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אדריכל הנוף צבי דקל

א .מבוא
העשורים הראשונים למדינת ישראל היו תקופה מכרעת של בניה ושל פיתוח ,במהלכה שונה
נופה של הארץ ללא הכר .אל מבצע הבניה והפיתוח נרתמו ,מתחילתו ,אדריכלי הנוף .אלה
היו שותפים בבנייתם של יישובים חדשים ושל שכונות מגורים ,של קמפוסים ,של בתי
הבראה ושל מוסדות ציבוריים ועסקו בהכשרתם של פארקים לאומיים ושל אתרי טבע ונוף
(לימים – שמורות טבע) ובהקמתם של גנים עירוניים ושכונתיים בכל רחבי הארץ .בתחילתה
של התקופה היו כאן רק קומץ אדריכלי נוף – "האבות המייסדים" של המקצוע בארץ ,חלקם
נקראו אז עדיין אדריכלי גנים – רובם ככולם ילידי אירופה .אליהם הצטרפו בהדרגה בני הדור
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השני ,בני המקום ,שנופי הארץ היו נופי ילדותם .אחד הבולטים מבין בני הדור השני הוא
אדריכל הנוף צבי דקל.
מפעלותיהם של כמה מאדריכלי הנוף החלוצים האלה תועדו בהרחבה ,בין ביוזמתם ובין
ביוזמת אחרים .אדריכלי נוף נוספים של אותם עשורים ראשונים מחכים עדיין לתיעוד מקיף
של עבודתם.
עבודותיו של צבי דקל מלוות בחשיבה תכנונית מעמיקה ,ונובעות מהשקפת עולם ברורה.
אלא שאף שחשיבתו חדה ,ואף שדבריו קולחים וניתנים ברצון – הוא בעיקרו איש המעשה.
מעשיו הרבים ,הפזורים לאורכה של הארץ ולרוחבה ,לצד עמדותיו והשקפת עולמו – טרם
זכו לתיעוד שיטתי וממצה.
עבודה זו תסקור את ההישגים המקצועיים של צבי דקל ,ואת עבודותיו הרבות ,ותרחיב על
כמה מהן ,המייצגות את העשורים הראשונים.
עבודה זו תפתח צוהר לעמדותיו של צבי דקל לגבי כמה מן הנושאים שהעסיקו אותו ,ועדיין
מעסיקים אותו ,במהלך עבודת התכנון שלו ,ולהשקפת העולם שלו באשר לאדריכלות הנוף
בכלל .על מנת למקם את תפישת עולמו ואת הכיוון התכנוני שלו בתוך הקשר אידיאולוגי
ותקופתי – ייבדקו אלה על רקע התפישות הנוהגות של תנועת המודרניזם באדריכלות הנוף
העולמית ,ויושוו גם לעמדותיהם ולאמירותיהם של אדריכלי נוף אחרים ,בני התקופה בארץ,
על שורה של נושאים דומים.
ב .תחנות בחייו
ילדות ונעורים
צבי דקל נולד בתל-אביב ב 0141-להורים שעלו מפולין בשמם הקודם – דלבקוביץ'.
דקל למד בבית הספר היסודי "תל נורדאו" והמשיך ממנו לתיכון ב"גימנסיה שלווה".
מילדותו גילה דקל עניין בטבע ובסביבה ,ונהנה גם לצייר .מורה שהבחינה בכישרונו ,סידרה
לו מלגה והפנתה אותו בגיל  04ללמוד ציור בסטודיו המפורסם של אבני .בסטודיו של אבני
לימדו ,בחלק מן התקופה ,גם האמנים אביגדור סטימצקי ויחזקאל שטרייכמן .בסטודיו למדו
נערים מוכשרים נוספים – את חלקם יפגוש דקל בהמשך גם בבגרותו :דן צור ,דני קרוון ,דן
קידר ,איצ'ה ממבוש .דקל התנסה שם ברישום ובציור בצבעי שמן ,ועבר מלימוד ציור
פיגורטיבי לציור מופשט .לאחר כמה שנים החליט דקל כי מיצה את הכיוון הזה ,וכי "ליאונרדו
דה וינצ'י החדש כבר לא אהיה( "...דקל ,ב -אלון מוזס  ,)4111ועזב את לימודי הציור.
בילדותו ,ובמהלך כל שנות נעוריו היה צבי דקל חבר בתנועת הנוער "השומר הצעיר" ,בה
נהיה למדריך .בתחילת מלחמת השחרור גוייס עם מכסת המדריכים לטיפול בתנועות הנוער,
ובהמשכה עבר לשרת במטה הפלמ"ח.
קיבוץ הראל
חברי הגרעין של צבי דקל בתנועה עלו בשלהי מלחמת השחרור ,בסוף  ,0120על גבעה
בשוליו של הכפר הנטוש בית-ג'יז ,במבואות המערביים של הרי יהודה ,והקימו עליה את
קיבוץ "השומר הצעיר" הראל .צבי דקל הצטרף אליהם .שם נשא לאשה את רעייתו חיה ,ושם
נולדה ביתו סמדר.
בתחילה חשב להביא בקיבוץ למימוש את האמן והיוצר שבו .הוא הביא איתו רעיון לעסוק
בנגרות – לבנות מודלים או תבניות לאלמנטים מיוחדים .הוא אף העביר בקיבוץ חוג קטן של
ציור .אלא שכבר בהתחלה הופנה לאהבה אחרת שלו – גידול צמחים .דקל ,שהביא עמו
מוניטין של טיפוח גינת הירק בבית הספר התיכון ,נשלח ,בראשית דרכו בקיבוץ ,לעבוד
בחקלאות ,ואף הגיע להישגים יפים – "היבול הכי גדול של תירס בתנועה הקיבוצית" (דקל,
ב -דרורי  .)4102על אף הצלחתו בחקלאות הוא העדיף להיות גנן .בקיבוץ נעתרו לו ,והוא
יצא לחצי שנה לקיבוץ שער העמקים ,להתנסות שם בעבודת גננות לצידו של הגנן הנערץ
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אביגדור" .למדתי לרצף שבילים ,תכנון שתילה ,גיזום – והייתי מאושר" (דקל ,ב -אלון מוזס
 .)4111הכשרתו בגינון לא הסתכמה בכך" :היה אירגון הגננים שהתחיל את צעדיו...ביקרתי
במשתלות ,היכרתי את אורן-ויינברג" (דקל ,ב -אלון מוזס .)4111

ציור של דני קרוון  :הצריף בהראל

צבי וביתו בחזית הצריף בהראל

דקל חזר לקיבוצו הראל ,התחיל לעבוד שם לסירוגין כגנן ,והחל לבנות את נוף הקיבוץ ,ללא
תוכניות מסודרות .לצורך זה הוא נעזר אז בעצותיו הטובות של אברהם קרוון ,שהיה בא
לבקר בקיבוץ את בנו דני קרוון .במקביל היה דקל נוסע בקביעות לאוניברסיטה בירושלים
להרצאותיו בבוטניקה של פרופסור מיכאל זוהרי.
בין  0143ל ,0141-מועד הפירוק של קיבוץ הראל ,שימש דקל כמזכיר הקיבוץ .הוא לא
הסתפק בזה – על רקע קיפוח היישובים החדשים שהוקמו סביב הראל ,הוא יזם היפרדות מן
המועצה האזורית ,ואת הקמתה של מועצה אזורית חדשה – "גיזו" (כיום חלק מן המועצה
האזורית "מטה יהודה") – בראשה עמד עד ל .0141-לקבוצת החברים בהראל היה אכן
"פרופיל גבוה" של מעורבות חברתית ופוליטית .הקבוצה נחשדה על ידי הנהגת התנועה של
מפ"ם ב"שמאלנות יתר" ,ועל רקע העימות האידיאולוגי החליטה ההנהגה על פירוק הקיבוץ
ועל פיזור הקבוצה המתמרדת .בני הקבוצה התפזרו איש איש לדרכו ,אך נשארו קשורים
ומגובשים כ"קבוצת הראל" עד היום .על הקבוצה נמנים המפיק ואיש התקשורת יעקב אגמון,
וחברו מילדות של צבי דקל – האמן דני קרוון.
ברזיל
דקל ידע שעליו לממש את אהבתו לנוף וללמוד אדריכלות נוף (או "אדריכלות גנים" ,כמו
שהיכירו אותה אז) .פירוק הקיבוץ יצר את ההזדמנות .צבי חזר לתל-אביב ,ותוך חיפוש הכיוון
עבד כגנן בעיריית תל-אביב .על הפרק עמדו לימודי אדריכלות נוף בלונדון ,אך אברהם קרוון
– אביו של חברו דני קרוון – שהתרשם מעבודותיו של האמן ואדריכל הנוף רוברטו בורלה-
מרקס בברזיל ,וראה בו אמן אוטודידקט כמוהו ,יעץ לצבי דקל ליסוע דווקא אל בורלה-מרקס
וללמוד ממנו את רזי המקצוע .הקונסול של ברזיל בתל-אביב אף סיפר לדקל כי בורלה-מרקס
אכן מלמד באוניברסיטה שם .צבי דקל החליט ,נסע לריו-דה-ז'ניירו ,והתקבל שם אצל בני
משפחה.

צבי דקל מתראיין בברזיל
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בברזיל הסתבר כי בורלה-מרקס איננו מלמד עוד .צבי נפגש איתו בסטודיו שלו ,והביא איתו
ציורים ,ואישור מעיריית תל-אביב שעבד בה כגנן .בורלה-מרקס התרשם מן הצעיר הנלהב
מישראל ,קיבל אותו לעבודה אצלו לניסיון ,ובמהרה הודיע לו כי הוא נשאר לעבוד לצידו.
משהוחלט כי הוא נשאר – הצטרפו אליו אשתו וביתו לברזיל .בסטודיו בריו-דה-ז'ניירו עבדו
אז עוד  00מתכננים מרחבי העולם .אדריכל צ'יליאני ליווה אותו ולימד אותו צעד-צעד את
עבודת המשרד .ב 3 024-השנים הבאות הוא השתלב היטב בעבודת הסטודיו ,ואף השתתף
במסעות בוטניים שערך הצוות ,לגילוי של צמחים חדשים ולהבאתם .בין בורלה-מרקס לבין
צבי דקל נוצר קשר הדוק ,ודקל אף היה ליד ימינו ביצירת אמנות .צבי דקל מונה לאחראי על
פרוייקטים .המשרד עבד על שורה של פרוייקטים גדולים בוונצואלה  ,ודקל התבקש,
כאחראי ,להצטרף שם לשלוחה של המשרד ,ולהתחייב להישאר שם לכמה שנים .דקל הבין
שזאת מבחינתו צומת דרכים – קריירה בדרום אמריקה או בישראל .צבי דקל החליט לחזור
לישראל.

