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ִּבּקּוֵרי ֲאֵבִלים ֵהם עֹוְרִכים ֶאְצֵלנּו,

יֹוְׁשִבים ְּבָיד ָוֵׁשם, ַמְרִציִנים ְלַיד ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי

ְוצֹוֲחִקים ֵמֲאחֹוֵרי ִוילֹונֹות ְּכֵבִדים ְּבַחְדֵרי ָמלֹון,

 

ִמְצַטְּלִמים ִעם ֵמִתים ֲחׁשּוִבים ְּבֶקֶבר ָרֵחל

ּוְבֶקֶבר ֵהְרְצל ּוְבִגְבַעת ַהַּתְחמֶׁשת,

ּבֹוִכים ַעל ְיִפי ְּגבּוַרת ְנָעֵרינּו

ְוחֹוְׁשִקים ִּבְקִׁשיחּות ַנֲערֹוֵתינּו

ְותֹוִלים ֶאת ַּתְחּתֹוֵניֶהם

ְלִיּבּוׁש ָמִהיר

ְּבַאְמַּבְטָיה ְּכֻחָּלה ְוצֹוֶנֶנת.

 

ַּפַעם ָיַׁשְבִּתי ַעל ַמְדֵרגֹות ְלַיד ַׁשַער ִּבְמצּוַדת ָּדִוד, ֶאת ְׁשֵני ַהַּסִּלים

ַהְּכֵבִדים ַׂשְמִּתי ְלָיִדי. ָעְמָדה ָׁשם ְקבּוַצת ַּתָּיִרים ְסִביב ַהַּמְדִריְך

ְוִׁשַּמְׁשִּתי ָלֶהם ְנֻקַּדת ִצּיּון. "ַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ִעם

ַהַּסִּלים? ְקָצת ָיִמיָנה ֵמֹראׁשֹו ִנְמֵצאת ֶקֶׁשת ִמן ַהְּתקּוָפה ָהרֹוִמית.

ְקָצת ָיִמיָנה ֵמֹראׁשֹו." "ֲאָבל הּוא ָזז, הּוא ָזז!" ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי:

ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ַרק ִאם ַיִּגידּו ָלֶהם: ַאֶּתם רֹוִאים ָׁשם ֶאת ַהֶּקֶׁשת

ִמן ַהְּתקּוָפה ָהרֹוִמית? ֹלא ָחׁשּוב: ֲאָבל ְלָיָדּה, ְקָצת ְׂשֹמאָלּה

ּוְלַמָּטה ִמֶּמָּנה, יֹוֵׁשב ָאָדם ֶׁשָּקָנה ֵּפרֹות ִויָרקֹות ְלֵביתֹו.

תיירים / יהודה עמיחי
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מבוא 

מונומנט וא-מונומנט
הגדרתם והבנת היחסים ביניהם

“Monuments are human landmarks which men have created as 

symbols for their ideals, for their aims and for their actions. They 

intend to outlive the period which originated them, and constitute 

a heritage for future generations... They have to satisfy the eternal 

demand of the people for translation of their collective force into 

symbols…” 

 j. L. Sert, F. Leger, S, Giedion1 

המונומנט והא-מונומנט שניהם רכיבים עירוניים חיוניים לעיר מגוונת ואיתנה. 

שני אלו, באיזון נכון, מקיימים רשת עירונית חזקה השומרת על המגוון, לצד הפריה 

הדדית של הקהילות השונות. פרק זה ידון במונומנט והא-מונומנט בניסיון לדייק את 

מאפייניהם הפרוגרמתיים והפיזיים ואת תפקידם החברתי והעירוני. כל זאת במטרה 
להבין מדוע המרחבים הללו חיוניים בעיר, כל אחד בנפרד וגם אחד לצד לשני.2

הוא  תפקידו  מסוים.  קולקטיב  של  מורשת  עבור  פיזי  ביטוי  הוא  המונומנט 

מסוימים  אידאולוגיה  או  רעיון  של  קיומו  את  זמן  לאורך  המבטיח  מגדלור  להוות 

ולהעביר מסר מדור לדור. בכדי למלא את ייעודו, הוא נדרש לאפיון אדריכלי מוקפד 

1 J.L. Sert, F. Leger, S. Giedion, “Nine points of monumentality”, 
in Architecture You and Me, edited by S. Giedion, 48-51. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1958.

כרקע לדיון זה, מעניין לגלות שמתחילת המאה ה-19 ועד ימינו הולך וגובר העיסוק   2
 Books" בתוכנת  פשוטה  בסקירה  זאת  לראות  ניתן  במונומנט.  העיסוק  וקטן  בא-מונומנט 
Ngram Viewer״ של Google בחיפוש המילים ״monumnet" ו״anti-monument״. ניתן 
לשער שקיים קשר ישיר בין תנועת הגלובליזציה ההולכת וגוברת אשר מקטינה את העיסוק 

בזהות הלאומית והקבוצתית עם הגברה של עיסוק במשותף והזהה.
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ומדויק על מנת להעביר מסר באופן ברור וחד משמעי. בתכנונו יבחנו לעומק ממדיו, 

חומריו, גבולותיו ועוד, במטרה לדייק ככל האפשר את החוויה והסיפור שהמונומנט 

לכך, על התכנון להתייחס אל מאפייני המרחב הסובב את המונומנט  נוסף  יעביר. 

