפגש ושיתוף שעודדו, החמישית

  . יםדיירהבין 

קיים חיבור  במתחם הגולדן לן

בניינים ניצבים שני בין מינורי 

מדרגות  םבגר ימושהעושים ש

רחובות "ל משותף פנימי המוביל

מאפיין הוא אינו עם זאת . "באוויר

   .בולט במתחם

ה תילא הי, ברובע האנזה

 וכל אדריכל מה ברורהאפרוגר

ת אישית נתבקש להציג פרשנו

בורי המודרני בבניין לשיכון הצי

  .בודד

רחובות "מ מכיל "בניין רבע הק

בגלל בידודו , ואולם "באוויר

והתנאים האקלימיים שנוצרו 

המרחבים  נוצרולא , בסביבתו

שיספקו התרחשות בין החברתיים 

  .כתליו

  

  

  חברתיההיבט ה - הטבלסיכום  3.2.1. .ג

  

במגוון הרחב של  ,ש"באופן חד משמעי בהשוואה לרובע האנזה ולשכונה לדוגמא בב) כחלק משכונת קיראון(מתבלט במתחם קיראון " עיר בזעיר אנפין" הערך .4

מבני , טיפוסי מגורים: גדול יותר שלמגוון  המכילהגולדן לן ה בהשוואה לשכונתמתחם קיראון אינו בולט  ,עם זאת.  התכנים הקהילתיים ופיתוח הנוף המורכב

רעיון  באר שבע מידה של ראשוניות בהטמעתשכונה בניתן לייחס ל, לאומיתברמה ה. יותריכלי בסטנדרטים גבוהים קהילה וספורט ורמת תכנון אדרמבני , ציבור

  . לאומיתברמה הלשימור  ראויים, ש"מתחם קיראון והשכונה בב, מבחינת ערך זה, ולכןהתכנון הכולל 

  

ת אינטראקציה בין ות בינוי המעודדומות תצורודגמ תחם קיראון ובגולדן לן בדרך בה באופן חד משמעי במבולט  "סכמות בינוי המחזקות יחסי שכנות" הערך .5

: מרכיבים דומים יוצא מן הכלל בעלשני המתחמים מעמידים תכנון חברתי , ")פרבר הירוק"אל מול ה" כפר האורבאני"ה(למרות האופי השונה שלהן . אנשים

                                                 
 .ערבות ואחריות משותפים בין הדייריםעובדה המקנה , המחובריםועד הבית משותף לבנייניםו, בזכות החיבור 253
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תכנון דירות דופלקס עם רחובות , םתכנון בעל זהות ואופי מובחנים של בניינים אנכיים ואופקיים סביב חצרות פנימיות המכילות תכנים חברתיים וקהילתיי

  .של המתחם ברמה הלאומית החשיבות לשימורועולה , מבחינת ערך זה. מגוון שירותים משותפים ופיתוח נוף מורכב, באוויר

  

 המאפיינת את מתחםהאווירה הקיבוצית  .ש"לשכונה לדוגמא בבו במיוחד בהשוואה לרובע האנזהבולט , מתחם קיראוןהמתקיים ב "קנה המידה האנושי" הערך .6

  .ברמה הלאומית ולשימור החשיבות מכאןו שאינן קיימות בשכונות הנבחנות, מדגימה מקום בעל איכויות אנושיות יוצאות מהכלל ,קיראון

  

השכילו לספק תשתית תכנונית  של המתחם מתכנניו .בהשוואה לשאר השכונות, מתקיים במלואו במתחם קיראון "איחוד בתוך רב גוניות"הסטרוקטורלי  הערך .7

מתחם קיראון ב, בהשוואה לשאר השכונות. עושר החוויה של חיים תוך השתנות יצירת קהילה רב גילאית והטרוגנית המסוגלת להתמודד עם השאפשרגמישה 

  .ברמה הלאומית המתחםלשימור  חשיבותהעולה , ערך זה מבחינת. יוצאות דופן לזמנןדירות שכלל דירות גדולות המגוון רחב של פק וס

  

המייצרים זיקה וגאוות  סביבות מגוריםכשני מתחמים מזוהים . באופן הבולט ביותר על פני שאר השכונותגולדן לן במתחם קיראון ומודגם ב, "יצירת זהות" הערך .8

בקרב  שתרמו לדימוי הגבוה של המקום, יקוניאסכמת בינוי מלוכד וסגנון אדריכלי  אומצה מתחמיםבשני ה .בעלי זהות ואופי מובחנים היותםיחידה בזכות 

  .שימור המתחם ברמה הלאומיתלחשיבות ה עולה, ינת ערך זהחמב. הנשמרים עד היום הדיירים והסביבה

  

על חיבור בין  יםמבוססבמתחם " רחובות באוויר"ה. רק מתחם קיראוןבצורה יוצאת מן הכלל מודגם , במורכבות החללית והתכנית, "הרחובות באוויר" הערך .9

עלה בשיח כפי ש ,את הברוטליזם המוקדם ייצגמרעיון התנועה במרחב . במטרה לדמות תנועה ברחובות עירוניים מורכבים הבניינים ויצירת מערך תנועה עליונה

, מבחינה זו. קיראוןמתחם  גמתעטות הדוגמאות שהצליחו ליישם אותו כדוומ Alison & Peter Smithsonי "בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ע העולמי

  .הבינלאומיתבחן ברמה חשוב שתמשמעותו של המתחם רבה ו
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  ני אההיבט האורב  3.3. ג

    Table 9: Urban Values                          ערכים אורבאניים : 9 הטבל

  

 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

נקודת " -10

מפנה בתכנון 

  "האורבאני

יחידת "כחלק מ, מתחם קיראון

מהווה נקודת , קיראון" השכנות

על ויתר ש ,מפנה בתכנון האורבאני

הפרצלציה המסורתית שאפיינה 

מגוון  וכלל הראשונות שכונותה את

, הגדלת  הצפיפות, טיפוסי בנייה

הפרדת , שילוב מבני ציבור ומסחר

ופיתוח נוף תנועת הולכי הרגל 

   .מורכב

מהווה דוגמא מובהקת , הגולדן לן

מודרני בלב מרקם  לעיצוב אורבאני

המדגים כוונים , (Infill)עירוני 

תוך המלחמה לאחר שעלו חדשים 

ויתור על תצורות הרחוב המסורתיות 

, לטובת הולכי הרגל לונדון של

מבני ציבור שילוב , הגדלת הצפיפות

, מגוון טיפוסי בנייה , קהילתיים

ובניית  הפרדת התנועה להולכי הרגל

  . חניות תת קרקעיות

רובע האנזה מהווה דוגמא לעיצוב 

" אמנת אתונה"אורבאני בהשפעת 

" סכימת בניינים בפארק"המדגים 

ויתור על , צפיפות עירונית נמוכהב

תצורות הרחוב המסורתיות של 

 מגוון רחב של טיפוסי בנייה, ברלין

  .התנועה להולכי הרגלוהפרדת 

כחלק מהמשכה , השכונה לדוגמא

נקודת מפנה  מדגימה 'של שכונה ה

משמעותית בתכנון האורבאני 

ומבני שיכון בנייה אקלימית  שכלל

  .צפיפות עירונית גבוההב

מורכבות " -11

  "החלל העירוני

שכונת קיראון הייתה בין השכונות 

שאמצה את , הראשונות בארץ

שהיא משכללת תוך התכנון הכולל 

ווכות מת" סטרוקטורות"ב אותו

שהפכו , )קבוצות המגורים(

. תכנון העירוניב המקובלתלסכימה 

לגשר בין  קבוצות המגורים באו

בין  –רשות הכלל לרשות הפרט 

למרות מורכבותו של המתחם הוא 

 )סטרוקטורה( מהווה מרכיב אינו

הטעון באותן  בתוך מכלול גדול יותר

ומורכבותו נבחנת  המשמעויות

  .בתוכור שאבעושר החללי והפיסי 

 ברובע האנזה לא מתקיימים

 נדרשוהמרכיבים והמורכבות ש

בשנים  הכולל מהתכנון האורבאני

והוא נתפס כמצבור בניינים  אילו

  .איכותיים בפארק

רכבות הרובע מודגמת בחלוקה מו

) סטרוקטורות משנה(בעים לתת ר

וליחידות הבסיסיות המרכיבות 

עם . הבית והמגדל, הבלוק: אותן

  .מרכיביה לא נבנו בשלמותם, זאת
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 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

  .העיר לבית הבודד

היחידה  -12

הבסיסית אל 

  מול המכלול

סדרתי מייצג תכנון קיראון מתחם 

על פיו הוכפלו יחידות בסיסיות 

 שכפולויצרו סטרוקטורה שניתנה ל

י סכימת "עפ "ת המגוריםקבוצ("

משמעותן של ). "טחנת הרוח"

יחסי היחידות הובנה בזכות 

הגומלין והאלמנטים המחברים 

יחידות . ממכלול הם כחלקיבינ

 Unit'e -אלה עוצבו בהשפעת ה

יוקרה , בשביל להשיג זהות

  .וחדשנות

סכימת הבינוי של הגולדן לן נוצרה 

 שהוכפלוי יחידות בסיסיות "עפ

משולבות ארבע כיכרות  ויצרו

הסכימה . שוניםטיפוסי מבנים 

ולכן " עירוני"אופי  בקשה להשיג

צובי העיצורני והמגוון חפשה את ה

יחידות אלה עוצבו  .מכלולבתוך ה

בשביל , Le corbusierבהשפעת 

  .וחדשנות יוקרה, להשיג זהות

בניינים מבוזרים "של סכימה בינוי 

ללא , יחסי גומליןללא " בפארק

וללא חללים  עיצוביקשר פיסי או 

  . משותפים הנוצרים בין המרכיבים

  

השכונה לדוגמא מייצגת תכנון 

טיפוסי  שלושה סדרתי על בסיס 

בנייה חד ודו : מבנים שונים

 קומתית מוקפת מבני שיכון

 )שלא נבנו(ומגדלים  המשוכפלים

פתרונות , בשביל להשיג זהות

אימוץ רעיון ( ,אקלימיים וחדשנות

יחסי  לא נוצרו .254)"ההתחמה"

והבניינים נייני השיכון בגומלין בין 

 בנייניאופקיים ובינם לבין ה

  .השטיח

  

הנוף מהמתחם כמו גם הנוף אל   סימן היכר -13

תוך המתחם נובע מיחסי הגומלין 

 הקרובה לבין הסביבה בין הבניינים

כל אלה מספקים את , הפתוחה

המתחם  ההיכר של סימני

  .ומאפשרים את שילובו במרחב

מהמתחם כמו גם הנוף אל תוך הנוף 

שבין בנייני  המתחם נובע מהיחסים

 .המתחם לבניינים הסמוכים לו

, של הבניינים הסמוכים גובהם

החומרים והפרטים כולם , צורתם

ומאפשרים  מקרינים על המתחם

   .סימני ההיכר שלואת לזהות 

המבוזר והמנותק של רובע  ותכנונ

, וחוסר התייחסות לסביבה האנזה

אפשרו יצירת מקום בעל סימני לא 

   .היכר המזוהים עמו

, כמו גם אליה הנוף בתוך השכונה

מיוחדים אל תוך מספק מבטים 

מרקם ו "רבע הקילומטר"בניין 

מהיחסים של  יםהנובע, השטיח

הבניינים בינם לבין עצמם וללא 

והם המספקים את  קשר לסביבה

  . סימני ההיכר שלו

                                                 
  .הקובעת בבירור את גבולות השכונה ובכל מבדילה בין חוץ לפנים" חומה"בניינים ארוכים בני ארבע קומות יוצרים מעין  –" התחמה"עקרון ה254
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 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

  

השפעת  -14

התכנון 

ל האורבאני ע

שכונות מגורים 

  .נוספות

תכנון מתחם קיראון השפיע על 

בקרית אונו  נוספיםמתחמים 

ובמיוחד על תכנון שכונת רימון 

  .י לוטן"ע תוכננהש

תכנון הגולדן לן השפיע באופן ישיר 

, הסמוך Barbican-ה על תכנון 

שהפך לסמל האדריכלות של שנות 

י אותם "ע תוכנןואשר  60- ה

  .האדריכלים

תכנון הרובע , מבחינה אורבאנית

על פיע השלא , ככישלון ולכןנתפס 

 -ה תערוכתל. תכנון רבעים נוספים

"Interbau " הייתה השפעה

שתרמה לבנייתן של , קונספטואלית

  .לדוגמא בארץשכונות ה

שביצועו (ייחודיותו של התכנון 

לא השפיע על תכנון , )הושלם

, השכונות של באר שבע עם זאת

הצליח , ם השטיחמתח רעיון

 נוספיםלהכות שורשים במקומות 

ובשכונות '  מזרח שכונה דב:  כגון

  .יעלים ואבישור בערד

  

  

  האורבאניההיבט  -  הסיכום טבל  3.3.1. .ג

  

 הדגלרוח זו . המודרנים בינוי העריהרוח החדשה שנשבה בתחום י "תוכננו עפש ,ארבע השכונותאחת מכל מתקיים ב "נקודת מפנה בתכנון האורבאני"הערך  .10

 פתרונות יםדגיממ מתחם קיראון והשכונה בבאר שבע .והפרדת תנועת הולכי הרגל ,ויתור על תצורות הרחוב המסורתיות לטובת תכנון על שטחים רחביםב

 קיראון מתחםעולה חשיבותו הרבה של  מסיבה זו .ובזה תרומתם להבנת התכנון האורבאני המודרני שלאחר המלחמה באופיים ובמורכבותם ם שוניםייאורבאנ

  .לשימור ברמה הלאומית

  

כחלק מהגישה הסטרוקטורלית שהכירה במתחמי המגורים . בהשוואה לשאר השכונות מתחם קיראוןבולט באופן חד משמעי ב "מורכבות החלל העירוני" הערך .11

 שטח הפיתוחבכל  תוכנןש )קבוצת מגורים( מודל מגורים קיראון מתחם מדגיםבין העיר לבית הבודד  –ובשכונה כאלמנטים מגשרים בין רשות הכלל לרשות הפרט 

   .מכאן עולה חשיבותו של המתחם לשימור ברמה הלאומית. ואשר תרם ליצירת סביבות מגורים חברתיות של העיר
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יחידות בסיסיות המתכננים  עצבו שכונות אלוב .ובבאר שבע בהשוואה לרובע האנזה הגולדן לן, במתחם קיראון בולט "היחידה הבסיסית אל מול המכלול"ערך ה .12

לה "נוצרו יחסי גומלין מובהקים בין היחידות ה, בניגוד לבאר שבע מתחם קיראוןב. כחלק ממכלול במטרה ליצור שפה אדריכלית מובחנת, שחזרו על עצמן

  .ברמה הלאומית ולשימורהרבה  החשיבותמכאן  .שחזקו את זיקת התושבים למקום ואף ספקו אווירת חדשנות ויוקרה" קורבוזייניות

   

. ט באופן חש משמעי במתחם קיראון בהשוואה לשאר השכונותבול, הסביבהשכונה על רקע /הבא לסייע לזהות את ייחודיותו של המתחם "סימני היכר" הערך .13

תכנון , במרחב הבליטםבמטרה לשייוצר אליהם  נוףהאת  להדגיש ,המתכננים בקשו ,ש"הגולדן לן והשכונה לדוגמא בב, מתחם קיראון בסיס תכנוןבלמרות ש

בנייה הייחודיים לו על רקע הוהעניקו לו את סימני ההיכר במלוא הדרו  אותו אשר חשפו ם מן הכלליוצאי םיפרספקטיבי אפשר מבטים ,מתחם קיראון

  .  מיתברמה הלאו ולשימור החשיבותמכאן . אותן השניםהסטנדרטית של השיכונים מ

  

מכאן חשיבותן כמי שסיפורן מפנה מבט אל תוך התהליכים ו, בכל השכונות ברמות שונות התקיים "השפעת התכנון האורבאני על שכונות מגורים נוספות" הערך .14

 כגון שכונת רימון מתחם קיראון השפיע על תכנון שכונות  נוספות בקריית אונו. אירופה לאחר מלחמת העולם השנייהארץ ובבשהתרחשו באדריכלות המודרנית 

  .ברמה המקומית ולשימור החשיבות ומכאן עולה
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  ההיבט האדריכלי   3.4. ג

    Table 10: Architectural Values                        ערכים אדריכליים : 10 הטבל

  

 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

 מקורות -15

השפה 

 האדריכלית

  - ה תות השפעובמתחם קיראון נכר

 Unit'e המוקדם והברוטליזם. 

