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נחום כהן
אדריכל ומתכנן ערים

הדרך לתכנון אורבני
תקציר כהקדמה

הגדרה: ריקמה היא האופי, השיטה, המודל, הפיזור של צורות מגורי האדם.
קיצור ותמצית השיטות לתכנון עיר יתבסס על הריקמות

למען הסר ספק: זהו חיבור מקורי לחלוטין. אין לו תקדים, גם לא בעולם.
הוא תוצאה של מחקר, התלבטות, חובת הסבר של התופעה העירונית.



למעלה, משמאל. מערך כפרי, דומה למערכים של הקסבה חסרי השיטה המסודרת )מימין(. זאת היא הרקמה 
הבסיסית, שבגלל מיגבלותיה )מספר המפגשים של הרחובות, הלקוי,  50% לערך בהשואה לרקמות ישרות זוית(, 

איננה מייצרת אורבניות, כלומר אפשרויות חברתיות רבות. בעמוד הבא, פגישה בין ריקמה עירונית רדיאלית 
ברורה וישרת זוית, עם עיר גותית )חום בהיר( בעלת ריקמה לא יעילה או ברורה )העיר לאון, ספרד(.  הדוגמא של 

הרשתות המרכיבות את העיר מקסיקו, מדגימות את האופי המגוון והקיצוני אליו יכולה רשת או ריקמה להגיע.

ריקמה אורבנית, מה זה? מה 
המאפין המרכזי שלה ומה היא רוצה 

לעשות?



     כל הערים הראויות להיקרא כאלה, בנויות מאוסף של רקמות שונות, הערוכות והמחוברות ביניהן על פי השגות 
ויכולות תכנוניות ואירגוניות שונות. הרקמות הן אופן עריכת הרחובות, URBAN WEB )רשות הכלל הבסיסית(. לרקמות 
האלה יש יכולות קיום משלהן, וגם תכונות היכולות לגרום להיתפתחות של חיי עיר מלאים. החיים העירוניים מתפתחים 
בהתאם, כמובן תוך שינויים מדור לדור )כולל הרכב ומאפייני האוכלוסיה(. מכאן שאיכות החיים האורבניים )עיקר חיי 
התרבות האנושית( הם פועל יוצא של המערך הריקמתי הנתון. האיכות הזו יכולה להיבחן על ידי מדדים אובייקטיביים 
כגון מידת האינטנסיביות והשימושיותׂ ׁׁׁ)URBAN INTENSITY OF USE( של המערך הריקמתי, יחד  עם מידת הרב גוניות 

)URBAN DIVERSITY POTENTIALׂׂ( הכלולה בו. )המונחים הם משל המחבר(.
נפוצה. המבנה העירוני הטוב מתאים עצמו  וזוהי טעות  שני המושגים האלה משתנים לכאורה עם שינויי האוכלוסיה, 

לשינויי הדור, תמיד ולאורך הזמן. המושגים הנ''ל ניתנים להבחנה מידתית מראש, כפוטנציאל עתידי. 

MEXICO





עינו המקצועית של מתכנן 
הערים, לומדת לקרוא 

את המבנה המרקמי, 
כפי שמדען החומרים 

קורא את מבנה החומר 
- זהוי הגבישים, שהם 
הגאומטריה המבנית. 

חקירה כזו תתרום רבות 
להבנת המבנה וליקויו 

השונים, שגיאות ותיקונים 
דרושים בתכנון.
לפנינו מרקמים 

גאומטריים נפוצים ביותר, 
עם התאמות מקומיות.

תכונה עיקרית: שיטתיות 
הניתנת להגדרה, חזרתיות 
ריקמתית, וכתוצאה מכך 
מבנים המזכירים גביש.  
המבנה הריקמתי מייצר 

את המרחב הציבורי 
כמעט מתוך הגדרה, 

באיכויות שונות הניתנות 
לבדיקה. הוא גם משמש 

בכך רקע לעירוניות.



