
וודשתכנתייוםסדרלקראת

תכנונילמודללעבוראדריכלים:יסקי

!4׳mi"עיר-מדינה"של

חדש:תכנונייוםסדרלקראת

כ"עיר־מדינה"2048ישראל
מרכזיםשלרבמספרלפיתוחתכנוניתהצדקהכלאיןהמצומצמים,ואוכלוסייתהשטחהעלישראל,במדינת

"עיר-מדינה"שללמודלוהביצוע,השיווקהתכנון,מוסדותפועליםעל-פיוהמודלאתלשנותישמטרופולינים.

קהילותעבורדיורפתרונותליצירתהשדהבערישימושתוךאחד,מטרופוליניכמרחבהישראלילמרחבולהתייחס
יותרוקהילתישיתופיחייםסגנוןהמחפשות

הולצרעמיתלילךצילום:כהןוימיתימקייובל

כהןימיתיסקי,יובל

שביןהצירעלהמדיניתהציונותנעהמראשיתה

שניעל-ידישנהגודיכוטומייםמכונניםחזונותשני

האחדבקוטבהציוני.הרעיוןשלהמייסדיםהאבות

הרצל,תיאודורשלהעירוני-תעשייתיהחזוןעמד
היהודים""מדינתבחיבורוביטוילידישבאכפי

הרצלדחהבכתיבתו"אלטנוילנד".האוטופיוברומן

כמדינההיהודיםמדינתשלהרעיוןאתוכלמכל

האדמה,עבודתעלבעיקרהמתבססיםאיכריםשל

היוצרתפרוגרסיביתעירוניתחברהשלחזוןוקידם

ליב־רעיונותעלהמבוססתתעשייתיתציוויליזציה

רליים

$TS1$ליברליים$TS1$

$DN2$ליברליים$DN2$לחזוןהנגדיבקוטבוקו-אופרציה.קידמהשל

בן־גוריון,דודשלהאגרריחזונועמדההרצלייני,

עלהמבוססתחקלאיתחברהשלליצירתהשהטיף
הציונות.שלמהותיכמרכיבבקרקעעיקשתאחיזה

דידולגביפרגמטיים.היובן־גוריוןשלנימוקיו

בהוהאחיזההארץכיבושאתשיאפשרהיחידהאופן

אנטי-אורב־חקלאיאתוסיצירתהיהדורותלאורך

ני.

$TS1$.אנטי-אורבני$TS1$

$DN2$.אנטי-אורבני$DN2$,הייתההעירונית,תרבותהעלתל-אביב,עבורו

להוותיכולתחסרתולפיכךשורשוחסרתתלושה

בארץ־ישראל.היהודיםמדינתלהקמתהבסיסאת
המא־שלוסיומוישראלמדינתשלהקמתהעם

בק

$TS1$המאבק$TS1$

$DN2$המאבק$DN2$ליישםבן־גודיוןדודניגשעצמאותה,עלהצבאי

לר־שעמדהמרכזיהכליחזונו.אתלמעשההלכה

שותו

$TS1$לרשותו$TS1$

$DN2$לרשותו$DN2$בןגייסכךולצורךהארציהתכנוןכליהיה

הבאוהאוס,בוגרשרון,אריההאדריכלאתגוריון

התוכניתאתולגבשתכנוןצוותלהקיםעליווהטיל

הנ־תחתהישראלי.המרחבלכללהראשונההפיזית

חות

$TS1$הנחות$TS1$

$DN2$הנחות$DN2$תוכניתבן־גוריון,שלהאנטי-אורבניותהבסיס

כ"תוכניתהידועהוצוותו,שרוןשלהמכוננתהאב

ארציתבפרישהיישוביםשלמנעדיצרהשרון",

ערי-שדהשלורשתחקלאיספרעלהמבוססת

היההתכנוןוהפצה.צריכהמרכזיעבורםהמשמשת

מהת־כחלקהאוכלוסייה,פיזוררעיוןעלמבוסם

פיסה

$TS1$מהתפיסה$TS1$

$DN2$מהתפיסה$DN2$כחלקהאזרחיתהחברהאתהרואההתכנונית
הארציהפיזיהתכנוןואתהגיאו-פוליטייםמהכלים

מטרותאותןלהשגתהמרכזיהשלטוןבידיכמכשיר

גיאו-פוליטיות.

