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 מבוא 

בשני   התמקדה  זו  עבודה  בהן.  החיים  ואיכות  ערים  של  שגשוגן  על  משפיעים  רבים  ערכים ערכים 

היום   חייהם  ועל  הקהילתית  זהותם  על  התושבים,  של  הפרטי  הרוח  הלך  על  המשפיעים  איכותניים 

אישיים   :יומיים  ומשמעות  מקורות  למקום  להיקשרות  תרבות.  נופי  ושימור  למקום  ההיקשרות 

וסימבוליים ובה בשעה גם מקורות פיזיים ופונקציונאליים. נופי התרבות עוסקים בביטויים הפיזיים  

והנכחתם בעיר מהווים חלק מן   של האינטראקציה בין האדם וסביבתו לאורך השנים אשר שימורם

 המקורות הפיזיים של ההקשרות למקום.  

נציין כי בהיותם של ערכים אלו ערכים איכותניים במהותם, ואינם בהכרח מוגדרים בפרוגרמת התכנון, 

יש מאיין ולצקת את תוכנם אל התוכנית   נדמה לעיתים כי על המתכנן לשאוב אותם ממקורות השראה

 כדי להעניק לה איכויות אלו. 

במקביל עולות השאלות המקדימות של כיצד בכלל הם באים לידי ביטוי בשכונה או בעיר, כיצד הם  

ניתנים לשילוב בתכנון, כיצד הם מבוטאים בתוכנית במסגרת התקנון, התשריט והנספחים ומה מידת  

התוכנית אליהם; ומכאן, כיצד ניתן למדוד אותם לצורך הערכת התכנית, שאלות אשר  המחויבות של  

 נידונו בפרקים השונים בהמשך העבודה. 

. התוכנית 6-אשקלון מתחם מ  -  1047במסגרת עבודה זו נבחנו ביטויים של ערכים אלו בתוכנית תמ"ל  

פתוחים, ואף נועדה להוות פיצוי   י"ח וכן שטחי ציבור תעסוקה ושטחים 4,600 - הנדונה מוסיפה לעיר כ

במכסת ההקצאות הציבוריות עבור מחסור קיים בשכונות סמוכות. התוכנית נבחרה לאור העובדה כי 

)תוכנית מתאר ארצית חלקית ליישוב מפוני רצועת עזה( היא יועדה בין השאר לקליטת מפוני   39בתמ"א  

נים וניתן לצפות כי תכנון המרחב המיועד רצועת עזה תוך התייחסות למבנה החברתי קהילתי של המפו

 לקליטתם יכלול התייחסות לערכים קהילתיים, אם לא יעניק משנה חשיבות לתעדופם של ערכים אלו. 

לאחר מבוא זה הוגדרו הערכים אשר נבחנו בתוכנית הנדונה, ובהמשך העבודה סקר ספרות אשר מציג  

וחשיבותם הערכים  בהבנת  שונים  ודגשים  שונות  העיר  גישות  האוכלוסיה,  חיי  על  השפעתם  מידת   ,

והשכונה, ואופן הטמעתם בתוכנית ובמציאות. לאחר סקירת הספרות מוצגת התוכנית ומיקומה וכן 

 תשריטים, ובהמשך שיטת המחקר תוך התייחסות לאופן מדידת הערכים. 

ו דיון אודות הממצאים  עלו מתוך בחינת התוכנית,  על לסיכום מוצגים ממצאי המחקר אשר  בקורת 

 התוכנית. בפרק זה אף הוצגו מגבלות המחקר וסיכומו.

 הגדרת הערכים לבחינה

 הקשרות למקום 

רּות של אנשים לסביבת מגוריהם משפיע על חייהם, על שכונתם ועל עירם.  שְׁ  טיב הִהקָּ

לזיכרונות  יוצרים קשרים עם אנשים, קבוצות, חפצים ומקומות, המחברים אותם לעברם,  בני אדם 

סטוריה אישית וקבוצתית; היקשרות חזקה למקום יכולה לצמצם את נטיית האדם להגר ברמות  ולהי

גאוגרפיות שונות, אך בה בשעה התקבצות גדלה של בני האדם במרחבים עירוניים צפויה להחליש את  

 רמת ההיקשרות למקום. 

למקום    ההיקשרות  רגשית  place attachmentתפיסת  היקשרות  מרכיבים:  וסימבולית,   כוללת שני 

 (  2018והיקשרות פיזית ופונקציונלית. ) שנהב ורזין , 
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 נוף מורשת חקלאית  -שימור נופי תרבות 

אירגון אונסקו שילב את המונח "נופי תרבות" באמנת להגנה על מורשת התרבות והטבעית העולמית 

מו6/11/1972) אתר  טבעי.  בסיס  יש  אדם  מעשה  נוף  לכל  כי  הטענה  על  מבוסס  והוא  הנופים  (  רשת 

( מנסח את "הנוף החקלאי" כעדות   World Heritage agricultural landscapesחקלאיים של אונסקו, )

נוכחת למערכת היחסים שהתקיימה בין האדם והסביבה הטבעית. זהו ערך המתפתח על פני דורות והוא  

 ו. תולדה של אינטראקציות בין האדם וסביבתו, ומכאן אף חשיבותו והמניע לשימור

( מתייחסים החוקרים לעובדה  2010שלום, עמית, שושן, ריש, פלד,  -בספר "נופי תרבות בישראל" )שר

אמינות,   המשדר  "אחר"  לנוף  זקוקה  היא  יותר,  מנוכרת  ואף  יותר,  עירונית  הופכת  ככל שחברה  כי 

העבר ערכי  של  ההכרחי  למיזוג  מתייחס  עתיד"  הווה  "עבר  במאמרו  העם  אחד  והמשכיות.   יציבות 

בתודעת הקיום הנוכחי, הן של הפרט כדוגמא והן של עם כקולקטיב, באופן נאות אשר יאפשר את המשך 

 ההתפתחותם.