תוכנית נטיעה שהכין דקל אצל בורלה-מרקס בברזיל .שמו מופיע בתחתית התוכנית

משרד
ב 0111-חזר צבי דקל לישראל ,מצוייד במטען הידע והניסיון שרכש במשרדו של בורלה-
מרקס .דקל עבר בחינה מקצועית אישית ,שהכינו עבורו בטכניון ובפקולטה לחקלאות
ברחובות ,התקבל כחבר באיגוד אדריכלי הנוף ,ואף שימש בהמשך כמזכירו.
צבי דקל ביקש להצטרף למשרד פעיל של אדריכלות נוף ,וחבר למשרדו של יוסף סגל ,שעבד
אז יחד עם אביו ,יחיאל סגל ,מבכירי אדריכלי הנוף בארץ .דקל התפעל שם מן התוכניות
שנהג אז יחיאל סגל לצייר במו ידיו (דקל ,ב -אלון מוזס  .)4111בהמשך הפך שם לשותף
מלא ,והמשרד קיבל את שמו "סגל-דקל".
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ב 0111 -נפרדו השניים ,ודקל פתח משרד תכנון משלו .שורה של פרויקטים תכנן אז
במסגרת המשרד ,כולל הפרויקטים לדוגמא שנבחרו לפירוט בהמשכה של עבודה זו.
פרויקטים שתכנן במסגרת זו זכו לחשיפה תקשורתית ניכרת ,וכמה מהם קיבלו אף אותות
הוקרה ופרסים מקצועיים.
ב 0104-חברו יוסף סגל וצבי דקל מחדש למשרד משותף ,ומשהצטרף אליהם אדריכל הנוף
אורי מילר שינה המשרד את שמו ל"תכנון נוף בע"מ" .המשרד היה לאחד משלושת
המשרדים הגדולים בארץ ,והעסיק מתכננים רבים .אני עצמי הועסקתי בו כמתכנן בין השנים
 0100ל .0114-משרד "תכנון נוף בע"מ" עסק בשלל פרוייקטים בכל קני-המידה ברחבי
הארץ .שלושת השותפים ,לצד דיונים משותפים ,ועזרה וייעוץ זה לזה ,נהגו לחלק ביניהם את
האחריות על הפרוייקטים ,כך שאת רובם ניתן היה "לשייך" לאחד מן השלושה .עבודות תכנון
רבות בהן עסק המשרד בתקופה זו זכו בסיקור תקשורתי ,ובהערכה מקצועית ,בהן כמה
עליהן הופקד צבי דקל ,כמו למשל הפארק הלאומי בתמנע ,מערכת השטחים הפתוחים בים
המלח הכוללת טיילות המציעות " מבטים אל הים ו'כיסים' מוגנים של הצללה" ( Helphand
 ,)2002ומערכת השטחים הפתוחים של שכונת פסגת-זאב בירושלים.
ב 0114-הצטרף למשרד אדריכל הנוף שלמה זאבי ,וזה הפך בהמשך לשותף .יוסף סגל
ואורי מילר פרשו מן המשרד בזה אחר זה .המשרד נשאר בשמו "תכנון נוף בע"מ"  ,עד
לאחר שנוצרה שותפות בינו לבין האדריכל יאיר אביגדור ,תחת השם "מנעד" .המשרד
במתכונתו החדשה ממשיך לעסוק בטווח רחב של פרויקטים נופיים ,ומתמחה בנוסף גם
בפרויקטים מתאריים .המשרד בגלגולו הנוכחי המשיך לעסוק בפרויקטים מושכי עניין ולזכות
בפרסים מקצועיים על תכנונם .אחד מהם שהיה באחריותו של צבי דקל ,ושזכה לעניין ציבורי
רב ולהוקרה הוא פרוייקט השיקום של גן העצמאות בתל-אביב .כאן נסגר מעגל :דקל זכה
להחזיר ליופיו ולחייו את הגן שתכנן במקור אברהם קרוון – אביו של חברו הטוב דני קרוון,
ומי שהיה לו בעצמו מדריך ומלווה בראשית צעדיו המקצועיים .ולא זו בלבד ,הוא עשה זאת
ברגישות ותוך נאמנות למקור" :הוא (צבי דקל) למד לעומקה את עבודתו של קרוון והבין את
הענווה הגלומה בה ,וכך מעשיו התרכזו בחשיפה המחודשת של האיכויות הבלתי רגילות
שהיו בגן הזה והועבו במשך הזמן" (הירשפלד .)4101
ג .מקורות השראה והשפעה
צבי דקל מציין לטובה שורה של דמויות שהשפיעו על יו ופתחו לפניו צוהר לעולם של טבע
ושל יצירה .הוא מזכיר את המורה לאמנות בסוף בית הספר היסודי ,שזיהתה את הכישרון
שלו ,וששלחה אותו לסטודיו של אבני ,ואת המורה "הנהדרת" לבוטניקה בגימנסיה,
שהפקידה אותו על גינת הירק ,ושקרבה אותו אליה ואל הטבע .הוא מזכיר את פרופסור
מיכאל זוהרי מן האוניברסיטה העברית בירושלים ,שאת הרצאותיו בבוטניקה אהב לשמוע,
ואת הגנן המיתולוגי אביגדור מקיבוץ שער העמקים – "..הגנן ,דמות גנן של ממש!" (דקל ,ב-
אלון מוזס  – )4111אצלו השתלם באמנות הקמת הגן והטיפול בו.
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שני אנשים מתבלטים מעל האחרים ,והם שהתוו לו את הכיוון להתפתחותו המקצועית.
הראשון שבהם הוא אברהם ("אייבי") קרוון .אברהם קרוון" ,איש הגנים" ,גנן בנשמתו
ואוטודידקט ,אחראי לרבים מגניה של תל-אביב .עם הגיעו לעיר כאיש צעיר ,הוא התקבל
לעבודה כגנן ב"מחלקת הנטיעות" של תל-אביב (כך נקראה מחלקת הגנים בתחילתה).
לאחר זמן התמנה בה לגנן ראשי ,ובהמשך ,עוד לפני קום המדינה ,מונה לראש המחלקה.
גנים רבים הקים קרוון כמעט במו ידיו ,ללא תוכניות מדוייקות ,ותוך התוויית קווים בשטח.
קרוון ליווה את הביצוע שלהם ,וקבע באתרים עצמם את הנחת הסלעים ואת מיקום הצמחים.
אריאל הירשפלד ,במאמר על גן העצמאות ,רואה בתוצאת עבודתו של קרוון "מלאכת
מחשבת של שילוב בין חומרי בניה ,אדמה ,צומח ותנועה" (הירשפלד  .)4101צבי דקל ,חברו
הטוב של דני בנו ,התאהב דרכו של אברהם קרוון בצמחיה ובנוף .הוא ליווה איש הגנים
הכישרוני בעבודתו ,ונכח בבנייתם של גני תל-אביב .ממנו למד את העבודה עם הסלע ,עם
האדמה ועם הצמחיה .מאוחר יותר ,תרם אברהם קרוון לגנן הצעיר של הראל מנסיונו ,עת
ביקר בקיבוץ ,והיה הרוח היוזמת מאחורי בחירתו של דקל ליסוע להשתלם אצל בורלה-
מרקס בברזיל.

רוברטו בורלה-מרקס

אברהם קרוון

השני שהתווה את דרכו של צבי דקל היה ,אכן ,רוברטו בורלה-מרקס ,בכיר אדריכלי הנוף של
ברזיל .רוברטו בורלה-מקרס היה איש הצמחיה ,אמן בנשמתו ואמן יוצר ,ואספן נלהב של
אמנות ילידית של אמריקה הלטינית (הדרומית והמרכזית) .החווה (" )"sitioשבנה לעצמו
היתה מימוש של שלוש אהבותיו הגדולות :היא היתה מרכז של איקלום ושל שימוש בצמחיה
טרופית שופעת ,בה יצר את האמנות שלו ,ובה ריכז את אוסף האמנות העשיר שלו.
גם עבודתו כאדריכל נוף היתה שילוב של מעשה אמנות ,של שימוש ייחודי בצמחיה ,ושל
מחוות לאמנויות ולסגנונות מקומיים .הוא יצר סגנון אדריכלי משלו ,שאפשר לכנותו אולי
"מודרניזם טרופי" – חדשני ונועז ,אבל שלא כמודרניזם האירופי ,גם רומנטי ומחובר לעבר
ולמסורות עממיות ,וכזה שאיננו נצמד לפונקציונליזם מחמיר.
במפגש בין בורלה-מרקס לצבי דקל נוצר חיבור מיידי של תחומי עניין ואהבה משותפים .ניתן
לציין שלושה דברים ש"לקח" עמו דקל מעבודתם המשותפת:
הראשון שבהם הוא השימוש הרגיש והיצירתי בצמחיה .בורלה-מרקס היה אמן השימוש
היוצא מן הכלל בצמחייה ,תוך הבלטת האיכויות העצמיות של כל צמח והפיסוליות שבו.
בחלק מעבודותיו הוא יצר ,אכן ,קומפוזיציות מורכבות ומגוונות (אותן כינה "ערבסקות" ,
 ,)Treib 1993המבליטות את אופיים של הצמחים ,ומייצרות ניגודים מרהיבים .בורלה-מרקס
בלט גם בהקבצה של עצים מאותו המין לקבוצות מגובשות ,ובעיקר התפרסם בכתמים
הגדולים של צמחיה מאותו המין ,כתמים צבעוניים לעיתים ,איתם צייר קווים בעלי תנופה
בנוף ,קווים בצורות חופשיות דמויות ציור .שהקנו לו את הכינוי "צייר בצמחים" (.)Treib 1993
את הקבצת העצים לא המציא בורלה-מרקס ,והיא היתה פרקטיקה מוכרת בתכנון נוף
מודרני ,ואף בסגנונות מוקדמים יותר (בצורה פורמלית) ,אבל כתמי הצבע של הצמחיה
רשומים ,ללא ספק ,על שמו ...את היכולות האלו הביא איתו צבי דקל כשחזר לעבוד בארץ –
את השימוש הרגיש והפיסולי לעיתים בצמחים ואת כתמי הצמחיה הגדולים בנוף .במעבר
מברזיל לישראל הוא היה צריך ,אמנם ,להחליף לגמרי את אופי הצמחיה ,ולעבור מ"פאלטה"
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הקבצת עצים של בורלה-מרקס

קבוצה גדולה של עצים מאותו המין – צאלונים בפארק וולפסון

קומפוזיציות מורכבות המבליטות את איכות הצמחים – בורלה-מרקס

עשירה וצבעונית לזו המקומית ,הצנועה יותר .גם את אופן השימוש בעצים הביא דקל,
כשהשתמש בקבוצות מגובשות ,גדולות או קטנות ,של עצים מאותו המין.
לצבי דקל היתה משיכה לאמנות עוד לפני נסיעתו לברזיל .העבודה המשותפת עם בורלה-
מרקס חיזקה אצלו את הקשר שבין אדריכלות לאמנות ,והוא שאף לשלב אמנות בתכנוניו גם
בארץ .הרחבה על כך תבוא בהמשך.

קווים אלכסוניים

הצורות של בורלה-מרקס  :קווים מעוגלים

הדבר השלישי ש"לקח" איתו דקל מן העבודה עם בורלה-מרקס הוא הסגנון ,או הקו העיצובי.
בורלה-מרקס תכנן בצורות גיאומטריות ברורות :קווים אורתוגונאליים ,קווים אלכסוניים ,קווים
מעוגלים או עיגולים נקיים .במרבית עבודותיו שמר על עקביות בבחירת השפה העיצובית,
והשתמש רק באחת מן האפשרויות .בפרויקטים נרחבים ומורכבים בחר שפה עיצובית
דומיננטית ,ושילב קטעים מיוחדים בשפה עיצובית שונה .כך ,למשל ,פארק פלמנגו בריו-דה-
ז'ניירו ,המעוצב בתנופה בקווים מעוגלים ובקשתות נמשכות ,ובו משולבים קטעים של עיצוב
אורתוגונאלי – כמו מול המוזיאון לאמנות .בשטחים מרוצפים בעבודותיו הוא שילב דגמי
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ריצוף דמויי ציור ,המכילים מוטיבים מסורתיים ואתניים .המפורסמת בתחום זה היא הטיילת
של קופקבנה בריו-דה ז'ניירו .העבירו עליו ביקורת כי לא ניסה כלל לגזור צורות מן
הטופוגרפיה ,וכי הצורות שיצר עלו רק לעיתים רחוקות בקנה אחד עם פני השטח הטבעיים
( .)Treib 1993ואמנם –מרבית עבודותיו של בורלה-מרקס היו ,ממש כציור ,בעיקרן ,דו-
ממדיות .הצמחיה היא שהשלימה בהן את האלמנט התלת-מימדי.
שפה עיצובית מיוחדת משלו היא זאת שאני מכנה "שנות ה ."01-ניתן לתאר אותה כך :קווים
אלכסוניים ,בלתי מקבילים ,המתחברים בפינות מעוגלות ,באופן הנראה חופשי ונטול חוקיות
(רק לכאורה) .אינני סבור שבורלה-מרקס המציא את השפה הזאת ,שכן זו הופיעה כבר קודם
לכן באמנות ,למשל בעבודות של ז'ן ארפ ( ,)Treib 1993 , Jean Arpאבל הוא זה שאימץ
אותה והפליא להשתמש בה בעיצוב נופי .צבי דקל הרבה להשתמש בשפה העיצובית הזאת,
"שנות ה ,"01-וזו חילחלה מטה למתכננים נוספים שעבדו אצלו ואיתו .השפה המיוחדת
והיפה הזאת מופיעה גם בעבודות של יהלום-צור משנות ה 11וה ,01-ומעניין להתחקות אחר
מקורותיה אצלם.
צורות של ז'ן ארפ