ולהגדיר את היחסים בין הסביבה לבין המורשת המיוצגת. דרך החלטות תכנוניות 

אלו, המונומנט מעניק ביטוי פיזי ממשי לרעיון רוחני, עם יצירה של מרחב חד ערכי 

וסטרילי, דרכו מוצג הרעיון כאבסולוטי.

חברתיים  גנרטורים  מהווים  והם  שונות,  השפעה  אדוות  שונים  למונומנטים 

בקנה מידה משתנה. לדוגמה – הכותל המערבי הינו מונומנט יהודי חוצה יבשות, 

בעוד כיכר רבין היא סמל לציבוריות בקנה מידה מקומי. המונומנטים פועלים כך 

שהם מייצרים קשרים בין קולקטיב למקום.3 קשרים אלו מתקיימים באופנים שונים 

– זיקה רגשית אל המקום )ואף במצב שהאדם מעולם לא ביקר במקום(, בחירה של 

מגורים בסמיכות למקום, ריטואלים מחזוריים כמו עלייה לרגל ועוד. פעמים רבות 

בסביבת המונומנט מתקיימת קהילה אשר אורחות חייה, אמונותיה ומנהגיה מזוהים 

עם הרעיון העומד בבסיסו. לעיתים המונומנט אוסף את הקהילה בסביבתו ולעיתים 

להפך – המונומנט הוא תוצר של קיום הקהילה באותו מקום. מכל מקום, מתקיימת 

בין השניים מערכת יחסים הדדית של שמירה: הקהילה שומרת על המונומנט – על 

תחזוקו הרוחני והפיזי, והוא שומר ה- ״his-tory״ של הקולקטיב ועל לכידותו.4 

מערכות היחסים הנרקמות בין המונומנט לקולקטיב אותו הוא מייצג, מביאות לידי 

ביטוי ממשי את הרעיון הרוחני המיוצג בו. 

להרחבה בעניין זה ניתן לעיין במאמרה של ניצן-שיפטן ״יש אבנים עם לב אדם",   3
סיפור  דרך  למקום  קולקטיב  בין  קשר  כמייצר  המונומנט  של  תפקידו  את  מדגימה  היא  שם 
היא  1967. במאמרה,  ובתוכה הכותל בשנת  בירושלים  הכיבוש הישראלי של העיר העתיקה 
מדגימה כיצד פעולות תכנוניות שונות שננקטו ביחס לעתיקות בישראל בכלל ובכותל בפרט, 
בכוחן לעצב את הנרטיב הלאומי ולקשור בין היסטוריה רחוקה לזמן הווה בה שב העם היהודי 
לארץ ישראל. ניצן-שיפטן, אלונה. "יש אבנים עם לב אדם: על מונומנטים מודרניזם ושימור 

בכותל המערבי״, תאוריה וביקורת, 39-38 )2011(, עמ׳ 100-65.
תפקידו של המונומנט הינו תחזוקת המורשת שהיא במהותה ״his-tory", נרטיב   4

היסטורי מסוים. להעמקה בעניין זה ניתן לעיין בספרו של לוונטל:
 Lowenthal, David. “The Purpose of Heritage”, in The Heritage Crusade and the 
Spoils of History, 127-147, London: Cambridge University Press, 1998.
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לקבוצה  במרחב  במה  מקנה  הוא  ראשית,  מובהקים.  יתרונות  למונומנט 

בתוך  מיעוט,  לקבוצת  ואף  לקבוצה,  גם  מאפשר  הוא  בכך  הכלל.  מתוך  מסוימת 

החברה, להשמיע את קולה ולהרגיש נוכחת ולגיטימית. שנית, הוא נותן למזדהים 

איתו תחושה של שייכות לקולקטיב ושותפות גורל וייעוד. זאת דרך איגוד הפרטים 

סביב רעיון משותף בתוך עולם גלובלי ורב זהויות. שלישית, המונומנט מהווה מארח 

הוא  לעיתים  חייה.  אורח  לקיום  מסגרת  ומעניק  הקהילה  עבור  )״acilitatorf״( 

מהווה מקום פולחן של ממש, בו מתקיימים מנהגים וריטואלים של חברי הקהילה 

המשתייכים לו, ולעיתים הוא גורם מאסף המאפשר חיים בצוותא של חברי הקהילה. 

הפרטים  של  ייחודיותם  בהבלטת  יתרונו  אשר  המונומנט,  אבסולוטיות 

 The Heritage Crusadeוהקבוצות, הינו גם חסרונו המרכזי. לוונטל, בספרו ״

and Spoils of History״ עוסק ברעיון של מורשת וביטוייה בחברה האנושית. 

שם הוא מאיר את פניה היפות של המורשת, אשר חשיבותה ביצירת לכידות חברתית 

וזהות אישית. אך לצד זאת, לוונטל מציג גם את פניה המכוערות והכואבות. על כך 

הוא כותב:

בין  הבחנות  מדגישה  בכך  אך  קולקטיבית,  ותכלית  גאווה  בונה  "מורשת 

מורשת  סחורות  מורשת,  אמונת  )אותם(.  לרעים  )אנחנו(  טובים  חבר'ה 

ורטוריקה מורשתית מציתים את האיבה, במיוחד כאשר המורשת הייחודית 

שלנו נראית בסיכון. מריבה של קוצר ראייה מושרש; בורות מעכבת הדדיות. 