מאפיין ייחודי לערכי תרבות לשימור, ובכללם נופי תרבות ונופי מורשת חקלאים, הינה העובדה כי אלו  

לה כדי  יזום  באופן  התוכנית  בתחום  לחפש  המתכנן  על  אשר  תכנוניים  ומיצוי  ערכים  איתורם  בטיח 

 הפוטנציאל הטמון בהם בתהליך התכנון ובתוצרו הסופי.

 סקירת ספרות 

 היקשרות למקום 

הסביבה היא אמצעי מרכזי ביצירת הזהות של הפרט ובשמירת יציבותה. זהות מקומית מבוססת על  

קשרות  קשרים רגשיים, אישיים עם מקום, ונחוות ברמת הפרט והקבוצה. אמון במקום מייצג את ההי

למקום שנובעת מהיכולת הנתפסת של מקום מסוים לספק על הצד הטוב ביותר את הצרכים והמטרות 

 של הפרט. 

 היקשרות לשכונה ולעיר: 

מחקרים שונים זיהו היקשרות חזקה יותר לעיר מאשר לשכונה . הקשר בין עוצמת ההיקשרות למקום  

היא לבית ולעיר והנמוכה דווקא לשכונה  : רמת ההיקשרות הגבוהה  Uלקנה המידה הוא בצורת האות 

.Hidalgo & Hernández 2001)) .) 

מחקרים אחרים טוענים כי השכונה עדיין נתפסת כקהילה עם קרבה ומחויבות, על אף דומיננטיות העיר 

 .(Kohlbacher et al., 2015והניכור של סביבות עירוניות ) 

 דיר שלושה ממדים להיקשרות למקום : ( מג 2010) Scannell & Giffordהמודל המשולש של 

ברמת הפרט, היקשרות למקום גדלה, למשל, כאשר  הממד האנושי עוסק בשאלה מי נקשר למקום:  (1

מעוררים מסוימים  משמעותיות    מקומות  אישיות  חוויות  של  הכלל, זכרונות  ברמת  במקום.  שקרו 

 .היסטוריהההיקשרות היא חלק מתהליך משותף של קבוצת אנשים עם 

, כולל מאפיינים הפיזיים והחברתיים של המקוםב   :( ממד המקום עוסק בשאלת מושא ההיקשרות2 

קנה המידה הגאוגרפי. היקשרות חברתית מכילה תחושות שייכות לתושבי השכונה, הכרות עם השכנים  

 .וקשרים חברתיים, והיקשרות פיזית היא היקשרות לאלמנטים הפיזיים במרחב 
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. המונח  עוסק ברגשות, קוגניציה והתנהגות  התהליך עוסק בצד הפסיכולוגי של ההיקשרות:  ( ממד  3 

"טופופיליה" המוגדר כ"אהבה למקום": הקשר הרגשי החיובי שאדם חש כלפי סביבתו. קשר זה מצביע 

 על שייכות . 

בני אדם מראים צורך בקהילתיות ובהיקשרות לקנה מידה שנמצא בין העיר הגדולה לתא המשפחתי, 

וקיימת חשיבות לקנה המידה השכונתי גם בעידן של גלובליזציה והומוגניזציה של מרחבים עירוניים.)  

רות  היקשרות למקום מורכבת מהיקשרות רגשית, הכרוכה בזהות מקומית, והיקש (2018שנהב ורזין , 

 פונקציונלית, המתאפיינת באמון במקום. 

היקשרות למקום יכולה להשתנות לאורך זמן, על פי רוב כתוצאה משינוי במאפיינים הפיזיים ובעיקר 

 החברתיים של השכונה. 

והשינוי    בכלל  השינוי  עצם  כאשר  למקום,  ההיקשרות  את  לפרום  יכולות  והדרה  דחיקה  תחושות 

ונתית ואמון בשכונה מצד תושביה הוותיקים, בגלל איום על אורחות  החברתי בפרט, שוחקים זהות שכ

 חיים, ביטחון אישי ועל המוכר והאינטימי. 

 נופי מורשת חקלאית  -שימור נופי תרבות 

אונסק"ו   אמנת  מתייחסת  אליהם  המורשת  נופי  כלל  בתוך  מסויים  תחום  הם  חקלאית  מורשת  נופי 

 Worldאתר מורשת הנופים חקלאיים של אונסקו, )  לשימור המורשת התרבותית והנופית העולמית.

Heritage agricultural landscapes    מתייחס לתרבות ולידע הגלומים בנוף החקלאי אשר התפתחו )

נופי   האדם.  לשלטון  הכפפתה  תוך  הסביבה  עם  יחסים  ומערכות  חיים  של  דורות  לאורך  והצטברו 

של   הפרה  היותם  אף  על  ערכיים  הם  החקלאית  מושכלת המורשת  הפרה  היותם  בשל  הטבעי,  הנוף 

 המנצלת באופן בר קיימא את תכונות המקום והאקלים לסיפוק צרכי הקיום. 

כי    35תמ"א   בפירוש  מציינת  לשימור,  המיועדים  נופיים"  "מיכלולים  המוגדרים  פוליגונים  תוחמת 

אות, מורשת או הרגישות הנופית הגבוהה מקורה בשילוב של ערכי נוף וטבע עם מעשה ידי אדם: חקל

, בספרו "חקלאות, אדם ונוף" מתייחס  2018דת, והיא מגדירה בין השאר את  "דמות הארץ". מוטי קפלן  

בדפוסי  נופיים  ערכים  לשמר  ומציע  העירוני,  בהקשר  חקלאיים  נופים  של  המוסף  הכלכלי  לערך  גם 

בוריים פתוחים קיימת  " בפרק מערך שטחים צי360התכנון כדרך של זכרון היסטורי וציטוט. ב"שכונה 

דרישה להתייחסות לערכי טבע, נוף ומורשת ושילובם במערך הפתוח המתוכנן, וכן היא כוללת מדדים 

לשמירה על מאפיינים פיזיים ייחודיים של האתר טרם פיתוחו אך עם זאת מחסירה התייחסות מפורשת  

לנוף הישראלי ולאקלים המקומי לנופים חקלאיים או אף לשימור עצים, שני נושאים רלוונטיים במיוחד  

(  מפרט ערכים 2014בכל האזורים הארץ. גם  "לקראת שכונות מקיימות בישראל"  )יילניק, שוואץ,  

 כדוגמת ערכים אקולוגיים אך אינו מתייחס ישירות לנופי מורשת.  