בתכנוןוהשימושהאוכלוסייהפיזורתפיסת

לה־המרכזיהשלטוןבידיכמכשירהארציהפיזי

שגת

$TS1$להשגת$TS1$

$DN2$להשגת$DN2$מהיסודותהיוםעדהןגיאו-פוליטיות,מטרות

בהבתקופהגםבישראל,התכנוןשלביותרהמוצקים

הנכסיםבהפרטתהדוגלותניאו-ליברליותתפיסות

לשליטתמהמשקגדולחלקובהעברתהציבוריים

הפרטי.השוקשלהנעלמה""היד

הפריפריהדעי1ןכישלח

בפו־יצרהשרוןתוכניתלענייננו,נחזוראם

על

$TS1$בפועל$TS1$

$DN2$בפועל$DN2$אךהישראלי,המרחבשלהבסיסיהמבנהאת

בארץהעירוני"התכנון
מושגישינוילעבורחייב

לתכנוןהעירוניותמשיח
המאפשריותר,גמיש

התארגנויותחיים,סגנונות

ואפשרויותחברתיות

עםיותר,מגוונותתעסוקה

לשטחיםגבוההנגישות

ועםנרחביםפתוחים

החקלאותשלשימור
בכלהמקומיתוהיזמות

הארץ"חבלי

ההירא־היישוביםבמערךהשדהערישלמקומן

רכי

$TS1$ההירארכי$TS1$

$DN2$ההירארכי$DN2$הנפוץבשמןאוהפריפריה,עדיהתממש.לא

להיותהפכולאהפיתוח","עריהשניםלאורךיותר

שלהחקלאיתהתוצרתעבורוהפצהצריכהמרכזי

להיותהפכואלאאותן,שסבבוהחקלאיםהיישובים

יישובים,לאותםעונתייםופועליםעובדיםמאגר

אזו־בקואופרטיביםמאוגרהיהכברהגדולשחלקם

ריים

$TS1$אזוריים$TS1$

$DN2$אזוריים$DN2$כגוןתוצרתם,הפצתלצורךכלל-ארצייםאו

מאזרבותשניםבמשךכך,נוספים.ותאגידיםתנובה

הקו־המאהשלה-07׳שנותלסוףועדהמדינהקום

דמת,

$TS1$,הקודמת$TS1$

$DN2$,הקודמת$DN2$ההתיישבותואילוברובןהוזנחוהפיתוחערי

כשהיאעצמאיבאופןלתפקרהמשיכההחקלאית

המחנהלפניההולךכחלוץמעמדהאתמשמרת

וההתרחבותהכיבושגבוללהגדרתמרכזיוככלי

כי־עםהיהכךהחדשים.הספרלאזוריהישראלית

בוש

$TS1$כיבוש$TS1$

$DN2$כיבוש$DN2$,עזה.ורצועתהירדןבקעתהגולן,רמתסיני

הימיןעלייתעםואילך,ה־07׳שנותמסוףהחל

וההפר־הליברליזציהתהליכיוהאצתלשלטון

טה

$TS1$וההפרטה$TS1$

$DN2$וההפרטה$DN2$למ־ביחסמהותישינויחלהישראלי,במשק

רחב

$TS1$למרחב$TS1$

$DN2$למרחב$DN2$היותבארץ,החקלאיתוההתיישבותהכפרי

הכוחממרכזיכאחדנתפסההעובדתוההתיישבות

בק־הדבריםאמוריםבעיקרהישנה,האליטהשל

שר

$TS1$בקשר$TS1$

$DN2$בקשר$DN2$,ביותרהמובהקיםהשמאלממעוזילקיבוצים

ביותרוהמקורייםהמפואריםמהמפעליםואחר

תחילתשלהשנייההעלייהמימיבארץשהוקמו

האוכלו־פיזורשלהמגמהזאת,עםה-02.המאה

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$גיאו-פוליטיכמכשירחדשיםיישוביםוהקמת