קווי "שנות ה "01-בעבודות של בורלה-מרקס

צבי דקל מעיד בעניין השפה העיצובית כי "כתב היד די ברור(... .ו) כתב היד נשאר" (דקל,
ב -אלון מוזס  .)4111דקל אכן המשיך את "כתב היד" הזה בתוכניותיו בארץ .בתוכניותיו
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דוגמת הריצוף בקופקבנה  :מוטיבים אתניים וקווי "שנות ה"01-

קווי "שנות ה : "01-פאטיו בגבעת רם .יהלום-צור .שביל הדילוג מבטון מעל למים בבריכה בפארק וולפסון .תכנון נוף בע"מ

ובאלו של בורלה-מרקס מופיעים מוטיבים דומים .תוכנית הגן המרכזי שהכין דקל לרובע
אבישור בערד ( )0111כוללת סדרה של עיגולים ,המזכירים מאד את אלה המופיעים
בתוכנית שהכין בורלה-מרקס לכיכר פרו בבואנס-איירס ,ארגנטינה (Montero ( )0104
 .)2001אין כאן העתקה ,שהרי התוכנית של בורלה-מרקס מאוחרת מזו של דקל ,ושתי
התוכניות הוכנו כששני האדריכלים עבדו כבר בנפרד .ניתן לראות בכך דוגמה לשאיבה של
שניהם ממקור משותף – אותו "כתב היד".
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מקור משותף  :כיכר פרו (למעלה) והגן באבישור (למטה)

ד .מאפיינים סגנוניים
קו ישיר מחבר בין סגנונו של צבי דקל לבין זה של בורלה-מרקס .צבי דקל מרבה להשתמש
באלמנטים גיאומטריים מובהקים בתוכניותיו .השפה נעה מעיגולים ומקווים מעוגלים ,לקווים
ישרים אלכסוניים ,למשושים ולשאר מצולעים ,ומהם לקווי "שנות ה ."01-בכל אחת מן
העבודות ישנה בחירה עקבית באחת מן השפות העיצוביות האלו ,והתמונה המתקבלת עזה
והרמונית .ברובע אבישור בערד ,בו העמדת כל הבניינים היא אורתוגונאלית (אדריכלים דויד
בסט ואדם איל) ,שבר דקל את האורתוגונאליות כשעיצב את קווי הפיתוח בין הבניינים .על
מנת לייחד את החללים השונים ,וליצור עניין בין בתי השיכון האחידים ,הוא קבע לכל חלל
שפה עיצובית משלו :אלכסונים ,משושים או עיגולים .גם הקירות התומכים המלווים את בתי
השיכון הארוכים בקווים אורתוגונאליים ,מקבלים שם קיטום פינות ביחידות אלכסוניות,
ופניהם העליונים מקבלים גם הם אלכסונים כשהם מלווים מהלכי מדרגות.

רובע אבישור :

וקווים אלכסוניים בריצוף

העמדת בניינים אורתוגונאלית
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רובע אבישור :

קירות ב"אבן ערד" .אלכסון מלווה מהלך מדרגות

משושים

פיסול בבטון

פינות קטומות ביחידות בטון אלכסוניות .הריצוף אינו שייך..

בכלל אפשר לזהות אצלו פיסול באלמנטי הפיתוח .אלה אינם אך פונקציונליים ,אלא מעוצבים
בקווים גיאומטריים מובהקים היוצרים מערכת מפוסלת .הקו בין עיצוב לאמנות מטושטש כך
בעבודותיו.
צבי דקל הוא אמן של שימוש בחומרים .בולט השימוש שלו באבן ,המותאם לכל מקום .כך,
בטיילת מצוק המכתש במצפה-רמון "הקיר לאורך שביל הטיילת...מזכיר קירות באזורים
צחיחים אחרים סביב הים התיכון" (.)Helphand 2002
דקל לוקח אחריות על יצירת ה"כורכרית"" :את הכורכרית אני המצאתי" .הוא חיפש דרך
להשתמש בכורכר ,תוך התגברות על מגבלותיו – המצאי המוגבל ,והפריכות .יחד עם המבצע
שרגא הרפז ,איתו הרבה לעבוד ,הוא ערך כמה נסיונות לטיח ולאלמנט לריצוף על בסיס
כורכר טבעי ,עד שהגיעו לתוצאה משביעת רצון" :החומר נשם בשטח .קיבל פטינה" (דקל ,ב-
דרורי  .)4102עם ההגעה לתוצאה הרצויה – נוצר הקשר עם החברה המייצרת את המוצרים.
במיוחד הוא מרגיש נוח עם הבטון ,בו הוא רואה ביטוי של מודרניות..." :המודרניות כבר
היתה לי באצבעות .הרגשתי שבטון זה הדבר הנכון" (דקל ,ב -דרורי .)4102
בכל אחד משלושת הפרויקטים ,השונים כל כך זה מזה ,והמוצגים בהמשך לדוגמא ,עשה
דקל שימוש בבטון .בשמורת נחל עיון בנה מדרגות גישה מבטון ,ללא חשש שהוא מפר בכך
את ה"טבעיות" של המקום ,ובתל דן היציע יצירת מפלונים קטנים בתעלות המים בעזרת
קירונים "מבטון ,שלא רואים אותו כמעט!" .אלה קוממו עליו את מזמיני העבודה ,שראו בעיני
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רוחם ,מטבע הדברים ,קירונים מאבן (דקל ,ב -דרורי  .)4102רובע אבישור בערד מלא,
כאמור ,בקירות בטון מפוסלים ,ההופכים אותו לפיסול סביבתי מתמשך .פארק וולפסון בתל-
אביב מצטיין אף הוא בעיצוב בפרטי בטון מיוחדים – כמה קירות (בכניסות בלבד) ,מדרגות
מעוצבות ,שבילים יצוקים בבטון ושביל דילוג מעוצב בתוך בריכת המים.

עיצוב בבטון בפארק וולפסון .כניסות מעוצבות (למעלה ומימין)

ושביל דילוג מעל למים בבריכה

ה .מודרניזם
צבי דקל מגדיר עצמו כמודרני ותופש את עבודתו כביטוי של מודרניזם .על מנת לתאר את
היסודות המודרניסטיים בעבודתו של דקל – ראוי לבדוק מהו מודרניזם ומה היא אדריכלות
נוף מודרניסטית.
אם המודרניות היא התאמה לתנאי התקופה העכשווית ולחדשנות שהיא מביאה איתה ,הרי
שמודרניזם הוא אימוץ מכוון ומודע של המודרניות .הגישה המודרניסטית באדריכלות הנוף
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מבוססת על האמונה כי אדריכלות הנוף ,כשאר האמנויות ,צריכה להתפתח בהתאמה עם
התנאים החברתיים והטכנולוגיים של החיים העכשוויים .אלא שאדריכלות הנוף התמקמה
תמיד מאחורי האמנויות האחרות באימוץ רעיונות חדשים ,ודשדשה זמן רב בהגדרת
המודרניזם שלה ( .)Treib 1993מרק טרייב מתאר את שלבי התפתחות התפישות
המודרניסטיות בתכנון של גנים ובאדריכלות הנוף ,החל באוונגארד ובקוביזם של שנות ה41-
למאה הקודמת באירופה ,דרך צמיחתם של אדריכלים מתווי-דרך בארצות-הברית ובבריטניה
בשנות ה ,31-בשנות ה 21-ובשנות ה 41-למאה ,ועד לכיוונים המסתמנים בתקופתנו.
המניפסט של AIAJM
ב ,0130-בקונגרס שנערך בפריס ,נוסדה ההתאחדות Association – AIAJM
 .Internatinale des Architectes de Jardins Modernistesבמועד זה היא התוותה את
מטרותיה ,וניסחה מניפסט בן  0נקודות עבור מודרניות בנוף ( A Manifesto for
: )Imbert 2007( )Landscape Modernity
.0
.4
.3
.2
.4
.1
.0

אדריכלות גנים איננה "אמנות יפה" ,אלא ענף של האדריכלות ,המחובר בקשר בל-
ינתק לבעיות של דיור ושל אורבניזם.
תכנון של גנים רציונליים חייב ללהיות בהתאם לעיקרון של "הפונקציה מכתיבה את
הצורה" .החיפוש אחר אסתטיקה ,ואחר "צורה טהורה" יוביל להרמוניה ולשיווי-
משקל.
חיקוי שפל-רוח של הטבע סותר תכנון גנים .התכנון צריך להביע כבוד לטבע.
גיאומטריה היא אמנם הבסיס לתכנון גנים ,.אלא שאל לה להכתיב את הקומפוזיציה.
זו צריכה להתאים את עצמה לתנאים ולאתר .א-סימטריה היא הגיאומטריה הראויה
ביותר.
לתכנון אסור להתנתק מן המכלול ,והוא צריך להתייחס אל האתר.
מבנה פשוט ,ואופני הבעה מדוייקים חיוניים להשגת עבודה הרמונית.
יש רצון להתחבר מחדש ליצירה טהורה (ההדגשה במקור) ,המחוברת באופן
אינטימי לידע הייחודי ולניסיון של המתכנן .כל חיקוי או תרגום של סגנונות ישנים –
נדחה בזאת .רק יצירה טהורה תוביל לסגנון החדש ,הנדרש על ידי התקופה
החדשה.

אף שהנקודות האלו מנוסחות בצורה כללית ,ובכמה מהן כמעט בסיסמאות ,ואף שלא ניתנים
הסברים ונימוקים לקביעות שבהן – יש בהן לראשונה התוויית דרך ברורה (ומחייבת) לכל מי
שמחשיב עצמו למודרניסט.
אקסיומות עבור נוף מודרני
מרק טרייב קיבץ עבודות וכתבים של דמויות משפיעות באדריכלות נוף ,ובעיקר של אדריכל
הנוף האמריקני גארט אקבו ( ,)Garrett Eckboוגיבש מהן  1אקסיומות "לתכנון נוף מודרני
אמריקני" (:)Treib 1993
 .0דחייה של הסגנונות ההיסטוריים .על הביטוי הנופי להיגזר ,במקום אלה ,מגישה
שכלתנית לתנאים הנוצרים על ידי חברה תעשייתית ,על ידי האתר ,ועל ידי
הפרוגרמה.
אקסיומה זו דומה לנקודה  0במניפסט ,וחופפת חלקית גם את נקודות  2ו.4-
 .4התמקדות בחלל ולא בדגם .תכנון צריך להיות תלת-ממדי.
כאן ראוי להזכיר את הביקורת של טרייב על עבודותיו "הציוריות" ,הדו-ממדיות ,של
רוברטו בורלה-מרקס.
 .3נופים הם עבור אנשים .הגם שהם מיועדים למטרות שונות ,הנופים מתוכננים כחללי
חוץ לשימוש אנושי.
כאן יש הרחבה לגישה ,שהחלה בסוף המאה ה ,01-של פתיחת גנים ופארקים עבור
הציבור הרחב ולמען בריאותו.
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 .2הרס של הציר .הנוף המודרני הוא רב-פנים ורב-כיוונים .עם הסרת הציר האחד –
הפרספקטיבה נפתחת .הוא מצטט בעניין זה את אמירתו של אדריכל הנוף גיימס רוז
(" :)James Roseעל ידי בחירת ציר אחד או שניים מנקודת מבט – אנחנו מאבדים
אפשרויות לאין סוף" .כלל זה הוא החיבור הברור ביותר עם אדריכלות ,ועם אמנות
הציור .הקוביזם הציג עולם בו המציאות מוצגת בו-זמנית מבעד לכמה מבטים – כפי
שאנשים חושבים ,ולא כפי שהם רואים.
כלל זה משיק לנקודה  2במניפסט ,בדבר ההעדפה של הא-סימטריה.
כאן המקום לציין שבישראל ,בה אין מורשת של תכנון פורמלי וצירי ,לא באדריכלות,
ולא באדריכלות נוף ,תוכננו ,דווקא בתקופות של שיא המודרניזם ,אתרים
מונומנטאליים ציריים ,דוגמת משכן הכנסת ורחבת הכנסת בירושלים ,אולי כפיצוי על
החסך ההיסטורי .מאוחר יותר ,מסוף שנות ה 01-של המאה הקודמת ,נפרץ כאן
לחלוטין הכלל הזה ,ואתרים מתוכננים התחרו ביניהם בצירים ישרים ,או אלכסוניים,
לצורך ושלא לצורך ,ולפעמים כגחמה בלבד ,לפי הרוח הפוסט-מודרניסטית שנשבה
כאן.
 .4שימוש בצמחים בזכות האיכויות האינדיווידואליות שלהם ,בזכות התכונות הבוטניות
ובזכות הפיסוליות שלהם.
כאן מפרט טרייב שלל גישות ,לעיתים מנוגדות ,ו-ויכוחים שנערכו בנושא זה של
האופן הראוי לשימוש בצמחיה באדריכלות הנוף המודרנית .הוא מציג שני אספקטים
בבחירת צמחים ובאופן השימוש בהם ,שנגדם יצאו כמה אדריכלים מובילים:
האחד – הבחירה לפי תכונות אגרונומיות ,בעוד שהיא צריכה להיעשות על פי
התכונות הצורניות והמבניות.
השני – השימוש במאסות אחידות ,האופייני דווקא לגנים פורמליים ,ולגני נוף
אנגליים ,נציגיהן של המסורות הישנות ,בעוד שיש להביא לידי ביטוי כל צמח במבנהו
העצמאי.
כאן הוא מזכיר לטובה שני מתכננים לא אמריקניים שהפליאו להשתמש בצמחיה –
איסמו נוגוצ'י ( ,)Isamu Noguchiשהשתמש בעבודותיו בקבוצות של צמחים
פיסוליים דוגמת דגניים ,ורוברטו בורלה-מרקס ,שנודע דווקא בזכות כתמי הצבע
הנרחבים שצייר בנוף ,בניגוד מוחלט לדעתם של אותם אדריכלים אמריקניים
מובילים .טרייב מנסה להקהות את עוקץ הסתירה ,ומספר כי הערוגות הנרחבות
בעבודותיו של בורלה-מרקס ,אמנם נראות אחידות מרחוק ,אך מקרוב באה לידי
ביטוי המורכבות שבהן .הוא מצטט בעניין העיצוב בצמחיה את בורלה-מרקס עצמו
שאמר" :גן הוא הרכבה של כוונות אסתטיות ופלסטיות" וכן" :עבור האמן הצמח איננו
רק צמח :נדיר ,בלתי-רגיל ,פשוט ,או בסכנת היעלמות – אלא הוא גם צבע ,צורה,
נפח ,או קומפוזיציה בפני עצמו .הצמח הוא הצבע עבור התמונה הדו-ממדית שאני
מצייר באטלייה שלי ,הוא הפסל או הקומפוזיציה בגן".