(  2008  מדריך לתכנון" )עמית שפירא ואיריס האן  -לחילופין, מנחה "שטחים ציבוריים פתוחים בערים  

לשמר נכסים בעלי אופי של מורשת מקומית ומגדיר כלל מנחה האומר כי גם משאבים ברמה המקומית 

ביישוב, מציע   ומובנית לתכנון מערך השטחים הפתוחים  כוללנית  ראויים לשימור. מתוך התייחסות 

כסים המדריך תהליך עבודה הכולל שלב של מיפוי הנכסים, שלב של בחינת ערכיותם והחלטה על הנ

בו  הטיפול  אופן  לשימור  השטח  תא  מימדי  כדוגמת  תכנוניות  החלטות  קבלת  מכן  ולאחר  לשימור, 

בתרבות  משמעותיים  נושאים  שני  מבטאת  בישראל  החקלאית  הנופית  המורשת  לציבור.  והנגשתו 

הישראלית: הן את נרטיב התחדשות הישוב היהודי בא"י והן את ההתיישבות החקלאית על צורותיה  

 ה.ותרבות
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אנו מוצאים כי ההמשכיות מהווה משמעות חשובה עבור חברה המאופיינת בהגירה וביישוב יזום של 

אוכלוסיות, וכי ההמשכיות משמשת כעוגן ראשוני להיקשרות, כמו שלד של ספינה טרופה עבור מושבה 

 צעירה של אלמוגים. 

 , אשקלון 1047התוכנית וסביבתה: תמ"ל 

האזורית חוף אשקלון. שטח התוכנית:  לי של העיר אשקלון והמועצהתוכנית זו חלה בתחום המוניציפ

יח"ד:    1992 מספר  ברשומות:    4,490דונם,  לאישור  פרסום  ר.מ.י.  ובעלים:  יזם  .  11/02/2018,מגיש, 

דירות קטנות    30%" ומצויה בקצה הצפוני של העיר. תמהיל המגורים מגוון וכולל   6-התוכנית מכונה "מ

לאוכלוסייה ותיקה של העיר והן למשפחות מפוני "ההתנתקות" ולהגירה פנימית,  ואמור לתת מענה הן  

 וזאת לצד שטחי מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור ושטחים פתוחים. 

  - אשר אושרה ב  7אשקלון מתחם    1006התוכנית מהווה חלק מרצף של שלוש תוכניות באזור: תמ"ל  

  -, אושרה ב6אשקלון מתחם  1047תמ"ל  והיא התוכנית הראשונה שאושרה במסגרת הותמ"ל, 1/2016

. שלוש התוכניות  10/2017  -דרום אושרה במקביל ב    7אשקלון אבן עזרא מתחם ,  1048ותמ"ל     10/2017

יח"ד, ומהווה תוספת   20,000 -יוצרות את המתחם הצפון מזרחי של אשקלון יוצרות המתוכנן להכיל כ

 (. 2018נפש )למ"ס  140,000 -כיום כיח"ד לגודלה הקיים של העיר המונה  50%של כמעט 

 אשקלון מיקום גיאוגרפי  - 1איור  

 בתחום שטח השיפוט של העיר  1047מיקום התוכנית תמ"ל  - 2איור  
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  אשקלון, תחום שיפוט ותוכניות פיתוח - 3איור  

 

  5מתוך  3, תשריט שימושי בקרקע גיליון 1047תמ"ל  - 4איור  

 

 של תשריט שימושי קרקע  3, מקטע מתשריט הבינוי, חופף את גיליון 1047תמ"ל  - 5איור  
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 חלופות לאופני מדידה -שיטת המחקר 

 בתוכנית מתאר  כיצד לבטא וכיצד למדוד היקשרות למקום

הערך היקשרות למקום, שהוא איכותני במהותו, מבוסס על חוויתם האישית של התושבים הן ברמה  

הסובייקטיבית, פסיכולוגית והריגשית והן ברמה הפיזית של פעילות בסביבה הפיזית אם אישית ואם  

חברתית קהילתית, ונשאלת השאלה כיצד יכולה סביבה פיזית מתוכננת לאפשר היווצרותן של חוויות  

 אלו, וברמות השונות המוזכרות.  

 ביטוי של היקשרות למקום

כמענה לכך אנו מצפים למצוא בעיר הבנויה, מקומות, חללים, אובייקטים ועוגנים שונים אחרים אשר  

האחרים  המקומות  מכלל  אותו  יבדלו  כלומר  למקום  ההיקשרות  של  הפנימי  המנגנון  את  יפעילו 

 הסתמיים שאינם מהווים עוגן לזכרון.  

 ביטויים של היקשרות למקום בתכנון 

כמענה תכנוני לסוגייה הפיזית אנחנו מצפים שתכנון ישמור על האופי "המסורתי" של אזור התוכנית  

ובמדד האישי להדגיש את ההיסטוריה המקומית ואת הערכים והסמלים המשותפים אשר השייכים  

ה בזכרונה  או  הפרט  של  בזכרונו  טבועות  ואשר  מסוימים  ולפיכך  למקומות  החברה  של  קולקטיבי 

 מייצרות  המשכיות ורצף.

