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תקציר

“קיבוץ” הוא צורת התיישבות קואופרטיבית שנוצרה בארץ 
על  זו מתבססת  ה-20. התיישבות  ישראל בתחילת המאה 
לערכי  רבה  בה חשיבות  אידאולוגיה מהפכנית, שמוקדשת 
חיים  באורחות  נעוץ  ייחודה  והכלל.  העבודה  השוויון, 
בתכנון  כולל  החיים,  תחומי  בכל  המתבטאים  שיתופיים 

המרחב הנובע ממניעים אידאולוגיים, “אוטופיים”.

מבניים  שינויים  הקיבוצים  עוברים  האחרונים  בעשורים 
בסכנת  נמצא  שלהם  הייחודי  הפיזי  והמרחב  מהותיים, 
וכך גם החברה שיצרה אותו. למרחב הנופי של  היעלמות, 
הישראלית  ההיסטוריה  לאורך  מיוחדת:  חשיבות  הקיבוץ 
כ’תמונה  אחת  לא  נתפס  הקיבוץ  תרבותה,  והתפתחות 
מנטלית’ של ישראליות ‘אמיתית’. ‘תמונה’ זו של נוף הקיבוץ, 
לערכיה  עדות  שהיא  תרבות”,  “נוף  של  להגדרה  מתאימה 
את  המבטא  מיוחד  “נוף  ומהווה  אותו  שיצרה  החברה  של 
)הנחיות  זמן”  לאורך  והסביבה  האדם  בין  הגומלין  יחסי 

אופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית 1972(.

נופיים  גן שמואל נשוא המחקר, הוא בעל מאפיינים  קיבוץ 
שלמות  של  גבוהה  בדרגה  המצויים  מיוחדים  והיסטוריים 
הקיבוץ  נוף  של  להבנת חשיבותו  ראויה  דוגמה  זוהי  פיזית. 
ההמשכי ולבניית תכנית ממשק שתאפשר התפתחות ברוח 

המקום.

במידה  נכתבות  לקיבוצים  כיום  הנערכות  המתאר  תכניות 
רבה בעקבות שיקולים כלכליים וצרכים יישוביים. באמצעות 
מציע  המחקר  קיימים,  ומבניים  נופיים  אלמנטים  זיהוי 
להטמיע את הנדבך הנופי בתכנון הקיבוץ העתידי ואף להגן 
“רוח  זה מבקש לשמור על  נדבך  עליו מפני לחצי הפיתוח. 
הנופית  התפיסה  ועל  במקום  החיים  איכות  על  המקום”, 
המיוחדת של הקיבוץ. בהקשר זה, יש חשיבות רבה לניסיונם 
לו  שראוי  מוסד   – ולעבודתם  בקיבוץ  הנוי  גינות  אנשי  של 

להמשיך ולתפקד, גם בקיבוץ המתחדש. 

הקדמה

כבית.  כולו  הקיבוץ  את  הקיבוץ  בני  מתארים  בראיונות, 
הקיבוץ,  בגדר  מסתיים  והבית  בית  הוא  הטבע  בקיבוץ 

שמצידה השני שוכן העולם.1

לומר  אפשר  עמו.  המזוהה  וייחודיות  איכות  הקיבוץ  לנוף 

הקיבוץ  ובעולם.  בארץ  הישראליות,  לסמל  הפך  זה  נוף  כי 
“המציא” את צורתו המרחבית אגב ניסוי ושינוי. זוהי צורת 
יישוב ייחודית שביטויה המרחבי התפתח בהתאמה לגישה 
מכלול  היא  זו  ישוב  צורת  יסודה.  שבבסיס  האידאולוגית 
המורכב ממבנים ומ”שלד ירוק” )ביקלס 1961( המחזיק את 

היחד- שלם. השימוש במילה יחד אינו מקרי.

ואיתם  משתנים  הקיבוצים  האחרונות  השנים  בעשרים 
הדעת,  עליו  ניתנת  שלא  כיוון  שלהם.  המרחבי  המבנה 
נותר  רבים  ובמקרים  במרחב  מנוכחותו  הקיבוץ  מתפרק 

“מרחב הזיכרון” ותו לא.

מאמר זה בוחן קיבוץ אחד, בעל מאפיינים נופיים מרשימים, 
כדי למצוא דרך לנסח גישה תכנונית שתאפשר את שמירתו.  
האזור  המחנה”,  שב”שטח  הקיבוץ  בנוף  מתמקד  המחקר 
ציבור,  מגורים, במבני  בין אם מדובר במבני  בקיבוץ,  הבנוי 
ובשטחים  המשק  במבני  עוסק  ואינו  וכד’,  חינוך  במבני 

החקלאיים של הקיבוץ.2

קיבוץ – רקע אידאולוגי- תכנוני

הקיבוץ הוא צורת התיישבות קואופרטיבית שנוסדה בארץ 
שהיו  חברה  מסדרי  שונה  ה-20,  המאה  בראשית  ישראל 
קיימים עד אז ושונה במהותה מכל יישוב קואופרטיבי אחר 

בעולם.

 בבסיס הקיבוץ שתי אידאות עיקריות: 
 - הרעיון הלאומי, התיישבות מחודשת של יהודים בארץ ישראל.
ורעיוני  כלכלי  שיתוף  האדם,  בני  בין  שוויון  הסוציאליזם:   -

וערך העבודה.

הקיבוץ, כיישובים שיתופיים אחרים, לא נוצר באופן טבעי או 
כאוטי- אלא מתוכנן מראש. הערכים שאותם החברה רוצה 
ליישם נקבעים בתכנית ובמרחב לפני שהם קיימים בפועל 

)יום טוב 1991(.