מרקם גותי - מרקם הגנתי 
)בדוגמא: ברצלונה, העיר 
העתיקה בצבע כחול, ליד 
החדשה, המחוברת היטב( 

בתוך חומה, צפוף ולא 
מתוחכם, מעט מאד הרחבה 

למרחבים ציבוריים, אך 
החומה וההגנה מוסיפים 

נופך חברתי מסוים, ושליטה 
בנעשה. בדרך כלל זו בניה 

ארוכת טווח וגבוהה. אם יש 
איזו כיווניות, הרי שהיא 

יחסית חדשה יותר, נפרצה 
לצרכים שונים, אך כמובן 

מועילה מאד לריקמה להיות 
ברורה בכווניה, וזוהי התחלה 

של סדר. )בקו ירוק ובקו 
אדום(.

דוגמא נוספת, מזרח אנקרה, 
מרקם שאין אפשרות 

להיתמצא בו. בצד שמאל, 
מרקם בעל סדר מתוחכם 

ויעיל, בעיר סופיה, בולגריה, 
כדוגמא לפוטנציאל תכנוני לא 

שיגרתי אך בו זמנית שיטתי.



מעין  היא  הקסבה 
ריקמה עם נופך עירוני, 
מצומצם  גודלה  אך 
מאפייניה  כי  ואם  מדי, 
היא  אינטנסיביים, 
שאפשר  מודל  נטולת 
הרבה.  ממנו  ללמוד 
גותיות,  רקמות  לעומת 
רב.  לא  בניניה  גובה 
הדגש הוא על הפרטי ולא 
שליטה  אין  הציבורי.  
אזלת  ומסדרת,  מכוונת 
שילטון  של  מלאה  יד 
אין  שיטתי.  או  מרכזי 
והתוצאה,  שום הכוונה, 
מלכדת  אמנם,  הציורית 
ההגנה  )קלות  ומלוכדת 
איננה  אך  והביצור( 
חופש  ליצור  יכולה 
מפגש,  וחופש  תנועה 
חוסר מודעות של שכנים 

קרובים האחד לאחר, יכול ליצור בידוד. טופוגרפיה איננה 
היא  מימין  המפה  הבידוד.  את  ומגבירה  נגישות  קלת 
ע''מ להדגיש את הדמיון ביניהן.  של הקסבה באלג'יר,   

מתלווים צילומים של יפו בשלבים שונים.



גריד גאומטרי עשוי לעזור בזהוי 
והגדרת המירקם הנידון. בעיקר הדבר 

חשוב, כאשר מדובר באיחוי נדרש 
בגבולות של כמה של מירקמים. זהו 

המקום של כשל תכנוני, ושם זקוקים 
לעבודה תכנונית חכמה, מעין "תיקון 
אמנותי" של הרשתות, חיבור ביניהן, 

מילוי על ידי חלוקה מתואמת של 
החלקות הקיימות, כבישים מתחברים 
טוב יותר, סילוק המפגע של שאריות 
הפגישה של המירקמים הלא מתואמת 

די צרכה.

חומר טוב בנושא הזה מתגלה בערים 
ספרדיות, בהן ישנה פגישה בין 

מערכים ישנים או עתיקים, עם רקמות 
מודרניות יותר.

תכנון עירוני, כאשר הוא  חלקי בלבד, 
יוצר ומשאיר אחריו הבעיות עם 

הרבה מאד פגמים לתיקון.