שלה-08׳משנותכאשרהפרעה,ללאהמשיכה

המועדףההתיישבותדפוסואילךהקודמתהמאה

האמ־הפרברשלאימוץקהילתייםיישוביםהיה

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$גדוליםפרטייםובתיםמגרשיםעלהמבוסס

עלהנסמכיםייצוראמצעיללאשינה,ביישובי

יום־יומית.וצריכהשירותיםפרנסה,לצורךהערים

המאהשלוה-09׳ה-08׳שנותלאורךהוקמוכך

פרויקטיםמתוקףחדשיםיישוביםעשרותהקודמת

האחיזהאתלייצבנועדהגדולשחלקםממשלתיים,

ייהודפרויקטכגוןהשונים,הארץבחבליהיהודית

הכוכביםתוכניתשגב,בגושהמצפיםוהקמתהגליל

ועוד.שרוןאריאלשהגה

הפי־לעריהיחסהשתנהשניםבאותןבמקביל,

תוח

$TS1$הפיתוח$TS1$

$DN2$הפיתוח$DN2$דפוסלהשתרשוהחלהקרקעהופרטהבהן

"בנהבשמןהידועותהווילותשכונותשלהפיתוח

שלבכישלונןהודאהמשוםהייתהבכךביתך".

ושירותתעשייהכעריייעודןאתלמלאאלהערים

לע־רשמיבאופןהפכווהןהסובבהחקלאילספר
רי

$TS1$לערי$TS1$
$DN2$לערי$DN2$,פרבריתבבנייההיהבהןהפיתוחשעיקרשינה

להר־יכלושלאדיור,משפריעבורצמודת-קדקע

המתפ־הקהילתייםליישוביםלעבורלעצמםשות

תחים

$TS1$המתפתחים$TS1$

$DN2$המתפתחים$DN2$הארץ.רחביבכל

2020ישראלמתמשךהווה

החלה-02המאהשלה-07׳שנותמסוףהחל

ובעיקרבעולםהעירוניהתכנוניבשיחשינוי

היוהשנייההעולםמלחמתסוףהחלבהבארה"ב,

בשנותביותר.הדומיננטיהפיתוחדפוסהפרברים

חד־עירוניותשלמשמעותיתתנועההחלהה-08׳

שה

$TS1$חדשה$TS1$

$DN2$חדשה$DN2$הדחייההתקופה,לרוחובהתאםבשיחלשלוט

שללגלהביאהמודרניסטייםעירונייםמודליםשל

לח־החלזהשיחהמסורתית.לעירנוסטלגיתחזרה

לחל

$TS1$לחלחל$TS1$

$DN2$לחלחל$DN2$ומשםבאקדמיהתחילהה-09׳,בשנותלישראל

תוכניתאתלצייןישזהבהקשרהתכנון.לגופיגם

הגדולים.השינויממחולליכאחד"2020"ישראל

צוותעל-ידיבטכניוןנערכהזואסטרטגיתתוכנית

פעולהבשיתוףמזור,אדםפרופ׳שלבהובלתורחב

הפניםבמשרדהתכנוןמינהללביןהאקדמיהבין

עלהאמוניםהמשרדיםשניוהשיכון,הבינויומשרד

והביצוע.העירוניהתכנון

”2020"ישראלשלהתכנוניתהתפיסהבמרכז

צמ־הפתוחים,השטחיםשימורשלהרעיוןעמד

צום

$TS1$צמצום$TS1$

$DN2$צמצום$DN2$פיתוחעל-ידיהעריםוחיזוקהפרבורתופעת

העירוניותתנועתברוחעירוניותויצירתדופןצמוד

"2020"ישראלתוכניתשלעקרונותיההחדשה.

35הארציתהמתארבתוכניתביטוילידיבאו

אםהאלפיים,שנותבאמצעשאושרה)תמ"א-53(,

לממשלההמאפשרתומצומצמתמדוללתבשפהכי

הצורך.כשמתעוררמממנהלחרוג

הואתמ"א-53שלהמרכזיהמסדרהעקרון

כמטרופוליןחיפההמטרופולינים:ארבעתעקרון

ירושליםהמרכזי,כמטרופוליןתל-אביבהצפוני,

הד־כמטרופוליןובאר-שבעהמזרחיכמטרופולין

רומי.