הקיבוץ מתאפיין בביטויים ייחודיים לו במרחב. שטח הקיבוץ 
כיחידה  הבית  פונקציות  הכלל.  של  המגורים”  “בית  הוא 
של  חדרו   ,)1991 טוב  )יום  במרחב  פוזרו  שלו  המסורתית 
החבר הוא “חדר השינה”, חדרי הילדים הם “בתי הילדים”, 
המטבח והשירותים משותפים, והאזור הציבורי בקיבוץ הוא 
“חדר המגורים”, רשת השבילים היא הפרוזדור המחבר בין 

הפרטי לציבורי בבית. 

ביקלס )1961( ויום טוב )1991( מציינים מאפיינים מרחביים 
בולטים של הקיבוץ ובהם:

אזור  בין  הפרדה  ייעוד:  פי  על  לאזורים  היישוב  חלוקת   •
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מגורים )“מחזור החיים”( לאזור המשק )חקלאות ותעשייה(, 
המגורים  ומבני  השירותים  או  הציבור  מבני  בין  הפרדה 
לעומת הריכוז של אזור בתי הילדים ומבני החינוך. )האזור 

מזכיר “עיר גנים”(

• כניסה אחת וכביש היקפי למטרות ביטחון )“דרך מערכת”(;

)בית עם(  ציבור  ומבני  אוכל  היישוב, חדר  על מרכז  דגש   •
אזור  בין  בד”כ  במרכז,  וכד’(  מרפאה  )מכבסה,  ושירותים 

המגורים ואזור המשק.

בתוך  ברובם(  )ואחידים  ובסיסיים  צנועים  מגורים  מבני   •
מרחב של יחידה גננית אחת; 

גנני מתוכנן  רצף  “נוף המשכי”-   – רצף שטחים פתוחים   •
התנועה  מערכת  משולבת  ובו   - “הנוי”   - היישוב  לכלל 
קלה  מוטורית  או  רגלית  תנועה  בעבור  )שבילים(  הפנימית 
)אופניים, קלנועיות(. מערכת זו היא מרכיב חברתי –ציבורי 

חשוב.

• מיקום פיזי מתאים- מקום גבוה, קירבה לעורק תחבורה 
ראשי וכד’.

הנתונים האידאולוגיים, התכנוניים והמרחביים של הקיבוץ 
יישוב חדשה, כמאמר טבנקין: “הקיבוץ הוא לא  יצרו צורת 

עיר ולא כפר” .

קיבוץ גן שמואל 

גן שמואל הוא קיבוץ של תנועת השומר הצעיר, השוכן על 
 ,65 לכביש  סמוך  הוא  לחדרה.  מצפון-מזרח  מתונה  גבעה 
חדרה-עפולה. שטח הקיבוץ גובל בנחל חדרה מדרום ובנחל 
האזור  ניקוז.  ותעלות  ערוצים  וביניהם  מצפון,  התנינים 
מתאפיין בשכבת קרקע חרסיתית שאינה מחלחלת, ומכאן 

שפע הביצות שהיו באזור. 

1895 נקרא תחילה “גן האתרוגים”.  גן שמואל נוסד בשנת 
ישראל.  בארץ  הראשון  כשרים,  אתרוגים  כגן  הוקם  הוא 
בשנת 1898 סמוך להקמת הגן נפטר הרב שמואל מוהליבר, 
 1921-1920 “גן שמואל”. בחורף שנת  אז הוענק לו שמו – 

הוא הוכרז קבוצה.

נטיעת גן אתרוגים היה רעיון של פעילי “חובבי ציון” ובעיקר 
גם  עסק  רוח  איש  שהיה  הרב  מוהליבר.  שמואל  הרב  של 
במסחר וניהל חווה חקלאית. יישוב ארץ ישראל ניצב לנגד 
מעשיותו  ציבור.  כאיש  ובעיסוקו  בחייו  מרכזי  והיה  עיניו, 
שתספק  אתרוגים  לגידול  החווה  הקמת  לרעיון  הובילה 
פרנסה למתיישבים, ואתרוגים כשרים מארץ ישראל ליהודי 

הגולה. 

גן האתרוגים הוקם מכספי תרומות של אנשי קהילות מזרח 
אירופה. כל תורם מימן שתילה של עץ אתרוגים וטיפול בו, 
ולקראת חג הסוכות זכה לאתרוג כשר מארץ ישראל.3 השטח 
שנמצא למטרה זו היה של ר’ יעקב הינדין, ממתיישבי חדרה, 

שתרם מאדמתו לנטיעת הגן.

כי  לשער  יש  במים,  עשירה  ובקרקע  בגבעה  שמדובר  כיוון 
לשתילת  שיתאים  כך  אלא  יד,  כלאחר  נבחר  לא  המקום 
מטעמי  אולם   1895 בשנת  כבר  ניטעו  האתרוגים  פרדס. 
והם  דל,  יבולם היה  ולכן  כשרות העצים לא היו מורכבים, 
זו נשתלו סביב עצי  היו חלשים ונזקקו לטיפוח רב. מסיבה 
עצי  וניטעו  מרוחות  להגנה  ואקליפטוסים,  ברושים  סרק, 

לימון ותפוז. 

החווה  מנהל  בית  נבנה   ,1896 בשנת  הפרדס,  הקמת  עם 
)אנטיליה(,  באר  נחפרה  ראשונים”,  “בית  כיום  הנקרא 
ונבנתה ברכה לאגירת מים. האתרוגים שלא היו מורכבים, 
ולפיכך הוחלפו בעצי לימון ותפוז. החווה לא  חלו והתנוונו 
הצליחה להחזיק את עצמה מבחינה כלכלית, נקלעה שוב 
נתקיימה  היא  סגירה.  בפני  ועמדה  כספיים  לקשיים  ושוב 

מפאת כבודו של הרב מוהליבר בלבד. 