שימוש בבטון בההשפעות מודגמות 

, דירות הדופלקסב, חשוףה

עמודי הקורה ב, במרפסות הנדיבות

, הנושאים את הבניינים

עיצוב ב ,אורלאוויר והתייחסות לב

הפרדת פירי בדפנות הבניינים ו

 .המדרגות והמעליות מהבניינים

מאפיינים אלה נשארו אותנטיים 

ה והם מהווים עדות חי עד היום

  .זואדריכלית שפה ל

  

 

. Unit'e -ה  גולדן נכרת השפעתב

שימוש בבטון בההשפעה מודגמת 

פולי ב ,דירות הדופלקסב, חשוף וגס

קירות ב ,של צבעי היסודכרומטיות 

בחללי ות נדיבוהמרפסות ב, הזכוכית

  .המגורים

  Crescent House  את מציין

 םע Maisons Jaoul השפעתו של

  .המקומריםקשתות הבטון והחללים 

רוב המאפיינים נשארו אותנטיים עד 

והם מהווים עדות חיה לשפה  היום

  .זואדריכלית 

ע האנזה שמש  מעבדה לחקר רוב

טיפוסי בנייה שונים עם מגורים ו

 Leהשפעתו הרבה של , זאת

Corbusier255 ) שאף בנהUnite 

במספר   ניכרת )במסגרת התערוכה

כגון הבניין  )בלוק( בנייני דירות

 V-העם עמודי , Niemeyerנן שתכ

גרמי המדרגות  ,הגדולים

  .החיצוניים והשימוש בבטון החשוף

נשארו  הבנייהרוב מאפייני 

 .אותנטיים עד היום

בשכונה לדוגמא נכרת השפעה של 

 מ"בבניין רבע הק Unit'e  - ה

דירות ב, שימוש בבטון חשוףב

עמודי הקורה ב, הדופלקס

עיצוב דפנות הבניינים , הנושאים

. המדרגות מהבניין יוהפרדת פיר

היווה " מיובאת"אימוץ השפה ה

  .מכשול להצלחתו של השיכון

מרקם השטיח הושפע מעבודותיהם 

 Candilis, Josic & Woodsשל 

ונחל הצלחה בין משתכניו למרות 

   .השינויים הרבים שעבר

                                                 
255  Le Corbusier השתתף בתערוכה ובנה את ה-  ”Unite “בגלל מימדיו, מחוץ למתחם.  
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גיוון  -16

  באחידות

בעיצוב  מתאפיין, מתחם קיראון

מובן קוהרנטי של המכלול אשר 

עוצבו  במתחם  .בזכות עיצוב חלקיו

 אנכיהטיפוס ה( בלבד םשני טיפוסי

 אופקי בשביל הגיווןהטיפוס ו

אור וצל  משחקי בעזרת ).האדריכלי

ניגודיות צורנית שבעיצוב ו

, נוצרה שפה אחידה, חזיתותה

שתרמה להבנת , חסכונית ובהירה

   .המכלול

מתאפיין בעיצוב עשיר של , הגולדן לן

מובן בזכות גם הוא שר המכלול א

שימוש בגולדן לן נעשה . עיצוב חלקיו

 חומרים, מרכיבים שלרב במגוון 

אשר בטאו את טעמם  וצבעים

 .של שלושת האדריכלים" אישי"ה

הגולדן לן הוא דוגמא , מבחינה זו

יומרני  יוצאת דופן למגוון אדריכלי

    .בשיכון הציבורי לתקופתו

רובע האנזה הוא דוגמא ייחודית 

היוצא דופן , למגוון ועושר אדריכלי

שפה אדריכלית ללא אך , לתקופתו

תכניות  .וקוהרנטית אחידה

הבניינים השונים ועיצובם 

  .מדגימים זאת

באחידות  ש מתאפיינת"השכונה בב

אך קשה  השפה האדריכלית

 לזהותה בגלל רמת ההשתמרות

של הבניינים וגודלה של  הנמוכה

תרם " התחמה"רעיון ה .השכונה

שני אבות  עוצבובו  המכלול גיווןל

הבלוק ( של בניינים טיפוס שונים

 -ואב טיפוס נוסף )ומרקם השטיח

  .המגדלים שלא נבנו

שפת  -17

  החומרים

במתחם קיראון נעשה שימוש 

בשיכון  חדשים מושכל בחומרים

, הבטון החשוף( הציבורי

 ושנועד, )הגרנוליט, האלומיניום

לחזק אלמנטים נבחרים על פני 

 תאחרים למרות המונוכרומאטיו

ניתן להדגים זאת .  של אופיו

של בבטון החשוף  החזרתי בשימוש

מבנה הבלוק על רקע  פירי התנועה

   .הגרנוליט החום המתועש מצופה

ה שימוש מושכל בגולדן לן נעש

אלמנטים  בחומרים שנועד לחזק

 ניתן להדגים. נבחרים על פני אחרים

זאת בפלטת הצבעים הצבעונית 

שנבחרה לבנייני המגורים לעומת 

צבעי השחור אפור שנבחרו לשאר 

קוהרנטיות זו אבדה . (המבנים

עושר החומרים  ).בחלקה עם השנים

  .היה יוצא דופן לזמנו

רובע האנזה הוא דוגמא ייחודית 

 צבעים , למגוון ועושר של חומרים

י עשרות "שתוכננו ע וטקסטורות

כל . ויוצאי דופן לזמנם יםאדריכל

י דרישת מארגני "זאת עפ

  .התערוכה

נעשה שימוש  בשכונה לדוגמא

לחזק  ושנועד, חדשים בחומרים

אלמנטים נבחרים על פני אחרים 

 טיותאהמונוכרומוזאת למרות 

הרבה . המאפיינת את השכונה

הבלוק החשוף : השתנו מהחומרים 

 חוםמחד ומסבל מחדירת גשמים 

 ,טיח ושפריץבוצופה  מאידך

 והאלמנטים מהבטון החשוף ניזוקו

  .וחלקם נצבע
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 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

מגוון  -18

  ואיכותן הדירות

פק מגוון דירות ימתחם קיראון ס

 )שישה חדרים( גדולותבינוניות ו

 הדירות .שהיה יוצא דופן לזמנו

אך עם  חומרית בפשטות עוצבו

שפע ,חללים נעימים  ששילבתכנון 

אור ואוויר ואפשרות לשינויים  של

 מודולאריבזכות המבנה ה פנימיים

  .של הבניין

  

פק מגוון דירות יסמתחם הגולדן לן 

. )ארבעה חדרים(קטנות ובינוניות 

במגמה להשיג הדירות עוצבו 

י יצירת "אויר ואור ע, מרחב, גמישות

רצפות מלבני , חללים כפולים

, חדרי מדרגות מאווררים, זכוכית

מחיצות נעות , קירות מסך מזוגגות

  .בין החדרים) הזזה(

מטרת התערוכה הייתה להציג 

בנייני מגורים המתחשבים 

אוויר , אור, בדרישות לגמישות

,  Alvar Altoהבניין שתכנן . ומרחב

הפנים בתוכו איכויות של , לדוגמא

בית פטיו בודד בתוך בניין מגורים 

שעמיד את כל החדרים סביב החלל 

פשר גמישות יהמרכזי שבדירה וא

  .והחדרת אוויר ואורשימושית 

 תוכננו בתים חד לדוגמא בשכונה

ודירות  ודו קומתיים קומתיים

 שלושה חדרים-בנות שנייםשיכון 

 בינוניות לצד דירות דופלקס

, אך עם זאת היוצאות דופן לזמנם

  .י תושביהן"ננטשו ע

חוויות  -19

  ויזואליות

חוויות  צירתלי תכנון מושכל תרם

. במתחם קיראון ויזואליות רבות

 הפרספקטיבות הארוכות

העמדה נוצרו בזכות והמרשימות 

הארוכים נארית של הבניינים הלי

מתחם קיראון תכנון .  ופרטיהם

 ועושר ויזואלי חוויות כלל יצירתש

ליצור מקום איכותי למגורים  קשיב

  .לזמנה ייחודיתבדרך 

בניינים סביב העמדה הלינארית של ה

הרבים  הפרטים, הכיכרות השונות

ליצירת  תרמו והמורכבות המבנית

המודגמות  "עירוניות"רצף חוויות 

במגוון החללי ובהשתנות הנוף 

שהיה יוצא דופן לזמנו , הפנימי

  .בשיכון הסוציאלי

ברובע האנזה  העולותהחוויות 

ל מספר מודגמות בתכנון הפרטני ש

 בניינים יוצאי דופן שהציגו

  .חדשנית לזמנה אדריכלות

קילומטר  מספק חוויה בנין רבע ה

דרמטית בפרספקטיבה העמוקה 

עם זאת . הקרקעהנוצרת בקומת 

מאפיינת את השכונה היא אינה 

, זאתלעומת , מרקם השטיח. כולה

אשר , מתאפיין במבטים ארוכים

י פרטים והצללות "חוזקו ע

לזמנם  ייחודייםשהיו , מתוכננים

  .בשיכון הציבורי
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  האדריכליההיבט  -  הסיכום טבל  3.4.1. .ג

  

 המאפייניםמאחד . במתחם קיראון ובגולדן לןבולט בצורה חד משמעית והברוטליזם המוקדם Le Corbusier  בהשפעת  "מקורות השפה האדריכלית" הערך .15

ומרכיבי הבניין  Unit'e -ה דימויאימוץ  היה, ) Team10י הרעיונות המוקדמים של חברי "עפ(בשיכון הציבורי בעולם  הברוטליזם המוקדםשל  שכיחיםה

. השומרות על חיוניותן עד היום במתחם קיראון ובמתחם הגולדן לן סביבות מגורים איכותיותנוצרו , בזכות אילו .המוחצניים עם התוכן ההומאני שנוצק בהם

 מודגמת גולדן לןבומתחם קיראון ב  ,לתי היה דלבו התוכן הקהיובהשוואה לרובע האנזה  ,עם השנים ששיכוניה נעזבו או נזנחו ,ש"שכונה לדוגמא בבבהשוואה ל

מאפיינים אלה נשארו אותנטיים עד היום והם מהווים עדות חיה לשפה  .על כל רבדיה בשיכון הציבורישנות החמישים והשישים של ת האדריכלות הברוטליסטי

  .ברמה הלאומית קיראון מתחםמכאן חשיבות שימורו של  .אדריכלית זו

  

בולט במתחם קיראון בולט על פני יתר השכונות בכך שהצליח לחזק את הרעיון הסטרוקטוראלי הזה על בסיס שני טיפוסים דומים בלבד  "באחידותגיוון "הערך  .16

מעטפת ואת נות האור והצל שניצל את תכו ,במתחם היישום הצנוע. אשר אפשרו גיוון אדריכלי בתוך מערכת צורנית קוהרנטית כגישה תכנונית ולא מתוך פשרה

סטרוקטורה בסיסית שבה לכל , הפוכההגולדן לן מייצג גישה , בניגוד לגישה זו .צורך בהוצאות גדולותללא  איכותי אפשר הצגת שיכון מגורים, הבנייה המתועשת

 גם הגולדן לן, במובן זה. חתכדי שפה אדריכלית אל השונות הבסיסיות סטרוקטורותה התחברו, צבעיםהחומרים והזהות עצמאית ובעזרת שילוב נכון של  נתנה

מבחינה זו עולה חשיבות שימורו של מתחם . בגלל ההוצאות הגבוהות שהושקעו בו ככלל השיכון הציבורירובו של אינו מאפיין את הוא , עם זאתבערך זה  בולט

  .קיראון ברמה הלאומית

  

לשכונות האירופאיות אך הוא מייצג נאמנה את השימוש בחומרים החדשים שיושמו בסביבות אינו בולט במתחם קיראון בהשוואה  "שפת החומרים" הערך .17

פרטי במיוחד ב יבורישטרם נראו בשנים אילו בשיכון הצ, וירטואוזיות אדריכליות הוצגו גולדן לן וברובע האנזהבמתחם ה. לאחר הקמת המדינהבארץ המגורים 

טיות אאת המונוכרומ ש אמצו"מתחם קיראון והשכונה בב, םלעומת. רה להבליט אלמנטים נבחרים על פני אחריםבמט הצבעיםמגוון החומרים ו בבחירת, הבניין

פירי התנועה  :כגון והאלומיניום ויישומם בפרטי בנייה ייחודיים הגרנוליט, הבלוק, החשוף בטוןה: כגון חדשים מקומייםשילוב חומרים שהסתפקה ב, האפורה

ת שתי השכונות מייצגות את הדרך בה בחרו האדריכלים בישראל לאמץ א, מבחינה זו.  )במתחם קיראון(ת מתועשות בציפוי גרנוליט מבטון חשוף על רקע חזיתו

  .ברמה הלאומית שימורןלחשיבות ההשפה הברוטליסטית ומכאן 
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 של הדירותהרב גודלן זכות עיקר בב ,ש"ובמיוחד בהשוואה לב במתחם קיראון על רקע שאר השכונות באופן חד משמעי בולט "מגוון הדירות ואיכותן" הערך .18

 האנזה בו רובעמבחינה זו קשה להשוותו ל. שונותההפניות האוויר וה, תוך ניצול האור רביתהדירות תוכננו בגמישות מ. שהיו יוצאי דופן לזמנם המגוון שהושגו

בו נתבקשו המתכננים לתכנן לזוגות צעירים , כלכליות או למתחם הגולדן לן ללא מגבלות בעיצוב דירותמקוריות ו עשרות אדריכלים להפגין חדשנות נדרשו

  .שימורו ברמה הלאומיתלחשיבות הבאופן המייצג ביותר ומכאן במתחם קיראון מתקיים הערך , בהשוואה לשכונה לדוגמא. ורווקים דירות קטנות

  

המבטים . הקטנה "מידתו"למרות  בהשוואה לשאר השכונות וזאתהמעורר השתאות יחודי מתקיים במתחם קיראון באופן י "חוויות הויזואליות"הערך  .19

בר פירי המדרגות האנכיים המבטים הארוכים אל ע, המסתיימים בחלונות פנוראמה" רחובות באוויר"ה ,מאפיינים את קומות הקרקעההפרספקטיביים הארוכים 

בגלל  פחות דרמטיתתופעה זו מודגשת גם בגולדן לן אם כי היא .  יום יומית לדיירים כדי לאפשר הנאהם כל אלה תוכננו בפרטי פרטי, החרירים בגרמי המדרגותו

לבין מרקם השטיח  ן הבנייןגשר המחבר ביב, בבניין רבע הקילומטר קומת הקרקעב בתכנון השכונה לדוגמאגם ייחודיות ניתן למצוא . מורכבותו של המתחם

  .שימור המתחם ברמה הלאומיתלחשיבות הומכאן  ,עשירה ובעלת איכות חייםת מגורים הצליח להדגים במתחם קיראון סביבערך זה . ובתוך המרקם עצמו
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  ההיבט הטכנולוגי 3.5. ג

  Table 11: Technological Values                         טכנולוגייםערכים : 11 הטבל

  

  

 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה לן גולדן מתחם קיראון ערכים

תיעוש  -20

  הבנייה

מתחם קיראון מייצג את אחת 

הדוגמאות הראשונות והמוצלחות 

בשיכון הציבורי בהן נעשה שימוש 

בטכנולוגיית בנייה חצי מתועשת 

להוזיל  מטרהומתקדמת לזמנה ב

, לייעל את תהליך ההקמה, עלויות

לקצר את משך הבנייה ולשפר את 

  .איכותה

הבנייה בגולדן לן הייתה 

ה עלויות וגבת קונבנציונאלית

גבוהות עקב הפרטים וחומרי הגמר 

  .תהואשייחדו 

הבנייה ברובע האנזה הייתה 

וגבתה עלויות  קונבנציונאלית

חומרי הגמר הפרטים ו בגין גבוהות

  .תהואשייחדו 

השכונה לדוגמא נבנתה בשיטה 

איכות הבנייה  .הקונבנציונאלית

הבינונית לא תאמה את 

הסטנדרטים הגבוהים 

  .שהאדריכלות בקשה להעמיד

  

קדמה  -21

  טכנולוגית 

במתחם קיראון שולבה קדמה 

חימום תת : פקהיטכנולוגית שס

ן טוח, ריצפתי העובד עד היום

 מטבח מאובזר, קו טלפון, אשפה

 ,ושטחי מגורים ומרפסות מרווחים

  .לזמנםהיו יוצאי דופן כל אלה 

  

בגולדן לן שולבה קדמה טכנולוגית 

חומרים , אספקת חימום: פקהישס

אור טבעי לשירותים , מבודדי רעש

, שטחי מגורים מרווחים, אמבטיותול

כל אלה היו  –מרפסות פרטיות 

  .יוצאי דופן לזמנם

  