ציור כתמי צבע בצמחיה – בורלה-מרקס
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קביעות שכולם יכלו להסכים עליהן בנושא הצמחיה היו ,כי הצמחים הם חלק מן
התמונה השלמה של הנוף ,כי לצמחיה יש ערך בפני עצמה בעיצוב הנוף המודרני,
וכי השילוב הוא העיקר.
 .1שילוב של הבית והגן ,ולא "בית תחילה ,ואז הגן".
כאן מצטרף טרייב לגישה של אדריכלי בניין מודרניים ,שדגלו ,ואף יישמו בפועל,
אינטגרציה של פנים ושל חוץ.
בחינת עבודותיו של צבי דקל לאורך השנים מעלה קו מתמשך ומתפתח של ביטוי מודרניסטי
ברור:






חיפוש אחר אסתטיקה חדשה ועכשווית ,בהתאמה לנקודה  4ולאקסיומה  .0החיפוש
הזה כולל שימוש בגיאומטריות שונות ,בהן בשפה הייחודית של "שנות ה,"01-
בקומפוזיציות בשיווי-משקל חדש ,ובחומרים המייצגים את התקופה דוגמת הבטון.
יצירה תלת-ממדית ,בהתאמה לאקסיומה  ,4תוך עיצוב של חללים גנניים ,עיצוב
טופוגרפי ,ושימוש פיסולי באלמנטים תלת-ממדיים כקירות בטון – כל אלה באים לידי
ביטוי ,למשל ,בפארק וולפסון.
הימנעות מצירים ומפורמליות ,בהתאמה לנקודה  2ולאקסיומות  0ו .2-אפילו הציר
הראשי של רובע אבישור בערד עונה על כך .השביל הצירי הרחב ,החוצה את הרובע
לכל אורכו ,כחלק מתוכנית הבינוי ,הוא אמנם אורתוגונאלי ,אך איננו ישר .הציר זז
ימינה ושמאלה ,ומשנה את רוחבו ,ואם אין כאן "הרס" של הציר – שבירה שלו יש גם
יש .ועוד – הציר איננו מוליך אל אלמנט מוקדי אבסולוטי בקצהו ,אלא מוליך בין
מוסדות ,רחבות ,וגנים ,הנשענים עליו באופן "שוויוני" מצידיו.
פשטות ואיפוק ,בהתאמה לנקודה  .1שימוש בקווים נקיים ,והימנעות מגודש ומעומס
צורני .שימוש מינימליסטי בצמחיה" :קבוצת עצים אחת יכולה לעשות כל מה שצריך"
(דקל ,ב -דרורי  .)4102שימוש בחומרים בסיסיים ,ההולמים את אופי המקום
והתקופה בישראל ,בהם בטון וגרנוליט ,שלמרות מראם הצנוע – מחייבים מיומנות
רבה בביצוע.
על רקע אתרים עכשוויים ,הגדושים בשלל אלמנטים ,והמנקרים עיניים בפרטים
מצועצעים ובחומרים כמו-יוקרתיים – ראויה יכולת זו להערכה מיוחדת.

חומרים בסיסיים  :בטון גרנוליט וחלוקים .הגן המרכזי ברובע אבישור.






כיום

פונקציונליות" .הפונקציה מכתיבה את הצורה"  -בהתאמה לנקודה .4
הנוף מונגש לאנשים ,בהתאמה לנקודה  0ולאקסיומה  .3האתרים שתכנן אינם
תפאורה .כולם ,על הגיוון הרב שבהם :שכונות מגורים בערים ובקיבוצים ,גנים
ופארקים ,טיילות ,שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים – כולם נועדו לשימוש האנשים
ולהנאתם.
אינטגרציה עם הבנוי ,בהתאמה לנקודה  4ולאקסיומה  .1דקל עבד בשיתוף פעולה
הדוק עם מתכנני ערים ועם אדריכלים ,ויצר איתם יצירה משותפת .הוא יצר שילוב גם
עם אמנות – ועל כך בפרק הבא.
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איפוק והשתלבות עם הבינוי באבישור

לשימוש האנשים ולהנאתם  :גן העצמאות




מתקני משחק מפוסלים ברובע אבישור

בכל אתר יש התאמה מחודשת לנוף ,לטבע ,לחומרים ולאופי המקום ,בהתאמה
לנקודה  4ולאקסיומה  .0העבודות אינן שכפול .כל אחת מהן נובעת מחשיבה
מחודשת וכמענה לתנאים הספציפיים.
הערכה גדולה לטבע ,בהתאמה לנקודה  .3הרחבה על כך – בפרק הבא.

לצמחים נוכחות משלהם .פארק וולפסון
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גם לעצים ביטוי פיסולי  :קבוצות שיטים באתר אנדרטת הנגב .צילמה :נורית חרמון



הצמחיה היא רכיב בעל ערך ,בהתאמה לאקסיומה  .4לצמחים יש נוכחות משלהם,
ולעיתים גם ביטוי פיסולי .על מקום העצים במדבר הוא אמר" :הרושם של כמה עצים
בודדים בנוף .הם מתפקדים כ ,Landmark-מציינים עונות ,מעצבים את החלל,
מספקים צל" (.)Helphand 2002