האחים  שתרמו  שטח   ,1909 בשנת  נוסף,  החווה  לשטחי 
גן  חוות  אנשי  בליטא(.  שנשארו  חוץ”  )“מתיישבי  גולדברג 
שמואל עיבדו את כרמי הזיתים שניטעו בחלקה זו. באותה 
שמואל  גן  את  להעביר  ציון”  “חובבי  אנשי  החליטו  שנה 
שהיו  כיוון  החובות,  לכיסוי  שתדאג  ובלבד  הקק”ל  לרשות 
הטלטלות במזרח אירופה בראשית המאה ה-20, והפסיקו 

להגיע התרומות. 

איור 1. ברכת המים ובית מנהל החווה 1896. באדיבות ארכיון 
גן שמואל. 

איור 2. "תעלת השקאה בפרדס גן שמואל", גלויה מתחילת 
המאה ה-20. באדיבות הארכיון הציוני.
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וברכת  הבאר  ונחפרה  החווה  מנהל  בית  נבנה   1896  -
ההשקיה ובה תעלה להשקיית הפרדס. החצר הייתה מוקפת 

גדר אבן.

הוקף  הפרדס  ותפוז.  לימון  עצי  אתרוגים,  פרדס  ניטע   -
ברושים )“קיפרסין”( להגנה מרוחות.

את  מטהרים  שהם  שהאמינו  כיוון  אקליפטוסים,  ניטעו   -
אוויר הביצות הסמוכות.

- האגרונום אהרון אהרונסון שניהל את החווה בין השנים 
בימי  לארץ צמחייה שהושמדה  ניסה להחזיר   ,1909-1902
התורכים. בין השאר אקלם את דקל הוושינגטוניה החוטית 
Washingtonia filifera . לפי המסורת, הוא שתל שדרה של 

10 ושינגטוניות בגן שמואל. ארבע מהן קיימות עד היום.

ובתי  האוכל  חדר  אזור  )כיום  גולדברג  האחים  בחלקת 
כדי  זיתים,  ניטעו   ,1909 בשנת  לחווה  שצורפה  הילדים(, 
לא  “נטושה”(  ולפיכך  מעובדת  בלתי  )שהייתה  שהקרקע 
תעבור על פי החוק העות’מאני לרשות המדינה. זיתים אלה 
צומחים עד היום בין בתי הילדים וליד חדר האוכל. )רחל שי, 

ריאיון 2010(4

“החצר הגדולה” - גן שמואל עד שנות ה-20 למאה ה-20. 
גן שמואל  חלוצי  על עצמם  הכריזו   ,1920-21 שנת  בחורף 
נוספים  קיבוצים  כמו  הקבוצות,  לחבר  השייכת  קבוצה 
שמואל  גן  דגניה(.  )מרחביה,  ה-20  שנות  סוף  עד  שהוקמו 
הוקם כחווה והתבסס על תצורת החצר. חומת בטון מקיפה 
מאורעות  )בעקבות   1923 בשנת  הרפת  בניית  עם  נבנתה 

תרפ”א -מאי 1921(.

בשנת 1911 נחתם חוזה חכירה להפעלת החווה עם פועלים 
בני העלייה השנייה “קבוצת כיבוש”, ומשנת 1913 מתקיימים 
חיי שיתוף במקום.3 בקבוצת הפועלים תמך המרכז החקלאי 
של הסתדרות הפועלים החקלאיים. גרעין ראשון זה של בני 
העלייה השנייה, )4 זוגות נשואים ו-6 רווקים( עובר טלטלות 
בקדחת,  חלו  רובם  בלילה,  ושמרו  ביום  עבדו  הם  רבות: 
1915 במתקפה  ב  נהרג  רוזלר(  )או  רייזלר  יצחק  והמנהיג- 

של ערבים על היישוב. )קולר, 1960(

חלוצים  בחווה  התקבצו  הראשונה  העולם  מלחמת  אחרי 
צעירים, חברי השומר הצעיר בני העלייה השלישית. אחרוני 
ועזבו את המקום. בדצמבר  הראשונים עברו איתם חפיפה 
1920, בחנוכה, הכריזו על עצמם “קבוצה” השייכת ל”חבר 

הקבוצות”. כך נוסד באופן רשמי קיבוץ גן שמואל. 

חברי הקיבוץ הצליחו היכן שקודמיהם כשלו, ענפי החקלאות 
בשנת  מפתיעות.  היו  והתוצאות המשקיות  שגשגו  שפיתחו 
1923 סיכמה הקבוצה את מאזנה השנתי ברווח וויתרה על 
העזרה לקיומה. היה זה הקיבוץ הראשון שהפך “חי הנושא 

את עצמו”. 

חקלאיים  לשטחים  וזכתה  הקבוצה,  התרחבה   1930 ב- 
נוספים, ולכן נותק היישוב מתלותו בחדרה.

התפתחות הנוף המעוצב בגן שמואל

“גן האתרוגים”. ראשיתו של גן שמואל מתוארת בעיתונות 
מיזם  זה  היה  תקופה.  באותה  ברוסיה  שפורסמה  היהודית 
של אגודות חובבי ציון וחבריהן בגולה ששילמו את מיסיהם 

ורצו לשמוע על הישגי הגן.

איור 3. צדו הצפוני-מזרחי של גן האתרוגים. אקליפטוסים בני כמאה שנה ומאחוריהם שרידי חומת ה"חצר הקטנה" ו"בית ראשונים" 
)בית מנהל החווה(. צילום: ע' אסתרליס, 
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בית מנהל החווה הפך לבית ילדים, והחצר בינו לבין ברכת 
ההשקיה נקראה “החצר הקטנה”, ואילו החברים גרו בבתי 
הדירה, בעליית הגג של הרפת ובאוהלים. ה”חצר הגדולה” 
כלים  אחסון  כדורעף,  מגרש  משק,  חצר  גורן,  שימשה 

חקלאיים, חניה ואף מקום התכנסות בחגים ובאירועים. 