ציבוריים   חללים  של  לקיומם  מצפים  אנחנו  /פסיכולוגית   הריגישת  להיקשרות  תכנוני  כמענה 

המייצרים חוויה  או  פעילות  גאווה   המאפשרים  אהבה,  של  תחושות  היוצרת  פסיכולוגית   היקשרות 

איפיון מקומי, מקום ייחודי לפעילות חברתית קהילתית  וסיפוק. דוגמאות חללים אלו הם כיכר בעלת  

כמו פארק או מגרש משחקים אשר מאפשרים אינטראקציות חברתיות הנחרתות בזכרון, וכן מרחבים 

לחוויות יותר אישיות פנימיות כדוגמת שבילים, יערות, חוף ים וכדומה, המייצרות כולם עוגנים לזכרון  

 טעונים תאימות לקהילה המיועדת לאכלס את השכונה או העיר.ואת תחושת ההיקשרות הרצויה, והם  

 מדידה של היקשרות למקום

כדי לאמוד את   נבקש למדוד  ואותם  המרחב  בעת תכנון  ראויה  נושאים להתייחסות  עוגנים אלו הם 

התוכנית  על ידי בחינת החללים הציבוריים כדוגמת כיכר העיר, הפארק המרכזי, אתרים לשימור, מבני 

 וכדומה. ציבור 

במסגרת סקירת הספרות שערכנו לא נמצאו אופני מדידה ממוקדים לבחינת הערך היקשרות למקום 

 בתוכניות, לפיכך ניסחנו את אופן המדידה הבא: 

 הגדרת אוכלוסית היעד:  - 1מדד 

האם וכיצד בוצע אפיון של אוכלוסיית היעד ומה הצרכים הייחודיים אשר מימושם יוכל לייצר תחושת  

 רות למקום. היקש

 חללים חברתיים:  - 2מדד 

האם תוכננו חללים חברתיים כדוגמת כיכר, פארק או גינה קהילתית וכיצד תכנונם יכול להוות עוגן 

 להתפתחות תחושת היקשרות. 
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 אובייקטים ייחודיים למקום:  - 3מדד 

קום אחר ויאפשרו האם קיימים וכיצד פותחו רכיבי תכנון ייחודיים לשכונה זו אשר יבדלו אותה מכל מ

 לתושביה לזהותה כביתם. 

 כיצד לבטא וכיצד למדוד  "שימור נופי מורשת" בתוכנית מתאר 

שימור  לבטא  ניתן  בהם  האופנים  את  להבין  יש  מורשת,  נוף  ערכי  שימור  בדבר  תוכנית  להעריך  כדי 

כנון מוטל בתוכנית ומה יהיה המופע הפיזי של השימור עם מימושה של התוכנית. שילובם של אלו בת

על המתכננים, ופתוח לפרשנות. במסגרת זו ניתן אף לזהות צורות שילוב שונות. אנו מוצאים כי הביטוי  

ככל  ערך".  הענקת  תוך  "שימור  שילוב"  תוך  "שימור  לשמו"  "שימור  המנעד:  על  נפרס  השימור  של 

המשומר לאובייקט  יותר  רב  חברתית  משמעות  בעל  פיזי  ערך  להעניק  מצליח  תהיה  שהשימור  כך   ,

 תרומתו רבה יותר לחיי הקהילה ולעושרה הרוחני.

 מימוש השימור של ערכי מורשת  נופית 

אשקלון   של  הכוללנית  המתאר  בתוכנית  לראות  ניתן  ערך  הענקת  תוך  נוף  ערכי  לשימור  דוגמאות 

( שם שולבה שדרת השיקמים ההיסטורית ברקמת החיים היומיומית של העיר  604-0382333)בהפקדה 

א מהווה ציר מרכזי אליו נסמכים שלל מבני ציבור ושטחים פתוחים וציר תנועה ראשי בעיר )הליכה, והי

רכיבה, נסיעה(. בתל אביב  משמר גן יעקב, הלא הוא "גן השקמים" משירו של אריק סיני, את השקמים  

הלנ ביתן  התרבות,  היכל  את  כגן המחבר  ופותח  אביב  תל  של  ראשיתה  של  הנרטיב  את  ה  המספרות 

 רובינשטיין של מוזיאון תל אביב והתיאטרון הלאומי הבימה. 

ממוקד  עיסוק  ללא  אף  המקום  של  והאקלימיות  הנופיות  לאיכויות  רבות  התורם  לשימור  דוגמאות 

בערכם התרבותי של האובייקטים המשומרים ניתן לראות ברחוב קינג ג'ורג בתל אביב, בדרך קיבוץ 

במזכרת   ביישוב  אביב,  בתל  היסטוריים  גלויות  עצים  שומרו  שם  נוספים  רבים  ובמקומות  בתיה, 

 כמיפרדה בין מסלולי נסיעה בכביש ועתה הם מזוהים עם הדימויים השונים של המקום.  

 ביטוי של ערכי מורשת בתוכנית 

ככל  המשומר.  לאובייקט  שיועד  התכנוני  בתפקיד  תלויה  ובמסמכיה  בתוכנית  השימור  אופן  הגדרת 

לשמרם כאובייקטים בודדים, שדרות, גינות אינטנסיביות יותר או פחות, אי ירוק  שמדובר בעצים ניתן 

בכיכר מרוצפת, רצועת נוף לאורך טיילת ועוד, וכך הם נדרשים להופיע בתשריטים ובתקנון. אנו מצפים  

 גם להתייחסות גם לתוכן הערכי של האובייקט המשומר. 

 מדידת שימור נופי מורשת בתוכנית מתאר 

מורשת   ונופי  תרבות  נופי  ובכללם  לשימור,  תרבות  לערכי  ייחודי  מאפיין  כי  צויין  הדברים  בראשית 

חקלאים, הינה העובדה כי אלו ערכים תכנוניים אשר על המתכנן לאתר באופן יזום בתחום התוכנית  

שלושה   פי  על  מתבצעת  הערך  מדידת  הסופית.  ובתוכנית  בתכנון  בהמשך  ביטוי  לידי  להביאם  בכדי 

 מדדים התואמים לשלבי תהליך העבודה: איתור, החלטה על שימור, שילוב בתוכנית. 
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   שימור עצים, תל אביב - 6איור  

 שדרות השיקמים, תוכנית מתאר כוללנית אשקלון, בהפקדה, ברודא מעוז  - 7איור  

            

 

 איתור  - 1מדד 

התוכנית   בתחום  ומורשת  תרבות  ערכי  איתור  לצורך  התכנון  צוות  לרשות  עומדים  שונים  כלים 

ניתן למנות את המדידה,  נדרשים של תוכנית  רקע  הפורמליים, שהם מסמכי  בין הכלים  וגבולותיה. 