ו .השקפת עולם
עבודותיו של צבי דקל קריאות ,וניתן לזהות בהן את הכוונות התכנוניות ואת הכיוון העיצובי.
בראיונות ובשיחות שנערכו איתו ,הוא פורש ,עם זאת ,באורח רחב יותר ,את השקפת העולם
הניצבת בבסיס עבודתו .את עמדותיו ואת אמירותיו בנושאים המעסיקים אותו ,סביב עבודת
התכנון ,מעניין לעמת עם דעות ועם אמירות של אנשי מקצוע ,ואדריכלי נוף מובילים נוספים
בני התקופה .אין כוונתה של ההקבלה הזאת להעיד על אחידות מחשבתית ,נהפוך הוא –
היא עשויה להצביע על ניואנסים בגישה ובהתייחסות כלפי נושאים דומים ומשותפים
המעסיקים את המתכננים .להלן כמה מאלה.
"דיאלוג עם הנוף"
"הנוף הפתוח הוא נטייתי הראשונית .מרתק אותי לקיים איתו דיאלוג :להיות מושפע
ולהשפיע ,לגעת בו ולהיזהר ,לצמוח ממנו...צריך להתמזג עם הנוף הפתוח מסביב ,אפילו
בגוונים ".הדיאלוג מתחיל בהקשבה" :תשמע מה שהנוף מדבר איתך .תקשיב למוסיקה של
השטח .תטמיע בעצמך ואז תיצור"(דקל ,ב -דרורי .)4102
קנת הלפנד קובע כי "יחסי הגומלין בין אדם למקום מתגלמים ביצירת הנוף ... .הנוף הוא
היצירה ,התיעוד ובית הקיבול של הדיאלוג בין האדם לבין סביבתו הפיזית( "..הלפנד .)0111
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מרדכי עומר מרחיב בעניין ומצטט את C. W. Moore, W. J. T. Mitchell, W. Turnbull Jr.
בספרם" : The Poetics of Gardens :נופים טבעיים עדיין אינם גנים; גנים נוצרים אך ורק
באמצעות ברירה וצירוף של יסודותיהם וחומריהם .צירוף פירושו תיאום של שיווי-המשקל
והמתחים בין ין ויאנג – מים והרים ,סדר אנושי והטאו של הטבע ,שמש וצל ,משב רוח
והרגיעה שאחריו ,קול ודממה – ליצירת יחסים חדשים הנושאים משמעות עבורנו" (עומר
.)4101
הלפנד משלים ואומר גם הוא" :הנוף מדבר ובידנו הבחירה אם להאזין ולשמוע את קולו ואם
לאו" (הלפנד  ,)0111וכך הוא מתאר את תוצאת ה"קשב" הזה של צבי דקל ושל יוסף סגל
בעין-חמד" :המתכננים פעלו כפסלים ,המגלפים את פני הקרקע" ויצרו נוף שהוא
"אינטגרציה ולא כפייה" (.)Helphand 2002
"יראת כבוד בפני הטבע"
"...שימוש נבון בחומרים שהטבע מכתיב .יראת כבוד בפני הטבע ,כלפי העץ הקיים .העץ הוא
מקודש( "...דקל ,ב -דרורי .)4102
גם אדריכל הנוף גדעון שריג מציע זהירות וכבוד לטבע..." :צריך להיזהר לא לעשות יותר
מדי ,לא לפגוע בטבע באופן שאינו ניתן לשיקום ,לא לגרום לנזק בלתי הפיך" (רב-שיח
.)0111
ומסכם קנת הלפנד" :עבור אדריכלי הנוף הטבע הוא תפאורה ומהות .הוא החומר של
אמונתנו :הוא הפאלטה של אדמה ,סלעים ,מים וצמחיה .אמנות העיצוב היא הבנת
המאפיינים והאיכויות של חומרים טבעיים אלה ,והתאמתם המיומנת לתצוגה ולשימוש"
(הלפנד .)0111
"אני רוצה להשתלב ,אבל גם לומר את האמירה שלי"
צבי דקל דוגל באיפוק" :קודם כל ריסון .להתערב בריסון ,או להיות מרוסן כשמתערבים"
בחלק מן המקרים "אם אתה לא חייב להתערב – אל תתערב" אבל לעיתים "מותר להתערב,
אפילו רצוי" .במקרים כאלה "אני רוצה לתת עוד סימן משלי – כדי להדגיש עד כמה זה (הנוף
הפתוח) יפה ,להדגיש אותו .הפס שאני מוסיף אומר כמה הנוף הזה מיוחד" (דקל ,ב -דרורי
 .)4102כאן חשוב "הידע מתי לעשות הרבה והידע מתי לא לעשות דבר .ולפעמים נחוץ
להטביע חותם ברור כניגוד למדבר ,ממש כמו שנאות מדבר עושים ,או ממש כמו להתוות
כביש החוצה את הנוף" (דקל ,ב.)Helphand 2002 -
דקל מפריד בין העיר ,בה הוא "יוצר 'קלעים' ירוקים ,סוגר את הנוף בתוכם" ומפריד אותו
מהמולתה של זו ,תוך התערבות מאסיבית יותר ,לבין הנוף הטבעי ש"אני פתוח אליו והוא
פתוח אלי" ,שאיתו "מקיימים דו-שיח נכון ,יחד עם ההתערבות" (דקל ,ב -דרורי .)4102
הגיאוגרף מוטי קפלן קובע כי חשוב "היכן הרושם שלך על התוכנית ,היכן טבעת אתה את
חותמך שלך על המקום" (קפלן ,ב -ליסובסקי  .)4101גדעון שריד מעיד על שתי האפשרויות:
"אני תמיד נמצא בתפר שבין שימור הטבע לבין אדריכלות ובניה .במהלך עבודתי הייתי
מעורב במגוון שלם של התערבויות בטבע" והוא ממשיך ומפרט" :אני מתערב ומביים
ומכתיב חוויות נופיות ופעילות אנושית .אבל לפעמים אני לא נוגע בכלל ...אני סבור
שאדריכלות הנוף צריכה להביא בחשבון רמות של חוסר שליטה וחוסר התערבות" (אפרת
.)0111
תמר ברגר מתארת ,בעבודתם של אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור ,התערבות מוחלטת:
"נוף הקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב מטופל עד לשד עצמותיו ומסגיר רק באופן חלקי
מאד את עברו הגיאוגרפי והגיאולוגי ,את עברו בכלל' .הכל עשוי ומייצר טבע' " (ברגר
 .)4104ליפא יהלום עצמו מציג על כך חשיבה מחודשת" :אני שעשיתי כל כך הרבה ,חושב
היום שלפעמים קיום המצווה 'שב ואל תעשה' חשוב יותר מכל עשיה ...הלוא אני מתכנן גנים
ואני מתיימר ליצור נוף חדש ,וכשהיה צריך צל עשיתי צל ,וכשרצו דשא ,עשיתי דשא .אבל
היום אני חושב שלא צריך לשנות לגמרי את מה שקיים" (ליסובסקי ,דולב  .)4104והוא
מסכם" :ולבסוף אני מגיע לעיקר הדברים .חשוב מאד לא לשכוח ,בלהט העשייה ושאון
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הבולדוזרים את הערך הרב של קיום המצוות 'שב ואל תעשה' .בזכותן אולי ידעו בנינו ובני
בנינו אחרינו לא רק את גלי הים ,אלא גם את גבעות החול ,כאשר ידענו אותן אנחנו" (יהלום
 ,0100ב -רז .)0111
"המדבר כבש אותי"
"הנוף של ברזיל לא נשר מייד .עבר זמן עד שהשתחררתי מן הגעגועים אליו .המעבר מן
הצמחיה השופעת של ברזיל אל נופי המדבר היה הלם .לקח לי זמן להתרגל לפאלטה
המקומית של צמחיה ושל חומרים .קפצתי קפיצה הפוכה :התאהבתי במדבר .זה נוף
קדומים .הנוף שאני "מת עליו" .עם הגוונים שמשתנים בזריחה ובשקיעה ,עם חמוקים וגאיות,
עם שלושת העצים הבודדים בנוף הצחיח .העבודה במדבר היא בקווים עדינים ,כמו ציור
בנוף" (דקל ,ב-דרורי .)4102
אל שאר נופי הארץ ,הגליל למשל ,מרגיש דקל קשר רגשי פחות .הם אינם כמו המדבר,
ש"מרתק אותו ומקסים אותו".
ההלם של דקל בא מן הניגוד שבין הירק השופע של ברזיל ,איתו התרגל לעבוד ב3 024-
שנות שהותו שם לבין השממה הצחיחה שאליה חזר .אלא שזה איננו הלם שלילי :יש בו גם
התפעלות" .הקפיצה ההפוכה" איננה אלא התאהבות מחדש בנופים שהכיר.
את הדור הראשון של אדריכלי הגנים שהגיעו לארץ מאירופה פקד הלם שונה לחלוטין ,הלם
האכזבה הצורבת מן המראות הקרחים והצחיחים שחיכו להם כאן ,ואליהם לא היו כלל
מוכנים .להלם זה התלוו געגועים לנוף הירוק של ילדותם .ליפא יהלום מתוודה" :הנופים
שבהם אני מתהלך ועובד זה שנים בארץ זו ,הם נופים שלא ירשתי מאבי ...כשעזבתי את נוף
פריחת הלילך להחליפו בעץ האזדרכת של אבות ישורון באתי עד משבר" (ליסובסקי ,דולב
 ,)4104והוא מעיד גם על אחרים כמותו..." :ראשונים כבני אדם ,מעוטי ניסיון וידע ,שבויי
געגועים לנופים שנטשו תוך כמיהה לארץ החמה והיפה ,והם מסונוורים מהאור הקיצוני,
השמש הלוהטת וצמאים למים ולצל" (יהלום  ,0113ב -רז  .)0111רבים מאלה ,וליפא יהלום
בתוכם ,ניסו ,ביצירתם בארץ ,להביא אליה את הנופים הירוקים שאהבו.
לא כך היה אצל אותם שנולדו כאן ,או שהגיעו לכאן כילדים .אלה צמחו עם נופי הארץ ,עבורם
אלה נופי הילדות" .אני לא נצרבתי באכזבה" קובע צבי דקל ,ואומר גם גדעון שריג" :אני
גדלתי פה .לא היו לי געגועים או אכזבות .אני מקבל את חורשות הקק"ל ואת המדבר באותה
המידה .זה הנוף שלי" (רב-שיח .)0111
"מקומי הוא מה שאני רואה בסביבה"
"בכל העבודות שלי ,הרכב החומרים ,והדימוי שלהם ,צריכים לצמוח מן השטח ומאופי
הסביבה" (דקל ,ב -דרורי .)4102
"צריך לתת קדימות לצמח הישראלי"
"...יותר בעצים ופחות בשיחים .לא מספיק חידדתי את זה בעבודה שלי .הייתי צריך לתת
לזה ביטוי יותר חזק .יש מקומות שבהם זה יותר חשוב – דווקא בדרום .בשטחים מדבריים –
יותר השתדלתי .למשל בחי-רמון (במצפה-רמון) ,שם חיפשנו והבאנו את כל הצמחים מן
המדבר" (דקל ,ב -דרורי .)4102
הדגש אכן היה על העצים :בפארק וולפסון בתל-אביב ,ניצבו כמה עצי שקמה עתיקים בטרם
הפיתוח .בתכנון הפארק נוספו אל אלה עצים רבים חדשים ממין מקומי זה.
אדריכל הנוף ליפא יהלום מעמיק בנושא הבחירה בין צמחיה מקומית לבין זו המיובאת ,ומצד
אחד מתאר בביקורת..." :לא טיפחו נופים קיימים ,עצים וצמחים ששרדו פה...והם שארית
הפליטה ושרידים של הארץ הזאת .במקום זה חטפו ונטעו מכל הבא והמובא מבחוץ לטוב
ולרע ,מתוך רצון כן וחזק להרבות צל וירק ,ומהר ,ולגוון ,לגוון ככל האפשר ,למנוע 'נוף
משעמם'( "...יהלום  ,0113ב -רז  .)0111מן הצד השני הוא מעיד על עצמו ועל עבודתו כי
"מעולם לא הייתי חסיד שוטה של העיקרון שלפיו צריך להסתפק בצמחיה המעטה שנותרה
בארץ ...ולהשתמש רק בה .לדעתי ,נעשתה בארץ פעולה מבורכת של איקלום ואינטרודוקציה
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של צמחים .אולי לא תמיד השתמשנו בכל אחד מהם כראוי ,אך אני סבור שיש לברך על
מכלול הצמחיה שאוקלם במשך השנים" (יהלום  ,0114ב -רז .)0111
צבי דקל מסרב להיגרר לרגשנות בנושא זה .הוא עומד על כך כי הבחירה בעץ החרוב עבור
רובע אבישור בערד ,לא נבעה מסנטימנטים מקומיים ,אלא בגלל ש"אקלימית הוא נהדר.
מתאים לטיב הקרקע .יוצר כתם ירוק יוצא דופן" (דקל ,ב -דרורי .)4102

כתם ירוק יוצא דופן  :חרוב ברובע אבישור

לעץ מקום בתפישת החלל  :מכנף נאה בציר הגנני באופיו ברובע טללים

"אדריכל הנוף – הצמחיה היא חלק מן הפאלטה שלו ,כמו אצל צייר"
"הבחירה בצמחים היא מעבר לצד הפונקציונאלי .החלק הפונקציונאלי – הוא בסיסי .חשוב
הרכב הצבעים ,העלים ,החלוקה לכתמים .כבר בתוכנית הרעיונית חלק מן הקומפוזיציה
נמצא 'מאחור' בראש ,והקומפוזיציה הזאת תבוא בהמשך לביטוי בבחירת הצמחים עצמם...
צריך שיהיה לך החוש לזה".
העץ הוא הכי חשוב" .יש לעץ מקום גם בתפישת החלל .לאלמנט הורטיקלי .להדגשת החלל.
קבוצת עצים מדגישה את החלל הגדול שסביבה ,אחרת הוא 'בורח'( "...דקל ,ב -דרורי
.)4102
"אדריכל הנוף הוא אמן"
" – אמן שהפאלטה שלו :אדמה ,טופוגרפיה ,צמחיה" .על עצמו הוא מעיד" :אין אצלי תכנון.
יש אצלי יצירה .אני כצייר...בעבודות – קודם כל התרשמתי מן הגוון הכללי" ו בכלל" ,אין גבול
חד בין אדריכלות הנוף לבין אמנות" (דקל ,ב -דרורי .)4102
צבי דקל הוא אמן בהכרתו ,שאמצעי היצירה שלו משתנים .בילדותו ובנעוריו צייר .אחר כך
חשב על נגרות .בבגרותו עבר ליצור בנוף .הזהות שלו כאמן היא המאפשרת לו חיבור אישי
עם האמנים איתם הוא עובד ,והזדהות עם יצירתם .כך נוצר הקשר ההדוק עם רוברטו
בורלה-מרקס ,וזה גם אחד ממרכיבי הקשר החם שלו עם ידידו מילדות – האמן דני קרוון.
הוא הרבה לעבוד עם אמנים – בהם דני קרוון ,ישראל הדני ועזרא אוריון” .חשוב לי לכלול
אמנות בפרויקטים ,ולתכנן את האתר תוך עבודה משותפת עם האמנים" (דקל ,ב -דרורי
 .)4102עבודות האמנות הופכות לחלק אינטגרלי מתמונת הנוף הנוצרת" :גבולות בין נוף
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צבי דקל ודני קרוון באתר גן המייסדים בחדרה

הפסל "עיר לבנה" של דני קרוון בפארק וולפסון

לפיסול מיטשטשים .האלמנטים הפיסוליים עולים מן האדמה" מתאר הלפנד את אתר
אנדרטת הנגב ,ועובר אל טיילת המצוק במצפה-רמון ,בה "במצפור המפוסל כנפיים של עוף,
ובפסלו של ישראל הדני – מעין מפרשים דוממים הלוכדים אור ורוח" (.)Helphand 2002
העבודה עם הקיבוצים
"מעבר לקשר הרעיוני והחברתי – היה לי יחס מיוחד לקיבוצים .הקשר היה דרך הגננים .היו
שם גננים טובים .הדיאלוג איתם היה נהדר .היה כיף לעבוד איתם" (דקל ,ב -דרורי .)4102
צבי דקל ,שבעצמו היה גנן בקיבוץ ,הזדהה בקלות עם האנשים הטובים והמסורים של
הקיבוצים .כמה מהם היו אולי בני דמותו של הגנן המיתולוגי אביגדור משער העמקים .הקשר
הזה יצר אצל דקל מחוייבות והיתרמות ,הרבה מעבר לשיקולי תועלת.