ה-20  בשנות  שמואל  גן  תכנון  את  מתאר  שרון  אריה 
הקשה  התכנונית  “הבעיה   :)17-16 עמ’   ,Sharon, 1976(
לא  הקיבוץ.  למכלול  אידיאלי  מערך  לתכנן  הייתה  ביותר 
היה לנו מושג איך יגדל פיזית הקיבוץ בעתיד, ולא ידענו מה 
בקצב  גדל  הקיבוץ  אותו.  שתיישב  האוכלוסייה  גודל  יהיה 
ע.א.[,  הכרזתו.  שנת   1920-1 ]משנת  שנים   4 תוך  קבוע: 
לנו  היו   ....;25 ל  אקרים   15 מ  גדלו  שלנו  התפוזים  מטעי 
30 חברים, אם לא סופרים את התינוקות הראשונים  כבר 
על  החלטנו  קשים,  וויכוחים  דיונים  בקיבוץ...לאחר  שנולדו 
המערך הכללי של הקיבוץ. הוא היה מתוכנן להיות בצורת 
חצר מלבנית גדולה. ארבעה בתים, בני 5 חדרים כל אחד- 
המיושבים בזוגות או שני גברים או נשים כל אחד- יצרו את 
אחת הצלעות הארוכות של המלבן. הרפת, האורוות ומבנה 
דו-קומתי  מבנה  הצד שממול.  עבור  תוכננו  לאחסון  מבטון 

מ-1896.ע.א.[,  מנהל החווה  ]בית  כבר  בנוי  לילדים, שהיה 
תכננו  מולו,  המלבן.  של  הקצרות  הצלעות  אחת  את  יצר 
למקם את המטבח וחדר האוכל, מרכז חיי הקהילה, שיבנה 
רחבת  רב-תכליתית,  חצר  תחמו  הללו  המבנים  כל  מעץ. 
גרעיני החיטה,  לניפוי  ידיים, שתכלול מגרש ספורט, מקום 
חצר  חביב,  אחרון  ואחרון  החיים,  בעלי  והאכלת  הגורן 
לחגיגות ולחגים. אחד אחרי השני מבנים אלה נבנו, ולאחר 

4 שנים, החצר המרכזית הושלמה.“ 

כך זכר שרון את הקיבוץ בשנת 1925, עת עזב אותו ללימודיו 
בבאוהאוס שבדסאו, גרמניה.

התבססות - שנות ה 30 וה-40 של המאה ה-20. כשחזר 
ארצה האדריכל אריה שרון, בקיץ 1931, הוא השתקע בתל 
הקיבוץ,  עם  העמוק  האישי  הקשר  משרד.  בה  ופתח  אביב 
הביאו להיות המתכנן שלו. )Sharon, 1976 (. גן שמואל הפך 
בעבורו למעין “מעבדת תכנון”. בין השנים 1935-38 הוקמו, 
קומות   2 בני  דירה  בתי   3 הגדולה,  לחצר  צפונית-מערבית 
כעשור  במשך  בתכנונו.  הקיבוץ  לחברי  חדרים  ו-12   8 בני 
)עד סוף שנות ה-40( הוא הכין תכניות מספר של תכנון עיר 

לקיבוץ.

הוא תכנן את כיווני ההעמדה של המבנים: מבני המשק – 
מזרחה מהמרכז, והמגורים מערבה. כדי שהרוח המערבית 
לא תישא את הריחות לכיוון המגורים. בתי המגורים מוקמים 
כשחזיתם הצרה בכיוון צפון-דרום )כמעט במדויק(, החלונות 
פונים מערבה )לרוחות אחר הצהריים(, ואילו המרפסת פונה 

מזרחה לשמש הבוקר. 

מהחצר  רדיאלית-  היא  הקיבוץ  של  ההתפתחות  תכנון 
למזרח,  תוכננה  המשק  מבני  של  ההקמה  המשך  החוצה. 

ואילו מבני המגורים תוכננו בכיוון צפון ומערב.

ה”גן הקיבוצי” - שנות ה-40 עד שנות ה-60 למאה ה-20. 
הקיבוץ  של  מואצת  בהתפתחות  התאפיינו  אלה  שנים 
מבחינה כלכלית ובתנופת בנייה בהתאם לתכנון של משרד 
 - היום  של  הקיבוץ  של  הבנויה  המסה  מרבית  שרון.  אריה 
מבני משק, מגורים וחינוך- נבנתה בשנים אלה. אפשר לטעון 
שגן שמואל היה בעבור אריה שרון “הדגם המקורי” לתכנון 
וצריף  הרפת  בבניית  ועבד  חי  שבה  החצר  את  הקיבוץ. 
חזר  כאשר  בתכניות  הכפיל   ,1923-4 בשנים  האוכל  חדר 
באופן  הקיבוץ  את  תכנן  הוא   .40-30 ה-  בשנות  כאדריכל 
רדיאלי, מהמרכז, החצר שבמרכז אל החוץ, לפי סוג המבנים 
- מגורים, משק, חינוך. הבינוי לאחר שנות ה-60 היה עיבוי 
בשולי הקיים )מגורים ומבני משק(. פרדסים הפכו לשכונות. 