ממציאת  נמנעים  רק  לא  אנו  אחרים,  של  לזו  העיוורת  שלנו,  המורשת  לפי 
משותף )בין הקבוצות השונות( אלא מפסידים את היתרונות שלה."5

כמו המורשת, כך גם המונומנט, המייצר מרחב אקסקלוסיבי, מקיים אבחנה 

אין  לכאורה,  מורשת.  אתר  ו״רעים״, שהמונומנט במהותו  ״טובים״  בין  וההבדלה 

פסול בכך שכל אוכלוסייה תגור לצד השותפים לאורח חייה ומורשתה. יחד עם זאת, 

המורשת סביבה נוצר ומתאחד הקולקטיב לו היא מקנה את ייחודו, בו בזמן עשויה 

למורשת  המשתייכים  אלו  בין  הבדלה  ביוצרה  הכללית  החברה  את  ולשסע  לפלג 

שם, עמ׳ 248. תרגום שלי מאנגלית.  5
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)״הטובים״( לבין אלו החיצוניים לה )״הרעים״(. מרחבים מונומנטאליים לא בהכרח 

יערכו סינון בכניסה אליהם בין אלו השייכים והרשאים להיכנס למרחב ואלו שאינם, 

אך מכוחו של המקום והרעיון המיוצג בו יהיו כאלה שלא יגשו למרחב מונומנטלי 

מסוים או שיגשו אך ירגישו זרים בו. להפרדה זו נטייה ללבות את האיבה והזרות בין 
בעלי הזהויות השונות כך שהזדמנויות למפגש חיובי ביניהן מצטמצמות.6

יחסי הזרות,  בין האוכלוסיות הנוצר כתוצאה מהרקמות  אותו מפגש מוגבל 

מונע תנועה של סחורה רעיונית וגשמית בין האוכלוסיות. דבר המשמר והמעצים את 

הפערים החברתיים, הכלכליים, המעמדיים ואחרים – הקיימים גם כך. האוכלוסיות 

היתרונות  סל  עם  נותרת  אוכלוסייה  וכל  זו  את  זו  להפרות  יכולות  אינן  השונות 

להביא  עשויה  האבסולוטית  במורשת  ההידבקות  כך,  על  נוסף  שלה.7  והחסרונות 

לכך שכל פרט מתבצר בעמדתו, וכך לא אחת חייו נותרים ברדיוס מצומצם, כאשר 

הסיכוי למפגש אקראי בינו לבין שכניו הולך וקטן.

לצד אותם אתרים מונומנטאליים, ניתן לזהות  אתרים א-מונומנטאליים אשר 

במהותם מייצגים את ההופכי למונומנט. אתרים אלו עוסקים ברבדים קיומיים יותר 

ושווה  לו  צריך  גווניו  כל  על  הכלל  אשר  תחומים  וסובבים  האנושיים,  החיים  של 

בפניו. במרכז אתרים אלו יוכלו להיות משאבי טבע ופרוגרמות אזרחיות-חילוניות 

ועוד.8 לאור הזיקה המשותפת  כמו מסחר, תעסוקה, תשתיות מים, שירותי רפואה 

בין  למפגש  פלטפורמה  מהווים  גם  הם  שלהם,  לפרוגרמה  מעבר  אתרים,  לאותם 

שם, עמ׳ 16.  6
התפר  באזורי  משותפים  מרחבים  פיתוח  שרית.  שמחון-פלג,  בן  ראה:  להעמקה   7

בעיר ירושלים, ירושלים 2019.
הא- המרחב  עבור  פרוגרמה  להוות  יכולים  אשר  הטבע  משאבי  לוונטל,  לדברי   8

של  גלובלית  זיקה  קיימת  זו  למורשת  טבעית״.  ״מורשת  ההגדרה  תחת  נמנים  מונומנטלי, 
לכן  כלל האנושית שלה אינטרס משותף לשמור עליה. בשונה מהמורשת אשר הוצגה קודם 
כמגדירה את המונומנט, בכוחה של זו לייצר מורשת מאחדת של כלל האנושות. לכן לוונטל 

מכנה אותה ״מורשת אנושות אוניברסלית״.
"That the natural heritage is global is now beyond dispute. Fresh water and 
fossil fuels, rain forests and gene pools are legacies common to us all and 
need all our care. Cultural resources likewise form part of the universal human 
heritage.” Lowenthal )1998). p. 228.
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להציע  א-מונומנטלי  מרחב  לאותו  שיש  במה  המשותף  הצורך  השונות.  הקבוצות 

מאגד את הפרטים השונים. הוא אינו מבטל את הזהויות השונות של הפרטים, אך הן 

מושקטות באותו מרחב. במהותו, הא-מונומנט הוא מרחב אינקלוסיבי.

יהיה תוצר של  יתוכנן כמרחב א-מונומנטלי, ופעמים רבות  לרוב, מקום לא 

זאת,  עם  יחד  מהמונומנט.  בשונה  זאת  כל  מקומית,  יומיומית  ומציאות  נסיבות 

בפני  נגיש  להיות  עליו  ראשית,  להיווצרותו.  מחייבים  עקרונות  מספר  בבסיסו 

השונים  הפרטים  יוכלו  לא  שווה  באופן  אליו  לגשת  כולם  יוכלו  לא  אם   – הכלל 

להיפגש בו. דבר זה יוכרע בעיקר על ידי מיקום המרחב ותשתית התחבורה הנגישה 

של  ובעלותה  מזהותה  מנוטרל  היותו  הוא  מרחב  לאותו  המהותי  נוסף  מאפיין  לו. 