$TS1$.הדרומי$TS1$

$DN2$.הדרומי$DN2$הרשתילעקרוןרבהבמידהמנוגדזהעקרון

שליוצאכפועלהארציהתכנוןאתאזעדשהנחה

לטובתהפיזורעקרוןבוטללכאורה,שרון.תוכנית

שלעקרוןנוצרבפועלאךוציפוף,ריכוזשלעקרון

יישוביםשלפיתוחהמשךשאיפשרמרוכז,פיזור

גיאו־לצרכיםבהתאםאוכלוסייהופיזורחדשים

פוליטיים

$TS1$גיאופוליטיים$TS1$

$DN2$גיאופוליטיים$DN2$בנוסף,כרגיל.עסקיםבחזקתמשתנים

היש־התכנוןלעולםחדשהשפההנחילהתמ"א-53

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$החלפתההייתהשמטרתההמרקמים,שפת

אז.עדמקובלתשהייתה(zoning)האזורשפתשל

חלקיתהיוםעדהיאהחדשההשפהשלהצלחתה
המרקמיםביןרבבלבולקייםועדייןהיותבלבד

המקובלים.הקרקעייעודילבין
כלל־וטרנדיםמתהליכיםוכתוצאהבמקביל,

עולמיים,

$TS1$,כללעולמיים$TS1$

$DN2$,כללעולמיים$DN2$עירוניות"עלוגדלהולךרגשהושם"

המסו־העירשלנוסטלגיאידיאלימודלעלובעיקר

רתית,

$TS1$,המסורתית$TS1$

$DN2$,המסורתית$DN2$,עבורהקבילהיחידכמודלהטרום־מודרנית



במידהבאהעירוניותעלהרבהדגשעירוני.פיתוח

וב־בארץהלא-עירונייםהיישוביםחשבוןעלרבה

עיקר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$החקלאיות,הקרקעותהחקלאיים.היישובים

פורהכרלהיותהפכולערים,הסמוכותאלהבעיקר

הגג,הסכמיעםשהואצהתופעהחדשים,לרובעים

כךלמיניהן.למשתכן""מחירותוכניותהתמ"לים

המ־ההרחבהגת,כרמיכגוןחדשיםרובעיםקמו

ערבית

$TS1$המערבית$TS1$

$DN2$המערבית$DN2$השטחיםחשבוןעלועוד,העמקמגדלשל

נטויה.הידועודאותם,המקיפיםהחקלאיים

חדשמרחביסדרלקראת

המ־ואוכלוסייתהשטחהעלישראל,במדינת

צומצמים,

$TS1$,המצומצמים$TS1$

$DN2$,המצומצמים$DN2$מספרלפיתוחתכנוניתהצדקהכלאין

המודלאתלשנותישמטרופולינים.מרכזיםשלרב

השיווקהתכנון,מוסדותפועליםעל-פיוהמחשבתי

להתייחסיש"עיר-מדינה."שללמודלוהביצוע,

מר־ובואחדמטרופוליניכמרחבהישראלילמרחב

כז

$TS1$מרכז$TS1$

$DN2$מרכז$DN2$גושבפועלהקייםזהומובחן,ברוראחדכובד

התו־השירותיםמערכתהאנושי,ההוןקייםבורן,

מכים

$TS1$התומכים$TS1$

$DN2$התומכים$DN2$שלהתפתחותהלהמשךהתנאיםשארוכל

השדהלערילסייעישבמקביל,מתקדמת.כלכלה

על-מהמרכזעצמןלבדלאותןהמקיפיםוליישובים
והת־שלהןההיסטוריההמקומית,זהותןחיזוקידי

רבות

$TS1$והתרבות$TS1$

$DN2$והתרבות$DN2$שלהן.המקומית
מגווןלאפשרניתןבוהפורההכרהןהשדהערי

קהילותהתפתחותולעוררמעורביםדיורפתרונות
בצפי־ומגורים( ומגורים בצ(intentionalintentional communities)כוונה