אילנית פייגה חברת הקיבוץ, עבדה בגן הנוי בין השנים -1946
1943 )אז יצאה לפעילות ציבורית מטעם השומר הצעיר ואף 
כיהנה כחברת כנסת(. למעשה הייתה לה השפעה מכרעת 
כפועלת  עבדה  היא  ה-30  שנות  בתחילת  הקיבוץ.  על 
בקבוצת פיק”א ובמסגרת זו השתתפה בנטיעות )ובהן שדרת 
 1930-31 בשנים  שניטעה  לסירוגין  והגרוויליאות  הדקלים 
סדורה  משנה  בעלת  והייתה  עדה(  לגבעת  חנה  פרדס  בין 
וידע רב במקרא ובמקורות יהודיים. מאסופת כתביה שיצאה 
בשנת 1983 בגן שמואל ניתן ללמוד רבות על עבודת הנוי בגן 
שמואל: “שאיפתי הייתה ליצור גן-נוי בעל ייחוד, גן קיבוצי בו 

הראשונה  הראשית  בכניסה  הוושינגטוניות  שדרת   .4 איור 
לקיבוץ, בין בתי הדירה הראשונים, שנות ה- 30 למאה ה-20. 

באדיבות ארכיון גן שמואל. 

ומימינו  השער  אבן,  חומת  מוקפת  הקטנה  החצר   .5 איור 
"האקליפטוס הגדול", שנות ה- 30 למאה ה-20. באדיבות ארכיון 

גן שמואל. 
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יש גינות לחברים וגן ציבורי גדול וגדל עם הזמן. גן בעל אופי 
ארצי-ישראלי, ים-תיכוני עם אלמנטים של בוסתן כיאה לגן 
כפר. רציתי שכל האלמנטים הארכיטקטוניים שנוצרו במשך 
כל הדורות יהיו מיוצגים בגן. אמת-המים, הטרסה, החומה, 
הפטיו, האמפיתיאטרון, הסביל, אבני הדרך ומרבית העצים 
והשיחים הפורחים והצמחייה הנמוכה והרבגונית המוסיפים 
... החזון שלי שגן שמואל יראה כגן  גיוון ועושר צבעים לגן. 
גן המתפתח  בפני עצמה,  כל אחת  גינות  כגינות  ולא  אחד 

לפי תכנון לטווח ארוך...”5 ]הדגשה שלי. ע.א.[. 

אריה שרון הכיר בינה לבין אדריכל הנוף יחיאל סגל, והיא 
הזמינה אותו לתכנן את הנוף בקיבוץ. לטענתה, גן שמואל 
היה הקיבוץ הראשון שתוכנן ע”י אדריכל נוף. את גנו תכנן 

יחיאל סגל ובו הוא גם עבד עד 1969. 

ההשקיה,  למים,  המורדות  השבילים,  הדרכים,  “קביעת 
התאמת הצמחים לכל סוג קרקע ולכל סביבה לבתי המגורים, 
והמשק  הציבור  למבני  החינוכי,  למוסד  הילדים,  לבתי 
ארצי.  מידה  בקנה  וניסיון  ידע  דורשים  לתפקידם   בהתאם 
... דרישתי זו לעבוד עם אדריכל גנים נתקבלה בלשון המעטה 
מוראותיה  על  העולם  מלחמת  נשכח,  בל  רבה.  הבנה  באי 
הייתה בעיצומה, ההכנסות היו דלות, המים במשורה, גן הנוי 
“הבלתי פרודוקטיבי” היה נראה בכלל בעיני חלק מהציבור 
כמותרות ופה באה דרישה לאדריכל גנים. ... ואמנם היה זה 
במרבית  עליו.  עוררין  כלל  אין  שכיום  דבר  מהפכני,  חידוש 
הערים  על  כלל  לדבר  שלא  השכונות  העיירות,  הקיבוצים, 

מתכנן את הגינון אדריכל גנים מוסמך.”6

הפרי  )עצי  העצים  הגן:  בתכנון  אותה  שהנחו  העקרונות 
-לגינות החברים(, השיחים, הצמחייה הנמוכה סביב הבתים 
השימוש  הצבע,  מהקרקע(,  איתם  צומח  שהמבנה  )כאילו 
או  בצורת  שנות  גם  הצמחים  ישרדו  למען  במים  המושכל 
לארץ  אופייניים  עמידים,  בצמחים  שימוש  רציף,  לא  טיפול 

ישראל, ריווח בין העצים לצל- אבל גם למעבר רוח.

בין חלוציו...  ואנו היינו  לגן הקיבוצי.  “עוד לא היו דפוסים   
ים-תיכוני, כפרי הודות  לגן ארצי-ישראלי,  יסוד  אצלנו היה 
לזיתים, הדקלים והברושים הרבים שהיו נטועים בשטח. צריך 
פורחים  ושיחים  עצים  עליהם  ולהוסיף  אותם  לשמור  היה 
בנוסף לאלה  דקורטיביים  ומבנים  צבעונית  נמוכה  וצמחיה 
הקיימים”7 פייגה קוראת לדקלים, לברושים )המקיפים את 
הפרדסים בתוך הקיבוץ וסביבו( ולעץ הג’קרנדה “נושא עם 
וריאציות”- השלד שעליו מתפתח הנושא הגנני של הקיבוץ, 
כמו במוזיקה: “תפקידו של הנושא המרכזי הנו לשמש כחוט 
השני המלכד ומקשר את החלקים השונים בגן ומדגיש את 

הרציפות...”.

ויישומם:  סגל  מיחיאל  שלמדה  הגן  תכנון  עקרונות   על 
“א’ סגל עזר לי בעבודתי בגן מעל ומעבר למקובל. הוא לימד 
אותי וסייע לי להשיג שתילים נדירים ... ממנו למדתי לראות 
יש  ולכן   ... השונים  הירוק  צבעי  של  והרבגוניות  היופי  את 
לפעמים  הירוק,  של  השונים  בגוונים  הצמחים  את  לשתול 
למדתי  סגל  ...מא’  כקונטרסט.  נוגדים-  ולעיתים  תואמים 
למדי,  גדולים  בשטחים  לשני  מהאחד  הצבעים  מעבר  את 
כמו ציור במשיחות מכחול רחבות, בלי גיבוב וערבוב יתר...  