ועוד. דוח העצים הבוגרים, לאחר עיבודו של הסקר    1הסקר נופי, סקר ארכיאולוגי, סקר עצים בוגרים  

במהלך התכנון, מהווה מסמך מחייב וכולל את רשימת העצים שנסקרו את מצבם ואת המעמד שנקבע 

אתרי  עבורם: שימור או העתקה או כריתה. כמו כן קיימים שפע מקורות נחלת הכלל כדוגמת תצ"אות,  

תוכן ברשת, תשאול האוכלוסיה וכדומה. לקראת שכונות מקיימות בישראל אף מציין כי יש לערוך סיור 

  באתר התכנון.

 מדד האיתור מחייב כי בדוח מצב קיים יהיה איזכור של הנכסים שאותרו וזוהו כנכסי תרבות.

 
סקר עצים בוגרים מהווה אחד ממסמכי הרקע של הפרויקט ותפקידו הוא אמידת ערכיות העצים על בסיס   1

והבניה( והמלצות הסקר הינן מסמך בעל מעמד "מחייב"  לחוק התכנון    89משתנים שונים הקבועים בחוק )תיקון  

במכלול מסמכי התכנית. הערך המופיע בסקר העצים הבוגרים מתייחס לערך בוטני משוכלל הכולל נדירות, גיל,  

מצב פיזי ועוד, ואינו מתייחס לערך התרבותי של המופע הנקודתי של העץ. ערך זה אינו מקבל למעשה ביטוי בכל 

 .אם המתכנן מצא לנכון להתייחס לכך בתכנון ובמסמכי התוכנית מקום אחר למעט
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 החלטה על שימור  - 2מדד 

לאמוד את ע צוות התכנון  על  הנכסים  היועצים  לאחר איתור  היוועצות עם  ולערוך  הנכסים  רכם של 

והגורמים המתאימים לצורך קבלת החלטה בדבר השימור. גם החלטה מנומקת היטב ומתועדת על אי  

 שמירת נכס, הינה עמידה במדד.  

וקבלת  הנכסים  של  ההערכה  תהליך  בפרוטוקולים  יתועד  זה  בשלב  כי  מחייב  השימור  מדד 

 .או אי שימור החלטה מנומקת היטב בדבר שימור

 תכנון  - 3מדד 

בשלב זה יש לשלב את הנכסים לשימור בתוכנית המוצעת, תוך הענקת ערך מיטבי לכל נכס במסגרת  

 התוכנית כולה.

מדד התכנון מחייב כי מסמכי התוכנית יכללו הוראות מחייבות, בתקנון או בתשריט או במסמך  

  מחייב אחר לשימור הערכים תוך הענקת ערך מיטבי.

ידת הערך אם כן בתוכנית כולל שלושה מדדים: תיעוד בדו"ח מצב קיים, החלטה על שימור, שילוב מד

 הערך בתכנון השכונה והופעתו במסמכי תכנית מחייבים כ"ערך לשימור".

 בחינת יישום הערכים בתוכנית -בדיקות וממצאים 

 היקשרות 

האישית של התושבים והדרך שבה הם  ערך ההיקשרות למקום הינו ערך חברתי המתאר את חוויתם  

תופסים את מקום מגוריהם, הוא כאמור ערך איכותני והבחינות שלהלן מודדות את התוכנית ליצירת  

 פוטנציאל ההיקשרות למקום . 

 הגדרת אוכלוסיית היעד  - 1מדד 

וסייה הנספח פרוגרמתי בתוכנית מגדיר שבדומה לשכונות ברנע )הסמוכה( סביר כי מקורות גידול האוכל

משיכה   מקור  יהווה  המתחם  כי  היא  ההנחה  הסביבה.  ומישובי  מאשדוד  מאשקלון,  יגיעו  למתחם 

 לאוכלוסייה צעירה בנוסף למשפרי דיור שיהיו מעוניינים באזור חדש, מודרני וחדשני. 

 7היא המשך ופועל יוצא של תוכנית השלד שהוכנה למתחם מ    6התוכנית המפורטת לתכנון מתחם מ  

ולתמ"א  שבצפ  6ומ   אשקלון  העיר  מזרח  ע"י    39ון  נחזו  היעד  לאוכלוסיית  החברתיים  .והמאפיינים 

 קשירת זיקת המתחם לשכונות הסמוכות  

, שבו יאוכלסו    6" מתחם המגורים המתוכנן מצפון סמוך לשכונות קיימות, אשר נבנו זה מכבר. מתחם מ  

מדרום ולשכונות ברנע ממזרח.   7יח"ד, סמוך למתחמי המגורים החדשים שיבנו במתחם מ    4,660כ  

ת  לפיכך יש לצפות כי האוכלוסייה שתתגורר במקום תהיה דומה במידה רבה לאוכלוסייה שמתגורר

לצורך איפיון האוכלוסייה שתגיעה למתחם החדש נערכה סקירה של המאפיינים  בשכונות ברנע היום.  

 הסמוכות." –החברתיים כלכליים של השכונות 

הדרום  בין  הפערים  צמצום  והוא  המתאר  בתכנית  שנקבע  החברתי  היעד  את  תואמת  אינה  התכנית 

 לצפון, לרבות התחדשות עירונית.  

היא עידוד התחדשות עירונית. בסעיף    35חת ממטרותיה המוצהרות של תמ"א  התחדשות עירונית: א

חידוש עירוני מוסד תכנון הדן בתכנית לתוספת שטח לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר    35בתמ"א    5.6

שבדק את הצורך בחידוש עירוני ובהרוויית הבינוי הקיים ואת האפשרות לבצעם כתנאי לתוספת שטח  
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כים להתמודד עם מצב זה היה לאתר ולהקצות שטח בתחום התכנית שייעוד לפינוי  לבינוי. אחת הדר

על   ויקל  הקיימת  לעיר  החדש  המתחם  בין  הקשר  את  שיגדיל  דבר  משלימה(.  )קרקע  פינוי  בינוי 

 ההתחדשות העירונית בעיר. 