פויות

$TS1$בצפיפויות$TS1$

$DN2$בצפיפויות$DN2$,וכלהגבוההעירוניתמצפיפותהחלשונות

ובינוניתגבוההבצפיפותקרקעצמודיבמגורים

פרבריתלשממהלהפכןבמקוםשוגים,מטיפוסים

המרוויחותבהןתאגידיותעריםשלבמתכונתגנרית

הגדולות.הבנייהחברותהןהעיקריות

מרחבהואהמדינה""עירבמודלחשובמרכיב

רשתותאתהכוללעירוניביןמרחבאותוהביניים,

המרכזייםהפתוחיםהשטחיםהגדולות,התשתית

להיותחייביםאלהיישוביםענפה.יישוביתומערכת

לוולהעניקלחזורוישמגווןבחירהממרחבחלק

גלובליים,תהליכיםבהתאם.תכנוניתלבתשומת
להנחותצריכיםבישראל,גםניכרותשהשפעותיהם

דפוסילאפשרכדיהעתידיתהתכנוניתהחשיבהאת

טכנולוגיים,שינוייםבעקבותומגווניםשוניםחיים
להאצהשזכוואקולוגיים,סוציולוגייםכלכליים,

הקו־מגפתפרוץעםהאחרונהבשנהמשמעותית

רונה,

$TS1$,הקורונה$TS1$

$DN2$,הקורונה$DN2$ברורה.לחלוטיןלאעדייןהשלכותיהשעוצמת

הםמדועשינויים,אותםכךאםהםמה

האסטר־הכיווןהואומהשונהחשיבהמחייבים

טגי

$TS1$האסטרטגי$TS1$

$DN2$האסטרטגי$DN2$ליישם?מבקשחדשחזוןשאותו

ומקבלימתכנניםהמעסיקיםמהנושאיםאחד
נטישתהואהאחרוןבעשורהעולםבכלהחלטות

בדו־בארץ,בעודהעיור.תופעתוהתעצמותהכפר

מה

$TS1$בדומה$TS1$

$DN2$בדומה$DN2$נוסט־בעירוניותעסקוהמערבי,העולםלשאר

לגית,

$TS1$,נוסטלגית$TS1$

$DN2$,נוסטלגית$DN2$להבדיל)אורבניזציה,המואץהעיורתופעת

סכנתכדיעדהכפריהמרחבאתדיללהמאורבניזם(

מסוימותבמדינותניסולדוגמה,באירופהקריסה.

של"סיטונאית"מכירהעל-יריבתופעהלהילחם

עלזאתכלרצפה,במחיריהכפריבמרחבנכסים
ולהז־הכפרייםהיישוביםאתולתחזקלנסותמנת

רים

$TS1$ולהזרים$TS1$

$DN2$ולהזרים$DN2$הצריכהבמערכתלתמוךכדיחדשהאוכלוסייה

אזורים.אותםשלוהשירותים

התגב־החקלאותנטישתשלהתופעהבארץ,

רה

$TS1$התגברה$TS1$

$DN2$התגברה$DN2$נוצרוולאהאחרוניםהעשוריםבשלושתמאוד

וה-09׳ה-08׳שנותבמהלךלעצירתה.תמריצים

הנ־תופעתבקיבוצים,בעיקרהקודמת,המאהשל

טישה

$TS1$הנטישה$TS1$

$DN2$הנטישה$DN2$למוטטאיימהויצרניתצעירהאוכלוסייהשל

בעוצמהנחותההייתהזותופעהשלמים.יישובים

המש־בהפיכתבעיקרניכרההיאאבלבמושבים,

קים

$TS1$המשקים$TS1$

$DN2$המשקים$DN2$ונטישתהוןלבעליגדולותלנחלותהחקלאיים

והפיכתלא-חקלאייםעיסוקיםלטובתהחקלאות

לאוכלוסייהשינהלפרבריהחקלאייםהיישובים

גופימטעםהמערכתיהפתרוןבמהותה.הומוגנית

והעי־החקלאייםהיישוביםנטישתלמצוקתהתכנון

סוק

$TS1$והעיסוק$TS1$

$DN2$והעיסוק$DN2$על-הפרבריהפיתוחבהאצתהיהבחקלאות
הרחבהשכונותלבנייתקרקעותהפשרתעידודידי