ברובע האנזה שולבה קדמה 

אספקת : טכנולוגית שספקה

אור טבעי לשירותים , חימום

, )בחלק מהבניינים(והאמבטיות 

מרפסות , שטחי מגורים מרווחים

כל אלה היו יוצאי דופן  –פרטיות 

  .לזמנם

לא שולבה קדמה שכונה לדוגמא ב

  .טכנולוגית בדירות

 חומרים -22

תקדמים מ

במתחם קיראון נעשה שימוש 

, במסגרות אלומיניום לחלונות

מסך בגולדן לן נעשה שימוש בקירות 

שהיו אלומיניום בעלי מסגרות 

השימוש בחומרים ופרטים 

אלמנטים : מתקדמים כגון

בשכונה לדוגמא הצליחו המתכננים 

את הסטנדרט של במעט לשדרג 
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 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה לן גולדן מתחם קיראון ערכים

יוצא דופן לזמנו בשיכון  שהיה  לזמנם

נעשה שימוש , בנוסף .הציבורי

 ,בחלונות מסך בפירי התנועה

ומדרגות  מעקותמיוחד וב ריצוףב

  .Le Corbusierמעוצבים בהשפעת 

פרטי הצללה . זמנםחדשים ל

מיוחדים ושימוש בזכוכית בשלל 

צבעים גם כן היו יוצאים דופן 

  .לזמנם

קירות מסך , מורכבים מבטון חשוף

חיפויים מתועשים , מזכוכית

חלונות אלומיניום בשילוב , עמידים

מערכות מתקדמות היו חלק 

  .וחדשים לזמנםדרישות המ

קטלוג וליצור משרד השיכון 

לפרטי , למעקות, חומרים לריצוף

   .ולחלונות העץ הבטון

  

  הטכנולוגיההיבט  -  הסיכום טבל  3.5.1. .ג

  

שהחלה את , זו טכנולוגית בנייההשתמשו ב מתכנני המתחם.  ובכך ייחודו מתחם קיראוןהמתבטא בשיטות בנייה מתועשות מודגם רק ב "תיעוש הבנייה"הערך  .20

מבלי להתפשר , הבנייהעלויות ולהוזלת תהליך ההקמה לייעול  הבנייה המתועשת תתרום אימוץמאחר והאמינו כי , דרכה בשיכון הציבורי בתחילת שנות השישים

החשיבות לשימורו  ומכאןבהשוואה לשאר השכונות  בשיכון הציבורי יווה פריצת דרך טכנולוגיתהמתחם קיראון בניית , מבחינה זו. על האיכויות האדריכליות

  .לאומיתבינהברמה 

  

בה סופקו , בהשוואה לשכונה בבאר שבע. בשיכון הציבורי הושג במתחם קיראון ובשכונות האירופאיות בתהליך היוצא דופן לזמנו "קדמה טכנולוגית" הערך .21

. תת ריצפתי הפועלים עד היום חימום, מקו טלפון דירתי, נהנו דיירי מתחם קיראון ממטבחים מאובזרים בטוחן אשפה, משרד השיכוןהסטנדרטים הרגילים של 

  .ברמה הלאומיתשימורו לחשיבות הומכאן , המאפיין את תרבות המגורים בשנות השישים better living trough technology -מתחם קיראון מייצג את המעבר ל

  

 חיפויים מסוגים שונים, אלומיניוםקירות המסך משימוש בה. שכונות הישראליותבהשוואה ל בולט בשכונות האירופאיות" חומרים מתקדמים לזמנם"הערך  .22

 מתכנניםבו השתמשו ה, היה בין השיכונים הראשונים בארץ, מתחם קיראון בהשוואה לשכונה לדוגמא, עם זאת. מדגימים את המגוון שעמד לרשות המתכננים

מתחם קיראון מייצג דוגמא להחדרת חומרים חדשים לשיכון הציבורי ולהעלאת , מבחינת ערך זה. בפרופילי אלומיניום לחלונות ובשיטת יצור תעשייתי

  .ברמה הלאומיתשימורו לחשיבות הומכאן  בהם  הסטנדרטיזציה
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  ההיבט הנופי   3.6. ג

    Table 12: Landscape Values                            ערכים נופיים: 12 הטבל

  

 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

פיתוח נוף  -23

  מורכב

ראו  ,חתני פרס ישראל, צור- יהלום

גורם חשוב , בפיתוח הנוף בקיראון

במעבר לתרבות מגורים מודרנית 

תכנון הנוף . השואפת לאיכות חיים

רחבת המשחקים עיצוב , המורכב

מדגימים , הגינות למטרות פנאי ונוי

  .רעיונות אלה

ראו בפיתוח הגולדן לן  אדריכלי

המרחב הציבורי גורם חשוב במעבר 

פת לתרבות מגורים מודרנית השוא

עיצוב . העירוניים חייםהלאיכות 

עם " אורבאניותהכיכרות "הארבע 

מדגים  ,שונים מאפיינים ותפקודים

  .רעיון זה

מתכנני הרובע  בקשו לייצר מרחב 

 הבניינים באופן חופשי בנוגדול בו י

תהליך התכנון לא נכללו ב. במרחב

נתנה לא מכאן שו אדריכלי נוף

  . התייחסות מקצועית לעיצוב הנוף

ראו " שכונה לדוגמא"המתכנני 

אקלימי תכנון ל הזדמנות, בפיתוחה

מתאים את עצמו לתנאי המדבר ה

עם מעט מאוד עבודות ...", הקשים

של " נגיעות"פיתוח וגינון וכמה 

התקבל הרושם של מרחב , צמחייה

  . 256"ציבורי מטופח ואפילו מסוגנן

חיזוק  -24

הקומפוזיציה 

  יתכלהאדרי

סכימת הנוף במתחם בקשה 

להשלים את הלכידות והרציפות 

של הקומפוזיציה האדריכלית 

הכללית ואת הגיאומטריה שנוצרה 

ניתן להדגים  . בהעמדת הבניינים

, זאת בעזרת עיצוב הכניסות

יצירת , סכימת השבילים ההיררכית

  .המפלסים ופיתוח לב המתחם

בקשה  גולדן לןסכימת הנוף ב

והרציפות של  להשלים את הלכידות

הקומפוזיציה האדריכלית הכללית 

ואת הגיאומטריה שנוצרה בהעמדת 

זאת בעזרת  ניתן להדגים.  הבניינים

 עיצוב מפלסי הכיכרות השונים

לרחובות העירוניים  והתייחסות

  .סביבו

 תכנון הרובע אינו ניחן

ולכן לא ניתן מובחנת בקומפוזיציה 

  .היה לחזקה

סכימת הנוף במתחם בקשה 

להשלים את הלכידות של 

הקומפוזיציה האדריכלית אך בגלל 

גודלו של הפרויקט והדרישות 

היא אינה , לצמצום בפיתוח

  . משמעותית באתר

                                                 
   2007, דרוטבר  256
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 ש"השכונה לדוגמא ב רובע האנזה גולדן לן מתחם קיראון ערכים

צור - ית של יהלוםשפתם הנופ נופי מולדת -25

, יםרנקולרהכילה מוטיבים ו

 .נופי המולדת המקומיתשנוצרו מ

השתלבו היטב עם השיכון אלה 

. באופן פיסי ורעיוני, הברוטליסטי

" ההרים והגבעות"ביטוי לכך הם 

שיצרו יש מאין והטרסות הבנויות 

 .שעיצבו

שפתם הנופית של המתכננים 

 התבססה על יצירת נוף אורבאני

. 257"ת אמיתיתקלאסי רתומס"י "עפ

עיצוב , גיוון החללים הפתוחים

ות התצורות הגיאומטרי, הכיכרות

מדגימים שפה , של עיצוב המרצפים

 .עירונית זו

ברובע האנזה לא התקיימה שפה 

כשם שלא , נופית קוהרנטית

  .אדריכלית כזונתקיימה תכנית 

, שפתם הנופית של המתכננים

, בשטחים המעטים שנתנו לעיצוב

הכילה התייחסות לצמחייה 

בצירים המרכזיים : המדברית

בשטחים ונשתלו שדרות תמרים 

המשולשים " קצוות"הפתוחים שב

 .כאשלים, בר שוניםי מדנשתלו עצ

חומרים  -26

  שימושיים

צור השתמשו בחומרים –יהלום

מקומיים שבאו לחזק את הרעיון 

הנופי ועם זאת יהיו נוחים 

כדוגמת  לתחזוקה וזולים לרכישה

מרצפות הבטון , ריצוף הגרנוליט

  . וחלוקי הנחל לטרסות

בעמדתם כי בחרו המתכננים הבהירו 

חומרי ריצוף זולים הניתנים 

ועמידים בפני החלקה  להחלפה

אריחי בטון , כדוגמת הגרנוליט

  .ולבנים

עמדת המתכננים אינה ברורה ביחס 

  .לחומרים שנבחרו

המתכננים השתמשו בחומרים 

שהיו נוחים לתחזוקה וזולים 

, לרכישה כדוגמת ריצוף הגרנוליט

  .ומרצפות הבטון

  

  

  

  

  

                                                 
257 pp.88 , Supplementary Planning Document, GOLDEN LANE listed building management guidelines, English Heritage, June 2007 
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    הנופיההיבט  -  הסיכום טבל  3.6.1. ג

  

 הרעיונות. גולדן לןבמתחם קיראון והנוף בבתכנון  בולט באופן חד משמעי, כחלק מהתכנון הכולל בסביבות המגורים של שנות השישים" פיתוח נוף מורכב"הערך  .23

באותה רמת חשיבות לתכנון  גורם מרכזי בהעלאת איכות החיים פיתוח הנוף המורכבב ראובבסיס תכנון הנוף במתחמים אילו  ושעמד אדריכליים והחברתייםה

מתחם , מבחינה זו. המגורים בעשור השני של המדינה שכונותבתכנון  התרחשוש מהותייםמהווה את אחד השינויים ה חשיבה זו  .וכך היה בפועל האדריכלי

, בשכונת רימון בקרית אונוכגון  צור-של יהלוםהבאות בעבודותיהם אבן דרך  הומהוו בשיכון הציבורי בשנים אילו בהצלחה שיושמה התפניתאת קיראון מייצג 

  .ברמה הלאומית קיראון מתחםלשימורו של הנוף ב הרבה חשיבותהמכאן  .ובשכונות רבות נוספות רמות אשכול בירושליםבשכונת 

  

מתרחש דיאלוג מתמיד בין  במתחמים אלו. בהשוואה לשאר השכונות, מודגם באופן יצירתי במתחם קיראון ובגולדן לן, "חיזוק הקומפוזיציה האדריכלית"הערך  .24

מבחינת הרעיון . בין השניים התורם ליצירת סביבת מגורים מאוזנת ושלווהויחסי גומלין קונסוננס אשר מייצר  ,המלווה אותה אדריכלות לעיצוב הנוףסכימה הה

  .שימורו של מתחם קיראון ברמה הלאומית חשוב, ות המבנית לאדריכלות הנוףן האדריכללחזק את הקשר בי

  

 אדריכלות. ש"בהשוואה לשאר השכונות הנבחרות ובמיוחד בהשוואה לשכונה לדוגמא בב במלואושכונת קיראון במתחם קיראון ומודגם ב" נופי המולדת" הערך .25

ואשר זיכתה אותם  -  צור- שפת תכנון מקורית שפתחו יהלום – מקומייםארציים וממוטיבים  וושפעהש ורנקולריםרעיונות  ביטאה, שתוכננה במתחם קיראון נוףה

כל אלה היו בין המאפיינים הבולטים בעבודותיהם והם באים לביטוי בשיכון , בחירת הצומח, "טרסות"ה ,"הרים והגבעות"ה. כלל בין מקבלי פרס ישראלילה

אין התכנון מייצג , יגשלההגולדן לן כנני תקשו מישב, "מסורת הקלאסית האמיתית"י ה"בעיצוב עפלמרות הבחירה . לוא הדרםהציבורי של מתחם קיראון במ

עולה חשיבותו , מבחינת ערך זה .הנוף נתון המסביר את חד פעמיותו של תכנון, המתכננים היו אדריכלים ולא אדריכלי נוף, למעשה. מתמשכתאמירה אדריכלית 

  .לשימור ברמה הלאומיתשל המתחם 

  

השתמשו המתכננים  בשלוש השכונות. ש ובגולדן לן"בשכונה לדוגמא בב, במתחם קיראון הווה את תמצית רעיון בחירת החומרים" חומרים שימושיים"הערך  .26

יוצאת דופן מתחם קיראון מייצג דוגמא . ים בשיכון הציבוריאת הסטנדרט חדש שאעלה חומרים אינוונטרואף יצרו  זולים ונוחים לתחזוקה, זמינים חומריםב

  .ברמה הלאומית ומכאן חשיבות שימורו שעשה שימוש מושכל בחומרים חדשיםלפיתוח נוף , שיכון הציבוריב
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  מסקנות המבחן ההשוואתי  3.7. ג

  

ר כי  מתחם התבר, ההשוואהטבלת ה נערכבטרם עוד מתוך נתוני המחקר והצהרת המשמעויות ו

המייצגים את תרבות המגורים של שנות  ערכים 27מאחר והוא מדגים  ,ראוי לשימורקיראון 

המבחן  נערךה לצורך קביעת. נקבעה רמת השימור המומלצת לאעדיין , עם זאת. השישים

המסקנות . ונכתבו סיכומי ביניים שלוש השכונות הנבחרות בין )ו"י אונסק"עפ(ההשוואתי 

  .תמצית עבודת המחקר כולה, למעשה, סיכומים אלו והןמבוססות על , מובאות להלןה

  

תרבות  בתחום( מורשת עולמיתכאתר מגורים  סביבתההכרזה על  – בחינת הרמה הבינלאומית

מתקבלת כאשר  מוכיחים כי האתר הוא בעל ערכים אוניברסאליים בהיקף המצביע על , )המגורים

מסיבה . וזאת בניגוד להכרזה על בניינים מונומנטאליים חד פעמייםתופעה תרבותית משמעותית 

אף אחת מהשכונות אינה יכולה להגיש מועמדות אלא אם יוצרו התנאים לכך במסגרת , לדעתי ,זו

 20-את ששת מתחמי המגורים משנות ה, לדוגמא ,אם ניקח. הכרזה הכוללת מתחמים נוספים

ו כהתיישבויות חברתיות המבטאות את כל ההישגים החיוביים "י אונסק"שהוכרזו ע , 258בברלין

היה צורך , ניווכח כי בשביל להכריז על המגורים כעל אתרי מורשת, של המודרניזם המוקדם

   .א"כך גם בעיר הלבנה של ת. להדגים תופעה חברתית ואדריכלית זו בהיקף רחב

  

נבחנים ערכים  שניי "עפימור ברמת שימור בינלאומית ראוי לשהאתר  ,י סיכומי הטבלאות"עפ

נקודת מפנה ביזמות " :בעשרה ערכים נוספים). 9,20( "תיעוש הבנייה"ו" הרחובות באוויר: "בלבד

, "מורכבות החלל העירוני", "איחוד בתוך רב גוניות", "קנה המידה האנושי", "השיכון הציבורי

קדמה ", "חוויות ויזואליות", "הדירות ואיכותן מגוון", "גיוון באחידות", "סימני היכר"

בולט המתחם על פני השכונות האחרות ) 3,6,7,11,13,16,18,19,21,25(" נופי מולדת", "טכנולוגית

  . ת ייחודיות או אוניברסאליות יוצאים מן הכללאך לא במיד

  

היקף ערכים מאחר ואינו נושא בלאומית בינראוי לשימור ברמה האינו מתחם קיראון  -  מסקנה

סיכומי הטבלאות מוכיחים מעל לכל ספק כי ערכיו , זאת עם .אוניברסאליים המצדיקים זאת

בולטים בייחודם ובתרומתם ליצירת סביבת מגורים המייצגת את תרבות המגורים של שנות 

נתונים אלו . הובמיוחד בהשוואה לרובע האנז אירופאיותהשכונות גם בהשוואה ל השישים

  .הלאומיתהרמה  –הבאה לתרום למסקנות לקביעת רמת השימור  יכולים

  

השכונה לדוגמא בבאר שבע נבחרה לשמש מודל השוואתי לאחר  – בחינת הרמה הלאומית

מסקנות הבדיקות העלו כי .  השנים שנבנו בארץ באותן, ומתחמים נוספיםשנבדקו שכונות 

האורבאני כאשר האדריכלי ו, החברתיוסיפורה עולה בהקשר השכונה מכילה מגוון רב של ערכים 