צבי דקל עם הצוות של קיבוץ געש
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"כל פרוייקט הוא אתגר בפני עצמו"
"הספקטרום הרחב של סוגי העבודות יוצר מתח של אתגרים .אני לומד מכל ניסיון .הגיוון
הרב בנה את האישיות האדריכלית שלי" (דקל ,ב -דרורי .)4102
בעניין זה מוסיף גם אדריכל הנוף שלמה אהרונסון" :אני ניגש לכל בעיה אדריכלית בהקשר
המסויים הייחודי לה" (חיוטין .)0111
"הגן – אם לא הורגים אותו – משתפר עם הזמן"
"הגן גדל עם הזמן .העצים בהתחלה קטנים .הצל לא בא לידי ביטוי .הקהל עדיין לא
השתמש .מימד הזמן הוא 'בילט-אין' בתכנון ,חלק בלתי נפרד מן התפישה התכנונית ,תוך
כוונה שהזמן רק ישפר וייתן את ההדגשה" .למחשבה על הזמן בתכנון יש השפעה על
"חומרים .הרכב הצמחיה" .עם זאת "קשה לחזות את המשתתפים העתידיים" בחיי הגן
(דקל ,ב -דרורי  .)4102דקל "בודק לאורך זמן" את עבודותיו (דקל ,ב -דרורי  ,)4102ולומד
מהן" :בשבילי מה שחשוב זה מה הלאה" (דקל ,ב -יעקובסון).
קנת הלפנד מתייחס גם הוא למשמעות של מימד הזמן" :אדריכלות נוף היא אמנות
אופטימית .כל תוכנית כרוכה בחזון כלשהו" (הלפנד  ,)0111וגדעון שריג מבטיח" :אנחנו
יוצרים מקום לחיות בו לא רק לנו אלא גם לבנינו ולנכדינו" (רב שיח .)0111
"יש נקודות אור"
הכיוון הנוכחי של אדריכלות הנוף בארץ – "בסך הכל – לא מספיק טוב .אין פריצת דרך
גדולה .יש מקומות שאני בורח מהם כל עוד נשמתי בי .כשאני רואה מה עוללו לשטח ,לנוף,
לסביבה ... .אבל אי אפשר להכליל – יש גם נקודות אור .לפעמים אני אומר :עבודה יפה,
חשובה ,רגישה ,למדתי משהו"( .דקל ,ב -דרורי .)4102

ז .עבודות עיקריות
בעשרות שנות עבודתו כאדריכל נוף בארץ עסק צבי דקל ביותר מ 0111-פרוייקטים כמתכנן,
כאדריכל מוביל ,וכאדריכל שותף (פרסומי המשרד).
במשרד בו עובד צוות של מתכננים ,מיוחסות העבודות לראש המשרד :הוא היוזם ,ההוגה
והמוביל .העבודות מן התקופה בה עבד צבי דקל ללא שותפים ,מופיעות על כן כעבודות
"שלו" ללא עוררין .במשרד תכנון בו ישנם כמה שותפים ,ייחוס העבודות למי מן השותפים
הוא מורכב יותר .עבודות שהחל בהן בתקופה בה עבד לבד ,ואותן "הביא" איתו אל
השותפות – ודאי יכולות עדיין להיחשב "שלו".ומה לגבי העבודות של המשרד המשותף?
אלו רשומות הרי על שם המשרד .אלא שבתקופות בהן היה צבי דקל בשותפות עם יוסף סגל,
ואחר כך גם עם אורי מילר ,חולקה האחריות על מרבית העבודות בין השותפים ,וכך הדבר
אף כיום .אף שהשותפים עזרו זה לזה בדיון משותף ,בעצה ,ואף בעבודות תכנון של ממש –
האחריות לכל עבודה היתה על אחד מהם .עבודות שצבי דקל היה אחראי להם בתקופות
השונות של שותפות ,מיוחסות לו בפורומים המקצועיים ,וכך הן תחשבנה גם כאן.
הפרויקטים של צבי דקל פזורים בכל רחבי הארץ ,והם מגוונים באופיים ובקנה-המידה
שלהם .התיארוך של הפרויקטים איננו חד :רבים מהם נפרשו על כמה שנים ,באחרים היו
כמה שלבים של תכנון ושל ביצוע .להלן הפרוייקטים העיקריות בהם עסק דקל  ,עם הדגשה
של אלה הנכללים בתוך התקופה בה מתמקדת עבודה זו – שנות ה 41-עד שנות ה.01-
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שמורות טבע
וגנים לאומיים
סגל-דקל
משרד משלו

0691
0111
0110
0110

0111
תכנון נוף
בע"מ

פארקים
עירוניים

תל דן
נחל עיון
("התנור")
עין-חמד

שכונות מגורים

רובע אבישור
בערד
רובע יעלים
בערד

קיבוצים

לאורך
כל
התקופה:

אתר אנדרטת
חטיבת הנגב
חי-בר יטבתה
כוכב הירדן
מבצר יחיעם

0691
0104
רובע טללים
בערד
0103

פארק קנדה
בלטרון
פארק וולפסון
בתל-אביב
פארק גני יהושע
בתל-אביב

0101
0100

שכונה י"א
בבאר-שבע

גונן
מזרע
יקום
געש
רוחמה

0691
גן הורדים ע"ש
וואהל
בירושלים
טיילת
עין-בוקק
גן התמרים
בעין-בוקק
פארק מנחם
בגין
("פארק דרום")
בתל-אביב

0104
0104

0100
0101

פסגת זאב
בירושלים
פארק ירוחם
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0661
0110
0113

פארק תמנע
צריף
בן-גוריון
בשדה-בוקר
מצדה

0111
4112
4111
4110
4111

מנעד

טיילת המצוק
במצפה-רמון
גן המייסדים
בחדרה

טיילות החוף
בנתניה
פארק שחמון
באילת
גן העצמאות
בתל-אביב

0101
צבי מציג את תוכנית פארק הרמון באתר במצפה-רמון

ח .פרסים
להלן הפרסים בהן זכו עבודותיו של צבי דקל ,כעצמאי וכשותף :
0696
0690
0699
0112
0119

-

פרס קרוון לאדריכלות נוף על רובע אבישור בערד.
פרס רוקח על פארק הירקון (גני יהושע) בתל-אביב.
פרס קפלן – כחלק מצוות התכנון של פסגת זאב בירושלים.
פרס מגשים ישראל יפה על טיילת המצוק בנתניה.
פרס מגשים ישראל יפה על רצף הטיילות של נתניה.
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ט .עבודות לדוגמא
שמורות הטבע תל דן ( )0699ונחל עיון ()0699

כתבה ב"מעריב" " :מים נופלים בצפון" על תכנון שמורת נחל עיון .מרס 0110

מפל התנור .מדרגות חצובות בסלע

שתי בשמורות האלו ,בפינה הצפונית של ישראל ,מלוות זרימה של מים .בשתיהן נעשתה
עבודה זהירה בנוף ,כזו שלא תהיה מורגשת .בשמורת נחל עיון ,שבה יש מסלול ליניארי
המלווה את הנחל ממפל למפל ,הותוו שבילים ,נחצבו מדרגות בסלע ונבנו מדרגות מבטון,
והוקמו גשרים ומעקות.
בתל דן ,שהיה קודם לעבודות מכוסה כולו בסבך בלתי קריא ובלתי עביר ,נעשתה העבודה
ללא מפה וללא תוכנית ,בשיטה של "ניסוי וטעיה" (דקל ,ב -דרורי  .)4102באתר היו קיימות
כבר כמה בריכות בוצעה פריצה הדרגתית של ערוצי מים ,ונבנו מפלונים קטנים מבטון,
להעצמת חוויית הזרימה .השבילים נפרצו בזהירות ,צעד צעד ,תוך הסתמכות על קריאת
השטח שהלך והתגלה .חציית הערוצים נעשתה באבני-דילוג ,שכמו נלקחו "מן העבודות של
בורלה-מרקס" .השבילים הוליכו למפגשים מדי פעם עם הזרימה השוצפת של נחל דן.
פרוייקט מאוחר יותר ,המבוסס גם הוא על מים בוצע בשמורת עין-חמד שבהרי יהודה ,מתוך
מטרה "ליצור מחדש סביבת גן-עדן ימי-ביניימית ,כזו מהספרים .)Helphand 2002( "...גם
שם טופלו פני השטח לגילוי היסודות של המקום :האבן ,המים ,הזרימה .ממש כמו בתל דן
ובנחל עיון ,התוצאה היא מפגש של מוטיבים – פססטורליה ,ארכיאולוגיה ,בילוי והנאה.
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תל דן  :מפגשים עם הזרימה השוצפת

פלגים בריכות ואבני דילוג בתל דן

רובע אבישור בערד (שנות ה)91-
תכנון רובע אבישור בערד נעשה תוך עבודה משותפת ,שארכה כחמש שנים ,ותוך שיתוף
פעולה ראוי לציון עם אדריכלי הרובע – דוד בסט ואדם איל" :הרגשתי שהיה דו-שיח והתכנון
היה בשיתוף פעולה מלא ועבדנו בראש אחד .בעיקר עבדתי מול דוד בסט שהיה האדריכל
האחראי על הפרויקט במשרד" (דקל ,ב -יעקובסון) .האדריכלים העמידו את בנייני הרובע –
בתי שיכון מאורכים ,בהעמדה אורתוגונאלית היוצרת חצרות-חצרות מוגנות ,המיועדות
כפינות משחקים .לאורך הרובע עובר ,ממזרח למערב ,ציר מרכזי להולכי רגל בלבד,
שמתכנניו ייעדו אותו לשמש "חוט השדרה החברתי של הרובע" (איל ,בסט  ,0110ב-
פיסטרוב-בוכלצב  )4104אל ציר זה מקושרות החצרות ,ועליו יושב גם הגן המרכזי של
הרובע .אל הציר הרחב מתחברים שבילי משנה צרים  ,מוצלים ומוגנים מרוחות ,חלקם
עוברים מתחת לבניינים .מערכת השבילים ,המופרדת לחלוטין מתנועת רכב ,מוליכה אל בתי
הספר ואל מרכז הקניות ,והשבילים מלאים בבקרים בילדים ( .)Helphand 2002צבי דקל
קיבל בתכנון הרובע יד חופשית" :למזלי לא אסרו עלי ולא עמדו בדרכי" (דקל ,ב -יעקובסון).
תכנון הנוף יצר מערכת שלמה ומתמשכת של טיפול בפני השטח ,ללא הפרדה בין ציבורי
לפרטי .הנוף המטופל עובר בציר המרכזי ,גולש אל החצרות ואל הגן המרכזי ,ונכנס אל
מתחת לקומות העמודים המרוצפות של הבניינים ,המתוכננות אף הן כהמשך לשבילים .צבי
דקל ייחד כל חצר כזאת באמצעות תכנון משלה ,ויצר כך שרשרת של יצירות אמנות שונות זו
מזו ,מפוסלות בבטון ,המקושרות כולן לציר הראשי .ציר זה ,ושאר השבילים יוצרים ,מנגד,
שפה משותפת ומאחדת המבוססת על קווים אורתוגונאליים וקיטומים באלכסון ,על שפה
חוזרת על עצמה של אלמנטים ושל פרטים מעוצבים ב"אבן ערד" (אבן צור) ובבטון .השילוב
הזה משיג כך גם שפה אחידה לרובע ,וגם מראה ייחודי לכל חצר.
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קומת עמודים מרוצפת .חלק המשכי של פיתוח הסביבה

צמחיה עמידה ומותאמת  :שיטת עלי -ערבה (ריסנית) באבישור

לרובע נבחרה צמחיה המשתלבת בנוף המדברי ,והמותאמת לחולים במחלות הנשימה –
שהיו אחד מקהלי היעד ,אליהם פנתה אז העיר החדשה ערד ( ,Helphand 2002פרסומי
המשרד) .כאן ניטעו ,בין השאר ,ולראשונה בערד ,עצי חרוב ,ואלה הצליחו מאד.
צבי דקל קיבל את פרס קרוון לאדריכלות ב 0103-על תוכניתו לרובע אבישור .וכך כתבו
השופטים – האדריכלית שולמית נדלר ,אדריכל הנוף ליפא יהלום ,והעיתונאי יעקב אילון –
בנימוקיהם לפרס" :מטרת הענקת הפרס לשנת תשל"ג  0103היתה לציין גן וסביבה בשכונת
מגורים ,המציעים פתרונות פונקציונלים ואסתטיים לחללים הפנימיים ,תורמים לחיי השכונה
עצמה ולשכונה כחוליה משולבת בעיר ,גן ומשטחים ,אשר ישמשו לא רק למעבר או
להסתכלות ,אלא לשהייה של כל חלקי האוכלוסיה – לילדים למשחק ,למבוגרים למפגש,
לבילוי ולמנוחה ויתרמו ליצירת הווי שכונתי ומוקד פעילויות בסביבה אסתטית ונעימה"
(יעקובסון).
בנוסף תכנן צבי דקל את הנוף של רובע יעלים (המוקדם) ,של רובע טללים ושל רובע חלמיש
(המאוחר).