קבוצה מסוימת. הא-מונומנט יהיה בבעלותו של הכלל או של הפרט, אך לא בבעלות 

גם  אולם  מקרקעין,  בעלויות  של  יבשים  היבטים  מבחינת  גם  אחד.  קולקטיב  של 

יוכלו המבקרים השונים להרגיש בנוח באותו  מבחינת היבטים מנטאליים.9 רק כך 

מרחב ואילו המקומיים לא ירגישו שפלשו לשטחם.10 מאפייני הא-מונומנט, בדומה 

אינם אבסולוטיים:  גם בקיומם ביחס לקיים בסביבתם. מאפייניו  למונומנט, כוחם 

האוכלוסייה,  את  התואמת  אחרת  צורה  ילבש  הא-מונומנטלי  המרחב  מקום  בכל 

הבינוי והצרכים המקומיים. 

הם  הבסיסית,  ברמה  חשוב.  עירוני  רכיב  הינם  א-מונומנטליים  מרחבים 

נשגבות. מעבר  נשימה בעיר, מקום פשוט המשוחרר מאידאולוגיות  מקנים מרווח 

הרחבת  דרך  העירוני  החוסן  את  להעצים  הא-מונומנטלי  המרחב  של  בכוחו  לכך, 

9  היבטים מנטאליים של בעלות יהיו לדוגמא: רחבה שבמרכזה בית כנסת הכנסת – 
גם אם היא אינה בבעלות קהילת המשתמשים בבית כנסת, קיימת זיקה מובהקת בין השניים 

כך שסביר שהרחבה תיתפס כשייכת לבית הכנסת.
מרחבים משותפים, בהם דן המסמך ״פיתוח מרחבים משותפים באזורי התפר בעיר   10
ירושלים״ של המכון לחקר מדיניות ירושלים, במובנים רבים דומים למרחב הא-מונומנט. גם 
הם, כמו הא-מונומנט, מייצרים מרחב ניטרלי ומזמין עבור כלל האוכלוסיות העיר, במטרה 
להטיב עם העיר ותושביה. המכון לחקר מדיניות ירושלים מגדיר את אותם מרחבים משותפים 
כך: "מרחבים משותפים הם מרחבים בהם נפגשים בני קהילות שונות בתנאים, פחות או יותר, 
שווים. אלו מרחבים אשר, במידה רבה, נתפסים כניטרלים, או ככאלו שאינם קשורים לקהילה 
זו או אחרת. במרחבים אלו המבקרים אינם חשים זרים והמקומיים לא מרגישים שזרים חדרו 

ל'מגרש הביתי' שלהם״. בן שמחון-פלג (2019(, עמ' 9.
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עדינה של מרחבים  אינקלוסיבי. מלאכת שזירה  היותו מרחב  הרשת החברתית עם 

כאלו לצד מרחבים מונומנטאליים בעיר, תוכל להיטיב עם תושבי המקום דרך מתן 

פלטפורמה להירקמות מערכות יחסים בין הפרטים השונים בעיר, לצד שימור ביטויו 

של המגוון המרכיב אותה. במרחב הא-מונומנטלי ניתנת הזדמנות למפגש יומיומי 

אנושי-חילוני. כמו  בו האוכלוסיות השונות מתאחדות סביב מכנה משותף  פשוט, 

כן, ניתנת בו הזדמנות להיחשף להזדמנויות תעסוקה, מסחר, השכלה ועוד. בכוחו 

של מפגש מסוג זה להפרות ולהצמיח את הפרטים והקהילות השונות דרך הרחבת 

סל האפשרויות לפיתוח שבידם, ויחד עם זאת לחזק את חוסנה החברתי של העיר 

דרך צמצום הבורות והזרות בין הקהילות שבה.
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// העיר העתיקה בירושלים - עיר רוויות מונומנטים. )מקור תצ״א: אתר GIS עיריית ירושלים(
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// מונומנטים בעיר העתיקה בירושלים. )מקור תצ״א: אתר GIS עיריית ירושלים(

מונומנט דתי
מוקד פולחן השייך לקבוצה דתית מסויימת. 

משמש כמקום התכנסות סביב ערכים דתיים.

אתר המהווה ביטוי פיזי מרחבי לסט ערכים ורעיונות.

מונומנט היסטורי 
שריד מוחשי לאירועים היסטוריים.

יכול להוות מפגן כח מרחבי של שלטון / עם / תרבות וכו׳.

מופיע במרחב כמבנה / ככר / פסל וכו׳.
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פרק ראשון 

אתגר הא-מונומנט בתוך עיר רווית מונומנטים
מקרה בוחן: העיר העתיקה בירושלים 

העיר העתיקה בירושלים

לעיר העתיקה בירושלים היסטוריה ארוכת שנים שראשיתה במאה ה-12 לפני 

אימפריות  עשרה  שתים  בעיר  עברו  לאורכה  לימינו.  עד  ממשיכה  והיא  הספירה, 

המוסלמית  הנוצרית,  לדת  דתית  חשיבות  בעלת  היא  שונים.  שלטוניים  וגופים 

כל  השנים,  במרוצת  הישראלי-פלסטיני.  הקונפליקט  במרכז  ונמצאת  והיהודית 

רצונן של האוכלוסיות השונות שעברו  לרווית מונומנטים עם  אלו הפכו את העיר 

בעיר להשאיר בה את חותמם, פיזית ורעיונית.  מרבית המונומנטים בעיר העתיקה 

מייצגים דתות ואימפריות. את המונומנטים בעיר ניתן לחלק לסווג בצורה גסה תחת 

שתי הגדרות: דתיים והיסטוריים. מונומנטים דתיים הם אלו המהווים מקום פולחן 

והתכנסות סביב ערכים דתיים; מונומנטים היסטוריים הם שריד מוחשי לאירועים 

לעיתים  וכו׳.  תרבות  עם,  שלטון,  של  מרחבי  כוח  מפגן  מהווים  והם  היסטוריים, 

קיימת חפיפה בין השניים.

