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ינוריע קראפ  עקרקה , לש  יבטימ  לוצינ  תויתשתה : תעוצר  ידי  - לע םיצחנש  ןילופורטמה , יקלח  ינש  ןיב  רוביח  עיצמה  ןולייא  לעמ  רושיג  טקיורפ   – Highway Habitat
םילכירדא רומילכ  ופנק  ןונכת : הייחמצ |  תועצמאב  ריווא  רוהיטל  תוכרעמו  םישומיש  בוריע  תמרגורפ  יראניל ,

תורתסנה תוינוריעה  תובכשה  לאיצנטופ 

בוליש .תחאכ  תימוקמהו  תימלועה  המרב  םייקמ  ינוריע  ןונכתל  םיבר  םירגתא  םידימעמ  ריעל  תבחרנה  הריגההו  הייסולכואה  לודיג 
םעו הובגה  יעבטה  לודיגה  םע  תודדומתהל  תלבוקמ  תוינידמכ  םייקמה  חישב  שרתשה  םישומיש  בוריעו  ינוריע  ףופיצ  לש 

, יגולוקאה ךרדמה  םוצמצ  ךות  םיינוריע  םימקרמ  תאייחהו  רוברפ  תעינמ  ןה  היתורטמש  וז , תוינידמ  .ריעב  םירוגמל  השירדה 
.ריעה יכרוצל  הנעמכ  םהלש  לכשומ  לוצינ  תבוטל  ריעב  םישימש  יתלב  םיבחרמ  תניחב  תבייחמ 

שמוממ אלה  ינוריעה  בחרמה  ןויפא 

תינוריע הסיפת  תוגציימ  תובכשה  .רבעה  לש  תויגולואכרא  תובכש  ללוכה  ותוהמב , רורב  ירוטסיה  דובירב  ןייפואמ  ינוריעה  בחרמה 
לש ףסונ  דוביר  םייק  ינוריעה  םקרמב  תיתרוקיב , הייארב  .תיתוברתו  תיגולונכט  הניחבמ  םנמז  תא  םיפקשמש  היינב  תונונגס  וא 

הבישחל תונמדזה  תדמוע  םירעה  יננכתמ  ינפב  .ינוריעה  םקרמה  ךותב  םהלש  לאיצנטופה  תא  םיצממ  םניאש  םירתסנ ,'  ' םיבחרמ
םיינוריע םיבחרמ  .ינוריע  יוביעלו  ףופיצל  םיילנויצפוא  םישיגנ  םיבחרמכ  תמייקמה , ריעב  הלא  םיבחרמ  ידיקפת  לע  תשדוחמ 

: ןיינבהו ( building cluster  ) ָןְנבִמה תומרב  םג  ומכ  תינוריעה , המרב  םייוצמ  םירתסנ 

הניחבמ םתביבס  לע  םיעיפשמ  םיאתמ  לופיט  רדעיהבו  תחנזומ , הביבס  םירצויה  םישוטנו  םירָפומ  םיחטשו  םינבמ 
.הכומסה המקרה  תא  םירדרדמו  תילכלכו  תיתרבח 

םימוטא םתויהב  הלא , םיחטש  .םילצונמ  אל  תוגגו  םייולג  םינוינחלו  םישיבכל  טלפסא  לש  םיבחרנ  םיחטש 
יא טקפא  תא  םימיצעמו  רגנ  ימ  לש  םייקמ  יתביבס  לוהינ  לע  םישקמ  ריעב , תופצהה  תייעב  תא  םיריבגמ  לוחלחל ,

.ינוריעה םוחה 
יאנפ תוינק , יזכרמ  תונמל : ןתינ  תואמגודה  ןיב  .יעבט  רוא  בייחמ  וניא  םדוקפתש  םימנפומ '  ' םינבמב הרוזש  ריעה 

.תוריש ינבמו  היגרנא  לש  הריגאל  וא  רוצייל  םישמשמה  םינבמ  םיטלקמ , םינוינח , תוארטאֵתו , עונלוק  יתב  טרופסו ,
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תיחפמ בוחרה  תמוקב  תוליעפ  תויצקנופ  רדעיה  .ריעל  תמרות  הניאש  תזבזובמו , המוטא  ןיינב  תפטעמ  הלא  םינבמל 
.תינוריעה תויחב  םגופו  ססות , ינוריע  בחרמל  תונמדזהה  תא 

ןהיתונורתיו תועצומ  תויגטרטסא 

- לע ריעב  םבולישלו  הלא  םירוזא  יוליגל  הלועפ  ךרד  שוביגל  תונמדזה  אוה  תורתסנה  תוינוריעה  תובכשה  לאיצנטופ  יוצימב  ךרוצה 
רבכש יפכ   ) יטרפה בחרמב  יוביע  .יעקרק  - תתה בחרמבו  םינבמ  תפטעממ  קלחכ  םיניינב , ןיב  ךוותב  תויתשת , לעמ  יבחרמ  יוביע  ידי 