  . המייצגים את האדריכלות הברוטליסטית שלאחר קום המדינה באתריםמדובר 

  

ממליצים על רמת שימור , עשרים ושניים ערכים מתוך עשרים ושישה, י סיכומי הטבלאות"עפ

בהשוואה עשרה מתוכם בולט מתחם קיראון ב. ושניים נוספים על רמת שימור בינלאומית לאומית

, "עיר בזעיר אנפין: "ש"ובשישה נוספים אל מול השכונה לדוגמא בב) ראה לעיל( לכל השכונות

                                                 
258 "HOUSING ESTATES IN THE BERLIN MODERN STYLE", NOMINATION FOR INSCRIPTION ON THE UNESCO 

WORLD HERITAGE LIST"  
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פיתוח נוף ", "חומרים מתקדמים לזמנם", "יצירת זהות", "סכמות בינוי המחזקות יחסי שכנות"

ון כ בולטים ערכי מתחם קירא"סה). 4,5,8,22,23,24" (חיזוק הקומפוזיציה האדריכלית", "מורכב

הממליצים על רמת  ,בהיבטים השונים ,ש בשמונה עשר ערכים"על פני השכונה הישראלית בב

  .בינלאומית/שימור לאומית

  

נקודת מפנה ", "נקודת מפנה בתרבות המגורים: "סיכומי הטבלאות מעלים שישה ערכים נוספים

שפת ", "ליתמקורות השפה האדריכ", "היחידה הבסיסית אל מול המכלול", "בתכנון האורבאני

במתחם קיראון ובשכונה לדוגמא  בולטיםה, )2,10,12,15,17,26" (חומרים שימושיים", "החומרים

 ן של שתי השכונותתרומת כךוב את התקופה ןבאופן שונה ובמגוון הפרשנויות המאפייאך  ש"בב

 את ייצגחברתי המ -כחלק מתפיסת התכנון האדריכלי  בותה של תרבות מגורים זולהבנת מורכ

  .מקומי בשנים אילו/השיח העולמי

  

מתחם קיראון מהותי ברמת ההישמרות  והאותנטיות של  מבחינה בשוניטבלת ההשוואה 

בשכונה לדוגמא חלו שינויים רבים שפגעו בערכיה וחלק מהתכנון . בהשוואה לשכונה לדוגמא

משמעות .  היכרצופו או נצבעו ללא , "חשיפת החומר"החומרים שאפיינו את . הכולל לא בוצע

טובה , מנגד, רמת ההישמרות של מתחם קיראון .הדבר היא כי חלק מערכיה של השכונה אבדו

   .מאוד

  

האוניברסלים הרבים  מתחם קיראון ראוי לשימור ברמה הלאומית בזכות ערכיו - מסקנה

ובהשוואה לשכונה לדוגמא  של תרבות המגורים של שנות השישיםרב גוני התורמים לייצוגה ה

חשוב , כשכונה פורצת דרך, שימורה של השכונה לדוגמא ברמה הלאומית, עם זאת. בבאר שבע

   .בשביל להאיר את פני התקופה במלואהגם כן וזאת 

  

על , מעבר למסקנות הממליצות על רמת שימור לאומית וכנגזרת מכך – בחינת הרמה המקומית

המצדיקים שימור ברמה , י ערכים נוספים בטבלת ההשוואהקיימים שנ, רמת שימור מקומית

נקודת : "המקומית ואשר מבליטים את תרומתו של האתר להיסטוריה המקומית של קריית אונו

  ). 1,14" (השפעת התכנון האורבאני על תכנון שכונות נוספות", "מפנה בהיסטוריה המקומית

סיפורה של : " עולה בסיכום הטבלאש וכמו ש"הערך הראשון בולט גם בהשוואה לשכונה בב

  ".ללא סיפורה של שכונת קיראון, קריית אונו אינו יכול להיות שלם

  

וזאת  מתחם קיראון ראוי לשימור ברמה המקומית וכחלק בלתי נפרד משכונת קיראון - מסקנה

  .בזכות חשיבותו ברמה הלאומית ובזכות תרומתו להיסטוריה המקומית של קריית אונו

  

ותרומתו להבנת תרבות  ערכיו. ר לשימור לאומיכאת קיראון ראוי שיוכרז מתחם - סיכום

מעמידים אותו  ,בעולם לשימור לאומי ובהשוואה למתחמים אחרים המגורים של שנות השישים

מתוך המסקנות העולות . העשויים להיכלל ברשימה זו בארץ בקדמת רשימת מתחמי המגורים

  .המקפיד לשמור על מכלול ערכיו ,ימורראוי כי האתר יוכרז לש, במחקר זה
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  האותנטיות והשלמות של האתר 4. ג

  

שימור המורשת התרבותית בכל צורותיה ובתקופותיה ההיסטוריות מעוגן בערכים המיוחסים "

מקצת מיכולתנו להבין ערכים אלו מותנית במידה שבה אפשר לראות במקורות המידע . למורשת

ביחס , הידע וההבנה של מקורות מידע אלו. ואמיתייםעל ערכים אלו מקורות אמינים 

למאפיינים המקוריים והמאפיינים הנובעים מהם של המורשת התרבותית ושל משמעותם הם 

  )9סעיף , 1994אמנת נארה ( ".תנאי מקדים בסיסי להערכת כל היבטי האותנטיות

  

על מצב מלמד , ביקור במתחם קיראון ובחינת מצבו אל מול התמונות והחומר ההיסטורי

שחלקם , כנון המקורי ולמעט שינויים קליםי הת"הבינוי נשאר עפ. של המתחםהטוב השתמרותו 

  . )3.פרק ב, ראה תאור המצב הקיים. (מהותיים לא בוצעו תוספות בנייה או שינויים, הפיכים

  

, מזגנים תלויים כדוגמת תומפגיעישנם חלקים מבניים הסובלים , עי ויד מכוונתבהעדר ליווי מקצו

בשטחים הציבוריים . של החזיתות האסתטיצנרות ותשתיות כלליות הפוגעות במראה  התקנת

ניתן למצוא רק בשבילים  ריצוף מקורי. הריצוף המקורי לפני כמחצית השנה החליפה העירייה את

, הבטון החשוף. הנמצאים תחת אחריות התושבים, ובכניסות אליהם המשניים לצד הבניינים

קירות התמך של חלוקי הנחל הגדולים נשתמרו היטב כמו גם , סטים המצופים גרנוליטהפריק

  . מקורייםהעצים הו המשחקים המרכזית מבנה חצר

  

  האותנטיות בעיצוב 4.1. ג

  

ביב חצרות פנימיות כפי שעולה בפרק סכימת מגורים של שבעה בניינים סמתייחד במתחם קיראון 

המקוריים  מרכיביוהמתחם הצליח לשמור על , למרות השנים שנקפו. בתיאור האתר 1.2.ב

ם המקשרים יעיצוב הבניינים והחלקים הסטרוקטורלי, הכללית שלמות סכימת הבינוי: הכוללים

   . ביניהם ועיצוב הפיתוח

  

אז הבינו . התרחש כשנה לאחר כניסת הדיירים לדירותיהם ,השינוי המהותי הראשון במתחם

ואפשרו שהונחו בהקפדה על מעקות המרפסות  ,המתכננים כי הבריסולים האנכיים מהאסבסט

מאחר והשינוי נערך בסמוך לסיום . להחליפםאינם שימושיים והוחלט משב רוח מתחתם 

אלמנט אותנטי מקורי וזאת ניתן לראות בפתרון החדש , הפרויקט ובעצה אחת עם המתכננים

הנחת מסגרות האלומיניום ורפרפות . שהבריסולים תרמו לובמראה הצלליתי " פגיעה"למרות ה

במרחק מה  על המעקות שעוצבו לשם כך םלעומת הנחת הבריסולי(הפלסטיק על ספי האבן 

ואשר אפשרו את  עד היום הניבו את המרפסות הסגורות המאפיינות את המתחם) מהסיפים

עם . האחידות של התריסים והחלונות לא נשמרה, עם זאת. חבת הדירות עם חלוף השניםהר

צובי אחיד שיצרו דיסהרמוניה ומראה לא יהשנים נוספו חלונות ויטרינה ותריסי גלילה ללא קו י

  .אחיד הפוגע בשלמות האתר

   

בהרבה . יםחלקן עוצבו מחדש והותאמו לחיים העכשווי. שינויים נוספים נעשו בתוך הדירות

  .י טעמם של הדיירים"מדירות הדופלקס הוחלפו גרמי המדרגות ועוצבו עפ
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עיצוב פרטי הבטון ומרכיבים נוספים כגון חדרי המדרגות נשתמרו בכללותם ואולם במקרים 

  .אריחיםבהקירות צופו סגרו חדרי המדרגות בויטרינות ואחדים נ

  

  

  העבודה והיישוםשיטות האותנטיות של  4.2. ג

  

  : נעשה שימוש בשתי טכנולוגיות בנייה מתחם קיראוןב

  

גם כן מבטון , המחיצות בין הדירות. בניית שלד מבטון מזוין על עמודים – בנייה קונבנציונלית

בחדרי . יות מתכתוכל קירות הפנים והתקרות חופו בטיח עם זו. שמשו כקירות נושאים ,מזוין

. בקומות הקרקע נבנו קירות מבלוק חשוף בחדרי הכביסה. המדרגות יושם טיח מותז דחוס

בוצע חריץ , כדוגמת הכניסה לחדרי המדרגות, במקרים בהם היה מפגש בין קיר בטון חשוף לטיח

  . ניתוק פנימי

. בתוך לוחות עץ אופקיים לא מהוקצעיםנוצקו מבטון חשוף , והמעברים האלמנטים העצמאיים

מצב הבטון החשוף ברוב הבניינים . ן החשוףבחזיתות הצידיות הוטבעו חריצים אופקיים בבטו

הוא נצבע  וישנם מקומות הזקוקים לתיקון , בקומת הקרקע, במקומות בודדים. נשמר היטב

  .בעיקר בפינות היכן שנחשף הברזל

אלמנטים ". חשיפת החומר"הועברו צינורות וארובות כחלק מרעיון , בתוך פירי הבטון היצוקים

  .ותילו חשובים להבנת המשמעויא

  

שיטות הבנייה המתועשות יובאו מאירופה ובעיקר מצרפת והחלו את דרכן . בנייה חצי מתועשת

במתחם קיראון חזיתות הבניינים חופו פריקסטים . בתחילת שנות השישיםבארץ בשיכון הציבורי 

 - מצופים בגרנוליט חומה בעובי כולל של כ) שתי שכבות בטון עם חומר בידוד פנימי(בבידוד מלא 

ת מנופים בעלי ההרכבה בוצעה בעזר. הם נוצקו בבית חרושת  והובאו להרכבה בשטח. מ"ס 16

סטים על הרצפות י השענת הפריק"ירות הבטון בוצע עוהחיבור לק זרועות הרמה ארוכות

 . י אביזרי מתכת שסופקו לצורך כך"הפנימיות בעזרת חריצים  פנימיים ברצפות ועיגונם ע

. הכילו בתוכם את כל פתחי האוורור והמעברים לצנרת, השונותהפריקסטים בעלי המידות 

המתכננים בקשו להבליט את הציפוי השלדי ולכן באזורי . בשיטה זו נמנעה החציבה בקירות

ובה הפריקסט בולט לכל ג, לחזית הרחבה, הפינה והמפגש בין החזית הצידית מהבטון החשוף

. ם הצליחו לשמור על אופים וצבעם המקוריסטים באתר טוב והמצבם של מרבית הפריק. הבניין

  .רוב הנזקים מסתכמים בחורים שבוצעו להתקנת תמיכה למזגנים

  

. מעקות חדרי המדרגות בוצעו בעץ אורן משובח והלוחות צופו בלכה שקופה – עבודות נגרות בניין

רזל החיבורים אל עמודוני הב. י הדיירים"חלק מהלוחות נצבעו בצבעים אטומים ע, עם הזמן

אזור (שערים מעץ אורן זהה הותקנו בכניסות לחדרי השירות בקומות הקרקע . י ברגים"בוצעו ע

שם הותקנו מדרגות , פרטי עץ יפים ניתן לראות בדירות הוילה. וחלקם נשתמר עד היום) הכביסה

  . ת פלדהימדרכי עץ על קונסטרוקצי, ופאנלים מעץ או לחליפין

רובם לא השתמרו לאחר . טרינה המקוריות שיצאו למרפסותיוות הועבודות נגרות עץ היו בדלת

  .הרחבת חלל המגורים על חשבון שטח המרפסת
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 משתלביםסטים והם נוצרו במקומות בהם לא הותקנו הפריקפתחי החלונות לבניינים  – הפתחים

הותקנו כנפי הזזה ותריסי  פתחיםבחלק מה  .של החזית" דומינו"ול המודי "מקצה לקצה עפ

שבתוכה זכוכית  עםבמעברים העליונים הותקנו חלונות . האחר הותקנו זכוכיותחלקם יק ובפלסט

הוחלפו תריסי  בדירות אחדות. החלונות המקוריים באזורים הציבוריים נותרו, ככלל. רשת ברזל

  . ת אחרותבויטרינו פלסטיק וחלונות האלומיניוםה

  

עליו את הבריסולי  שאתיות בשביל להמעקה המלבני שהוצב בחזיתות הקדמ – מסגרותעבודות 

החיבור המקורי היה בהלחמה לעמודונים שחוזקו על אדן . עדין קיים ברוב הבניינים, מהאסבסט

מאחור  ,תריסי הפלסטיק התבצעה על אדני המרפסות תקנתה, לאחר הסרת הבריסולי. חלוןה

  .  החלל הפנימיובכך נחסם  האוויר שאמור היה לחלוף תחתיו אל  ,המעקה

. בפירי המעליות האנכיים הותקנו קירות מסך גבוהים הבנויים ממסגרות ברזל וזכוכית חלבית

  . מצבם השתמרותם טוב

  

  

  של החומריםהאותנטיות  4.3. ג

  

החזיתות . כפי שפורט לעילפריקסטים  מחופיםבנייני מתחם קיראון בהחזיתות הראשיות 

שקבל את הטקסטורה של לוחות העץ הצידיות והאלמנטים העצמאיים נבנו מבטון חשוף 

. באתר ומצבם טוב םהדומיננטייגרנוליט הם החומרים הבטון החשוף וה. ים בהם נוצקהאנכי

מצב . אך אלה אינם מייצגים את מצבו של רוב המתחם, באזורים אחדים נצבע הבטון בגווני אפור

  . פגעי הזמןליט טוב מאוד וניכר שהחומר עמיד בפני הגרנו

  

היה השימוש בו למגורי השיכון הציבורי ש, בפרופילי אלומיניום בגוון טבעי בוצעוהחלונות באתר 

יצרן אלומיניום אחד שספק פרופילים  היה, באמצע שנות החמישים, באותם השנים. בתחילתו

תכנון  .קופה זו נעשה שימוש בנגרות בנייןלחלונות בסטנדרטים מאוד נמוכים ולכן בת

שישב  עם יצרן מקומי אחר בתחום האלומיניום הפתרונות שהועלוו) 1954(אילן אוניברסיטת בר 

. ום למגורים כפי שנעשה במתחם קיראוןסללו את הדרך להחדרת האלומיני, 259במפרץ חיפה

בשנים אילו את  הקימההישראלית ש Palmatי חברת "אביזרי הפרופילים של החלונות יוצרו ע

  . מפעלה

  

הזכוכית לא הייתה . חלונות רפרפה אופקיים וחלונות הזזה: למתחםשני סוגי חלונות יוצרו 

חלקים . או ריקוע דקורטיבי כילה בתוכה רשת ברזל בשביל להגביר את חוזקהשקופה אלא ה

בעיקר באזורים הציבוריים של חדרי המדרגות והמעברים העליונים עדין מכילים , רחבים באתר

  .המקורייםוהאביזרים את פרטי האלומיניום 

  

הוספו  שלתרכובתו, וש בריצוף טראצו מיוחדבמעברים ובחדרי המדרגות נעשה שימ, בדירות

הגוונים נבחרו פרטי המדרגות ו. ן גרנוליט בכדי להגביר את התקשותוחומרים וולקניים ואב

                                                 
". "The inauguration of the Auditorium – Building 11.4.56טור שרגנהיים מתוך הרצאה של האדריכל אר 259

. רחל אברהם ואדר. באדיבות אדר, בהנחיית צבי אלחייני, תיק תיעוד במסגרת לימודי תואר שני בשימור בטכניון: מתוך
  .אראלה שרגנהיים
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. )20/20(ים וצבע חולי למעברים העליונלמדרגות בחרו בצבע אדום עז ש, י האדריכלים"בקפידה ע