ראשית, העיר עצמה כיחידה שלמה מהווה עבור רבים מונומנט דתי והיסטורי 

ישו;  ומת  חיי  שבה  בכך  טמון  העיר  של  קדושתה  מקור  הנצרות  עבור  מקודש. 

המוסלמים מאמינים כי ירושלים הייתה יעדו של מוחמד במסעו הלילי וממנה הוא 

עלה לשמיים; והיהודים קושרים את העיר למקום עקידת יצחק והמקום שבו בחר 

האל לשכן בו את שמו. האמונות השונות קושרות את מאמיניה לעיר דרך הסיפורים 

כך  ומשום  בירושלים,  נמצאים  דתם  שורשי  כי  והאמונה  בה  שאירעו  ההיסטוריים 

רבים נוהגים לעלות אליה לרגל. בכך, העיר כולה נתפסת כסימבול מקודש, ההופך 

למונומנט חוצה יבשות – במקום בו ישנם מאמינים, המונומנט נוכח ברמה הרעיונית.

אתרים  קיימים  העיר  בתוך  כשלם,  לעיר  המונומנטלית  להתייחסות  מעבר 

מונומנטליים רבים. המונומנטים בה כוללים מבני דת, מוסדות שלטוניים, אתרי 
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// ערכים מונומנטליים אדריכליים בעיר 
העתיקה בירושלים
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// חלוקת העיר העתיקה בירושלים לאור מונומנטים מחוללים. )מקור תצ״א: אתר GIS עיריית ירושלים(
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מורשת היסטוריים, גילויים ארכיאולוגיים ועוד. מעבר לחשיבות המוקנית לאתרים 

מהמאפיינים  גם  כוחם  את  צוברים  הם  בהם,  שהתרחשו  הסיפורים  עקב  השונים 

הארכיטקטוניים, דרכם הם מספרים את הסיפור במרחב. לרוב, המונומנטים בעיר 

שאינם  ומובחנים  מוסדרים  מרחבים  דרך  ונשגבות  עליונות  כח,  משדרים  העתיקה 

ארכיטקטוניים  כלים  שישה  דרך  בו  ופועלים  במרחב  בולטים  הם  לערעור.  ניתנים 

מרכזיים: קנה מידה – לדוגמה האדם הקטן אל מול הנשגב; תנועה – הכוונה של 

הולכי הרגל ביחס למונומנט ויצירה של מבטים ממוקדים לעברו; חזיתות – קריאות 

וחזרתיות דרך שימוש בשפה אדריכלית אחידה; גג – גגות החורגים ממאפייני גגות 

המגורים השטוחים בעיר – עגולים, מבריקים ועוד, עליהם מתנוססים סמלים דתיים 

בשיא הגובה; גובה – חורגים בגובהם מעל למרקם הבנוי בעיר המגיע לגובה של 

ואת הרעיון אותו הוא מייצג כאובייקט  3 קומות.11 כל אלו מציגים את המונומנט 
מרחבי שלם ומגובש שאינו ניתן לערעור.12

במרחבי המונומנט קיימים כללי התנהגות, רשמיים ושאינם רשמיים, הנקבעים 

לעיתים על ידי גופים שלטוניים או דתיים והם מכתיבים את ההתנהלות וההווי של 

סביב  ויכוח  לא פעם התעורר  בו  בכותל המערבי  לראות  ניתן  לכך  דוגמא  המקום. 

ידי  על  הבית  הר  אל  תנועה  בהגבלת  במקום,  המקובלים  הפולחן  ומאפייני  אופני 

כוחות משטרה ועוד. כל אלו הם עדות לכוחו של המרחב המונומנטלי להכתיב את 

החיים בו ובסביבתו.

נוסף על הגדרת המרחבים הסמוכים למונומנט, אוכלוסיית העיר העתיקה כולה 

אל-אקצא,  מסגד  מחוללים:  מונומנטים  ארבעה  על  המבוססים  לרובעים  מחולקת 

כנסיית הקבר, קתדרלת יעקב הקדוש והכותל המערבי. אט אט לאורך ההיסטוריה 

הלכו והתגבשו סביב כל אחד מן המונומנטים קבוצות המזדהות איתן – המוסלמים 

התייחסות לכך ניתן לראות גם במסמך ׳תהליך התכנון לשימור ולהתחדשות העיר   11
'תהליך  (להלן:   .96  ,91 2013, עמ׳  ירושלים  ירושלים,  העתיקה בירושלים', הרשות לפיתוח 

התכנון' (2013((.
דרך ניתוח תכנון רחבת הכותל לאחר כיבושו במלחמת ששת הימים, אלונה ניצן-  12