.תירוביצ העקשה  אלל  יפרגומד  ןווגמו  ןוזיא  רשפאמ  ירוביצ , רויד  בוליש  בויח  ךות  יוניב ,) - יוניפ וא  "א 38  מת תועצמאב  םשוימ 
יכרוצל הלא  םיחטש  לע  היינב  .םיבשותה  תחוורל  םיחותפ  םיחטשו  םיירוביצ  םידועיי  תפסותל  סיסב  אוה  ירוביצה  בחרמה  יוביע 

גורדשל םיחטש  ףונימב  תפסונ  הגרדמ  .תימוקמה  תושרל  חוור  סיסב  רוצית  תירחסמ , היינב  וא  ירוביצ  רויד  םודיק  תבלשמה  רוביצ ,
.תינוריע תואלקחלו  תיגולוקאה  תכרעמה  יתורישל  םיקורי  םיחותפ  םיחטשכ  םייביטקודורפל  וללה  םיבחרמה  תכיפה  איה  ינוריעה 

תואצמנ רבכש  תוחיכש  תויצקנופ  יעבט . רואל  תוקוקז  ןניאש  תויצקנופ  סולכאל  תורשפא  ןמזמ  יעקרק  - תתה בחרמה 
תויצקנופ .םייעקרק  - תת םיירחסמ  םיזכרמ  םימייק  םלועב  םירע  יזכרמב  םיבר  תומוקמב  .הנסחאו  הינח  ןה  יעקרק  - תת שומישב 
םיבחרמל ןקלח  תא  םורתלו  יעקרק  - תתה בחרמב  תונביהל  תולוכי  טרופסו , עונלוק  ןורטאת , תומלוא  תמגודכ  תוברתו , יאנפ  לש 

.יעבט רוא  יססובמ  םיפסונ  םינבמל  םירקי  עקרק  יחטש  רורחשל  םורתי  הז  בחרמ  לש  יביסנטניא  לוצינ  .ןהילעמ  םיחותפ  םיירוביצ 
האצותכ .המדאה  לש  יעבטה  ימרתה  דודיבה  תא  לצנמה  הרעמה ,' טקפא   ' תוכזב היגרנאה  םוחתב  תונורתי  תיעקרק  - תתה היינבל 
הנבמה תא  הפיקמה  עקרקה  ךכ , לע  ףסונ  .יתביבסה  םוהיזה  תא  תיחפהלו  ריוואה  גוזימ  תכרעמ  תויולע  תא  תיחפהל  ןתינ  ךכמ ,

.שער ימוהיז  תתחפהל  תעייסמ  תיעקרק  - תת היינבב 

תושרל ךסוח  ךכו  םימייק , םיתורישבו  תויתשתב  שמתשמ  ליעיה  ןונכתה  .םיבשותלו  תושרל  ןורתי  שי  תועצומה  תויגטרטסאב 
, יתליהק זכרמ  תמגודכ  םיבשותל , םיפסונ  םיתוריש  תסינכ  םירשפאמ  יוביעהו  ףופיצה  .תוולנ  לועפתו  שומימ  תויולעו  םיחטש 
ךכבו הלא , םידקומל  רתוי  ההובג  תושיגנ  םיבשותל  רשפאמ  םיירוביצה  םיתורישה  תסירפ  סוידר  םוצמצ  .םיחותפ  םיחטשו  רחסמ 

(. walkability  ) לגרב הכילה  דדועמה  שיגנו , ססות  יתודידי , בחרמ  תריציל  םרות 

יוניש ימרוג 

תוברעתה תשרדנ  םמושיי , ףקיה  לשב  הלא , םיכלהממ  קלחב  .תימזיה  הליהקל  םייביטקרטא  םה  הובג  עקרק  ךרע  ילעב  םיחטש 
יונישו תוימזי  תולועפ  לע  הרקב  ןונכת , הליהקה , םע  םואיתו  ףותיש  ןוגכ : היישע , לש  תונוש  תומרב  ךילהת , עינהל  ידכ  תושרה 

יזוחא תלדגה  םייניב , ןומימ  תועצמאב  דודיע  ידי  - לע ךילהתל  עינמה  חוכה  תויהל  היושע  תושרה  תמורת  תילכלכה , המרב  .יתקיחת 
.תונונראו היינב  תורגא  תתחפהו  היינב 
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עקרקה תא  ררחשמה  עקושמ , הנבמל  ותביבסל  םוטא  הנבממ  ביבא : - לתב המיבה  הנבמ  תרמתהל  העצה  תרתסנהו - ' היולגה  ריעה  '
רומילכ ופנק  ןונכת : "ן |  חו דלישטור  תורדש  ןיב  ינוריע  ףצר  תריצי  ךות  הנבמל  לעמ  ליעפ  ירוביצ  בחרמ  תוחתפתה  רשפאמו  וילעמ ,