 חללים חברתיים -2מדד 

דפנותיה מיועדים   עירונית אשר  כיכר  היא  מגדלי החלל המרכזי של התוכנית  פינות  ובשלוש  למסחר 

מגורים. הכיכר יושבת על הציר הירוק המרכזי של השכונה המקשר מגרש למבני ציבור במזרח ואת  

הפארק המרכזי ממערב ומוזנת היטב על ידי תחבורה ציבורית ושביל אופניים. זהו שלד עירוני איתן  

חינה מפורטת מעט של שלד זה  המשלב חברה קהילה ופעילות יומיומית של מסחר ושרותים. עם זאת ב

מעלה ספקות לגבי מימדי הכיכר ואיפיונה הפיזי דווקא במקום של נוכחות הפרט במרחב ואופן חוויתו 

בעלת  הכיכר  היקשרות.  מעגנות  חוויות  ליצירת  ופוטנציאל  אליו  ההשתייכות  הציבורי,  המרחב  את 

בה המבנים שבהיקפה הינו של קומה  מימדים גדולים במיוחד, שטחה כגדול כיכר ספרא בירושליים, וגו

חווית   עירוני אינטימי של שכונה המאפשר  חלל  כלומר, המקום נאדר אותה תחושת של  בלבד,  אחת 

 היקשרות, ביתיות ושייכות.  

פוטנציאל מצויין עבור  היטב את מירב בתי השכונה ומהווה  רובעי המנקז  בשכונה המתוכננת פארק 

חברתיים, קהילתיים ואף פינות חמד אינטימיות יותר עבור רמות התכנון המפורט ליצירתם של חללים  

נחל חממה  רחבים של  במערב השכונה שטחים פתוחים  בנוסף,  למעלה.  ההיקשרות השונות שצויינו 

 המשמרים ערכי נוף קיימים.  

במדד   חלקית  עמדה  חברתית 2התוכנית  עירונית  כיכר  תחושת  נאדרת  הכיכר  טוב,  העירוני  השלד   :

ה במערב  והפארק  הפתוחים  השטחים  גם  ואיכותיים.  טובים  חללים  ומאפשר  טוב  ממוקם  מרכזי 

 התוכנית תורמים לאיכות התכנון.  

 אובייקטים יחודיים למקום - 3מדד 

למעשה בבחינת מדד זה אנו פוגשים את ערך התכנון השני של עבודה זו והוא שימורם של ערכי מורשת  

המשך העבודה, מצאנו כי ערכי מורשת נופיים שלהם גם ערכים  נופית של מקום התוכנית. כפי שתקראו ב

של מורשת תרבותית נועדו להריסה עם מימוש התוכנית. מדובר בשדרות עצים אשר מבטאים מורשת  

של מסורת חקלאית אשר התוכנית לא איתרה ולא קבעה לשימור, ולפיכך נועדו לכריתה. לעצים אלו 

ללא   עצמם,  אקולוגיבפני  נופי  ערך  אובייקטים  גם  להוות  היו  ויכולים  התרבותי,  הזכרון  לערך  קשר 

 המהווים חלק מן זהות חזותית של השכונה.  

מבחינת שימור וטיפוח ערכי נוף ותרבות אשר יכלו להוות חומרים    3התוכנית כשלה בעמידה במדד  

 מעולים לזהות מקומית, אופי ייחודי והרבה עוגנים להיקשרות למקום. 

 חקלאייםשימור נופי מורשת 

למעלה שהם   שצויינו  המדדים  בחינת שלושת  חייב  תרבות  ערכי  שימור  הערך  עבור  התוכנית  בחינת 

  .איתור ערכים, החלטה על שימורם, ואזי שילובם בתכנון

 איתור  - 1מדד 

תהליך האיתור במסגרת עבודה זו תאם למעשה חלק מתהליך האיתור המתבצע בעת עריכת תוכנית, 

בדיקה אם   כלל  ידי  והוא  על  נעשה  בתחום התוכנית או בקרבתה. הדבר  בכלל ערכי מורשת  קיימים 

בחינת תצ"אות, בחינת תשריט המדידה, לימוד דו"ח עצים בוגרים וקריאת הדו"ח הסביבתי. כבר בעת  
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(  של האזור בלטו שורות עצים נטועות בצפיפות  Google Maps, GovMapהעיון הראשוני בתצ"אות )

 ות. סיור פיזי באתר חיזק את הממצאים כי מדובר בנופי מורשת חקלאיים. בשולי החלקות החקלאי

  9הברושים הנטועים בצפיפות גבוהה לאורך חלקות חקלאיות, אשר צילומים לדוגמא מוצגים באיורים 

למטה, זהו דפוס נטיעה מובהק ואופייני לתרבות החקלאית באזור זה ובארץ בכלל. שדרות    12-ו  10  -ו

הגנה מפני רוח עבור הגידולים הרגישים שגודלו בחלקות החקלאיות ובמקביל אף הברושים שימשו ל

 היוו לעיתים סימון לגבול בעלויות. 

מקריאת התוכניות, הנספחים והפרוטוקולים ניכר כי איש לא הבחין כלל בנוכחותם בשטח, ולא קיימת  

ברמה האקולו וליכולת שלהם לתרום לשכונה, אם  גית הפשטנית ואם כל התייחסות לקיומם בשטח 

ברמת המורשת התרבותית או מורשת נופית ונופית חקלאית. לחילופין אף לא קיימת כל התייחסות  

 להעדר נחיצותם.

לא  שדרות הברושים מופיעים במדידה ואף מופיעים בסקר עצים בוגרים. עם זאת    -איתור    -  1מדד  

ת, או הסטורית התיישבותית, או  או כל דיון במשמעותם או החקלאי  קיימת כל התייחסות לנוכחותם

 עמידה חלקית עד אי עמידה במדד.  -ליכולת התרומה האקולוגית שלהם לשכונה המיועדת. 