התכנון המודרני זנח את המרכיבים העירוניים הקיימים אלפי שנה, ההישג של תרבות העיר ופיסגת התרבות האנושית. המודרניזם כפר 
ברחוב, כמרחב ציבורי הנועד לפגישה חברתית כוללנית. נזנחו גם הככרות, בעלות מעמד דומה, נזנחו הקולונאדות, נזנחו השדרות )גינה 
ציבורית הזורמת לאורך כל העיר ומאחה את שכונותיה, ללא בזבוז של גינות זנוחות ורחבות מידי(. הבינינים אשר היגדירו את המרחבים 
הציבוריים האלה, פוזרו לכל עבר, ואיבדנו את כוון ההליכה או השוטטות העירונית, התחושה של גילוי והרפתקה בפגישות המקריות של 
העיר. השימוש המעורב אשר נוצר טבעית במרחבי הרחוב, אבד, כי לא היה בו טעם, מחוסר משתמשים. באין אינטנסיביות שהיא מקיימת 
הוא ההזנחה של  ביחד. הפרוור  נעלמו  וחברתי. התינוק עם המים,  ריק תרבותי  ועימם  בכל,  דומים  נצחיים  קיבלנו פרוורים  זה,  כל  את 

המירקם.



עירוניות
תוצאה של 
ריקמה אורבנית

הצלחה

תל אביב

פרוור נצחי:
תוצאה של הזנחת 
הרחוב, הככר, השדרה, 

וערוב השימוש,.
זוהי

ריקמה כפרית

כשלון

מטרת הריקמה 
העירונית היא ליצור 

מרחב ציבורי חי, 
אינטנסיבי ורב גוני.



עירוניות בעזרת רחוב, ככר, 
שדרה )למעלה(

פרוור הוא מפוזר, במערכת 
שבורה )למטה(



לסיכום המבנה בעל ריקמה עירונית:

טובה  קישוריות  מייצר  הכוונים  לכל  מעבר  חופש 
הקצרה  בדרך  תמיד  מגיע  הרגל  הולך  העומס.  ופיזור 

והברורה. ככרות ושדרות מקילות על התהליך.



סיכום המבנה הפרוורי:

ניתוח המערכת, מעבר לעיקולים הרבים, מראה 
בכוונה  רחוב,  מפגשי  פחות  רבות,  רצף  הפסקות 
בקישוריות  ליקוי  זהו  עוברת.  תנועה  לאפשר  לא 
מכפיל  הרגל  הולך  המערכת.  על  העמסה  ובהכרח 
ומשלש את מרחקי ההליכה, והסיבוך הופך למבוך. 



מקיימת  השינה,  ערי  ואת  הפרוורים  את  מאפיינת  פרוורית  ריקמה 
מספר צמתים נמוך לעומת הריקמה העירונית )הלא כפרית!(, לפני כל 
וכיוון שההפרש מפגשי  דיון באיכותה. כתוצאה מן הדבר החשוב הזה, 
הצמתים בין שתי הרקמות הוא סביב 50%, מספר האפשרויות של הולך 
לניווט  והריקמה איננה קלה  נמוך מאד,  הרגל לפגישה או להגעה, הוא 
כלל. תוך כדי כך, ההיתמצאות וסימני הדרך גם הם פגועים ביותר. חוסר 
הערוב של פעילות עירונית גם הוא איננו מעודד. אלה עיקר הסיבות לכך 

שנוצרו בעצם "ערי שינה" פרווריות דומות בכל וחסרות אופי.

ענין, התוצאה רק מבליטה את  במקרים בהם מנסים המעצבים להכניס 
החסרונות. סידור בנינים, מענין ככל שיהיה ממעוף הציפור )רק ממעוף 
הציפור(, נראה חסר מובן במיוחד לעיני הולך הרגל, מן הטעם הפשוט, 
שצירי המבט האנושיים אינם ערוכים להבנה של עיגול שטוח, למשל, 
ומתקבלת תמונה של אי סדר בלבד, וגם הוא, בתוקף השגיאה העקרונית, 

נראה דומה בכל מקום.

המפה. בצד השמאלי, תוסיף עוד הערות ויזואליות של הכשלון התכנוני, 
מערכת הדרכים בריקמה )כפרית פרוורית( זו, ערוכה בדיוק כמו חידה. 
אין אפשרות של חיבור חברתי אף בין שכנים קרובים, ואנחנו בעיר ת''א, 

מעבר לירקון.