לאחר התקנתן כוסו . 20/20ובחדרי השינה בגודל  30/30דירות רוצפו באותן מרצפות בגודל ה

התבלה הלינלאום ובאחדות מהכניסות החלו עם הזמן . עליהןהגן שבלינלאום כחול המדרגות 

המדרגות  מופיעהמדרגות במתחם עדין חדרי רוב ב .הדיירים לחשוף את החומר המקורי

רוצפים ים מהמעברים העליונ. ר הריצוף המקוריהמדרגות נשמהמקוריות ובאחדים מחדרי 

  .ריצוף המקוריב

  

  האותנטיות של הסביבה 3.4. ג

  

דגים בבהירות את התכנון של ליפא מנשאר בשלמותו ו, של מתחם קיראוןוהסביבה מצב הפיתוח 

כן  גםהמלווים בטרסות , והמפלסים השונים הכניסות והשבילים, קווי המתאר. יהלום ודן צור

  .על קווי התכנית המקורית שמרו

את ה העירייה שנה כאשר החליפכהתרחש לפני , אך גם הוא ורסבילי, י המהותי שהתרחשהשינו

קשו להדגיש את יבמקום החיפויים שב. החיפוי בשביל הכניסה ובחצר המרכזית של המתחם

גודל ובסוג שונה הונחו אריחים אדומים ב, אריות של צירי המתחם בצבעי המקור האפוריםיהלינ

הותקנו , בנוסף לזאת. ציר הכניסה המקורי, בנוסף. כיה שאופיינה בורובטלו לחלוטין את ההיר

  .שאינם הולמים את רוחו של המתחם אך גם הם ניתנים להסרה, שלטים גדולים

הרעיון . במיוחד המכנפים הנאים והסיגלונים, אפשר להבחין כי העצים הקיימים ברובם מקוריים

בשטחי הדשא נטעו , עם זאת. את שבילי המשנה בשיחים גלדניים ירוקי עד גם כן נשמר תוללו

אלה קיימים . בשנות השבעים והשמונים בשביל למנוע מהילדים משחקי כדור, דקלים שונים

  .  באתר עד היום
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  קריטריונים י"עפ לרישוםהמלצות  5. ג

  

 )II  ("על פני טווח זמן או בתחום תרבותי של , האתר מבטא מפגש חשוב של ערכים אנושיים

, יצירות אומנות מונומנטאליות, בארכיטקטורה או בטכנולוגיההעולם הקשור להתפתחויות 

  ."תכנון ערים או עיצוב נוף

  

מעבר לתרבות מגורים ההנרטיב הלאומי של קליטת העלייה דרך מייצג את מתחם קיראון 

שעמדו בבסיס התכנון , הפיסיים והנופיים, ההיבטים החברתיים. שנות השישיםתחילת במודרנית 

למפעל הבנייה ההמוני  לתכנן סביבות מחיה בריאות ואנושיות כתגובה מתוך כוונה עלו ,המודרני

, מבוזרות ללא התכנים החברתיים אלפי שכונותהוקמו בשנים אלו . אחר הקמת המדינהשל

מפעל בנייה זה איים להנציח פערים חברתיים וסביבות מגורים בעלות . האקלימיים והפיסיים

  .מודעות חברתית נמוכה

  

התרכז השיח  ,המלחמת העולם השנייאפיין את התקופה שלאחר ש מגוריםהמחסור ב תבעקבו

 "The Charter of Habitat")1953(נושא סביב , Team10-ו CIAMבמפגשי  ,העולמי האדריכלי

השונים  תרבותייםחברתיים והיבטים שיח זה התייחס קונקרטית לתרבות מגורים המונית בעלת 

שצרכניה  ,של תרבות מגורים זו נקודת המוצא .הראשונה של המאהעלו במחצית ש אילומ

הייתה השאיפה לאדריכלות בהירה ומובחנת המסוגלת  ,העיקריים היו בני מעמד הביניים

 ותלתפיס כתגובת נגד עלוערכים אנושיים אילו  .להתמודד עם עושר החוויה של חיים תוך השתנות

נקציונליזם של לה קורבוזיה ושיכוני העובדים של כדוגמת הפו –עד המלחמה  ושרווח החברתיות

  . וצפויים מראש דם בחברה כבעל צרכים שוויםאת הא וראש -מעמד הפועלים 

  

בתכנון האורבאני  ניתן לזהות ,במתחם קיראון האלה החדשים לרעיונות ,יםהפיסי יםהביטוי את

תכנון שהתבסס על  ,הרגלתנועת הולכי הפרדת  ,איחוד חלקות שכלל )35.איור ג( של השכונה

שילוב , שהיו חדשות לתקופתן גדולות ושונותדירות , טיפוסים למגוריםמגוון  ,קבוצות מגורים

  . החדשההצרכנית סטנדרטים גבוהים לחברה  והעמיד כל אילו. מורכבפיתוח נוף וציבור  מבני

  

  

 )IV  (נוף המייצג , טכנולוגי, מכלול אדריכלי, האתר מהווה דוגמא יוצאת מן הכלל של סוג בניין

  . בהיסטוריה האנושית) ים(משמעות) ים(שלב

  

בהשפעת  שנבנה בשנות השישים ,לפיתוח מבנן מגורים יוצאת דופןמתחם קיראון מהווה דוגמא 

 יםמודלכ, בעשור השני למדינהאומצו ש, והזרם הסטרוקטורלי ההולנדי הברוטליזם החדש

  . החיות ומתפקדות עד היום לסביבות מגורים

  

שאפיינה את , מובחנת סכימת מגורים אריק באומן ויוסף ויטקובר פתחו, האדריכלים ישראל לוטן

את הרעיונות החברתיים  המבטאתכנון שטח הפיתוח כולו במטרה למצוא שפה אחידה 

כפי שאפיין את  Unit'e - מה יינים במתחם קיראון הושפעעיצוב הבנ. והאדריכלים שבקשו להשיג

 מלוכדת סביבת מגוריםבמתחם התגבשה , עם זאת, הסגנון הברוטליסטי בעולם באותה העת
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  שכונת קיראון: 35.איור ג
Figure C.35:The Kiron neighborhood 

, "קבוצת המגורים", "יחידת השכנות"בצורה יוצאת דופן בכל דרגה של מורכבות החל מעשירה ו

ים 'השימוש באימג, צוביתמבחינה עי  .עיצוב הבניינים בהשפעת לה קורבוזיה ותכנון הדירות

טחנת "י סכימת "עפ( מודל טיפוסי הסטרוקטורלים שספק הסגנון הברוטליסטי סייע לעצב

לצד מערכת , כגון פירי המעליות והמעברים העליונים, ים יצוקיםששילב פרטיים מיוחד ")הרוח

  . מתועשתשלמה 

  

טכנולוגית בשיכון הציבורי בהיותו  מייצג מתחם קיראון קדמה, בנוסף להתפתחות האדריכלית

בין המתחמים הראשונים שאמצו את תיעוש הבנייה ומערכות טכנולוגיות כגון חימום תת רצפתי 

  . מבלי להתפשר על רמת הביצוע והפרטים שהיה נחשוני לזמנו

  

ספק , תכנון הכלליחזק את ה, ליפא יהלום ודן צורחתני פרס ישראל  י"המורכב שתוכנן עהנוף 

את הקשרים החברתיים במקום בו חיות מאות משפחות עודד ו אנושייםמחייה  ירחביירים מלד

התכנון כלל בתוכו שילוב יוצא דופן של מרכיבים מבניים פיסיים לצד מרכיביים צמחיים . יחדיו

הרבה מהמוטיבים . היה חדש לזמנו בשיכון הציבוריששנתנו דרור יצירתי לתכנון הפיתוח 

מופיעים במתחם קיראון והם עדות להשפעתו החזקה של , צור-תמשו יהלוםהתכנוניים בהם הש

  .תהליך שהחל בשנים אילו –הנוף כמרכיב חשוב בתכנון סביבות המגורים 
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 לשימור מתחם קיראוןהנחיות עקרוניות  - פרק ד 

  

  הקדמה

  

פירוש הדבר שחשיבותו של . מחקר זה הגדיר את מתחם קיראון כאתר בעל חשיבות לאומית

, בנוסף. ארציתוהוא מהווה נכס תרבותי בעל חשיבות  קריית אונו האתר חורגת מגבולות העיר

 שנות של המגורים מורשת את המייצגת" שכנותיחידת "כ קיראון שכונת הגדיר המחקר את

  .260ברמה המקומית וכאזור חיץ למתחם קיראוןוהכיר בחשיבות לשמרה  ערכיה מגוון על השישים

  

,  כחלק מתכנית שימור רחבה יותר לשכונה, חייבת תכנית השימור של מתחם קיראון, בהתאם לכך

  :על מאפייניו ומרכיביו ולחייב את  הגנתם בדרכים הבאות, לשמור על המכלול הפיסי של האתר

  

  לקבוע הוראות הגנה לאזור החיץ בתוך שכונת קיראון * 

  .זור החיץ ובמתחם קיראוןבאלשימור של המבנים  הריסה על לאסור* 

  .ור על בינוי חדש שישפיע על צביון השכונה ומתחם קיראוןלאס* 

  .י הגבלת השינויים בהם"למנוע פגיעה במבנים ע* 

  .הפתוחים והשטחים הדרכים תוואי על המקורית הבינוי תצורת על לשמור* 

  להציע שינויים לתכניות תקפות החלות בתחום התכנית במטרה להגן על הבניינים והגנים* 

  . המוצעים לשימור  

  .עם זכויות בנייה לא מנוצלותלקבוע תנאים למתן תמריצים למבנים החלות עליהם תכניות * 

  .להתיר תוספות חנייה תת קרקעיות בהיקפים שידרשו* 

  .וש תחזוקה נאותהלדר* 

  .לבצע תיעוד מפורט של המבנים והפרטים המוגדרים לשימור* 

  

.  מתכנית שימור רחבה לשכונת האם קיראון חייבת  להיות חלק, תכנית השימור למתחם קיראון

כמוהו כניתוק האתר מסביבתו ומאותם ערכים  ,שימור המתחם בלבד ללא שימור השכונה

  . המספרים את סיפורו

  

  במתחם קיראון אסטרטגית השימור –עקרונות תכנית השימור ישום 

  

היא הבסיס להצלחת השמירה על ערכי  הרשויות ואנשי המקצוע, י הדייריםעבודת צוות של נציג

בדרך זו של שיתוף פעולה חיובי יוגדר מנגנון הניהול המתאים לאתר שיאפשר . מתחם קיראון

  :ניהול יכלול את המרכיבים הבאיםמנגנון ה. הגנה ותחזוקה יעילה לשנים הבאות

  

  הקמת מנהלת מתחם קיראון .1

ויועצים מקצועיים , )דיירי המתחם והעירייה(המנהלת תכלול נציגות של הבעלים   .א

אשר ידונו ביחד על כל הנושאים שיש בידם , )ההנדסה והשימור, בתחומי החברה(

                                                 
 .מתחם קיראון ומכאן נובעת חשיבות שימורואיזור החיץ מחייב בעתיד כתיבת כללים שיגנו על סביבתו הקרובה של  260



215 
 

, יעוץ אדריכליקבוצה זו תסייע במתן . מורישפיע על עתידו של המתחם בהיבט השילה

 .המנהלת תרשם כעמותה ללא רווח בשביל לאפשר לה חופש כלכלי. כלכלי ומשפטי

התיעוד יעלה את הערכת . תיעוד המתחם  ישמר בארכיון המקומי כמקור למידע  .ב

הדיירים למשמעות האדריכלית והמשמעות ההיסטורית של האתר ויסייע בניהול 

 .האתר ואחזקתו

שימור סטטוטורית להבטחת המורשת הבנויה של  המנהלת תוביל לכתיבת תכנית  .ג

  . המתחם

היא תהיה אחראית לספק את כל . המנהלת תספק מידע בכל הקשור לתכנית השימור  .ד

לביצוע העבודות במתחם כולל הדרכה ) בקטלוג פרטים מסודר(הפרטים הנדרשים 

 . ביישום החומרים ותיעוד העבודות המתבצעות בו

ת הוראות תכנית השימור בכל הנושאים הקשורים המנהלת תהיה אחראית ליישם א  .ה

 .לפיתוח המתחם וסביבתו

שיפוץ או חידוש תשתיות קיימות בתוך , המנהלת תעסוק בפועל בנושאי תחזוקה  .ו

החלפת הסולר בגז : תשתיות חדשות כגון, חשמל ואינסטלציה, הסקה: המתחם

משאבים עונתי לפעולות וגיוס . שילוט וכדו, תאורה, מעליות, קולטי שמש, )לדוגמא(

 .אלה

 .י הכלים העומדים בחוק"פיקוח על עברות בנייה או פגיעה ברכוש במתחם וטיפול עפ  .ז

 . חוזי התקשרות וכדו, תביעות, ייעוץ משפטי: המנהלת תספק מידע בנושאים הבאים  .ח

פרסום קבוע של המתחם להעלאת המודעות בארץ ובעולם דרך העלאת אתר   .ט

יצירת קשר עם גורמים , ספר או חוברת מאמרים הוצאה לאור של, אינטרנט

 . העוסקים בשימור השיכון הציבורי

 

 הקמת ארכיון בדירת מורשת .2

תשמש אספקלריה " דירת מורשת. "במתחם" דירת מורשת"מומלץ ליישם את רעיון 

אשר תסייע בשמירתם או ,  נאמנה של העבר וסמן דרך ליוזמות של התערבות אפשרית

 .ם ואלמנטים  מקורייםשחזורם של מאפייני

י העירייה או המדינה באם המתחם "הדבר יכול להיות במסגרת שכירות או רכישה ע

הדירה שתבחר חייבת להיות אחת מדירות הווילה בזכות . יוכרז לשימור בעל ערך לאומי

חלל הרצאות : הדירה תאפשר את השימושים הבאים. מכלול הערכים החשובים שבה

דוגמא מצוינת לכך . ומושב המנהלת) מוזיאון מקומי(ודי ותצוגה חדר לארכיון תיע, קטן

המשמשת כמוזיאון  (Le Corbusier), בברלין  Unit'e-היא דירת המורשת בבנין ה

    .וארכיון בבעלות הדיירים

 

  תמיכה כלכלית .3

   .השגת תמיכה ממשלתית בזכות ההכרזה כאתר לשימור לאומי  .א

 : תמיכת העירייה בשני רבדים  .ב

י הנחיות "פ עפ"המשך תחזוקתו של השצ -השטחים הפתוחים  כבעלים על .1

 .השימור
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בזכות חשיבות שימור המורשת המקומית   -רים  "מענקים שנתיים ותב .2

תיכלל המנהלת תחת רשימת העמותות והארגונים הציבוריים הראויים 

המענקים השנתיים יינתנו לתחזוקה השוטפת של דירת . לתמיכת העירייה

רים יוקצו לתיקונים "והתב התרבותית שתתבצע במקום והפעילות המורשת

  . י סדרי העדיפויות שתקבע המנהלת"עפ, ותחזוקה שוטפת במתחם

 .כתמריץ לשימור, פטור חלקי מארנונה לבעלי הדירות .3

ההכנסות יהיו לטובת שימור . סיורים והרצאות בתשלום לציבור המקצועי והמתעניין  .ג

 .המתחם

 - לדוגמא . לשימור או לשיכון הציבורי אוריינטציה ציבורי בעל/תמיכה מגוף פרטי  .ד

תוכל לאמץ ולקדם אתר מורשת  ,הלשימור באוניברסיטת בר אילן הסמוכהמחלקה 

י סיוע באנשי מקצוע וסטודנטים מתנדבים בתחום "הדבר אפשרי ע. לאומית בקרבתה

  .למשאבי הפרסום וכדו, לתיעוד מבנים, השימור לטיפול בארכיון

  .של הדייריםדמי וועד . ה

  

  כללי

  

באזורים " הנחיות העקרוניות לשימור המתחם"יתמקדו ה, בגלל מורכבות נושא המגורים

בפירים האנכיים , בכניסות לבניינים, בשטחים הפתוחים, בחזיתות, במבנים הפיסיים -הציבוריים 

  . ובמעברים העליונים

כל התערבות .  נחיות כלליות בלבדצריך לראותן כה, בהסתמך על מורכבות הבניינים ופרטי הבניין

  .צריכה לקחת בחשבון את כלל המשמעויות האדריכליות הקשורות אליה

  

  

  "קיראון מתחםהנחיות העקרוניות לשימור "מטרות ה

  