בעיר  מסוימת  ציבורית  תודעה  עיצוב  לטובת  המונומנט  עיצוב  של  בחשיבותו  דנה  שיפטן 
העתיקה כיום. ראה – ניצן-שיפטן (2011(, עמ׳ 100-65.
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// נתונים סטטיסטים בראי החלוקה לרבעים. )מקור תצ״א: אתר GIS עיריית ירושלים(

מדרג משולב:
השכלה, דיור וסניטריה

טוב

בינוני

רע

גרוע
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התיישבו בסמוך למסגד אל-אקצא, הנוצרים מסביב לכנסיית הקבר, הארמנים סביב 

התקבצות  הזמן  עם  המערבי.13  לכותל  בסמוך  והיהודים  הקדוש  יעקב  קתדרלת 

האוכלוסיות השונות סביב המונומנטים חילקה את העיר לארבעה רובעים: הרובע 

המוסלמי, הרובע הנוצרי, הרובע הארמני והרובע היהודי. רק באמצע המאה ה-15, 

בתקופת השלטון הממלוכי בירושלים, חולקה העיר בצורה רשמית לרובעים.

לסוגיות  הנוגעת  דתית  שייכות  קבוצת  של  תולדה  הינם  הרובעים  במקור, 

אמוניות ואורחות חיים. אך עם הזמן הם נהפכו למעין גטאות המרכזים בתוכן מכנים 

משותפים גם בסוגיות חיים יומיומיות הקשורות באיכות חיים ושוויון הזדמנויות. 

2013 ניתן לראות כי קיימים פערים  מסקר שערכה הרשות לפיתוח ירושלים בשנת 

בין הרובעים בכל הקשור להשכלה, צפיפות הדיור וסניטריה. מבט על מיפוי הפערים 

מראה באופן מובהק כי תחימה של הפערים מתקיימת בתפר שבין רובע לרובע – 

קרי, באופן כללי המצב ברובע x הוא טוב בצורה מובהקת וברובע y הוא רע באופן 

מובהק.14 חיי הרובע השונים מלמדים אותנו כי למונומנט כוח רב בעיצוב החברה 

והחיים שבסביבתו.

מרחבי יום-יום א-מונומנטליים בעיר העתיקה בירושלים

במקביל לחקירת הופעת המונומנט בעיר, עסקתי בחקירת ההופכי לו, ״הא-

מונומנט״ המקומי. מתוך החקירה עלה כי ישנם מספר אתגרים אשר מגבילים את 

תיירות מאסיבי בקנה  היות שהעיר מהווה מוקד  קיום הא-מונומנט בעיר. ראשית, 

מידה עולמי, העיר כולה וכך גם רחובותיה ואתריה השונים הפכו למעין מוזיאון.15  

אך  ממש,  המערבי  לכותל  עד  הגיעה  לא  העתיקה  בעיר  היהודית  ההתיישבות   13
התיישבה בקרבה מקסימלית אליו. רק עם כיבוש הכותל בשנת 1967 והחרבת שכונת המוגרבים 

לאחר מכן, התרחב הרובע היהודי עד לכותל.
'תהליך התכנון' (2013(, עמ' 53.  14

׳אתר  מונומנטאלי׳,  ׳מתחם  כולה הוא בחזקת  "המרקם הפיזי של העיר העתיקה   15
היסטורי׳ או ׳מוזיאון חי׳ ‒ תוצאה של אלפי שנות התפתחות אנושית, היסטורית ותרבותית 
שהותירו את חותמן במרחב שבין חומות העיר. הרחובות עוקבים אחר תוואים שנקבעו לפני 
גבהו. מבנים עתיקים מוסיפים  גם לאחר שמפלסיהם  ולא חל בהם שינוי  ואלפי שנים  מאות 
׳תהליך התכנון'  רב״.  זמן  זה  להתקיים  על המורפולוגיה של השכונות, אף שחדלו  להשפיע 
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שער יפו

בריכת חזקיה

// בריכת חזקיה בעיר העתיקה בירושלים. )מקור תצ״א: אתר GIS עיריית ירושלים(
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לאור כך, העיר כיחידה שלימה וכך גם מרכיביה, נתפסים כולם כמונומנטים.16 שנית, 

היות והעיר צפופה מאוד, כל פיסת קרקע פנויה בה היא מושא למאבק בין הגופים 

והפרטים השונים בעיר. כך, כמעט ולא נותר בעיר פיסת שטח שאינה משויכת לאף 

אדם או קבוצה מסוימת או שאין לה טוענים. בכך נמנעות הזדמנויות ליצירת מרחבים 

אינקלוסיביים נגישים ומזמינים עבור כלל אוכלוסיית העיר. שלישית – והוא אולי 

האתגר המרכזי ביותר, בעיר שורר אתגר תפיסתי ביחס למרחב, אותו מכנה בנבנשתי 

״גיאוגרפיה של פחד״, עליו הוא כותב כך:

״גם ללא החומות והסמלים יודעים התושבים היטב מהם האזורים שנשקפת 

להם סכנה בכניסה אליהם. והעיר שוררת ״גיאוגרפיה של פחד״. בני אדם לא 

נכנסים לאזורים המאוכלסים ב״אחרים״. גם באזורים ״הניטרליים״ עוסקים 

האזרחים בחיפוש סימנים מזהים אצל האחר, לפי חזותו או דרך דיבורו, כדי 
לברר האם הוא ״משלנו״ או אויב פוטנציאלי.״ 17