בדף הבא, שתי דוגמאות באותה נוסחת כשלון.



                כשלון



האם יתכן שאנשים באמת בוחרים לגור בתוך נפח בלתי 
מובן? נראה שהתשובה לכך חיובית, אדם מתאים עצמו 

לכל סביבה, מאז המערות. מה המתכנן רצה? לספק רצון 
היזם בלבד.



כשלון

מישהו מכם חושב שאדם מקצועי 
תכנן כל זה? התשובה היא כמובן 

חיובית. זה לא המקרה, זהו לא 
הקבלן. אלה הם חברים למקצוע. 

גם אם לא הגיוני, אנשים דומים לנו 
יגורו פה, משך דורות.



עירוניות ברורה בתוך ריקמה ברורה ומורכבת. סופיה, בולגריה, עיר עתיקה אשר תוכננה מחדש, בסוף 
המאה ה- 19, בידי מתכננים אוסטריים. הריקמה הקיימת היתה כפרית לחלוטין, לא מוסדרת וללא 

כל שרותים עירוניים. התכנית החדשה כוללת שני מרקמים שונים: האחד ישר זוית, והשני רדיאלי, 
תערובת לא לגמרי מקורית, אשר פתורה במפגש בשדרה מרכזית ונקודת ריכוז )לב עירוני( במפגש בין 

הרדיאלי לישר הזוית. מלבד שורה של ככרות להדגשת המבנה העירוני, קוימו כמה שדרות , גם היקפיות, 
המכניסות את הגינון הנחוץ במידה נכונה ויעילה לתוך העיר, תוך כדי הולכה חסכונית בקיצור דרכי גישה. 

נוסף לכך מסחר וערוב שימושים ליצירת רחובות אינטנסיביים ומלאי חיים. התוצאה היא סדר עירוני 
ברור, הדגשת צירים, יחס נכון במרחב הציבורי המוגן והמוסדר על ידי הבנינים, 

משמאל, "לה פלאטה" שהיא ישרת זוית בלבד, אבל נעזרת באלכסונים, למניעת החזרתיות המוגזמת של 
המסגרת הראשית. 



הצלחה

סופיה, בולגריה, מפה 
וצילום אויר. מרכז ברור, 
שתי רקמות המשלימות זו 

את זו.
משמאל, העיר "לה פלטה" 
ישרת זוית, אלכסונים, ככר 

מרכזית )מוגזמת(.



מטרות המבנה האורבני הן:
יצירת רב גוניות בתוך 

הרקמה הנבחרת, על מנת 
לייצר  בחירה חופשית 

ומירבית לאדם בתוך המיגוון 
הרחב. המרחב שהמבנה 

העירוני והריקמה יוצרים 
יהיה א. מרחב נוח וברור. ב. 

מוקדי תרבות מפוזרים. ג. 
אפשרויות כלכליות מגוונות. 

ד. ריכוזים לטובת הצד 
החברתי )כולל בריאות, חינוך 

וכד'( . ה. מצב המאפשר 
תחבורה ותנועה יעילים 

ביותר.
מימין, כתוצאה של הריקמה: 
נוצר התנאי הראשון: מרחב 

ציבורי ברור, אינטנסיבי ורב 
גוני.

בשני העמודים הבאים סיכום 
על מעשה העירוניות וכיצד 
ניתן למדוד אותו ולהעריכו.



