כוכבי
החדשים:

העיר

פנסי

הרחוב

והמדרכות
ינאי־לויזון,
הלית
״אדריכלות״ ,ענד
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פארק המסילה.
"התחילו לגרד
את

הרצפה

להבין

כדי

מה זה"

באדיבות

מנעד

אדריכלותנוף)

תצאו בחוץ
האופנה
גם

מאת

הלית
ינאי־ל

zm

/^/
■■

לבניינים,
להשקיע בנוסף
העולם ומקדשת את המרחב הציבורי דוחפת יזמים וראשי רשויות
המתפשטת בערי
בעלייה בשכר ובדימויהמקצועי ,אבל גם
אדריכלי הנוף שחוגגים
ברחובות שסביבם .המרוויחים הם
לחזור הביתהולהמשיךלבלות בחוץ
התושבים שמקבלים גנים ורחובות שעושים להם חשק לא
בעל
יז

רריכלות
בפריחה שלא

מסכים

הנוף

כדוגמתה

משרד הנושא את שמו,

עלתה

נמצאת

מאוד בשנים האחרונות.

״בארה״ב זה התחיל כברלפני

הייתה

שנים,ולא

שקרנם

שלאדריכלי

הנוף

לא

רק בגלל שבשבוע שעבר הגיעה

לסיומה
המקומיות ,שהוסיפה למשרדי
התכנון שפע של כיכרות וגנים
ממשרד
לעצב.לדברישלומי זאבי
מנעד אדריכלות נוף ,״היום אין
שנת הבחירות ברשויות

פרויקט אורבני משמעותי שאין בו

שיוצא מהטכניון נחטף״ ,אומר

בלנק.״נכון

חמישים שנה ובארץ ,באיחור

הקבועשלנו,לפני
הרי רק ב־ 1977

למו״מ״.
בתקנות .אין מקום
אולי זו הסיבה לכךשאדריכלי
הנוף הם מצרך במחסור .״כל מי

כעשרים שנה.

הוקמה המחלקה

שבשנים

הראשונות

לא מרוויחים הרבה ,אבל
הוותיקים בתחום לא מסכנים״.

גרו פרס ורבץ ,אי

אפשר
להגיע

מהבית של פרס לבית של
בלי לרדתלכביש ,בגלל תחנת
אוטובוסושלטיםוכל מיני דברים.
וזה היה ברמת אביב ,לא בנצרת.
רבין

היום כבר

מוטמע שצריכהלהיות

רצועתהליכה נקייהממכשולים,

לאדריכלות נוףבטכניון״.