הפי־כדיעדהקהילתיים,היישוביםשלבמתכונת

כת

$TS1$הפיכת$TS1$

$DN2$הפיכת$DN2$בני־פרברייםליישוביםוהמושביםהקיבוצים

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$באופילשינוייםבנוסףשלהם.המקורילאופי

גופיהערימואלה,ביישוביםהמגוריםובפרישת

רביםקשייםישראל(מקרקעי)רשותורמ"יהתכנון

היישוביםבתוךתעסוקהפתרונותשלפיתוחםעל

זאתכלתושביהם,שלהיוממותתהליכיאתוהאיצו

הכפרי.המרחבהשבוןעלהעריםחיזוקשלבנימוק

אדריכליםיסקיהדמיה:חצריםבקיבוץשכונה

וקהילותקבוצותעבורמשולביםמודלים
המש־מאזבעיקרהאחרונים,וחציבעשור

בר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$עדיםאנחנוהקודם,העשורסוףשלהפיננסי

דורותשלבתפיסהמשמעותייםחברתייםלשינויים

מהדו־להבדילהעבודה.למעגלהנכנסיםהצעירים

ורצונו־מידותיהןלפיהתפוריםומתחמיםבשכונות

תיהן.

$TS1$.ורצונותיהן$TS1$

$DN2$.ורצונותיהן$DN2$ביישוביםהואאלהלקבוצותהמתבקשהפתרון

אופייםואשרידםבהישגנמצאיםהקרקעערכיבהם

השדהבעריבעיקרהמבוקשהחייםלסגנוןמותאם

החקלאיים־קהילתיים.ביישוביםהרחבהובשכונות
בהרגליהשינוייםעל-ידינתמךזהחייםסגנון

pm"’!