מה מייצרת הריקמה העירונית?
קודם כל, הזדמנויות רבות למפגש חברתי נרחב, 

מלווה בתחושה של שיתוף עם עוד רבים הצורכים 
זאת. ההזדמנויות האלה נוצרות בגלל רשת דרכים 

וככרות )ריקמה( שיש בה, מטבע המבנה שלה, 
מירב צמתית )בניגוד לרשתות עניות יותר, כמו 
הרשת הכפרית או הפרוורית(. עובדה זו ניתנת 

למדידה, וככל שהצמתים רבים, כך גם הנגישות 
גדלה, דבר שמגביר עוד תכונה עירונית: נגישות 
טובה, לכל מרחב שיש בו עינין לציבור, לחברה, 

וליחיד, בין בגלל איכות תרבותית, בין כלכלית.
מתלווה לכך שיטת הולכה פשוטה, אוריינטציה, 
שנוצרת ומעוצבת על ידי רשת רחובות )שיטת 

הולכה שאינה יכולה להיתקיים למשל בגן או 
פארק(.

תכונה בולטת של הרחוב העירוני היא מעורבותו 
ברב השימושיות והאינטנסיביות, ובכך הוא גם בר 

שינוי מתמיד )יוצר ענין ומסקרן(.

סיכום: התכונות הנוצרות ברשת עירונית , מעצם טבעה:
1. שיטתיות ביצירת מירב צמתים.

2. אוריינטציה קלה המעודדת את המפגש כולל תחושה 
חברתית.

3. ערוב שימושים אינטנסיבי ומעודד סקרנות.
4. נגישות רבה למוקדים בדרכים שונות.

5. גמישות ושינויים בזמן.

הצלחה



כביכול  הוא  התכנון  כאשר 
נכון  )בעצם  "כפרי" 
שכונתי(  או  פרוורי  להגיד 
הזו  הריקמה  בתוך  ובונים 
כתרוץ   , ובגובה  בצפיפות 
הכיליים  מעשה  לעירוניות, 
המתקבל הוא של ערי שינה 
על  הנסמכות  ענין,  חסרות 
אחרים,  עירוניים  מרכזים 
עצמן,  משל  חיים  ללא 
מוחלט. כמעט  באופן 
בתוכניות  קצר  מבט 
כי  להבהיר  ע''מ  מספיק 
החיבורים במערכים האלה 
לא  רקמות(  לא  אפילו  )הן 
נועדו לחבר אנשים, להיפך.
גם כאן לא נוצרת הבנה בין 
הסביבה ובין האדם, המקום 
הזה הופך לשומקום, איננו 
יכול לבנות יחסי חברתיים, 
מבידוד  סובל  הפרט 
יכולת  מחוסר  מוחלט, 
הסביבה. עם  להזדהות 

כשלון



חוסר  של  הדוגמאות 
עירוניות, תכנון לקוי, גישה 
וחברתית  אנושית  אנטי 
)במסווה טיפשי של הקמת 
ובעצם  "חדשה",  חברה 
דחוק(. המוני  פתרון 
שכונות  העולם,  ברחבי 
ענק נהרסות, מתוך חוסר 
אפשרות לתחזוקה וטיפול, 
חוסר שרותים נאותים )כל 
זה חלק מן התכנון העירוני 
הכפוי  השלטוני,  הלקוי, 
מחנות  אפילו  כולם(.  על 
ככה. נבנים  לא  צבא 
הבולט  הדבר  עבורנו 
גישה  של  חוסר  הוא 
ובמקומה  ריקמתית, 
)אשר  ביורוקרטית  גישה 
והעצם  מוזילה  כביכול 
שליטה(. מאפשרת 

כשלון



שתי סוגי רקמות בתל 
אביב, משני צידי נחל 
צפון  בצד  הירקון. 
פרווריות  רקמות 
מבלבלות ומבולבלות, 
נמוך,  צמתים  מספר 
הליכה  אפשרות  ללא 
רחוב,  אין  ברורה, 
נעלמה. העירוניות 
מדרום לירקון, ריקמה 
מוצלחת  עירונית 
גורמת  וכוללנית, 
לעירוניות בקנה מידה 
עיר  בארץ,  היחיד 
בזכות  קוסמופוליטית 
המתוחכמת  הריקמה 
הליכה  צירי  שלה. 
בגלל  ברורים 
הבנינים לידם, ככרות 
רבים,  ומפגשים 
שימוש  ובו  רחוב 
ואינטנסיבי,  מעורב 
ושינוי  רבה  נגישות 
הריקמה  הזמן.  עם 
לעירוניות  מכוונת 
ציבורי. ומרחב 