איור 6. תכנית אב מוקדמת לקיבוץ הכוללת פיתוח נופי, משרד אריה שרון ללא תאריך. באדיבות יעל אלוני, ארכיון אריה שרון.  

בריכת ההשקיה

 החצר
הקטנה

 החצר
הגדולה

חדר האוכל

בית ראשונים
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מגורים

פרדס

פרדס
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כניסה ראשית מקורית
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מא’ סגל למדתי לשתול את הצמחים מאותו הזן משני צדי 
קטנה  קבוצה  ולהעביר  גדולה  כקבוצה  אחד  מצד  השביל. 
של  השני  מהצד  גם  שתילים  או  שיחים  עצים,  של  ממנה 
השביל. לשביל נועדו שלושה תפקידים: א( להליכה. ב( הוא 
צריך לעבור בין הצמחים מבלי להפריד או לחצות ביניהם. 
המצומצמת  התוכנית  ...את  לניקוז.  לשמש  צריך  הוא  ג( 
הביא א’ סגל במאי 1943 ובנוכחותו סימנו את המקום של 
ושתיל  שיח  עץ,  כל  ושתלתי  נטעתי  וללא שהיות  כל צמח, 
תכנית  סגל  א’  הביא   1943 בספטמבר  לו.  המיועד  במקום 
בגן  שיהיה  ...שאפנו  קטעים.  קטעים,  אותה  ובצענו  כללית 
יופי מרגיע הנחרט עמוק  יופי המאחד את העשיר והשקט, 

בלב ורישומו ניכר לאורך זמן.”8

הטיפול  באמצעות  הדרכים  מערכת  דירוג  את  קבעה  היא 
הנופי בהם: “קודם כל ניגשתי לסידור הדרכים. במקום שלוש 
דרכים שהיו בשטח צר מאוד על יד חדר האוכל והמזכירות 
בלעדי,  כמעט  בשימוש  אז  שהיה  הלבן  הכביש  של  בכיוון 
ומהצד  ולמשאיות  טרקטורים  לעגלות,  אחת  דרך  השארתי 
הצפוני של המזכירות דרך צרה בשביל הולכי הרגל ורוכבי 
ותכנון  )נמשך תיאור של נטיעות סביב לדרכים  האופניים.” 

דרכים נוספות(.9

פייגה נלחמה על ה”חצר הגדולה” שתישאר הכיכר הציבורית 
של הקיבוץ ולא תיבנה: “נאבקתי על שמירת החצר הגדולה 
כולו.  בעולם  ועיירה  כפר  בכל  הקיימת  מרכזית  ככיכר 
הראשונים  ראשוני  את החצר  עיצבו  גן שמואל  של  למזלה 

חשבו  ההם  בימים  אותם  שכינו  כפי  “המשקיסטים”  אבל 
החצר  מרכזית.  ככיכר  בה  להשתמש  משוע  בזבוז  שזה 
ידיו.  על  חקלאיות  למכונות  וכחצר  כמוסך  כגורן,  שימשה 
אבל במקרה הזה גברה התכונה הקיבוצית והחצר משמשת 

בימי חג ומועד כמקום לכינוס הציבור.”10

עברו  הבתים-  סביב  כקישוט  שהחלו  והגינון  הצמחייה 
הגנים  בזכותה.  מחיה,  למרחב  והפכו  טרנספורמציה 
המוכרים עד אז היו גני פרי חקלאיים-בוסתנים- או גני נוי 
הגן  חדש-  משהו  נוצר  בידיה  היכולת.  בעלי  של  להנאתם 
לתת  שמיועד  עצמו,  הקיבוץ  שהוא  הגן  הכולל.  הקיבוצי 
רווחה לאנשים שחייהם עמל . גן שמבטא את ערכי השיתוף 

השוויון והעבודה שעל פיהם מתנהלים חייהם. 

ענף ה”גינות” - שנות ה-60 למאה הכ’ ואילך. את הנוי 
מנהלים עד ימינו ממשיכי דרכה של פייגה אילנית, ובהן גב’ 
בנוי  העובדת  זה(,  מחקר  הכנת  לצורך  )שרואיינה  שי  רחל 
של  שמו  )זהו  הגינות”  ל”ענף  שנה.  כ-50  לאורך  היום,  עד 
הנוי בגן שמואל(- מערכת מסודרת של חוקים לא כתובים, 
פינה  כל  שהופכים  גינות,  אנשי  של  לדור  מדור  העוברים 

במקום ל”קיבוץ”.

- קיימת הקפדה על מבט לא מופרע למרחק. בתוך מרחבי 
חשוף  שגזעם  גבוהים,  עד  בינוניים  עצים  שותלים  הדשא 

לפחות עד לגובה 3-4 מ’;

מדרך  פרטיות,  או  להפרדה  חיות  גדרות  לעשות  מקובל   -
אין  פעם  אף  אבל  יחד,  שיחים  של  שונים  מסוגים  למשל, 

מגדירים “מגרש”. גדרות רגילות אינן מקובלות כלל.

כאילו  והם  הבתים  סביב  שתולה  הנמוכה  הצמחייה   -
צומחים איתם מהאדמה.

עצים  נטיעת  ע”י  השבילים  מערכת  על  להצל  מקפידים   -
משני צדיהם, בקבוצות מפוזרות.