םילכירדא

םימסחו תויעב 

: ןוגכ תויתרבחו , תויתקיחת  תוילכלכ , תויגולונכט , תוינכט , תובלושמ : תויעב  לולכמל  הנעמ  תתל  שיו  בכרומ , הלא  תונויער  שומימ 
שומישל תוולנה  םוהת  ימ  זוקינ  לשו  הריפח  לש  תוהובג  תויולע  םידגונמ , םיסרטניא  םע  םיברועמ  םימרוג  יוביר  עקרקה , תונימז 

רדעיהו לוריבג ,) ןבא  וא  ןולייא  תמגוד   ) םישיבכ יוריקל  םישרדנה  םיבכרומ  םייגולונכט  תונורתפב  ךרוצ  יעקרק , - תתה בחרמב 
היושעש הערפהה  תא  רידסמש  חוקיפ  רדעיהו  יוקל  ןונכת  לשב  םויכ , .םישומיש  בוריע  לש  המרגורפל  ץראב  "ן  לדנה קוש  תונכומ 

, יתנוכש גורדשל  תמרות  תימזי  העקשה  תיתרבחה , המרב  .םישומיש  בוריעמ  העיתר  תמייק  םינוש , םישומיש  תוכימסמ  רצוויהל 
, עצומה חותיפה  לש  קושה  יכרע  תא  םילעמש  םייטנלוקפס  םיימזי  תוחוכ  לש  תרקובמ  אל  הלועפמ  האצותכ  םיבר , םירקמב  ךא 

ינוריע םקרמ  ןדבאל  םורגל  יושע  ךילהתה  יואר , חוקיפ  אלל  .היצקיפירטנ  לש ג' ךילהתלו  תימוקמ  הייסולכוא  תקיחדל  ששח  שי 
, תיעקרק - תת היינב  לש  םיידוחייה  םיאנתל  םאתומ  וניאש  יוקל , ןונכת  תיתביבס , הניחבמ  .רומישל  םינבמב  העיגפל  וא  ךרע  לעב 
.וב רוסחמ  ףאו  חצ  ריווא  לש  תיטִא  הפולחת  שמש , רואו  תוחונ  יאנת  רדעיה  לשב  ןמז  ךרואל  שמתשמה  ייח  תוכיאב  עוגפל  לולע 

תורתסנה תוינוריעה  תובכשה  רגתא 

םיכרעמ שופיחו  תולובגו  םיגשומ  תבחרה  תרשפאמ  , Rem Koolhaas לכירדאה תרדגהכ  לאיצנטופ ' , םע  םיחטש  תייקשה  '
שומימ .הכומנ  תומיצעב  םיחטש  לש  ןוכנ  לוצינו  ינוריע  ףופיצ  תבוטל  םייתריצי  תונורתפב  ריעה  תא  רישעהל  םייושעש  םיבלושמ 

.ריעה יביכרמ  לש  תדמתמה  תונתשהה  םע  תודדומתה  תלוכיו  תיתכרעמ  - בר הייאר  ובוחב  ןמוט  אשונב  םולגה  ברה  לאיצנטופה 
תוימנידלו תובכרומל  הנעמ  ןתונה  ןונכת  תארקל  תֹומייק  הבישח  תוכרעמ  דודישב  ביוחמ  וז , השיגל  םאתהב  ינוריע  ןונכת 

לע לקהל  יושעו  ימוקמה , בחרמב  יונישה  שומימל  חתפמ  אוה  םויכ  םימייקה  םיסופדהו  םייטרקוריבה  םימסחה  רורחש  .תֹוינוריעה 
תופולחל האוושהב  תעצומה  היגטרטסאה  לש  יתמאה  ריחמה  תנבהו  חורה  ךלה  יוניש  אוה  ירקיעה  רגתאה  .ילכלכה  םסחה 

.תיתביבסה העיגפה  ןיגב  תוולנה  תופיקעה  תויגולוקאה  תויולעה  םע  הרישיה  תולעה  תא  ללקשל  הכירצ  הניחבה  .תומייקה 
ךות תינוריע  החימצלו  םיבשותה  תחוור  רופישל  ךרע  בר  חתפמ  ןה  ןוכנ , חותיפ  יווילב  תורתסנה , תוינוריעה  תובכשה  וז , הייארב 

.הביבסה יבאשמ  רומישו  יונבה  בחרמה  גורדש 

[1]
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