    כשלון תל אביבי - מירקם לקוי

הצלחה תל אביבית מירקמית



בבאר  קרה  מה 
שבע? עיר שתוכננה 
בריקמה פשוטה בימי 
והתיכנון  התורכים, 
של   לסידרה  הוחלף 
אמורפיים  גופים 
משמאל,  מנותקים, 
מבודדות,  שכונות 
מיד  גרמו  אשר 
לשבר חברתי.  אבדו 
המקוריים,  הכוונים 
איתם  יחד  ובעצם 
הכל  העירוניות.  גם 
היתפזר והפך לאוסף 

של פרוורים.
את  ולהחזיר  המצב  לתקן  מאד  קשה 

כווני הריקמה.
הענקית,  בטעות  מודים  כולם  היום 
תיקונים  אחרי  מחיפוש  מוצא  ואין 
גדול.  בספק  הענין  אבל  ריקמתיים, 

חבל שהמצב דומה ביתר הערים.
כשלון בבאר שבע, מירקם 

לקוי, תכנון לא נכון



התמונה הגדולה בבאר שבע: העיר הוכרזה מראש כתערובת של שכונות ולא כעיר. לא נעשה שום נסיון להגדירה כמקום בעל זהות, 
וכמובן היא נשארה כזאת. המהלך השגוי הזה היה נחלת כל הערים החדשות בארץ. התכנון ניתן לידים לא מקצועיות של מעצבים, 
תוך פיקוח של "פיזור אוכלוסין" ארצי, הקפדה שינתן חופש מוחלט לעשות "נסיונות" באוכלוסיות חלשות של מהגרים. התמונה 

מראה את הכשל: שכונות בתכנון שלוח רסן, שבו מותר הכל, בעיקר צורניות ממעוף הציפור, בהזנחת ההכתבה המסורתית של 
רחוב, ככר, ריקמה, מרחב מוגן, שדרה כגן ציבורי מחבר בין רקמות. הכל נזנח לטובת הבלתי ידוע, "החדש". אין פלא שהתכנון 
הלקוי עודד כשל חברתי בעיקבותיו, בתוך מציאות "ניסיונית" חסר הגדרה של מרחב ציבורי נורמטיבי כמו רחוב, מגדר על ידי 

בנינים, מעורב בשימושים אינטנסיביים וצפוף.

כשלון גדול: עיר שלמה שהא אוסף 
של פרוורי מנותקים בכוונה. התכנון 

המפורט גם הוא שבור בכל שכונה, ללא 
כוון או קישורים ברורים



המקרה של באר שבע: מרכז "העיר" רצוף בבתים קטנים ופרטיים ללא סוף, היתכן? מספר ביניני קומות, ללא עורף של משתמשים 
זניחת  רחוב. הכל באשמת  כגון  מוגדר,  ציבורי  מייצרת מרחב  לא  הבניה  יתר  הנמוכה.  בצפיפות  הבינוי  בגלל  בקירבה.,  רבים 
הריקמה לטובת "חופש תכנוני" שנלקח בידי מעצבים חסרי ידע בתחום. התוצאה: אוסף של פרוורים. התושבים כמובן היתרגלו 

מזמן.