קירות מפוסלים בבטון בחצרות המשחקים עם חרכי הצצה פנימה והחוצה .הצביעה חדשה
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אלמנטים מפוסלים בבטון בחצרות המשחקים

פארק אידית וולפסון בתל-אביב ()0699 – 0690

פארק עירוני בדרום-מזרחה של תל-אביב ,מוקף בצירי תנועה ,מעין "אי-תנועה בין כבישים
ראשיים" (דקל ,ב -דרורי  .)4102למרות מיקומו הבעייתי  ,שימש מתמיד מעבר לילדים רבים
בדרכם לבתי הספר .תוכנית עקרונית הכין צבי דקל לפארק עת עבד במשרד משלו ,ועוד
בטרם חזר והתאחד עם יוסף סגל למשרד משותף .עיבוד התוכנית והפירוט שלה נעשו כבר
במסגרת המשותפת ,וחלק נכבד בעיצוב ובפירוט נטל אדריכל הנוף אורי מילר .הפארק
ממוקם על גבעה נישאת ,הצופה מערבה על העיר תל-אביב .התכנון משמר גבעה זו ,על
קוויה הרכים והברורים ,ומשאיר את המדרונות שלה ,ללא דירוג ,וללא חיתוך על ידי קירות
תמך ועל ידי מסלעות .קירות בטון הוקמו בפארק רק בכניסות לפארק ,כמוטיב עיצובי
המשותף לכולן .בשולי הגבעה תוכננו מעין חצרות מעוגלות – "פינות של מיקרו-אקלים"
כדברי דקל – המוגנות מרעש התנועה .אלה בוצעו בהמשך באופן השונה מן הכוונה
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המקורית .ראש הגבעה יועד מראש ל"מצפה עירוני ,על העיר ,הים והשמים" ( Helphand
 .)2002העיריה חשבה על בית-קפה או מסעדה במקום התצפית .צבי דקל התנגד לכך
בחריפות ,ודרש להשאיר את התצפית בראש הגבעה כמקום פתוח לכל .בחזונו היתה
הפסגה מקום ליצירת אמנות משמעותית .המאבק נשא פרי – בראש הגבעה הוקם הפסל
"עיר לבנה" של דני קרוון .פסל גדול זה ,המורכב מצורות גיאומטריות ,בעלות משמעות
תרבותית ,המשחקות זו עם זו כצורות של נגטיב ופוזיטיב ,ומייצרות משמעות סימבולית
דרמטית ( .)Helphand 2002הפסל "עיר לבנה" נהיה מוכר כל כך ,עד כי הפארק הפך ,אצל
רבים ,מזוהה עם הפסל.

מבטים מתוכננים :

ובריכה

כניסה

שביל הבטון הרחב עם החתך ההמדורג ועם קווי היציקה

תוכנית עקרונית של מיקום פוצקציות

בחלק הנמוך של הפארק ,במעין קערה ,היוצרת אף היא משחק של נגטיב ופוזיטיב לגבעה
הנישאת המעוגלת ,מוקמה בריכת מים מעוצבת ,דו-מפלסית ,כשאת קו השבר בין המפלסים
מהווה מפל ,העובר דרך שביל דילוג מבטון ,בקו אופייני ל"שנות ה."01-
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מבט על

כל כניסה לפארק תוכננו כיחידה מעוצבת ,הכוללת מדרגות מעוצבות המתרחבות לרוחב
משתנה ,וקירוני בטון מפוסלים – הכל בקווים העיצוביים של "שנות ה."01-
לשבילי הבטון הרחבים ,הנעים בפארק בקווים קשתיים מעוגלים ,עיצוב מיוחד :החתך שלהם
איננו מישורי ,אלא מייצר ברכות מעין מדרגה מוגבהת בצידו האחד של השביל – תמיד בצד
הטופוגרפי של מדרון הגבעה .גם תפרי היציקה של קטעי הבטון יוצאי דופן :במקום קו ישר
בגבול בין קטע לקטע ,נוצר קו מורכב ,המחדיר מעין זיז או שגם של קטע אחד לקטע השני,
בדומה לחיבורים בעבודת נגרות.
אדריכל הנוף ליפא יהלום ,שפיתח בשנים מאוחרות "הרהורי כפירה" על העשייה המאסיבית
בארץ ,ואף קרא ל"מחיקה" של חלק ממנה ,מצא דווקא את פארק וולפסון כדוגמא לעשייה
מיותרת" :אתם זוכרים את אותה גבעה שהתרוממה בין הבתים של "העיר הלבנה" ובמקומה
הקימו את גן וולפסון? האם היתה הצדקה לכך? האם לא היה יפה יותר אם בתוך העיר
הלבנה הזאת היה עומד שטח שאדריכל הנוף לא נגע בו? האם לא הגיע זמן המחיקה?"
שמא יישמע כמעביר ביקורת על התכנון הוא מיהר להוסיף" :לא תשמעו מפי מילת ביקורת
על גן וולפסון .אני מציע לחשוב על הדברים האלה במישור העקרוני" (רב שיח  .)0111אין
ספק כי התכוון להביא את המקום כדוגמה עקרונית בלבד ,לגבעה טבעית של פרחי בר,
שהיתה ראויה להישמר במצבה הטבעי ,ללא נגיעה .אלא שאיזון לדבריו ,בדמות שבחים על
התכנון עצמו של הפארק ,הקיים ועומד כבר ,לא טרח להוסיף .השאלה שהעלה יהלום ,אם
תושבי השכונות שסביב הפארק ,והמוני המבלים בו ,היו מוצאים תועלת והנאה מרובות יותר
בגבעה טבעית ,מכוסה חרציות ופרגים ,היא שאלה אקטואלית ,והיא נשארת פתוחה.
כך או כך ,הפארק המעוצב ,המושך קהל רב ,והזוכה להערכה גדולה – אהוב עד היום על צבי
דקל.
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י .בחזרה לערד
בקיץ  4102נסעתי לערד ושהיתי בה מספר ימים .אחרי רווח של יותר מ 41-שנים מאז
ביקורי הממשי האחרון בעיר ,רציתי לפגוש מחדש את הקטעים המתוכננים שבעיר ,ולראות
איך הם עומדים במבחן הזמן.
הדרך לערד השתנתה ללא הכר .בעבר היא הוליכה בתוך השממה המדברית ,המנוקדת
זעיר פה זעיר שם בהתיישבות של משפחה בדואית .העיר ,על חומת שיכוניה ,הופיעה אז
פתאום במרחק כפטה-מורגנה .כיום הדרך ,הנמצאת בשיפוץ ובהרחבה ,עוברת בתוך רצף
בנוי ומתמשך של צריפים ,פחונים ,ובניינים של ממש ,בישובים מוסדרים ובכאלה שאינם.
פלא ההופעה הפתאומית של העיר מן המדבר – חלף.
במבט ראשון העיר לא נשתנתה הרבה .בהשוואה לכאוס בדרך אליה היא מופיעה כמסודרת,
מאורגנת והגיונית ,ואפילו נעימה לעין .אותם בתי שיכון ארוכים ממלאים את רבעיה
המרכזיים ,ובשוליהם משובצים בניינים גבוהים יותר .הבניה ברבעים אלה כולה מוסדית,
ובמבט שטחי היא מאופיינת באחידות רבה ,כמעט בשיעמום .מבט בוחן יותר מגלה פה ושם
טיפוסי שיכון מיוחדים ומעניינים יותר מן האוסף השגור והמוכר מן הארץ כולה.
המרכז מיושן ,אך נעים ושוקק פעילות ,ביום כבלילה .הנעים בו מייצגים חתך מגוון של תושבי
העיר ,ואף של סביבתה.

ערד מצפון-מזרח (הפוך לתוכנית) .אבישור בפינה הימנית עליונה של המרכז.

רובע יעלים  :הציר הראשי

סכמת הרבעים של ערד

בניה מרתקת ארכיטקטונית .הבניין הימני למטה זהה לדגם של רובע אבישור

משני צידי המרכז – ששת הרבעים המרכזיים של העיר – על פי התכנון המקורי של יונה
פייטלסון .חמישה מתוכם כבר בנויים ,ובשישי – רובע יהושפט – בנייה חלקית .רובע יעלים,
גם הוא בתכנון דויד בסט ואדם איל ,מציג בניה ניסיונית מעניינת .לאורך כל אחד מארבעת
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הרבעים הראשונים – יעלים ,אבישור ,לבאות וטללים – ציר הולכי רגל המוליך ממערב
למזרח .ציר זה חוצה את המרכז ומתחבר לציר של הרובע המקביל ,מצידו השני של המרכז.
כך ,הציר שעובר ברובע יעלים הוא המשכו של זה העובר ברובע אבישור ,והם קרויים אף
באותו שם "חן" ,כדי להדגיש את ההמשכיות .ספק הוא אם בעיני התושבים הם באמת
נתפשים כשביל אחד המשכי .שבילי חיבור בכיוון צפון-דרום ,בין הרבעים השכנים מאותו
העבר של המרכז ,כמו בין רובע אבישור לרובע טללים שמצפונו – לא תוכננו משום מה,
ואינם קיימים .לכל אחד מן הצירים המרכזיים אופי משלו .הציר ברובע טללים נראה יותר כגן
מעבר ,הוא מרובה מפלסים ,ומוצל בעצים רבים ,ביניהם בולטים מכנפים גדולים .זה של
רובע יעלים מרתק מבחינה ארכיטקטונית וחללית ,אך איננו נתפש כציר ראשי .הציר של
רובע אבישור הוא העירוני והמשמעותי מכולם.
ברובע אבישור,הדרומי-מערבי מבין רבעיה המרכזיים של העיר ,השני להקמה מביניהם,
ומוקד העניין העיקרי שלי בביקורי בערד  -עמד הזמן מלכת .דבר בחזותו איננו מסגיר כי
אנחנו נמצאים בעשור השני למאה ה .40-הכל נראה בתחילה כשכפול מדוייק של שנות ה01-
או ה 01-של המאה הקודמת .ברובע שני טיפוסי שיכונים :בצד המזרחי ,הקרוב למרכז,
בניינים ארוכים ,בבנייה קונוונציונלית ,בטיח לבן-צהבהב ,מורמים על עמודים ,ומתאפיינים
בפסי חלונות אופקיים לכל אורכם .אלה נראים כבניינים המקוריים שתכננו בסט ואיל.
מאמצעו של הרובע מערבה ,הם מתחלפים בבתי שיכון סטנדרטיים משמימים ,בבניה
טרומית ,גם הם על עמודים ,שנראים כאילו נשלפו כלאחר יד מאיזו מגירה סתמית של משרד
השיכון ,והוצבו בשכונה ,במקום הבניינים המיוחדים שתוכנו שם ,כנראה ,במקור (בחינה של
תוכנית הרובע [פיסטרוב-בוכלצב  ,]4104מראה אכן שינוי בין התוכנית ,לבין המציאות,
בטיפוסי הבניינים) .כבר ברור שתפארת הרובע איננה מבוססת על הבניינים שבו .ראוי לציין,
עם זאת ,כי הבניינים שומרים את חזותם המקורית ,והם נקיים מתוספות ומשאר שיבושים
בחזותם.
בליבו של הרובע ,ולכל אורכו ,הציר המרכזי – שביל להולכי רגל ,נדיב ברוחבו ,בגרנוליט
יצוק .משולשים בגרנוליט כהה מייצרים משחק חביב בריצוף ,כזה שאיננו משתלט על
סביבתו ,ואיננו דוקר את העין .השביל המרכזי מפולס לאורכו ,ופוגש בדרכו את הפונקציות
המרכזיות של הרובע .אל הציר מתחברים שבילי משנה ,ואלה מוליכים למשטחים המרוצפים
שבקומות העמודים – כמערכת שלמה והמשכית .לרוחב הרובע כולו מערכת משותפת של
פרטי פיתוח מעוצבים ,ש"נתפרו" במיוחד עבור הרובע .מעקות בטון ארוכים וכבדים מרחפים
מעל לפני הריצוף על גבי עמודוני ברזל דקים .ביתני אשפה מקומרים ,מחופי אבן ,ממוקמים
בשוליים ,ומהווים חלק מן הפיתוח ולא חלק מן הבניינים .מערכת של קירות מחופים באבן צור
מקומית חומה ("אבן ערד") ,מפרידה בין מפלסים ברובע ,ומסמנת אגב כך גם את גבולות
חצרות הבניינים .קירוני בטון יוצרים פרט אלכסוני מעניין כשהם קוטמים קירות מחופי אבן.
מדרגות ורמפות קושרות בין המפלסים .בכבישים ההקפיים איי תנועה "מגוננים" ב"אבן
ערד".