החיפוש  מלאכת  את  החלתי  המקומיים,  הא-מונומנט  אתגרי  של  הבנה  עם 

דונמים   3 על  נחתו  ועיניי  בעיר העתיקה  א-מונומנט  להוות  יוכל  אחר מרחב אשר 

ניצבת  ומרתקים בליבה של העיר – בריכת חזקיה ההיסטורית – אשר כעת  ריקים 

נטושה וריקה, בור עצום בליבה של עיר עמוסה ורוויית בנייה. מכאן המשכתי עם 

חקירה לעומק של אתר זה מתוך רצון לממשו כאתר א-מונומנטאלי בעיר העתיקה 

בירושלים

)2013(, עמ׳ 89.
של  רחבה  סקאלה  על  נפרסים  בעיר  השונים  המונומנטאליים  שהמרחבים  כמובן   16

מידת האבסולוטיות שלהם ואדוות השפעתם על הסביבה הקרובה והרחוקה.
בנבנשתי, מירון. חלום הצבר הלבן: אוטוביוגרפיה של התפכחות, ירושלים 2012.   17

עמ׳ 221.
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פרק שני

בריכת חזקיה 
סקירה היסטורית ואדריכלית 

הבריכה מאז ועד היום

יפו ובקצה הרובע הנוצרי, שוכנת בריכה עצומה ריקה – שטח  סמוך לשער 

על  זו מכונה  בריכה  ועמוסה שסביבה.  לעיר הצפופה  ועזוב בקונטרס מפליא  פנוי 

את  ושימשה  לפנה"ס  הראשונה  במאה  נבנתה  הבריכה  חזקיה'.  'בריכת  רוב  פי 

מפות  על  מבט  ה-18.20  המאה  תחילת  עד  מים  כמקור  העתיקה  העיר  אוכלוסיית 

העיר העתיקה לאורך ההיסטוריה מלמד כי בזמן בניית הבריכה היא שכנה אל מחוץ 

לחומות העיר בכיוון צפון-מערב. לאורך השנים העיר הרחיבה גבולותיה כך שרק 

נכללה הבריכה  לערך,  לספירה   40 בניית החומה השלישית אשר החלה בשנת  עם 
בתוך העיר והחלו להיבנות מבנים בדפנותיה.19

הבריכה הייתה רק חוליה במאמץ אדיר שנעשה לאורך הדורות להבאת מים 

לירושלים, עיר בה המים נמצאו במחסור תמידי עד חיבורה לתשתית מים מודרנית 

הגשמים  בו  צחיח  באזור  יהודה,  מדבר  גבול  על  ממוקמת  העיר    .1967 בשנת 

מועטים יחסית. כך שבעת העתיקה, בתקופה שבין חודשים מאי ואוקטובר לא ירדו 

ירדו גשמים אך הם היו מועטים. מעבר לכך,  בה מים כלל, ואילו בחודשי החורף 

הבריכה קיבלה את השם ״בריכת חזקיה״ רק בדורות האחרונים על-ידי עולי רגל   18
נוצרים. יש המכנים אותה ״בריכת חזקיהו״ אך מקור שם זה הוא בשיבוש ובלבול בין נקבת 
״בריכת  ביניהם:  נוספים,  שמות  לבריכה  והבריכה.  חזקיהו  המלך  ידי  על  שנבנתה  השילוח 
מגדלים״ – לאור קירבת הבריכה למגדלים המשולבים בחומת העיר בסמיכות לבריכה, ״בריכת 
הקבר הקדוש״ – לאור סמיכות הבריכה לכנסיית הקבר, ״בריכת הפטריארך״ משום שמימיה 
בית המרחץ של הפטריארך בתקופת הצלבנית. השמות השונים מוכרים ממקורות  הזינו את 
לאורכן  רבות  שנים  לאורך  בבריכה  שימוש  נעשה  כי  לראות  אפוא  ניתן  שונים.  היסטוריים 
אוכלוסיות מגוונות של העיר עשו בה שימוש. בן-אריה, יהושע. עיר בראי תקופה: ירושלים 

במאה התשע עשרה – העיר העתיקה, ירושלים 1977. עמ' 89-87.
בהט, דן. אטלס כרטא לתולדות ירושלים, ירושלים 1980  19
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העיר ממוקמת באזור הררי, בגובה של כ-800 מטר מעל פני הים, כך שגם אגירת מי 