לדעת המחבר זוהי פיסגת השגיאה המקצועית, תמצית חמורה של צעד עיוור לחלוטין. אילוסטרציה נאותה לכל הנאמר על 
כשלונות התכנון המודרני. שנות החמישים בתל אביב, שכונת קרית שלום, דרום העיר, ליד סיבוב חולון, אבו-כביר. אין כל ספק, 
פיסגת השגיאה: לא רק שאין שום ריקמה, כפרית או עירונית, אין שום יחס לסביבה ולנסיון חיבור אליה. בנוסף ציר מעוגל מוליך 

לתוך טבעת ללא מוצא.  מובן שאין למעלה מזה: הליכה במעגל היא השיטה לאבדן כוון, והבדיחה אומרת שיש אנשים שהלכו שם 
לאיבוד ולא שבו עדיין.



"האורבניזם הישן" משמאל - 
הפיזור חסר הטעם של שכונות, 

ההופכות למרכזי הזנחה מוחלטת 
כי הן מבודדות לעצמן וצפיפותן 

הנמוכה לא מאפשרת שרות יעיל, 
אבל גם החיבור שלהן לסביבה 

איננו סביר. זוהי פריחת הפרוורים.

האורבניזם החדש רחוק מלהיות עירוני, גם 
בגלל גישתו הריקמתית החלשה, גם בגלל 
שהוא מראש ובכוונה בוחר להיות "כפרי", 
ירוק, בר קיימא, וכו' אך חסר הנסיון להפוך 

אותו לאורבני אינטנסיבי ורב שימושי. במובן 
הזה הפרוור ניצח, העירונית קפאה על 

שמריה, גם בארה''ב.



תכנון ריקמה בא לידי ביטוי על ידי הפקעה של רחובות )מרחב ציבורי( וחלוקה לחלקות )עוד בשלב התכנון(. לפנינו דוגמא 
מורכבת: ברצלונה, שתי רקמות, גותית מימין, מודרנית ישרת זוית, שמאל. המגע ביניהן, שהוא מורכב, פתור עד הסוף, 
בעזרת גאומטריה, ככרות וצירים, כך שהחיבור אף לא מורגש. זהו מגע תכנוני משוכלל ויעיל. הגישה התכנונית ברורה 
ובולטת, כאשר הקווים הגאומטריים השולטים מכתיבים, המתכנן יוצר )עוד לפני עיצוב ביניני( ככרות, רחובות )ברצף 
ברור(, חיתוכי פינות )תוצאה מן הפגישה הבין הריקמתית(. חשוב להווכח בתרגום של התכנית בדף השמאלי - לצילום 

האוירי, למעלה. ההשקעה והכשרון התכנוני מייצרים איכות.





רקמות תל אביביות שלא זכו לטיפול על מנת לחברן לעיר. מצד ימין, יד אליהו, ריקמה 
מודרניסטית, "מחנה צבאי" מעבר לנחל אילון, אין שום נסיון חיבור. משמאל, פלורנטין, ריקמה 

אנגלית-אירופית, איננה מחוברת לסביבתה, מנותקת )למרות קירבה ליפו והים(.

תכנית "גדס" צפון תל אביב, 

מסודרת,  ריקמה  בעלת  תוכנית 
המכילה גם תחכום ביצירת איים 
של גנים קטנים ברחובות שקטים, 
פשוטה,  בריקמה  משולבים 

אינטנסיבית ומיסחרית.
למרות  ייחודית,  היא  גינה  כל 
היא  גוניות  הרב  דומה,  שהשיטה 
יצירות   40 עד  ויש  מוחלטת, 
שונות כאלה, בתוך 3 ק''מ רבוע.



בעיות של רקמות 
בתל אביב.

ערוכה  יפו  משמאל,   
מרכז  עם  רדיאלי  במערך 
הרבה  )כמו  יפו  בגבעת 
לזוית  החיבור  חוף(.  ערי 
לתל  בהמשך  ישרה 
בדרך  פתור  איננו  אביב, 
המיפגש  אזורי  ולכן  כלל, 
מקום  העירוני,  )במרכז 
הבחינות(. מכל  חשוב 

רקמות  למעלה,  מימין 
שינקין,  רחוב  המשך 
עם  זויתית  מתחברות 
רוטשילד,  שדרות  עיקולי 
בקצה הדרומי של תוכנית 

גדס.