 ההחלטה על השימור   - 2מדד 

קיימת התייחסות לקיומם בשלב האיתור, לא ניתן כלל לצפות לדיון בשימורם. ואכן    ככל שלא היתה

 לא קיים כל תעוד לדיון בדבר שימורם. 

לא תועדה החלטה על שימורם של הערכים שבנמצא או לחילופין החלטה מנומקת על   -שימור  - 2מדד 

 אי עמידה במדד.  -אי שימורם. 

 שלב התכנון   - 3מדד 

לראות על גבי תשריט הבינוי של התוכנית בצהוב את שדרות הברושים מיועדות לכריתה,   ניתן  13באיור  

מציג מקטע מתוך סקר העצים הבוגרים    14כולל מספורן התואם את סקר העצים של התוכנית. איור  

הינו הסיכום הכספי של    15הכולל את השדרות לכריתה המסומנות וממוספרות בתשריט הבינוי. איור  

 ש"ח בגין כלל העצים לכריתה במסגרת התוכנית.    3,249,932הכולל "פיצוי" של   סקר העצים

הכלל   -תכנון    -  3מדד   מן  יוצאת  ללא  כולן  כמעט  מיועדות  הברושים  שדרות  הקיר:  שעל  ככתובת 

 אי עמידה במדד התכנון. -לכריתה. 
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  2020תצ"א של אזור התוכנית, מפות גוגל - 8איור  

 

 2019בסקר עצים(  חזית צפונית מבט מזרחה צילום נוב   14שדרת ברושים) מס - 9איור  
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 2019חזית דרומית מבט מזרחה. צילום נוב.  18שדרת ברושים מס - 10איור  

 

 מיספור העצים על פי סקר העצים על ידי נ.ז.  GovMapדפוס הנטיעה של הברושים,  תצ"א - 11איור  
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 2019דפוס נטיעה: שדרות ברושים בין חלקות חקלאיות צילום נוב - 12איור  

 

ת בצהוב מיועדות בתוכנית תשריט בינוי, מקטע בהגדלה, כל שדרות העצים המסומנו- 13איור  
 לכריתה! 
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 סקר עצים,  מקטע שדרות הברושים, מתוך מסמכי התוכנית - 14איור  

 

 טבלת סיכום סקר עצים, מתוך מסמכי התוכנית- 15איור  
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 .על ידי נ.ז  של שדרות הברושים בירוק ומספרם בצהוב מקטע מתשריט הבינוי. הדגשת - 16איור  

 

 

 ביקורת התכנית בהקשר לערכים 

שני הערכים שבחרנו הינם ערכים חברתיים ותרבותיים שנמצאים ביחסי גומלין ומייצרים בין השאר 

 למדידה.את הזהות המקומית של השכונה או העיר אשר כשלעצמה איכותנית וקשה 

ערכי ההיקשרות למקום ושימור נופי תרבות משפיעים בצורה ישירה על חיי התושבים ומידת שביעות  

 רצונם מן המקום, ויוצרים את קשר ה "קסם" אשר גורם להצלחת העיר או השכונה.

 ביקורת התכנית בהקשר לערך   -היקשרות 

פון אשקלון אשר נראית כמקבץ התוכנית יוצרת  שכונה חדשה בחטיבת הקרקע האחרונה הפנויה בצ

של מבנים למגורים  , בלי התחשבות לטיפוח את מידת היקשרות של תושבי אשקלון לשכונה ולמקום ,  

 הן ע"י מאפיניים הפיזיים והן ע"י מאפיניים רגשיים . 

צריכה לצור המשכיות למרקם העירוני הקיים באשקלון , ולא לייצר שכונה חדשה בעלת   6-שכונת מ

זהות מקומית ) היקשרות( שיוצרת את רצף כמות יח "ד מירבית לאכלוס תושבים, מבלי שתהיה לה 

גידול העיר כעיר "מחוברת" אחת .כמות גדולה של בניינים יוצרת מתחם זהה לשכנות אחרות שאין לו 

 ערך ייחודי , ולא נותן ביטוי לאפי הפיזי המיוחד ולזהות המקומית  

נות חדשות שנבנו בערים הסמוכות כדוגמת שכונות ברנע סביר  התוכנית הסתמכה על השוואתה בשכו

כי   היא  ההנחה  הסביבה.  ומישובי  מאשדוד  מאשקלון,  יגיעו  למתחם  האוכלוסייה  גידול  מקורות  כי 

באזור חדש,  דיור שיהיו מעוניינים  בנוסף למשפרי  יהווה מקור משיכה לאוכלוסייה צעירה  המתחם 

 מודרני וחדשני.

מתיי איננה  התוכנית  התוכנית  למתחם  אשקלון  העיר  תושבי  את  הקושרים  החברתיים  לחיים  חסת 

 הייחודי : הנחל השדות והאיילים וכו' . 
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עצם התעלמות התכנון מהמאפיינים הייחודיים של מקום מסוים יוצר מעין "תבניות"  שכונות זהות  

החליף אותה בכל למקומות אחרים בארץ שאינה קושרת את תושביה אליה למשך זמן ארוך , ויכולים ל

 הזדמנות אחרת שנראית בעיניה טובה יותר לשיפור הדיור .   

בנוסף נוצר מצב שבו השכונות בתוך העיר אשקלון אינן רצף תכנון מתפתח , אלא כונות בודדות בתוך 

 עיר אחת .