אדריכליםיסקיהדמיה:העמקיםשעדבקיבוץוקהילתיתעסקיתלפעילותנטושהקמחתחנתוהתאמתשיפוץ

StudioEvolveצילום:גתקיבוץבמרכזומסחרמלאכהתעסוקה,מבנה

siifcij

האינדיבידואליזםשלדחייהישנהשלפניהם,רות

וקהילתישיתופיחייםסגנוןאחריוחיפושהקיצוני
הק־עללוויתורבנכונותהחייםהיבטיבכליותר

ניין

$TS1$הקניין$TS1$

$DN2$הקניין$DN2$,שיתו־עבודהסביבותאחריבחיפושהפרטי

פיות

$TS1$שיתופיות$TS1$

$DN2$שיתופיות$DN2$איזוןשמאפשרקהילתי,חייםסגנוןובאימוץ

לקולקטיבחזרהבכךאיןושיתופיות.פרטיותבין
יצירהאםכיהקודמת,המאהשלהסוציאליסטי

קהילתשללמידותהתפוריםמשולביםמודליםשל
עשרותבישראלקיימותכיוםעצמה.בפנימטרה

ביתןאתלבנותהמחפשותשוניםבגילאיםקבוצות

החדשההטכנולוגיהשמאפשרתוהעבודה,הצריכה

מגפתבעקבותאקספוננציאליתלתאוצהזכוואשר

המק־הצריכהכיוםיצרה.שהיאוהמגבלותהקורונה

וונת,

$TS1$,המקוונת$TS1$

$DN2$,המקוונת$DN2$עובדתלהיותהפכומרחוקוהלימודיםהעבודה

הפלטפו־העולם.מאוכלוסייתגרולחלקשלחיים

רמות

$TS1$הפלטפורמות$TS1$

$DN2$הפלטפורמות$DN2$וככלומשתכללותהולכותזאתהמאפשרות

אנשיםויותריותרזמןלאורךכךיימשךשהמצב

מת־כיוםכברחייהם.כשגרתאלההרגליםיאמצו

חילות

$TS1$מתחילות$TS1$

$DN2$מתחילות$DN2$וב־העריםבגידוללהאטההראיותלהתרבות

חזרה

$TS1$ובחזרה$TS1$

$DN2$ובחזרה$DN2$והצריכההעבודהמריכוזימרוחקיםליישובים

שגםהואהצפיהמטרופולינים.בליבותהמסורתיים

יואצוואףימשיכואלהתהליכיםהמגפה,דעיכתעם

המבוססתחדשהושפהחדשתכנונישיחומתפתח

וביישוביםבעריםבריאים""חייםשלרעיונותעל

האדםמגורימרכזיביןוהמרחקיםהנגישותבהם

מושגיםמיידית.היאנרחביםפתוחיםאזוריםלבין

ההליכהרדיוסאתהמתאריםהדקות",15"עירכמו

המקי־הפתוחיםהשטחיםלביןהמגוריםמרכזיבין

פים

$TS1$המקיפים$TS1$

$DN2$המקיפים$DN2$,הדומיננטייםלמושגיםקצרזמןתוךהפכואותם

העירוני.התכנוןשלהמרכזיבזרם

חדשהתכנמיתחשיבהגדרשת

ותפיסותהרוחבהלכיהמתואריםהשינויים

בתפיסתלכתמרחיקישינוייםמחייביםהעולם

המ־השניםלאורךאםבישראל.המרחביהתכנון

רחב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$מרכזיים,שליטהבמנגנוניהתאפייןהישראלי

ושימושאוכלוסיןפיזורהייתההעיקריתשמטרתם

העםלצרכיגיאו-פוליטיכמכשירבהתיישבות

ולאחרהבן־גוריוניהאתוסתחתתחילהוהמדינה

שסדרהריהעירוניותאידיאולוגייתתחתמכן

לחזורצריךהישראליהמרחבבתכנוןהחדשהיום

התכנוןצוותעל-ידיונדחושנבחנוהמודליםלאחד

במר־הרואהמודל"2020"ישראלתוכניתשל

חב

$TS1$במרחב$TS1$

$DN2$במרחב$DN2$שאנחנובמתכונתאחדבחירהמרחבהישראל

המצומצםשטחההריכעיר-מדינה.להגדירונרצה

בי־עירכשלהםאוכלוסייתהוגודלישראלשל

נונית

$TS1$בינונית$TS1$

$DN2$בינונית$DN2$.לעבורחייבבארץהעירוניהתכנוןבגודלה
שלהמדרשמביתהעירוניותמשיחמושגישינוי

לתכנוןה-08׳שנותשלהחדשההעירוניותתנועות
התארגנויותחיים,סגנונותהמאפשריותר,גמיש

עםיותרמגווניםתעסוקהואפשרויותחברתיות

שימורעםנרחבים,פתוחיםלשטחיםגבוההנגישות

הארץ.חבליבכלהמקומיתוהיזמותהחקלאותשל

המי־קניכלדרךלחתוךצריךהמדוברהשינוי

דה

$TS1$המידה$TS1$

$DN2$המידה$DN2$שכונותבתכנוןוכלההארצימהתכנוןהחל

לפרקטיקותהמותאמיםמגוריםמתחמיובתווך
כךלשםהפוטנציאליים.המתיישביםשלהחיים

המוסדותשלוגיוסחדשהתכנוניתחשיבהנדרשת

חסמיםוהסרתהשינוייםלהפנמתוהבירוקרטיה

החזון.ליישוםבדרך

עם)יוזז־שותפיםאדריכליםהםכהןוימיתיסק׳יובל $TS1$יוזזעם($TS1$$DN2$יוזזעם($DN2$שאול

בתכנוןהמתמחהמשרדאדריכלים,יסקיבמשרדיסקין
ויישוםחיפושתוךוהעירוני,הכפריבמרחבואדריכלות

שיתופיות,המרחב,מורכבויותשלחדשנייםמודלים

פרויקטיםלמשרדח"ם.ואיכותאקולוגיהטכנולוגיה,
כוללניות,תב"עותרוויה,בנייההמגורים,בתחום
הםואסטרטגיה.מחקרוחינוך,ציבורמבניתעסוקה,

המחלקהכראשכיהןיסק׳יובלבאקדמיה.גםפעילים
בכירמרצהוהינוירושלים,בבצלאל,לארכיטקטורה

בחיפהבטכניוןכמרצהשימשהכהןימיתבמחלקה.

@YaskyArchitects office@yaskyarch.com