לתת מידע  רחב על פעולת השימור ותרומתה לפיתוח מושכל של מתחם קיראון לטובת הדיירים * 

  .והעיר

שיספק ) על סמך  הניסיון שנרכש במתחם הגולדן לן" (טרטגישימור אס"לעודד הזדמנויות ל* 

  . הכוונה וייעוץ ויעודד מעורבות תושבים

שתסייע לניהולו ואשר תבטיח שהעבודות העתידיות , לפתח גישה כללית לשימור מתחם מגורים* 

  . במתחם ישמרו על העיצוב המקורי ועל רוח המקום

  .תחם והתאמתו לצרכים עכשווייםלספק מידע והדרכה ליישום האפשרויות במ* 

בכל הנוגע להשלכות של שימור ) העירייה והדיירים:הבעלים(לספק מידע שוטף לבעלי העניין * 

  .המתחם

  .לספק מידע כיצד התערבות או שינויים יילקחו בחשבון במתחם* 

   .לספק מסגרת עבודה ונהלים ליישום  תחזוקת האתר* 

  .מתחמי מגורים שכונתייםלהוות דוגמא לדרך שימור וניהול * 
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  רשימת הערכים הנבחרים לשימור במתחם

  

  :המחקר המדעי זיהה את הערכים והמשמעות של המתחם ואלה הם

  :בהיבט היסטורי .1

חשיבות המתחם בהיסטוריה המקומית כחלק מסיפור התגייסותה של המועצה   .א

  .השישים לקליטת העלייה וממפעל הבנייה הרחב שהביא לצמיחתו של הישוב בשנות

חשיבות המתחם בהיסטוריה המקומית כמייצג את המעבר לתרבות המגורים   .ב

 .המודרנית במטרה לאפשר איכות חיים

חשיבות המתחם בהיסטוריה הבנויה של השיכון הציבורי בזכות היותו מייצג את   .ג

המעבר לשיתוף פעולה עם חברה פרטית אשר לה מיוחסת השפעה רבה על ביצוע 

 .שבו הסטנדרטים הגבוהים

 :בהיבט החברתי .2

לשמירת האקלים החברתי שנוצר " קבוצת המגורים"חשיבות שמירת הסכימה של   .א

 .ובהיותה מדגימה מרכיב סטרוקטורלי המתווך בין הבית לשכונה, בתוכה

היחסים שבין הבנוי לפנוי תורמים לתחושה ההוליסטית  –קנה המידה האנושי   .ב

 .ואווירת קיבוץ במתחם

חשיבות מגוון הדירות מביא לאיחוד קהילה רב גילאית  –ות איחוד בתוך רב גווני  .ג

 .והטרוגנית המסוגלת להתמודד עם עושר החוויה של חיים תוך כדי השתנות

יקוני המוגדר תורם לתחושת הזיקה של התושבים למקום הסגנון הא –יצירת זהות   .ד

 . וליצירת גאוות יחידה

יות החשובות של המאה מסמלים את אחת הפרקטיקות החברת" רחובות באוויר"ה  .ה

 .העשרים שזיהתה בהם מודל המעודד יצירת יחסי שכנות

 :בהיבט האורבאני .3

מדגימה את המודל הפיסי והחברתי , שמתחם קיראון מרכיב בה" יחידת השכנות"  .א

תכנונה בא לענות על הצרכים . של שטח הפיתוח שתוכנן בשנות שנות השישים

 . הנוחות והמרחבהקהילתיים המודרניים ולהבטיח את תחושות 

מתחם קיראון בולט על רקע הסביבה בזכות . הנוף אל האתר –סימן ההיכר   .ב

אופן העמדת הבניינים והגדרתו , האלמנטים העצמאיים  –המאפיינים הייחודים שלו 

 .  האוטונומית בסביבתו הקרובה

 :בהיבט האדריכלי .4

יכלים המ, מאפייני הסגנון הברוטליסטי במתחם הם עמודי הקורה הנושאים  .א

, יםהמעברים העליונ, למנטים העצמאייםהא, הגג המשופע הורנקולרי, )הבלוק(

 .ילהוודירות הו" רחובות האוויר"ה

) האופקיות והאנכיות(חשיבות הבנת הרעיון בעיצוב החזיתות  –גיוון באחידות   .ב

כהדגשת הרעיון הסטרוקטורלי שטען ) דפנות המיכלים(ובעיצוב החזיתות הצידיות 
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היצירתי של כל פרויקט מותנה בקשר שבין השלם לחלקיו ומובנן של  כי התהליך

 .  החלקים מותנה בהבנת השלם כולו

שפת החומרים באה לחזק אלמנטים נבחרים על פני אחרים כדוגמת השימוש   .ג

 .המושכל בבטון החשוף ושילובו על רקע הגרנוליט החום

ית ההפתעה ומעשירים מבטים ופרספקטיבות  המספקים את חוו –חוויות ויזואליות   .ד

 .את הנוף הפנימי במתחם ואליו

 בהיבט הטכנולוגי .5

שיושמה , הפריקסטים מייצגים את טכנולוגיית הבנייה הטרומית –תיעוש הבנייה   .א

 .המהווה את אחת מהדוגמאות הראשונות בשיכון הציבורי –במתחם קיראון 

, קווי טלפוןבהתקנת , אבזור מלא של המטבחבקדמה טכנולוגית במתחם התבטאה   .ב

 .צפתית ומערכת גז מרכזית לחמום מיםיבמערכת חימום תת ר

השימוש בפרופילי אלומיניום למסגרות  –שימוש בחומרים מתקדמים לזמנם   .ג

 .החלונות  היה פתרון חדש בשיכון הציבורי

 בהיבט הנופי .6

פיתוח הנוף המורכב  בלב המתחם וסביבתו  העשיר את מגוון השימושים בחללים   .א

 .ותרם לשהות הנעימה בהםהפתוחים 

חיזוק הקומפוזיציה האדריכלית בעזרת תכנון הנוף ומערכת השבילים שבו בא   .ב

 .להשלים את הלכידות והרציפות של הקומפוזיציה הכללית במתחם

הטרסות והגבעות מייצגים את תפיסת התכנון הורנקולרית של ליפא  -נופי מולדת    .ג

 .יהלום ודן צור בשנים אילו

. יתוח באה לחזק את הרעיונות הנופיים ולשלבם בתכנון הכללישפת חומרי הפ  .ד

כדוגמת חלוקי הנחל הגדולים שהיו חומרים חדשים בפיתוח הנוף בשיכון הציבורי 

 . והצלחתם במתחם הרחיבה את השימוש בהם בכל שטח הפיתוח

לאורכם של הצירים . שפת הצמחים באה לחזק את הגיאומטריה של המתחם  .ה

עצי הצל בעלי . נשתלו שיחים גלדנים בעלי עלווה תדירת ירק, והטרסות) השבילים(

 .פריחה משמעותית נטעו לצד המרחבים הפתוחים בשביל לאפשר בהם פעילות ילדים

  

  שמירת הערכים ההיסטוריים 

דירת , חלק מהפעולות לשמירת הערכים ההיסטוריים יתבצעו בהקמת ארכיון מקומי  .א

 .חריות המנהלתפעולות אלו בא. תיעוד ופרסום, מורשת

  .הכנת תכנית שימור מקומית לשכונת קיראון   .ב

במוזיאון המקומי שאמור לקום בלב השכונה : חשיפת סיפורה של קיראון בתוך העיר  .ג

סיורים ". סיפורו של ישוב:"בתכנית הלימודים של החטיבה הצעירה, הוותיקה

 .ס ולקהל המקצועי וכדו"מאורגנים לילדי ביה

 

 שמירת הערכים החברתיים

מגרש , גן הילדים: תכנית השימור חייבת להגן על המרכיבים החברתיים במתחם כגון  .א

 .גן ההנצחה והכיכרות המגוננות, המשחקים
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יש להימנע ". קבוצת המגורים"סכימת הבינוי של המתחם הוא הבסיס להבנת   .ב

 .מתוספות או החסרות, לחלוטין משינוי בסכימה המקורית

הבנוי לבין המרחב הפתוח המספקים את קנה  יש לשמור על היחסים שבין המרחב  .ג

 .המידה האנושי ותורמים לתחושה ההוליסטית  ולאווירת הקיבוץ

י התכנון המקורי ולא לאפשר הרחבה "יש לשמור על גודלן השונה של הדירות עפ  .ד

 .איחוד או פיצול על מנת לאפשר המשך קיום קהילה רב גילאית והטרוגנית

בשביל להמשיך " איקוני"המתחם הנוצר מהסגנון ה יש לשמור על האופי המיוחד של  .ו

 . לשמור על תחושת הזיקה של התושבים למקום והמשך גאוות היחידה

חשוב שישמרו למעבר הציבור ולא . הרחובות באוויר תורמים ליצירת יחסי השכנות  .ה

 . ישמשו להרחבת הדירות בעתיד

  
 שמירת הערכים האורבאניים

  

תכנית השימור למתחם . ה בתכנון האורבאני הכוללשכונת קיראון מהווה נקודת מפנ  .א

 : קיראון חייבת להכיל בתוכה התייחסות לשכונת קיראון על פי הנושאים הבאים

יש לקבוע את גבולות השכונה בקו כחול ואת המרכיבים הכלולים בה כחלק  .1

 . מרעיון יחידת השכנות

ל מתחם זור חיץ במטרה להגן על ערכיו שיש לקבוע את שכונת קיראון כא .2

 .קיראון

במטרה לשמור על המאפיינים , יש לקדם תכנית שימור לשכונת קיראון .3

 .גובה וצפיפות, טופוגרפיה, שטחים פתוחים, בינוי: ם של השכונהיהאורבאני

 .איסור על איחוד חלקות .4

הרחבות למבנים הכלולים בתכנית השימור לשכונה יעשו רק לאחר כתיבת  .5

 .תיק תיעוד מפורט

. יצירת אזור חיץ מוגן מסביב למתחם במטרה לאפשר את המבטים המיוחדים אליו   .ב

כל תוספת בנייה באזור צריכה לקחת בחשבון . ל והשקמה"בעיקר מכוון רחובות צה

 . כיצד תשפיע על הנוף הנשקף אליו

  
  

  שמירת הערכים האדריכליים
 
  

מהווים פגיעה , החיצונייםכל שינוי במראה החיצוני של החזיתות והאלמנטים  –כללי 

יש להסיר כל תוספת מאוחרת שנעשתה ללא היתר . בערכיו האוניברסאליים של האתר

  :ולהקפיד על ההנחיות הבאות

  .יש לבצע סקר מבנים הכולל תיעוד המצב הפיסי וזיהוי הכשלים .1

יש להתריע על נזקים העלולים להשפיע על יציבות המבנים ולפנות להמשך טיפול  .2

 .שימור י מהנדס"ע

י הנחיות המנהלת וצוות אדריכל "תעשה עפ, הגנת המבנים במקרה של שיקום .3

 .שימור מוסמך
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יש לשמור על מקוריותם של כל האלמנטים האדריכליים המאפיינים  -מרכיבי הסגנון האדריכלי 

 .תוספות או החסרות במרכיבים אלו, לא יאושרו שינויים. במתחםהסגנון הברוטליסטי את 

  

 :חשוב לשמור על אחידות החזיתות של הבניינים -חזיתות 

י דגם אחיד "ניתן יהיה להחליף את תריסי הפלסטיק לתריסים אחרים עפ .1

יש לתת דגש על אחידות . י המנהלת ובעזרת צוות שימור מקצועי"שיסופק ע

  .אחידות החומר ואחידות הגוון  בכל המתחם, הצורה

שחזור או שיקום הבטון . בלוקשמירה על דפנות הצידיות מהבטון החשוף של ה .2

החשוף יתבצע לאחר אישור המנהלת וצוות השימור ורק לאחר שתינתן הדגמה 

 .באתר להתאמת הגוון והטקסטורה

 :מרעיון הברוטליזם לגגות חשיבות יוצאת מן הכלל בעיצוב אופיו הורנקולרי כחלק –גגות 

 .אין לבצע שינויים במבנה הגג .1

יאושרו רק לאחר שהוכח כי מתקנים אילו מבוצעים התקנת שירותים על הגגות  .2

 .י מפרט טכני מאושר ומיקומם אינו פוגם בחזות הגג והחזיתות"עפ

על מנת למנוע כשלים ובעיות טכניות , יש לבצע בדיקות תקינות לפני החורף .3

 .העלולות להופיע עקב רטיבות

  שקופות  הכרחיות בשביל לא לפגוע במראה הנפחי של/ קומות קרקע פתוחות  -  קומות הקרקע

  י כוונת המתכננים ובשביל לא לפגוע "בשביל להזרים אור ואוויר עפ, הבניינים                            

 :במבטים הארוכים המתקבלים במרחב                            

. לפי מפרט אחיד שיסופק מהמנהלת סגירת מבואות הכניסה אפשרית רק .1

  .הסגירה תתבצע בזכוכית שקופה עם אלומיניום בגוון הטבעי באזורי הכניסה

למעט פירוק צנרות , יש למנוע הריסה או שינוי אזורי השירותים המקוריים .2

 .ומרכיבים המהווים סכנה

  
  

העליונים ולהם הפתחים כוללים את החלונות והמרפסות בקומות המגורים ובמעברים   - פתחים

 .חשיבות מכרעת בקומפוזיציה האדריכלית של מראה הבלוק

  .כל הפתחים ישמרו בגודלם המקורי .1

י הפרטים שיסופקו "חשוב להקפיד על אחידות האלומיניום במצב של החלפה עפ .2

 .מהמנהלת

 .י התכנית המקורית"פתחים שנאטמו יפתחו ופתחים שנפתחו יסגרו עפ .3

 . ת הרפרפה המקוריים או החלפתם בחדשים דומיםנתן עדיפות לשימור חלונוית .4

י "צבע האלומיניום ישמר בגוון טבעי ומסגרות האלומיניום שיבחרו ימסרו ע .5

 . המנהלת

  

, ציפויי הגרנוליט, הבטון החשוף: אין לבצע שינויים בכל מרכיבי החומרים המקוריים -חומרים 

  :יציקות המדרגות, חומרי הריצוף

י מהנדס שימור מומחה לשימור "תוצע ע, הנחייה מפורטת לטיפול בבטון החשוף .1

 . בטון ותהווה בסיס פעולה לשימור  עבודות הבטון במתחם
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עבודות .  חשוב לפעול לפי הנחיות מקצועיות ,ביישום עבודות לשימור בטון חשוף .2

 . לא מיומנות יכולות לגרום לנזק בלתי הפיך

יש לשמור על מבנה . נבנו מיציקות טראצו בגוון בורדוגרמי המדרגות הציבוריים  .3

על המדרגות עצמן ועל המעקות המאפיינים את הסדרה , חדרי המדרגות

נולאום ולחשוף את המראה מומלץ להסיר את הל. גית של המתחםהטכנולו

 .המקורי של המדרגות

יש לשמור על צבעי העץ המקורי ללא חיפוי  –מעקות העץ ופרטי עץ אחרים  .4

 . ומרים אחרים הפוגעים באותנטיות שלהםבח

בחללי המדרגות והמעברים הפנימיים חופו במקור , קירות הבניינים הפנימיים .5

באזורים רחבים השתמשו מאוחר יותר בטיח שפריץ עבה . בטיח עם צבע סיד

יש לשמור על האותנטיות של . שמנע חדירת גשם והגן על הקירות החשופים

 .החומר המקורי ולשחזרו

יעשה בשיטה עדינה בשיטות שלא יטשטשו את המרקם  –יקוי החומרים נ .6

 . המקורי של החומרים

 
 

  שמירת הערכים הטכנולוגיים

 

הפריקסטים מהגרנוליט הם המאפיינים הבולטים בטכנולוגית הבנייה המתועשת   .א

  ":דומינו"והם המשווים לחזיתות את מראה ה

 .לא יתאפשר שינוי בהצבה המקורית של הפריקסטים .1

 .תינתן עדיפות לשיקום הפריקסטים המקוריים על פני החלפתם .2

כאלה שיוכיחו , י הטכניקות המקוריות או לחליפין"שיקום או תיקון יעשו עפ .3

 .שאינם פוגעים במראה האותנטי ישמרו פרטים כגון חריצי הניתוק

שחזור  אלמנטים שלמים יעשו רק על סמך אישור מראש לאחר שהוכח כי לא  .4

 .ולאחר הדגמה בשטחניתן לשקמם 

על מנת לא לפגוע , גוון הגרנוליט והבטון יתאימו לגוון המקורי כפי שהוא היום .5

 .במראה האסתטי של החזית

י מהנדס וישמרו בקטלוג פרטים שיעמוד לרשות "אביזרי התלייה ישוחזרו ע .6

 .המבצעים

ניתן יהיה לאשר החלפה או שימוש אחר במערכות הטכניות מבלי לפגוע בערכים   .ב

 :הכול באישור ועדת השימור והמנהלת. האדריכליים או הטכנולוגים

 .יש לטפל בצנרות החשופות ולהטמיען בפירי השירות הדירתיים .1

 .צנרת חדשה תהיה אנכית בתוואי המקורי וללא הטיה .2

 .יש לפרק את כל הצנרות שאינן בשימוש ולהוציאן מהמתחם .3

ולהטמיעה בתוואי , 108יש לפרק לאלתר את צנרת החימום שהוחלפה בבנין  .4

 .המקורי של הצנרת הישנה
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במידה ויש צורך בפתרונות . לא ניתן לחצוב בפריקסטים להטמעת הצנרת .5