אחד המאפייני החשובים ביותר והבולטים במידה רבה במיקום תוכנית השכונה החדשה הוא שדרות  

 .ברושים עתיקי השנים ובעלי החשיבות ההיסטורית במקוםעצי ה 

 ביקורת התכנית בהקשר לערך   -נופי מורשת חקלאית 

שה מדדים: איתור ערכים לשימור, החלטה על ו בחינת הערך שימור נופי תרבות בוצע כאמור על פי של

שימורם, שילובם התוכנית. בשלב האיתור אותרו שדרות ברושים אך לא נעשתה כל אמידה של הערך  

הטמון בחובם, ולפיכך גם לא יכולה היתה להתקבל כל החלטה על שימורם. שדרות הברושים נידונו  

למעלה, מציג בהדגשה את כל שדרות העצים   16כמעט כולם לכליה. תשריט הבינוי של התוכנית איור  

למטה, מוצג פוטנציאל אשר יש מקום     17ערכי המורשת החקלאית. על גבי תשריט זהה, איור    -לכריתה  

המיועדות  השדרות  מן  חלק  בתכנון  ולשלב  לממשו,  היה  ניתן  כי  ודאות  של  מסויימת  במידה  להניח 

 לכריתה. 

בט. אין המבקרים מכירים את כלל האילוצים ומורכבות  בקורת תוכנית לוקה תמיד בחד צדדיות המ 

על   ומוטלת  הבאים,  לדורות  מורשתה  הינם  התוכנית  מסמכי  מאידך  התכנון.  על  הגורמים שהשפיעו 

 התוכנית האחריות למצות את כל פוטנציאל האתר לטובת תושביו העתידים. 

בת הקיימים  הממצאים  פי  ועל  נוף  ערכי  שימור  מדדי  שלושת  פי  כל  הסכינה  כך,  לא  התוכנית  חום 

ההסטורי.   סיפורו  את  ומספרים  בנוף  כך  כל  הבולטים  החקלאית  המורשת  נופי  את  לשמר  התוכנית 

 ההחמצה כפולה עצים כפוטנציאל עירוני, אשר לא יפורט במסגרת עבודה זו.

 

 ערכיות העצים. על ידי נ.ז.  החמצות התוכנית, דוגמאות בלבד, ע"ג נספח בינוי, כולל - 17איור  
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 דיון מגבלות המחקר ומסקנות 

גורמים רבים משפיעים על איכות סביבת המגורים, שגשוגה של העיר וחוויותיו הפרטיות של האדם  

בתוכם, שהם לעיתים מדידות ולעיתים הן איכויות גלויות פחות, כך גם הגורמים המשפיעים על בחירתו 

ום מסוימת. תהליכי התכנון ותוצאותיו, קרי, התוכנית עצמה ולימים  לגור או להמשיך להתגורר במק

מימושה אחראים לרבות מאיכויות גלומות אלו ותשתית התכנון מעבר למחויבותה לעמידה בפרוגרמה  

 כמותית נדרשת לערכים אשר לעיתים השפעתם על התוצר הסופי גבוהה. 

 יקשרות למקום ושימור נופי תרבות.הערכים אשר את נוכחותם בחרנו לבדוק בעבודה זו הינם ה

היקשרות  שכן  להתפתח,  תוכל  ההיקשרות  כי  הפוטנציאל  בחינת  הינה  זו  עבודה  במסגרת  הבדיקה 

בחנו משתנים אשר   חווית החיים במקום. לפיכך  ולכלל  בין התושב למקום  פני תקופה  על  מתפתחת 

ושה משתנים המאפשרים  מאפשרים את התפתחותה של ההיקשרות עם האיכלוס ועם הזמן. מתוך של

יצירת   על  בלבד  היעד של המקום, חלקית  על איפיון אוכלוסיית  בקושי  הקשרות ענתה התוכנית אך 

במרחב.   קיימים  ונוף  תרבות  ערכי  לשמר  הקיימת  היכולת  על  ענתה  ולא  חברתיים,  עירוניים  חללים 

שרות למקום. שימור  כלומר, התוכנית לא מצתה את פוטנציאל התכנון המלא ליצירת בסיס פיסי להק

ולזהות  לאתר  התכנון  נדרש  בו  הראשון  במדד  כבר  כאשר  כשל  התוכנית  במסגרת  התרבות  נופי 

אובייקטים לשימור ושילוב בתוכנית לא זוהה פוטנציאל שדרות הברושים הקיימות באתר, במדד השני 

ו החלטה ובשלב  של החלטה על שימורם )או החלטה על אי שימורם( לא התקיים )לא תועד( כל דיון א

 השלישי של שילוב האובייקטים לשימור בתוכנית כשלה התוכנית וכל שדרות העצים נועדו לכריתה.

במסגרת דיון זה יש לקחת בחשבון את מגבלות המחקר אשר בראש ובראשונה מכירות במגבלת הבחינה  

ן. תהליך תכנון  של תוכנית. בחינת התוכנית מתבססת על כלל המסמכים אשר תועדו באתר מינהל תכנו

כולל שלבים רבים אשר אינם מקבלים ביטוי במסמכים אלו,  אך מתנקזים אל התוצרים הסופיים של  

התכנון, שהם, מסמכים אלו. בתוך הפרדוקס הזה יש מאידך לזכור כי בסופו של היום, מורשתה של  

יבים בלבד. זוהי  התוכנית לדורות הבאים, ולדיירי השכונה הם מסמכים אלו, ומתוכם המסמכים המחי

 אחריות תכנונית כבדה המוטלת על צוות התכנון. 

מתן דגש לייחודיות המקום באמצעות תכנון היוצר היקשרות למקום ושימור נופי מורשת הינם חלק מן  

היסודות להתפתחות חברה משגשגת, חברתית תרבותית וכלכלית, ועל מרחב ההתפתחות האישי של  

 התושבים.  

ם הותמ"לי נדמה כי התוכנית שמה דגש רב על עמידה ביעדים כמותיים וכלכליים ובמסגרת לוח הזמני

לא התקדמה לעומק התכנון מעבר להעמדת לשלד השכונתי המבטיח, מאידך , מתן דגש נוסף על איפיון  

המקום וייחודיות המקום באמצעות תכנון היוצר היקשרות למקום ועל ידי שימור ערכי נוף  היו תורמים  

ים אליהם אנו שואפים  ומשפיעים בטווח הארוך לטובה על כל אותם רכיבים עירוניים חברתיים וכלכלי

 בתכנון.
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