- רוחב השבילים כ 2.20 מ’. השבילים מאפשרים מעבר של 
הולכי רגל, רוכבי אופנים ואף מכוניות שחייבות לנסוע לאט 

ולא שולטות בדרך.

- עצים חולים או מתנוונים – מוחלפים בשתילים חדשים.

ניכר  הדבר  הקיבוץ.  מרקמת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  הגן 
בשרידי שדרות הברושים, במגני הרוח של הפרדסים, שדוללו 
במצוותה של פייגה אילנית, בשרידי מערכת המים שהוקמה 
)והשכונות  הוותיקים  בבתי  האתרוגים,  גן  הקמת  עם 
המקיפה  הצמחייה  עם  האדמה  מן  ש”צומחים”  החדשות( 

אותם ובמבט הלא מופרע למרחקים.

איור 7. צריף חדר האוכל והגינון סביבו, 1936. ברקע בית הדירה 
שתכנן אריה שרון. 

איור 8. "החצר הגדולה" 1942, מבט לדרום. 

ה"חצר  מימין-   .1944 כללי,  מראה  שמואל  גן   .9  איור 
שרון.  אריה  שתכנן  החדש  האוכל  חדר  משמאל   –  הגדולה" 

תצלומים באדיבות ארכיון גן שמואל.
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הערכת המשמעות התרבותית של נוף גן שמואל

אמנת ונציה )1964( מדגישה בסעיף 1 כי “מושג המונומנט 
בודדת,  כיצירה  האדריכלי  למבנה  נוסף  כולל  ההיסטורי 
העדות  שוכנת  שבו  שלו,  הכפרי  או  העירוני  ההקשר  את 
למאורע  או  חשובה  להתפתחות  הזו,  המסוימת  לתרבות 
גדולות,  אמנות  ליצירות  רק  לא  זו תקפה  הגדרה  היסטורי. 
כי אם גם ליצירות צנועות יותר מן העבר שרכשו עם השנים 
ערך תרבותי”. הנוף ההמשכי הוא מאפיין עיקרי של מבנה 
הקיבוץ. להבנתי, לנוף הקיבוץ ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל, 
המורשת  אמנת  של  מהקריטריונים  לארבעה  המתאים 

העולמית )1972(:

קריטריון 2. מציג שינויים משמעותיים וחשובים של ערכים 
אנושיים על-פני זמן הקשור להתפתחות תכנון ערים ועיצוב 

נוף; 

ושל  המבנה  של  עיקרי  מאפיין  הוא  ההמשכי  הנוף 
האידאולוגיה של הקיבוץ: “הגן והפארק הינם מרכיבים בעלי 
...המבנים,  המתוכננת”.  “הקהילה  בחיי  מכרעת  חשיבות 
של  מהותיים  מרכיבים  כולם  והשבילים,  הדרכים  הנוי, 
המשלב  מרכיב  הוא  בקיבוץ  הגינון  בקיבוץ.  המגורים  אזור 
את המרכיבים הפורמליים והרגשיים של האזורים השונים 
הקיבוץ,  במרכז  הדומיננטי  ...הגינון  אחד.  יציב  לגוף  בישוב 
שולח שלוחותיו עד לקצוות הקיבוץ ויוצר את השלד הירוק 
כפי  אוטונומי,  גן  שאינו  שייכות,  בעל  גן  ...זהו  הישוב.  של 
שהמבנה אינו אוטונומי. אין אף אחד מהם דומיננטי אלא 

יחד שלמות אחת.” )ביקלס, 1961( ]הדגשה שלי ע.א.[.

קריטריון 3. מבטא עדות ייחודית למסורת תרבותית חיה 

ההתיישבות  מראשית  היסטוריות  שכבות  שבו  שמואל,  בגן 
לעלייה  הראשונה,  לעלייה  רגל  טביעת  ובו  ישראל  בארץ 
המבטאת  גנים  תכנון  של  שפה  נוצרה  ולשלישית,  השנייה 
זו  שפה  סוציאליסטית.  שיתופית,  אידאולוגית,  חיים  דרך 

משלימה את תכנון הקיבוץ לכדי שלם אחד. 

גישה זו של מרחב נופי אחד לכל היישוב התפשטה בקיבוצים 
לכך  שהסיבה  ייתכן  שמואל.  בגן  ש”נוסחה”  אחרי  כעשור 
זה  היה  כי  ייתכן  הקיבוצים,  לכל  ומשותפת  אידאולוגית 

הודות לתרומתם של המתכננים )אדריכלי נוף(. 

קריטריון 5. מייצג דוגמה בולטת להתיישבות מסורתית של 
תרבויות(,  )או  תרבות  המייצג  בקרקע  לשימוש  או  האדם, 
בפרט אם אלה הפכו להיות פגיעים בשל השפעת שינויים 

בלתי הפיכים;

הקיבוץ כצורת יישוב הוא ביטוי פיזי לאידאולוגיות מהפכניות 
היא  זו  יישוב  צורת  ה-19.  המאה  בסוף  באירופה  שנפוצו 
ייחודית בעולם, במבנה שלה ובעמידותה. היא קיימת כמאה 
מיוחדות  והנופיות  המרחביות  תכונותיה  ברציפות.  שנה 
כלכליות  נסיבות  עקב  משתנה  שהקיבוץ  מאחר  מאוד. 
וחברתיות, מרקם ייחודי זה, אינו מובן מאליו יותר. השינויים 
מאיימים על המשך קיומה של הרקמה הייחודית שאפיינה 

את הקיבוץ.

החצר הגדולה

איור 10. גן שמואל תכנית יחיאל סגל לנטיעות נוי, 1943. באדיבות יעל אלוני, ארכיון אריה שרון.