ל "יש למצוא פרטי כיסוי שיתאימו לחזיתות שאינן פונות לרחוב צה, סדרתיים

 .י המנהלת ובאישור צוות השימור"פרטי הכיסוי ימסרו ע. והחבצלת

 .ם מים פרטייםלא יותרו מתקני גז או חימו .6

  
  
  

  שמירת הערכים הנופיים
  

עיצוב הנוף במתחם קיראון נושא עמו ערכים חברתיים ונופיים שיחדו אותו על פני המתחמים 

מחייבים שימור , מורכבותם ונדירותם בשיכון הציבורי בשנים שלאחר הקמת המדינה. האחרים

החומרים , ח המקוריתיש לשמור על תכנית הפיתו, באופן כללי. המקפיד לחומרה עליהם

  .והשטחים הירוקים

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010מצב קיים החל משנת  - לב המתחם : 2.דאיור 
Figure D.2:  the heart of the Complex- the existing plan since 2010 

 

  2010המצב המקורי עד לשנת  - לב המתחם : 1.דאיור 
Figure D.1: the heart of the Complex- the original plan until 2010 
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השינויים . מדגימים את הפגיעה בערכי הנוף במתחם קיראון, 2.ד, 1.ד – האיורים המצורפים לעיל

טשטשו את , בצבע ובחומר של הריצוף המקורי שינו לחלוטין את אופיו של לב המתחם, בצורה

י הריצוף השונה והחלישו את המבט הפרספקטיבי אל עבר "שהוגדרו ע, גבולות החללים הפנימיים

  . שביל הכניסה הרחב אליו

   

נוליט אפור ושחור או משושי מגר 40/80(שחזור לריצוף המקורי  יש לבצע פעולת .1

  . בלב המתחם )בטון

 .אין לבצע שינוי בחומרי החיפוי ולהעדיף שיקום על פני החלפה .2

 .ברוחבם או בצורתם, אין לבצע שינויים בתוואי השבילים במתחם .3

 .גובהם או צורתם, אין לבצע שינוי בתוואי הטרסות .4

י הטכניקות המקוריות "סות מחלוקי הנחל יעשה עפשיקום או תיקון של הטר .5

 .ובחומרים המקוריים

י אדריכל גנים ולקבוע אסטרטגיה שימורית מקצועית לגבי "יש לבצע סקר נוף ע .6

 .י הערכים של המתחם"הצמחייה באתר עפ

משמעות רבה טמונה באזורי החיץ הפתוחים המפרידים את מתחם קיראון  .7

הגנים הירוקים בדרום , ורשת האורנים מצפוןיש לשמור על ח. מהבנייה סביבו

 .והשטחים הפתוחים ממזרח וממערב

 .העצים והשיחים ולתחזקם, יש לשמור על הצמחים המקוריים .8

 
  

  התאמת המתחם לצרכים העכשוויים

 

תלויה במידת היכולת לספק את השירותים , 21-לחיים במאה ה התאמת התנאים במתחם

קולטי שמש ויחידות , אנטנות טלוויזיה, התקנה של כבלים .הנדרשים לכך מבלי לפגוע בערכיו

אלה יאושרו רק לאחר שיתברר כי . מיזוג יצריכו לימוד האפשרויות הטכניות ופתרונות בהתאם

  . הם אינם משפיעים על המתחם ועל אופיו הכללי

, הנחיות כלליות בלבדיש לראות ברעיונות הבאים , ניותבהסתמך על מורכבות הדרישות הטכ

  .שמידת יישומן יהיה תלוי בתיעוד הבניינים ובאישור צוות השימור

  

מבנה חדרי המדרגות אינם זהים בכל הבניינים ולכן יש לפתור את  – תוספת מעליות  .א

בכל מקרה של תוספת מעלית לא יתבצע שינוי . תוספת המעליות בצורה פרטנית לכל בניין

יש לקחת בחשבון כי המעליות תגענה . בגרם המדרגות הקיים למעט פתח יציאה למעלית

  .למפלסי חצאי הקומות בלבד

גרמי המדרגות ימוקמו על דופן הקיר החיצוני של חלל המדרגות ובחזית  .1

 ".  רחובות באוויר"המנוגדת לזו עם ה

מידות . פירי המעליות יבנו מקונסטרוקציית פלדה עם חלונות זכוכית שקופים .2

י צוות השימור לאחר הכנת תיק תיעוד חלקי בשביל לשמור על "ופרטים יסופקו ע

 .אחידות
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ישמרו פרופורציות שלא יפגעו במראה  106 - ו 105, 104כיים בבניינים האנ .3

 . התבליטי של החזיתות

גובה . י צוות השימור לאחר תיק תיעוד"גובה המעליות ביחס לבניינים יקבע ע .4

 . )3.דראה איור ( המעליות יהיה כגובה הפירים העצמאיים וחללי המדרגות

יש לבחון לגופו תוספת , יתבמידה וגרם המדרגות פנימי ואינו מאפשר תוספת מעל .5

 .פנימית באישור צוות השימור

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

תחייב  הסרתם. המזגנים התלויים הםבמתחם  הבולטיםאחד מגורמי הנזק  – מזגנים  .ב

  . שחזור ושיקום הפריקסטים שנפגעו

בזכות חתך הגג הכולל מעקה גבוה ביחס לפני , 106, 105, 104: בבניינים האנכיים .1

 .  אל הגג עביםיש לשקול העלאת חלק מהמ, הבטון

לחצר אנגלית  מהמעביםניתן להוריד חלק  108, 103, 102: בבניינים האופקיים .2

 .  עליה יונחו מדרכים מברזל) לכוון צפון(אחורית 

  סכמות של תוספות מעליות: 3.דאיור 
  )י.א.א, על בסיס תכניות מקוריות מתוך עיזבון האדריכל ישראל לוטן( 

Figure D.3:  Diagrams of additional elevators 
 

  כולל תוספת 102תכנית בניין אופקי 

 
  כולל תוספת 104תכנית בניין אנכי 

 

  כולל תוספת מעליות 104חזית בניין אנכי 
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  סכמות של תוספות מזגנים: 4.דאיור 
  )י.א.א, לוטןעל בסיס תכניות מקוריות מתוך עיזבון האדריכל ישראל (

Figure D.4:  Diagrams of additional air-conditioners 
 

לכוון (לית אחורית ניתן להוריד חלק המזגנים לחצר אנג, הפונה דרומה 107בבניין  .3

 . עליה יונחו מדרכים מברזל) צפון

לנצל את הפירים הדירתיים למעברי צנרת מסודרים ולאסור  תוספת צנרת  יש .4

 .חיצונית

  

 

 107בבניין . קולטי השמש יונחו על שיפועי הגגות הפונים דרומה ומערבה – קולטי שמש  .ג

יש למקם את הקולטים כך שלא יראו מבחוץ ולא יפגעו בנוף אל , השיפוע הפוך ולכן

 . המתחם

 
הנתון מקשה על . לייה גדולה במספר הרכבים למשפחהחלה ע, מאז נבנה המתחם – חניות  .ד

יש לעודד הקמת חנייה תת . מציאת מקומות חנייה ומהווה מטרד לדיירי רחבת האיריס

מהלך זה יחזק  . קרקעית ברחבה ולהקצות את השטח העליון לטובת שטח ציבורי פתוח

  .רי המתחםאת הערכים החברתיים של המתחם ויאפשר פיתוח נוף מושכל לטובת כל דיי

  

  

  

  103בניין אופקי 

 
  104בניין אנכי 
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 סיכום - פרק ה 

  

  גלומיםההערכים מכלול היו לזהות ולהגדיר את  ,בתחילת העבודה נומטרות המחקר שהצב

על . על בסיס נתוני המחקר ובהשוואה למתחמים אחרים שנבנו בארץ ובעולם, במתחם קיראון

הנחיות עקרוניות  נכתבומבחינת רמת השימור ו של המתחם מקומו נקבע סמך זיהוי הערכים

תרבות  עלהרחיבו את הידע התיאורטי , נתוני המחקר שעלו בפרקים הראשונים. שימורול

להעלות את  –על המטרה השנייה שהוצבה  ענוובכך   ,שלאחר הקמת המדינההמגורים המודרנית 

  .תרבות מגורים זוות בדבר חשיבות שימורה של מורשת המודע

  

את תרבות המגורים של  )עד היום( ייצגכי מתחם קיראון מ להועי מסקנות המבחן ההשוואתי "עפ

שנות השישים וניכר כי רוב ערכיו בולטים באופן משמעותי ואוניברסאלי על פני אלו המצויים 

הלאומית מאחר והוא מבטא מפגש המתחם ראוי לשימור ברמה כי  להועוד ע. בשכונות הנבחנות

מהווה תוך שהוא הברוטליסטית  לאדריכלותשל העולם הקשור ברתיים ותרבותיים של ערכים ח

טכנולוגי ונופי המייצג שלב משמעותי בהיסטוריה , דוגמא יוצאת מן הכלל למכלול אדריכלי

  .המדינה קוםהבנויה שלאחר 

  

כתיבת למעבר  אפשרו ,השגת המטרות וקביעת מקומו של המתחם כאתר בעל חשיבות לאומית

 רשימתמיון על   התבססהההנחיות כתיבת , באופן מתודולוגי. ת עקרוניות לשימורוהנחיו

 .ובהתאם לכך כתיבת הוראות המגדירות כיצד להגן עליהם יםהפיסי םהגדרת מאפייניה, הערכים

 שימורצטבר במהניסיון האסטרטגיית שימור שהתבססה על לימוד , בנוסף, מכילמסמך זה 

 )במציאות( כתיבת מסמך ההנחיותאציין כי לצד . מקומיותשימור  תכניותלימוד על הגולדן לן ו

 להתבצע הליך שיתוף הציבור בדרך שבה כל הגורמים הנוגעים למתחם ירגישו שותפיםצריך 

  .זה חשוב מגבלות המחקר לא אפשרו תהליך, לצערי. למעשה השימור

   

האם המתחם : לה המרכזיתהצליחה לעורר שאלות רבות שעלו לצד השא, עבודת המחקר ככלל

, היה ניתןטורית אתר והסקירה ההיסהפרקים העוסקים בתיאור הניתוח לאחר  .רראוי לשימו

לה כי מתחם קיראון וע , לדוגמא, ההיסטורימההיבט  . לגזור את מרבית התשובות, ביתר קלות

כור היתוך מסמל את המעבר לתרבות החיים המודרנית על כל רבדיה ומבטא ערכים לאומיים כמו 

כי ערכיו החברתיים מדידים והם  עולהבהיבט החברתי . ו על צביון העירוקליטת עלייה שהשפיע

הערכים הנופיים ממשיכים כי ה לוע ופיבהיבט הנ. י לשנים רבותשתרמו ליצירת מקום איכות

  .מייצגים תפיסת מגורים בת קיימא במהותה והם לתרום לחיי הקהילה שהתפתחה במתחם

  

שימור השיכון עבודה זו יכולה לשמש נקודת מוצא להמשך הדיון בנושא  -לעתיד ובראייה 

השימור אינו יכול להתבסס על חשוב לזכור כי . ולתת כלים מתודולוגים כיצד לבצעו יהציבור

, חקרמעבודת הבמתוך מכלול הערכים שעלו . כפי שמקובל לחשוב ערכים אדריכליים בלבד

על  השפיעווכולם כאחד  משמעות רבהיבת המגורים הייתה בסבלערכים החברתיים והנופיים 

  .איכויותיה
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  182-207 .עמ 1988
  

  והמודדיםהארדיכלים , דין וחשבון מהכינוס של הסתדרות המהנדסים, ןהשיכון המאורג בעיות
  ,הסתדרות המהנדסיםבהוצאת   ,1944לאפריל  29-27שהתקיים בימים , בארץ ישראל          

   21-36 .עמ 1944, והמודדים בארץ ישראל הארדיכלים          
  

  13-27 .עמ, 1973יוני , תל אביב, המועצה האזורית קרית אונו ,תכנית אב - אונוקרית , בר מיכאל
  

  , ספר שני, 1944עבודות המוסד לחקר הבניה והתכניקה  –מחקרים , אליעזר ברוצקוס
  146-172 .עמ             

  
  חיבור לקבלת תואר, )1920-1948שנות ההתהוות (י בארץ תפיסות בשיכון הציבור, גור יהויכין

  51-55. עמ 1992טכניון חיפה אפריל , דוקטור למדעים בארכיטקטורה ובינוי ערים          
  

  מרים טוביה ומיכאל :מתוך, "בעיות תכנון מגורים בערים ובשכונות החדשות", גליקסון ארטור
  ,קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 50-שיכונים בשנות ה, בנין הארץ ,עורכים- בונה 
  54-59 .עמ 1999 

  
  ,בהוצאת משרד השיכון, 3רבעון משרד השיכון : מתוך". כתבים תאורטיים", גליקסון ארטור

  5-46 .עמ, 1967 אוקטובר          
  

  אוקטובר, בהוצאת משרד השיכון, 3רבעון משרד השיכון : מתוך ."ית גתקר", גליקסון ארטור
  80-122 .עמ, 1967           

  
  נרים והארכיטקטים'עיתון אגודת האינג, "ת הבינוי בשיכון הציבוריצורו", גליקסון ארטור

  13. עמ 1954. ספט –יולי , ד"אלול תש-תמוז, ב"כרך י' חוברת ד, בישראל          
  
  נרים'אגודת האינג, ARCHITECTUE IN ISRAEL -אדריכלות, "דיון על נושא מגורים"

  4-15 .עמ 1973תל אביב יולי , והארכיטקטים          
  

    ב"ירושלים תשי, ביאליק בהוצאת מוסד, ןיבשדות הבני, גרנות אברהם
  

  258-260,  65 .עמ ,כרך טו ,האנציקלופדיה העברית
  
  הוועדה הבין ממשלתית להגנה, ")1972(ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית "

  ,ו"י הוועד הישראלי לאונסק"תורגם ע, על המורשת התרבותית והטבעית העולמית          
  2006יולי , 2/2005מהדורה           

  

  בןבהוצאת יצחק , 1948-1953–הגדולה וקליטתה בישראל  העלייה ,בסערה  עולים ,דבורה הכהן

  211-259 .עמ 1994 ד"תשנ, ירושלים, צבי          
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  ,באר שבע" שיכון לדוגמא"תגובות הדיירים על תכנון הדירה והשכונה ב, שרשבסקי ר. הירש א

  1-30. עמ 1968, חברתיהיחידה למחקר כלכלי , משרד השיכוןבהוצאת           
  

  נרים'עיתון אגודת האינג,  "לאומי לשיכון ותכנון בליסבון-הקונגרס הבין", השמשוני צבי
   20 .עמ 1952. אוטובר, ג"תשרי תרי, כרך י, והארכיטקטים בישראל          

    
  79 .עמ 1976תל אביב , בהוצאת עם עובד, ב-כרך א, אנציקלופדיה אריאל, וילנאי זאב

  
   58-63 .עמ, 1978 , ארכיטקטורה, "כדמות העיר –דמות בית העיריה ", ליטאומן א

  
  נרים והארכיטקטים'אגודת האינג ,הנחיות פרוגרמטיות לתכנון קבוצת המגורים, יבין שמואל

  1980, תל אביב, המכון לחקר הבנייה והתעשייה, בישראל          
  

  2007, תל אביב, בהוצאת עתיד בהיר, סולם יעקב, כהן יעקב
  

  126-127 .עמ, 1974ה  "תשל, תל אביב, תרבות וחינוך –בהוצאת עם עובד , קורת גג, לבון זליג
  

  ,תל אביב, בהוצאת משרד הביטחון, )1960-1800(אנשים ואימפריה , לונדון מקום, מלמן בילי
   297-327 .עמ, 2009- ט"תשס        