"גינון"אבן באי תנועה ומשולשי גרנוליט
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מעקות בטון מרחפים

בחצרות שיוצרים בתי השיכון – מגרשי משחק מעוצבים – כשכל חצר שונה מקודמתה .בכולן
קירות בטון מפוסלים ,בהם חרוצים חרכים ופעורים פתחים – מעין חורי הצצה פנימה והחוצה
(יעקובסון) .בכולן אלמנטים נוספים מבטון ,המיועדים להזמין ילדים למשחק :קוביות
מדורגות ,עיגולי בטון באלכסון .חלקים בקירות ובאלמנטי המשחק מבטון נצבעו בשלב
כלשהו ,שלא בהתאם לתכנונם המקורי .הצביעה נחמדה לעיתים ,ומוסיפה עליזות לחצרות.
בחצרות אחרות היא גסה וסרת טעם .חצרות המשחקים ריקות מילדים ,ואין בהן נפש חיה.
ברובם לא נותרו כלל מתקני משחקים" .היו גם מתקנים שאף אחד מהם לא שרד ,אני הרי
תכננתי את כל הגינות האלה חוץ מגדרות הבטון גם עם מתקנים ,היתה רק גינה אחת עם
מבוך בנוי בטון בה לא היה צורך במתקנים" (דקל ,ב-יעקובסון).
את המוני הילדים ההולכים בבוקר לבית-הספר ,אותם פגש הלפנד ,מחליף בצהרי היום קהל
מפתיע :אבות חרדים צעירים ,מחסידי גור ,מתפנים מלימודיהם ,ומוליכים הביתה את ילדיהם
מן הגן .זה שוכן בבניין כעור ומגובב בקצהו של הציר ,הנראה כלקוח מעולם אחר ,ובו גם
כולל ואולי בית-כנסת .גם החנויות שלאורך הציר שייכות כבר לקהל החדש .בגן הציבורי
יושבים כמה מבוגרים דוברי רוסית .בלילה תחליף אותם ,על אותם הספסלים ,ובמיוחד על
המשענות שלהם ,חבורת צעירים המשמיעה מוסיקה .מלבדם מנצל קומץ של מבוגרים עוד
ספסלים לאורך הציר ,ובו עצמו עוברים דרים נוספים של הרובע.
עצים הם עיקר הצמחיה ברובע .צמחים נמוכים יותר חסרים ,או מהווים אך שריד לשתילה
בעבר .ברחבי הרובע כמה עצים ותיקים ,וביניהם בולטים לטובה חרובים מרשימים .המפגש
איתם ברובע החזיר לי באחת זיכרון שאבד .זהו הסיפור :באתרים שונים ברחבי ערד ,בהם
תכננתי צמחיה בשנות ה 01-ובתחילת שנות ה 11-למאה הקודמת ,במסגרת עבודתי
ב"תכנון נוף בע"מ" ,הכנסתי עצי חרוב .הייתי גאה מאד על הבחירה הזאת ,ובמשך שנים
מאז סיפרתי לעצמי כי אני הוא שהגה את רעיון נטיעת החרובים בערד .בביקור המחודש
ברובע אבישור ,נזכרתי במה שאירע באמת :ברחבי המשרד הילך ברמה שמו של רובע
אבישור ,ותמונות מצודדות שלו היו תלויות על הקירות .באחד הביקורים המשותפים של צבי
דקל ושלי בערד ,הוא לקח אותי סוף סוף לסיור מקיף ברובע ,כדי שנחזה בו במציאות .בסיור
הזה פגשנו את החרובים – והם הרשימו אותי בגודלם וביופיים .חרובים בכלל לא היו אז
עצים מקובלים בנוי של שכונות מגורים ,ובנוף השכונה המדברית ,הם נראו מפתיעים עוד
יותר .צבי דקל ציין אז כי הבחירה בחרובים היתה הרעיון שלו .אני אימצתי את הרעיון
המבריק ,ויישמתי אותו בתכנוני הבאים בעיר .עם השנים נשכח רושם הסיור הראשון ברובע,
ונשארה בזיכרוני רק החדשנות של בחירתי בחרובים .הביקור המחודש ברובע אבישור
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השיב את הצדק על כנו :החרובים היו לחלוטין "המצאה" של צבי דקל .אני רק העתקתי
אותה ,ולקחתי לעצמי בהמשך ,שלא בצדק ,את הקרדיט.
התכנון המקורי של רובע אבישור בערד ביטא מודרניות ומקומיות .הרובע כולו ,כחלק מן
העיר החדשה במדבר ,ייצג "ישראליות" ונועד למשפחות של בני הארץ הוותיקים .הפיתוח
יועד למשפחות צעירות עם ילדים ,ומכאן הדגש הגדול על חצרות המשחקים המעוצבות.
ספסלים ,לעומת זאת פוזרו אז במשורה.
ערד ,שנתפשה אז כסמל לתקווה חדשה ,מוצגת היום בעיתונים כעיר בדעיכה .האוכלוסיה
השתנתה והתגוונה מאד .רובע אבישור מאכלס קבוצות הנבדלות מלב ה"ישראליות" ,ועם
הרגלי חיים שונים .לצד הילדים ,גדלה ברובע אוכלוסיית המבוגרים והקשישים .צבי דקל
מודה כי התכנון לא לקח בחשבון שינויים כאלה .עכשיו ,למשל ,נחוצים הרבה יותר ספסלים
(דקל ,ב -יעקובסון ,וב -דרורי .)4102
עם זאת ,ניתן לומר כי הרובע צלח את מבחן הזמן .מאגר הדירות הבסיסיות שבו משרת
קהלים חדשים .תכנון החוצות של הרובע נעים ,מזמין ,ומתפקד היטב גם היום .מבנה הרובע,
והפיתוח שלו מקיימים עד היום את חזון "חוט השדרה החברתי" של מתכנניו ,ומאפשרים גם
לקהלים החדשים לקיים חיים מגוונים בחוצות ולהתקיים כקהילה.
יא .סיכום
אדריכל הנוף צבי דקל מתגלה לאורך השנים של פעילותו כיוצר רב-פנים .עבודותיו ,הפזורות
על פני הארץ כולה ,מגוונות ,אין בהן דפוס חוזר או שכפול וכל אחת מהן עומדת בפני עצמה.
מה שכן ניתן למצוא בהן – הן חשיבה תכנונית ממוקדת ,המתבססת על מערכת ערכים
סדורה ,העזה בבחירת כיוונים חדשים באלמנטים ובחומרים ,ואמירה עיצובית ברורה.
צבי דקל מביא איתו לעבודותיו השפעות מן העולם הגדול – תפישות מודרניסטיות בתכנון,
ואת מורשתו של רוברטו בורלה-מרקס – בשימוש בצמחיה ,בכיוון האמנותי ,ובשפה
העיצובית .יחד עם זאת ,כבן הארץ ,שגדל על נופיה ,הוא מחובר בקשר אמיץ אליה ואל
מאפייניה .עבודותיו מגיבות לנופים המקומיים ומקיימות איתם דיאלוג.
עבודותיו של דקל בארץ אינן ניצבות בחלל ריק .הן חלק ממבצע רב-ממדים של תכנון הארץ
ונופיה ,לו היו שותפים מיטב אדריכלי הנוף ,בני הדורות הראשונים למקצוע זה כאן .כולם
התחבטו תוך כדי יצירתם בשאלות ערכיות ומקצועיות ,וכל אחד מהם גיבש לעצמו השקפת
עולם ,לאורה עבד .ערכיו של צבי דקל ,עמדותיו והשקפת עולמו ,מעניינים על רקע ערכים,
עמדות והשקפות של אדריכלים בולטים אחרים בני התקופה .בחלק מן הדעות והאמירות יש
מידה של חפיפה ,ואילו אחרות מתייצבות כאמירה אישית בעלת ייחוד – כך למשל בדבר
יחסו לקיבוצים ,זיקתו לנופי המדבר והקשר העמוק שלו לאמנות .צבי דקל מעיד על עצמו
כיוצר ,ואמירותיו טעונות בלהט – כמו בדברו על אמנות או על נופי המדבר .עם זאת ,ובאופן
מפתיע ,ההסתכלות שלו על כמה מן הנושאים ,כמו למשל על השימוש בצמחיה מקומית ,היא
עניינית ונטולת רגשנות.
צבי דקל הגיע להישגיו תוך עבודה משותפת עם אנשים נוספים .עם שותפיו למשרד ,יוסף
סגל ואורי מילר ,הוא פיתח יחסי עבודה טובים ותומכים ,ואני עד ליחסים החבריים ששררו
ביניהם בתקופת עבודתם המשותפת .לשורה של עובדים שעבדו תחתיו במשרד הוא הוריש
את סגנונו ,ואלה רכשו בעזרתו כלי עבודה להמשך דרכם המקצועית.
צבי דקל ידוע בשיתוף הפעולה המוצלח שלו עם אמנים ,ועם אדריכלים ומתכננים אחרים,
וביכולתו לעבוד במשותף עם מבצעים ולהפיק מהם את המיטב.
צבי דקל צופה לאחור על שלל עבודותיו בצורה מפוכחת .הוא מודע לשינויים שהזמן גרמם,
ושאת רובם קשה היה לצפות מראש .בכמה מן העבודות הוא מזהה דברים שניתן היה לבצע
אחרת ,ומסיק מהם לקחים להמשך .בעבודות רבות אחרות ,בהן שלוש העבודות המוצגות
כאן לדוגמא ,הוא רואה סיפורי הצלחה ,שעמדו במבחן הזמן ,ובאלו הוא גאה עד היום.
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העבודות לדוגמא נותנות תמונה חלקית של יצירתו של צבי דקל ,שכן הן מתמקדות בעשורים
הראשונים ,או ליתר דיוק – ב 44-מתוך כמעט  11שנים של עבודת יצירה רצופה.
עבודתו של צבי דקל כבר זכתה לחשיפה ולהוקרה במסגרות שונות .על הפרויקטים השונים
נכתבו מאמרים בעיתונות המקצועית ובזו הארצית ,ולא מעט ראיונות נערכו איתו בעניינם.
כמה מאלה מצוטטים כאן .רק לאחרונה התקיימה בגלריה "זהזהזה" בתל-אביב ,תערוכה,
מרעננת במבנה שלה ,שהציגה רטרוספקטיבה של העבודות של "תכנון נוף בע"מ" ושל
ממשיכו "מנעד".
עבודה זאת מתמקדת ,מתוך כלל המשרד ,בצבי דקל ,האיש והיוצר .בשל מגבלות ההיקף
שלה ,בשל המקורות החלקיים ובשל התמקדותה בתקופה ספציפית ,היא איננה מכסה את
מלוא היריעה של הנושא .צבי דקל ראוי לתיעוד מקיף יותר של פועלו .העבודה הזאת עשויה
לשמש מקפצה לעבודת תיעוד מעמיקה ומפורטת כזאת בהמשך.
תודות
חיה דקל
צבי דקל
אלון לבנה
אייל עזריאל
בתיה רודד

פארק וולפסון
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