יתר הסימונים למטה 
מראים ניתוקים של 

רקמות אחרות במרכז 
ובדרום.



 גמישות קיימת או חסרה? * אורינטציה טובה? או רעה? * יש  שימוש מעורב וצפוף?

5 מבחנים לעירוניות .



תכנון ריקמתי טוב נבחן תחילה 
באינטנסיביות הברורה שלו.

אלה 5 הדרישות המפורטות של 
תכנון ריקמתי אינטנסיבי ודוגמאות 

"טוב" או "חסר"
הדרישות ניתנות לכימות

   נגישות )טובה או לקויה(                                              בהירות השיטה- כן - לא?

5 מבחנים לעירוניות.





של  החלוקה   - למעלה 
בכחול,  לחלקות,  הקרקע 
המורכבת  הריקמה  בתוך 
)חלקה  ברצלונה  והכפולה של 
חדשה(:  והיתר  גותית  היא 
ידי  על  מאופיינות  החלקות 
בזמן,  והשינוי  הבחירה  חופש 
מענינת,  גמישות  המאפשרת 
בתוך ריקמה מאד נוקשה. )גם 
שימושי הקרקע מגוונים, בגלל 
הריבועים  האינטנסיביות(. 
ומחולקים  גאומטרית,  השווים 
מקבלים  גונית,  רב  פנימית 
הקטומות,  הפינות  דרך  חניה 
זו  "ככר".  מעין  המייצרות 

שליטה טובה בריקמה.

מצד שמאל - זהוי רקמות. 
למעלה, שתי רקמות מתקופות 

שונות בעיר בולוניה, איטליה, 
האחת רומאית ישרת זוית, 

השניה מימי הביניים. בהשואה 
לעיר סופיה, בולגריה, )סוף 
המאה ה-19( בולט המבנה 

העקרוני הדומה, שילוב מוצלח 
של שתי גאומטריות, יצירת 

מרכז לעיר, תוך כדי השילוב. 
העין המיקצועית תזהה 

שילובים כאלה.

בדפים הקודמים ראינו כיצד 
בוחנים את איכויות המירקם. 

חמש התכונות המופיעות הן 
כמובן הנחית כוון לשיפוט, 

ולאו דווקא חוק יסוד. המבחן 
האמיתי הוא ביצירת 1(

מרחב ציבורי של מספר 
ק''מ ריבועיים, הכולל את 

האפשרויות  להן זקוקה 
החברה, ועמה גם הפרט, 

לפותוח מירבי של יכולתם, 
הכוללים: 2(אמצעי תרבות, 

3(אמצעי חברה )כמו בריאות 
וכד'(4( מוסדות כלכלה, 
)כולל עבודה ובנקים( 5(

תנועה, במירה מספיק רב 
גונית.

   הבחינה המורכבת הזאת 
מביאה אותנו לרווחה של עיר 
שאיננה פרובינציאלית, אלא 
קוסמופוליטית, מספקת הכל.



לצערי איני יכול לתת 
ביבליוגרפיה אמיתית 

לנושא. היא פשוט איננה 
קיימת, או מאד דלילה 

ללא איורים מספקים, או 
ישנה. 

אי אפשר בלי קצת 
בדיחות הדעת אחרי כל 

הרצינות מעל.
את הציורים האלה 

מצאתי בספר קומיקס 
אמריקאי ידוע, הצייר 

הוא אל קאפ, שהוגדר 
על ידי ג'והן סטיינבק 
וצ'רלי צ'אפלין כסופר 

הטוב  של המאה שעברה 
בכל העולם. הציור מתאר היטב איך נראה האיש שעושה הכל עבור 

מחיר.......איחולי הצלחה לכולם במקצוע מתדרדר....

תודה על ההקשבה, אנא תגיבו.
נחום כהן
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