  
  ,2009 ט"תשס, יפו-תל אביב, בהוצאת בבל, מתכננים את תל אביב, נספציהעיר עם קו, מרום נתי

  261, 19. עמ        
  

  עשרים: מתוך ,"בקורת הקונסטרוקציות המקובלות, בבתי דירה) גגות(קירות ותקרות ", נוימן ה
  ,בהוצאת  אגודת המהנדסים, שיכון ומוסדות ציבור הפועלים, התיישבות, שנות בנייה          
  1940תל אביב , ישראל –הארדיכלים והמודדים בארץ           

  
  -יולי, משרד השיכון בהוצאת ,רבעון משרד השיכון: מתוך ,"עבר ועתיד –שיכון עולים ", סלייפר י

  1965ספטמבר           
  

  :תרגום, עקרונות הארכיטקטורה בעידן ההומניזם, ויטקובר רודולף: מתוך, "הקדמה", פוקס רון
  7-74 .עמ 2010, תל אביב, בהוצאת רסלינג, פוקס רון          

  
  הוצאת אוניברסיטת תלב, הדינמיקה של אזרחות מורכבת: מיהו ישראלי, פלד יואב ושפריר גרשון

  78 'עמ 2005תל אביב , אביב          
  

  28-29 .עמ, 2007תל אביב , בהוצאת עם עובד, עיצוב הישראליות, צחור זאב
  

  –צמרת צבי ויבלונקה חנה  :מתוך" הפוליטית מערכות הבחירות הראשונות והמפה", צחור זאב
  .עמ 1997, ח"תשנ, ירושלים, בהוצאת יד בן צבי, ח"ח תשי"העשור הראשון תש, עורכים          
          27-40  

  
  העשור, עורכים –צמרת צבי ויבלונקה חנה  :מתוך" ןבפתח העיד", צמרת צבי ויבלונקה חנה

  7-10 .עמ 1997, ח"תשנ, ירושלים, בהוצאת יד בן צבי, ח"ח תשי"הראשון תש          
  

  85 .עמ 1961 3 הנדסה ואדריכלות ,"המשבר באדריכלות הישראלית ובעולם המערבי", קון מיכאל
  

 ,בטכניוןחיבור לשם קבלת דוקטור למדעים , בגלגוליו של רעיון השכונה עיונים, אדמתי רחל קלוש
  221-224 ,61-68 .עמ, 1991מרץ          
  

  ,עורכות -קלוש רחל וחתוקה טלי :מתוך "יהאדריכלות והסביבה הבנו", קלוש רחל וחתוקה טלי
  9-28 .עמ 2005תל אביב , בהוצאת רסלינג, ייצוג גוף, תרבות אדריכלית מקום          

  
  הנדסה, "1961בשיכוני מנהל השיכון לשנת מגורים -טיפוסים של בנייני", א.רובינסון פ

  יוני-ט מאי"ו כרך י-חוברת ה, נרים והאדריכלים בישראל'עיתון אגודת האינג, ואדריכלות          
  .146 .עמ 1961          

  
 .עמ ,2007ז "תשס, תל אביב, בהוצאת בבל, אברהם יסקי אדריכלות קונקרטית, שרון דרוטבר

181 ,257, 415-422, 464, 529  
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  שנה ראשונה ,עורך –נאור מרדכי  :מתוך" םאתגריו הכרעות :השנה הראשונה", שביד אליעזר

  16-3  .עמ, ח"תשמ, ירושלים, הוצאת יד בן צביב, 1949 1948לעצמאות           
  

  "שימור גנים היסטוריים"עבודה סמינריונית לקורס , גן הגיבורים בקרית אונו, ציזר-שבתאי
  2007אוגוסט , הטכניון, סגרת תואר שני התמחות בשימורבמ          

  
  14 .עמ, 2001, ירושלים, הוצאת ספרים דומינו, הישראלים הראשונים 1949, שגב תום

  
  צמיחתה –באר שבע : מתוך, "ציוני דרך של ישראליות –שבע -ארכיטקטורה בבאר", שדר הדס

   2008, מוזיאון הנגב לאומנות, בישראלמודל להתפתחות השיכון הציבורי , של עיר          
  11-36 .עמ          

  
  חיבור, השפעתו של משרד הבינוי והשיכון על התפתחותה האורבנית של באר שבע, שדר הדס

   164-167, 131-139 ,48 .עמ ,2000טכניון חיפה יולי , לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה          
  

  'חוברת ד, נרים והארכיטקטים בישראל'עיתון אגודת האינג  ,"דברי פתיחה לסימפוזיון", שילון א
  1 .עמ 1954. ספט –יולי , ד"אלול תש-תמוז, ב"כרך י          

  
  18 .עמ 2008אור יהודה , דביר, ביתןה זמור בהוצאת כנרת, הזדמנות למשהו טוב, מיכל שלו

  
  272-276, 198. עמה "תשל, תל אביב, הוצאת המרכז החקלאי, ערוגת חיים, שפריר דב

  
  ,בנין הארץ ,עורכים –מרים טוביה ומיכאל בונה  :מתוך, "השיכון הציבורי בישראל", שקד שמואל

  79-91 .עמ 1999, קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחדב ,50-שיכונים בשנות ה          
  

  ',חוברת ד, נרים והארכיטקטים'אגודת האינג, "שיטות בנייה חסכונית במפעלי שיכון", שילון רחל
  32 .עמ 1954ספטמבר -יולי          

  
  חיבור ,אומי בשנים הראשונות למדינת ישראלתכנון המרחב הל ,לבנות ולהבנות בה, שרון סמדר

   2004אוקטובר , באוניברסיטת תל אביב MA –" מוסמך אוניברסיטאי"לקראת התואר           
  114-127 .עמ          
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  :וסיורים ראיונות
  

מנהל ארכיון אדריכלות , אדריכל חוקר אדריכלות ישראלית, אלחייני צבי .1

   המדינה אדריכלות ישראלית בשנים שלאחר קום :ראיונות בנושא, ישראלית

5.4.09 ,16.5.10  

ראיון  –מהנדס המתחם בשיתוף שמעיה בן אברהם ומיכאל הורביץ , בוך עמי .2

  23.11.10 תכנון מתחם קיראון :טלפוני בנושא

החיים החברתיים במתחם : ראיון בנושא, 107דייר בבניין , גיאוגרף, גרוסמן דוד .3

היסטוריה של הישוב קיראון בשנות השישים ועד היום ועל ה קיראון ושכונת

  12.9.2011 הערבי בבקעת אונו

יים במתחם החיים החברת :ראיון בנושא ,102דיירת בבנין , הייטנר שאולה .4

  8.7.10 שנות השישים ועד היוםקיראון ושכונת קיראון מ

 :ראיון בנושא, )1978-1983 -ו 1969-1973(ראש המועצה לשעבר , ורשה אביגדור .5

ת אונו בסוף שנות השישים ותחילת שנות האורבאנית של קריי התפתחותה

  8.11.10 השבעים

מתכנן ערים במשרד , 1950עובד הנהלת אגף השיכון משנת , אדריכל, יבין שמואל .6

 הבנייה בקריית אונו לאחר הקמת המדינה :ראיונות בנושא.  השיכון מחוז מרכז

  .26.2.09 קבוצות מגוריםראיון בנושא , 16.7.07

דמותו ופועלו  :ראיון בנושא, המועצה הראשון יעקב כהןשל ראש  בנו, כהן יגאל .7

  14.5.10 ן בשנים בהן כהן כראש המועצהשל יעקב כה

1962-הוועדה הארכיטקטונית של קריית אונו  :ראיון בנושא, אדריכל, כרמי רם .8

1964, 24.8.09 

יים במתחם קיראון החיים החברת :ראיון בנושא. 108דייר בבניין , כתב מנחם .9

  2007מאי  שנות השישים ועד היוםקיראון מושכונת 

 דמותו ופועלו :ראיון בנושא .בנו של האדריכל ישראל לוטן ,אדריכל, לוטן רמי .10

  31.3.10  של ישראל לוטן

יים במתחם החיים החברת :ראיון בנושא) 108דיירת בבניין , לנדסמן רינה .11

  1.5.10  שנות השישים ועד היוםקיראון ושכונת קיראון מ

שהייתה אחראית בין השנים , "אלרון"בעל חברת הפרסום , פרסומאי, סייג רון .12

דמותו : ראיון בנושא". קרית אונו: "ההוצאה לאור של העיתון על 1964-1966

  7.10.09  בשנים בהן כהן כראש המועצה של יעקב כהןופועלו 



232 
 

צמחייה במתחם ה :סיור בקיראון בנושא, נוף שימור אדריכלית, סגרה עדה .13

  29.10.10 קיראון

יים במתחם החיים החברת :ראיון בנושא ,105פינוס אורסולה דיירת בבנין  .14

  8.7.10 שנות השישים ועד היוםקיראון ושכונת קיראון מ

שותף למשרד ליפא יהלום דן צור שתכננו את הנוף בשכונת , אדריכל נוף, צור דן .15

ורים ככלל תכנון הנוף לאחר קום המדינה בשכונות מג :ראיונות בנושא. קיראון

וסיורים בקיראון , 27.10.10, 22.6.10, 9.5.10, 28.4.10, ובקריית אונו בפרט

   26.11.10, 5.8.09וברימון בתאריכים 

י ליפא "תכנון הנוף במתחם רימון ע :ראיון בנושא, דייר ותיק מרימון, קובו יעקב .16

  13.5.10 יהלום ודן צור

וחבר  1958-1961 בין השנים מהנדס העיר קריית אונו, אדריכל, קויפמן משה .17

קריית אונו  תכנונה הפיסי של :ראיון בנושא 1962-1964הוועדה הארכיטקטונית 

  17.5.10 בשנות השישים 

. 108דייר בבניין , כתב מנחם: ראיון בנושא 103דייר לשעבר בבנין , רהב טל .18

שנות יים במתחם קיראון ושכונת קיראון מהחיים החברת :פגישה בנושא

  30.4.10קיראון מתחם סיור בו עד אמצע שנות התשעיםו שמוניםה

 ההתפתחות :ראיונות בנושא, מנהל ארכיון העירתושב ותיק ו, רשף רענן .19

, 16.8.09, 2.8.09, 26.7.09, 19.7.09, 12.7.09 – ההיסטורית של קריית אונו

25.10.09 ,1.11.09 ,16.11.09 ,6.12.09 ,10.12.09 ,14.1.10 ,3.5.10 ,4.11.11  

פעילות  :ראיון בנושא, 1968מתכנן תכנית האב לירושלים , אדריכל, יוסי שביד .20

  3.8.09 ,משרד השיכון והוועדה האדריכלית בקריית אונו

דמותו ופועלו  :ראיון בנושא, ממייסדי גבעת ברכהתושב ותיק , שטייגרטן יוחנן .21

  17.2.10,  בשנים בהן כהן כראש המועצה של יעקב כהן
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Abstract 

 

The Kiron Complex is one of the several residential complexes comprising the 

neighborhood of Kiron in Kiryat Ono’s development zone, which were designed and 

built between 1961 - 1969. The name Kiron was given to the neighborhood due to its 

similarity to the name Kiryat Ono and the name of the construction company that 

founded it (Kir-On).  

The underlying design concept of the complex (Zahal and Ha'Iris Streets) was to 

create a place with a distinct identity and character that would give its residents 

quality of life and a sense of belonging to a “residential group.” The purpose of the 

group concept was to mediate between home and neighborhood, and it was 

implemented throughout Kiryat Ono.  

 

The early 1960s were formative years in the city’s historical development. After a 

decade of various construction plans for the expansion of Kfar Ono, the Housing 

Ministry decided to sign one of the first contracts of its kind with a private 

construction company in order to carry out Mayor Yaakov Cohen’s urban vision. The 

expansion of the village was intended to solve the severe housing shortage for the 

residents of the village and transit camp.   

 

The plans that coalesced into a town, beginning in the mid-1940s, mirrored the 

changing public housing design concept since pre-State Israel, even before the war, 

such as was reflected in the garden settelment designed by Richard Kaufman in 1947, 

the garden suburb designed by Israel Lotan (Local Outline Plan 447) in 1953 and his 

final plan (Local Outline Plan 66A) from the 1960s, which presented the 

“neighborhood unit” and overall planning as a basis for the new construction model.  

 

Since construction began in 1963, thousands of housing units were built in Kiryat Ono 

on a large area that became an architectural proving ground and changed the town’s 

character from rural to urban modern. The Kiron neighborhood and its adjacent 

neighborhoods still contain an impressive architectural inventory of Early Brutalism, 

and their buildings exemplify a broad spectrum of this architectural style.  

 



II 
 

The Kiron neighborhood, which implemented the overall planning concept, 

demonstrates a turning point in mass inexpensive public housing plans that 

characterized the early years of the State of Israel. This process began in the mid-

1950s, when the Housing Division decided to reexamine the residential neighborhood 

as a cohesive social and architectural unit, and the need to adapt it to unique landscape 

and climatic regions as a tool for developing high-quality community life.  The 

implementation of the “overall planning” first appeared in model neighborhoods: 

Ramat Aviv, Beersheba and Ramat Hadar in Haifa, and in the experimental 

neighborhoods designed by Artur Glikson in Kiryat Gat. These neighborhoods were 

designed by teams of architects with the aim of building residential environments 

incorporating public institutions and neighborhood services, complex landscape 

development, various types of residential buildings, and a variety of apartments of 

various sizes. The social starting point of this concept was grounded in awareness of 

the human diversity living in these neighborhoods and a dynamic lifestyle 

necessitating variability.   

 

The design of the model neighborhoods was influenced by the global discourse in 

postwar Europe at the CIAM and among the members of Team 10, who placed The 

Charter of Habitat (1953) on the architectural agenda. The idea of building the model 

neighborhoods was implemented in the Berlin’s Hansaviertel residential quarter. 

Hansaviertel was built in 1957 by leading architects of that period, including Le 

Corbusier, as part of the Die Interbau residential exhibition.   

 

The influence of new trends that shaped public housing in Israel and around the 

world, coupled with processes that took place in Kiryat Ono, led to the birth of the 

Kiron Complex.  These processes led to the design of the Complex and its underlying 

planning concept. In this respect, the story of the Kiron Complex illuminates many 

aspects of the cultural and architectural context of those years, there lies its 

importance as a site for conservation.   

 

To prove that the Kiron Complex represents the residential culture of the 1960s and is 

therefore worthy of conservation, UNESCO’s analysis and examination methodology 

was chosen. The study focuses on three main chapters: a description of the site, the 
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site’s history, and a comparative test. These three chapters present an overview of the 

site, identify its values, and classify it according to one of three conservation levels, 

local, national, or international.    

 

The first two chapters, which describe the Complex and its history, list 26 values that 

were classified according to six categories: historical, social, urban, architectural, 

technological and landscape. An examination of these values reveals that the Complex 

represents the residential culture of the 1960s and incorporates values of remarkable 

significance for their time, such as the complex landscape development and the 

success of the “streets in the air.”  

 

The comparative Chapter Three paints a clear picture of the importance of the Kiron 

Complex relative to the three selected neighborhoods, each of which, in its own way, 

represents a milestone in post World War II architecture. This chapter shows that in 

comparison with the other neighborhoods, the Kiron Complex does indeed represent 

the residential culture of its period, and is even unique in that all the values that were 

examined there are present, with a high degree of integrity and authenticity.  Hence its 

importance at the national level is unequivocal.  

 

As stated, the examination of the Complex’s level of authenticity and integrity 

indicates that no material changes have damaged its original character since it was 

built, and it continues to cultivate longtime and new residents who enjoy living within 

it. This factor reinforces the opinion that the importance of conserving a residential 

environment is measured by its ability to successfully retain its function over time. 

This, more than anything, is indicative of its qualities.    

 

The Kiron Complex, which has managed to preserve its values for over 47 years, and 

has withstood the test of time despite the new residential neighborhoods that were 

built around it, is worthy of conservation as a living example of a high-quantity living 

environment from the 1960s. In general, the Complex is faced with the dangers of 

development and is liable to lose its universal values if these development initiatives 

are put into practice. Hence the significance of Chapter Four, Fundamental Guidelines 

for Preserving the Complex, which offers recommended methods to conserve 
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universal values of this neighborhood yet allow it to adapting it to contemporary 

reality and to the changing needs of its residents. 
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List of abbreviations 

The Kiryat Ono History Archive – KOA 

The Kiryat Ono Local Committee Archive - KOLCA 

The Kiryat Ono Community Center Archive - KOCCA 

The Zionist Archive – ZA  

The Israeli Architecture Archive – IAA 

The National Surveying Division, Tel Aviv – NSD  

  