חדר האוכל

מרכז תרבות

80



נוף הקיבוץ, מורשת גן שמואל כמקרה מבחן

לרעיונות  ומסורות,  לאירועים  ישיר  קשר  בעל   .6 קריטריון 
ואמונות בעלות ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל.

מהמסורת  חלק  הם   - ו”קיבוץ”  הדדית”  “עזרה  המילים 
היהודית, עוד לפני שהפכו חלק מהמסורת הסוציאליסטית. 
חקלאית  התיישבות  של  היסטורי  רצף  קיים  שמואל  בגן 

המבטאת ערכי שיתוף מסוף המאה ה-19 ועד ימינו. 

תכנון הגן הקיבוצי השפיע על תכנון הנוף בארץ. דוגמאות 
ה-20,  למאה  ה-50  משנות  אביב  רמת  תכנון  הן:  לכך 
תכנון  קיבוץ;  רבה  במידה  מזכיר  שלה  הנופי  שהפיתוח 

קמפוסים אוניברסיטאיים, בתי חולים ושכונות מגורים. 

המבנה הפיזי המיוחד של הקיבוץ כיישוב חקלאי, והנוכחות 
ישראל  ארץ  של  והתרבותי  החברתי  הטבעי,  בנוף  שלו 
מאפשרים להגדיר את הקיבוץ כ”נוף תרבות”, המבטא את 

יחסי הגומלין בין האדם והסביבה לאורך זמן.

המשמעות של שימור מורשת הקיבוץ היא בין היתר בשימור 
של המרקם הבנוי והנוף כמכלול המבטא ערכים היסטוריים 

וחברתיים.

נוף קיבוץ- עקרונות תכנון וממשק

הגן  קיבוץ-  של  מרחבי  עיקרי  מאפיין  הוא  ההמשכי  הנוף 
בהערכת  שזוהו  לערכים  בהתאם  הקיבוץ.  את  “בורא” 
עקרונות  מספר  המחקר  מציע  לעיל,  והוצגו  המשמעות 

לתכנית אב המוצעת לגן שמואל:

ה”דשא  ובהם:  בקיבוץ  מרכזיים  נופיים  אלמנטים  זיהוי   -
הגדול” או ה”חצר הגדולה”, צירים נופיים, מבטים, שבילים, 
גינון טיפוסי בשכונות מגורים ובעיקר באלו הוותיקות, מיפוי 

אלמנטים חשובים נוספים כגון מערכת המים.

נופיים  ערכים  בעלי  מתחמים  לשימור:  מתחמים  הגדרת   -
לשימור.  הוגדרו  הציבור  מבני  באזור  בעיקר  מיוחדים, 
במתחמים אלה לא תותר בנייה חדשה, ישולבו הנחיות תכנון 
לבנייה קיימת, לאיסור הריסה, לטיפול בצמחייה ולהחלפת 

עצים שניזוקו ולאיסור הקמת גדרות או חסימות נופיות.

בתכנית,  לשימור  מבנים  סימון  לשימור:  מבנים  הגדרת   -
בדרך כלל בתוך מתחמים שהוגדרו לשימור, תידרש עריכה 
ביצוע  בעת  סביבתית  השתלבות  ובחינת  תיעוד  תיקי  של 

שיפוצים או תוספות למבנים.

- הגדרת צירים נופיים מיוחדים: שינויים פיזיים לאורך צירים 
מוגדרים לא יפגעו בשדרות עצים קיימות, ברוחב השבילים 

וישמרו על כיווני מבט.

המגורים  משכונות  חלק  של  ייעודן  מגורים:  שכונות   -
הוותיקות לצעירים יאפשר לשמור על אופי הבינוי והצמחייה, 

משום שאלו לא יעברו פרצלציה לצורך שיוך הנכסים.

הקיבוץ.  של  הנוף  מכלול  בשמירת  עסק  המחקר  לסיכום, 
נוף הקיבוץ, “גן הנוף” או “נוף המשכי”, הוא מושג חמקמק 
אך טמונה בו “רוח המקום”. לא קיימים עדיין כלים תכנוניים 

הבתים,  שבין  הציבורי  במרחב  הנמצאת  זו  “רוח”  לשמר 
שימושים  למצוא  בצורך  ותלויה  הבנייה  בנפח  בשבילים, 

חדשים למבני הציבור של הקיבוץ. 

ההכרה בחשיבותו של הנוף בקיבוץ אינה נחלת הכלל. עם 
זאת, ענף הנוי בגן שמואל, במשנתו הסדורה, ישכיל לשמור 
על הקיבוץ, על “רוח המקום”, גם אם הקיבוץ יופרט בסופו 
לדור  הוותיקים  מהגננים  הקיים  הידע  להעברת  דבר.  של 

ההמשך ולמקבלי החלטות תכנוניות חשיבות רבה. 

קהילתיות”,  ב”הרחבות  מדובר  אם  בין  בקיבוצים,  תכנון 
בתכניות מתאר לקיבוצים או בהרחבת בתי החברים, ראוי 
באיכויותיו  מכירים  המקום  ובני  כשהמתכננים  שיתבצע 

הקיימות.

כיום מדברים על “שימור הקיבוץ” או “שימור בקיבוץ”, אני 
הקיבוצי  המכלול  שמירת  של  נוספת  קריאה  להציע  רוצה 
ההמשכי  הקיבוצי  הנוף  מאפייני  על  השמירה  באמצעות 
הקיבוץ  את  לתכנן  כלומר,  הכלים,  באותם  תכנונו  והמשך 

בשפתו – הוא ראוי לכך. 

וושינגטוניה  עצי   4 למערב.  מבט  הגדולה,  החצר   .11 איור 
הקיימים כיום. צילום: ע' אסתרליס 2011

אסתרליס  ע'  צילום:  המגורים.  בתי  בין  אופייני  מצב   .12 איור 
2010
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