גם המודעות של
השתנתה בשנים האלה.
״נכון.נוסעים ,רואים
בלנק:
הציבור

קצת

בעולם ,ואז גם היזמים
מה קורה

ומקשיביםלהם״ .והקבלנים
אדריכלי נוף
זאבי מאמין שזה בגלל ההבנה של להביאגנן .כלעירייה מקימה
לאדריכלות,אפילו
מחלקה
לחיים ,אבל
התרומה של הנוף
נוף״.
אדריכל
יש
ישראל
לרכבת
שתכנון
ההבנה
בעיקר״בגלל
אמר
לדוגמאות ריצוף ,ואז
ראש העירייה
הרחוב שייךלאדריכליםולא
שאשתו תחליט ,כי יש לה טעם טוב"
המחירים עולים
למתכנני תנועה .פעם הרחוב היה
העלייה בביקוש,עלו גם
עם
שייך קודם כללמכוניתהנוסעת,
הסכומיםשהלקוחות מוכנים
אחר כךלמכונית החונה ,אחר כך
לשלם .אם פעם התקציב למ״ר
ורק אם נשאר מקום
לאוטובוס
פיתוח בפרויקט נופי נע בין 150
אזלהולכיהרגל ,וזה משתנה״.
יוצאים לרחובות
ורצועת עזר שמםודריםעליה כל
הדברים שפעםנאלצולהילחם
ל־  250שקל ,היום אומרים בענף
זאבי היה בין מחברי ״המדריך
שתקציב של  500 350שקל למ״ר
האלמנטים שעשויים
להפריע,
עליהם ,כמו שמירה על ערכי
כמו עצים ותחנות אוטובוס.
לתכנון הרחוב״ שפרסם משרד
״וזה
לגמרי.
סביר
זה
מובנים
כיום
טבע וחיסכון במים
עדיין מעט
״הצגנו בשבוע שעבר את
השיכוןלפני כמה שנים.
יחסית
מאליהם ,ואפשרלעבור לשלב
לחו״ל״ ,מזכיר זאבי ,״סדרי
תוכנית המתאר של ראשל״צ
קראתי את המדריך שהיית
דולר
000,2 005,1
הגורל שם הם
הבא,ולנצלאדריכלי נוףלתכנן
שותן!לבתיבתו ,וזה היה קצת
למ״ר ,והשכר אצלם הוא
%01
ערים" .היום על כל מטר מרובע
ופתאום את שומעת את ראש העיר
שפוליטיקאים
מדבר במושגים
במולקרוא מפר מרע בדיוני.
מעלות הפרויקט בעור שאצלנו
נאבקים יותר אנשים ,וחשיבותו
פעם בכלל לא הבינו אותם:
זאבי :״זה לא מרעבדיוני ,זו
עולה .זה שינוי שמחלחל ברור
הוא סביב %5.4%4
העושר
׳חשיבות הרחוב ,התנהגותהדרך׳.
אנייהגדולה שזזהלאט .נכון
המקצועיעדיין לא מצליחלהיות
האחרוןולא רק בארץ למעלה
מתחילים לצטט ערכים שאנשי
שהרחוב נראה רחוק מהתכנון,
מתורגםאצלנולרווחהכלכלית,
אוכלוסיית הכדור חיה
ממחצית
להנחיל .זהמחלחל.
מקצוע מנסים
כי אנחנו עוברים בעיקר עם השוק אבל יש שינוילטובה .פעם היינו
בערים״ ,אומר זאבי.
בתחום האורבני ,דווקא את
מראים במצגות שברחוב שבו
גםאדריכל הנוף איזיבלנק,
הציבורי ,ויש תעריפים שקבועים
מבינים

שלא

"בסוף מחליט הפוליטיקאי והמילה
האחרונה היא שלו .היה לנו
פרויקט בעיר
פרזנטציה
שלא אנקוב
בשמה ,עשינו

מספיק

הדברים הקטנים קללעשות.
לשנותייעור קרקע ,אבל לטפל
במרחב הציבורי יחסיתקל״.
קל?
״כן .אתן לך דוגמה של רון
חולדאיושבילי האופניים בת״א.
כשהוא התחיל אותםלפני
עשר שנים ,הואקיבל חוות
מהולנד ,והבין
רעת ממתכננים
שלעשות זאת כמושההולנדים
רוצים זה כמעט בלתי אפשרי
בת״א אז הואהחליט שהוא עובר

קשה

על

בסיס׳בוא נעשה מה

ולא

שאפשר,

נכון׳ .בזמנו זה
מה שהכי

נראהלי שטות ,כיחולדאי עשה

דברים כמולצבוע מדרכות .אבל
בפועל זההצליח:
ואנשים באמתהתחילולרכוב על
אופניים.לפני כמה שנים ,כשת״א
נוצרה דינמיקה

כבר הפכהלעיר אופניים ,הוא
הזמין תוכנית חרשה.
איתו

בפגישה

רמזנולו שהרחובות לא

מבוצעים בדיוק כמו שצריך.
הזהירו אותי שהוא יזרוק אותנו
מהקומה ה־ 12

אבל

הוא

אמרבלי

בושה׳אנייודע ,עכשיונתקן׳ .אני
מוריד בפניו

אתהכובע״.

ואם נחזור
לעניין

הרחובות,

ניכר שעורלפני
החלו כמעט בכל עיר לחדש
סוקולוב
ולשפץ רחובותשלמים:
בהרצליה,רוטשילדבראשל״צ,

תקופת הבחירות
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