הגשמים, שבין כה היו מועטים, היוותה אתגר בעיר. לצד האתגרים הטבעיים שעמדו 

בפני תושבי העיר בעניין הגישה למים, הצמיחה הדמוגרפית של העיר לאורך השנים 

הלכה והכבידה על המחסור במים עם הצורך בהשקיית אוכלוסייה גדלה עם כמות 

מים שנותרה מעטה. האתגרים הנוגעים לסוגית המים בעיר, הביאו לשיתוף פעולה 

בין תושביה במאמץ להבאת מים אל העיר.20 תשתית המים העתיקה, ובתוכה בריכת 

קיומי  צורך  סביב  מלכד  גורם  והיוותה  חילונית-אזרחית  כתשתית  שימשה  חזקיה, 

ללא אבחנה בין קבוצות שונות – כולם היו צריכים למים, והמחלוקות נדחקו הצידה 

אל מול הרצון לחיות. כך היא היוותה א-מונומנט עבור תושבי העיר העתיקה לאורך 

ההיסטוריה.21 

אורכה של הבריכה, מדרום לצפון, הוא כ-75 מטר, ורוחבה ממזרח למערב 

הוא כ-42 מטר כך שגודלה הוא כ-3,187 מ"ר. עומקה של הבריכה נע בין 5 מטרים 

הגישה  מ״ק.  כ-21,000  היא  הבריכה  של  המקסימלית  המים  וקיבולת  מטרים  ל-7 

היחידה אל הבריכה נמצאת בפינתה הצפון המערבית. שם, בקצהו של החאן הקופטי, 

קיימות מדרגות גישה אל המים בהן היו יורדים תושבי העיר עם דליים להביא מים 

לביתם. מקור הזנתה הראשי של הבריכה, מעבר למי הגשמים, היה בריכת ממילא 

אקוודוקט  בעזרת  חזקיה  לבריכת  הובלו  ושמימיה  העתיקה  לעיר  ממערב  השוכנת 

מושל  של  במברק  ביניהם,  שונים.  היסטוריים  בכתבים  לראות  ניתן  לכך  עדויות   20
 .1900 ירושלים מטעם השלטון העות'מני, תאופיק ביי, אל משרד הפנים באיסטנבול בשנת 
כך הוא כותב: "יום השנה העשרים וחמישה לעליית הוד מעלתו ראש הח׳ליפות לכד המלכות 
העיר, מכל  כל תושבי   ]...[ לציין את המאורע  כדי  נתיניו.  כל  הוא שמשמח את  העות׳מאני 
המעמדות והאומות, החליטו לבנות סביל ובור מים בכיכר החשובה ביותר של אלקדס אלשריך, 
 BOA,  ,)3/8/1900) באיסטנבול  הפנים  משרד  אל  ביי  תאופיק  יפו[״.  ]שער  חברון  בשער 
בירושלים:  "צמא  למיר.  ונסן,   – ונסן  אצל  בהרחבה  כך  על  וראה   .Y.A.HUS., 409/55

ההיסטוריה של העיר בראי הספקת המים, 1948-1840", קתדרה, 151 )2014(, 158-133.
כמובן שסוגית המים וירושלים לא הייתה צבועה כולה ורוד והיא לא הייתה נקייה   21
לאורך ההיסטוריה השלטונות השונים  כי  נראה  זאת,  יחד עם  פוליטיים שונים.  מאינטרסים 
ותושבי העיר נהגו לדאוג להשקיית כלל תושבי העיר. תפנית בגישה זו הופיעה בתחילת המאה 
ה-20 אשר בה אדוות הסכסוך הישראלי-פלסטיני השפיעו על ניתוב המים אל העיר ובתוכה. 

ונסן (2014(, עמ׳ 150.
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// תשתית המים ההיסטורית של ירושלים.
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// בריכת חזקיה - טכנולוגיה.
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כך   ,1.8% של  שיפוע  לבריכה  מערבית.22  הדרום  בפינתה  חזקיה  לבריכת  המחובר 

שגובה השיא של הבריכה הוא בקצה הצפון-מערבי ונקודת הגובה הנמוכה ביותר 

בפינתה הדרום-מזרחית, בדומה לשיפוע הטופוגרפיה הטבעית. שיפוע חד זה מסייע 

באיסוף מי הבריכה בצורה יעילה בשנים שחונות, בעת שמי הבריכה היו מועטים.23  

קרקעית  על  לראות  ניתן  כיום  בטון.  חופו  ופניה  בסלע  חצובה  הבריכה  קרקעית 

הבריכה חלקים של חיפוי אבן שהם ככל הנראה תוספת מאוחרת.

על אף הנחת החוקרים שהבריכה נבנתה כדי לספק מים ראויים לשתייה עבור 

וכו'(  נוספים הדורשים מים כגון סנטריה, השקיה  )בנוסף לשימושים  תושבי העיר 

נראה כי הבריכה לא מילאה בצורה מלאה את ייעודה. מכתביהם של מבקרים שונים 

בבריכה לאורך ההיסטוריה ניתן ללמוד שמימי הבריכה היו מזוהמים ומעופשים.24  

עדות לכך ניתן לראות בכתביו של קולונל צ׳ארלס וויליאם ווילסון מתחילת שנות 

ה-80 של המאה ה-19, שם הוא מספר על הבריכה:

“The bottom of the pool is covered by a thick deposit of 

vegetable mould, and one corner is nothing more than an 

open cesspit of foulest description; the water, nominally, is 

only used for washing purposes, but the poor classes often 

draw it for drinking during the summer, and hence arises 

יש הטוענים כי הבריכה ניזונה גם מהאמה העליונה אך לא נמצאו לטענה זו עקבות   22
ארכיאולוגיות. נוסף על כך, קיימת השערה כי בריכה זו הייתה תחנה בנתיב המים לכיוון רחבת 
הר הבית בימי הורדוס, אך טרם נמצאו ראיות משכנעות לכך. סגל, ארנון. "המוביל הארצי: 

הפתרון לתעלומת בריכת חזקיהו״, אתר עיתון מקור ראשון 28.7.2019.
הובלת מים זקוקה לשיפוע זעיר כך שניתן לזהות שהשיפוע במקרה של הבריכה   23
הוא חריג. ניתן להניח כי בתכנון הבריכה הספציפית הייתה מחשבה על אגירת המים בהתחשב 
באקלים ובכמות המשקעים באזור. מיקום נקודת החיבור לאקוודוקט קשורה גם היא בשיפוע 
הבריכה. מיקומה בקצה הדרומי מקטין את אורך נתיב זרימת המים לפינה העמוקה ביותר בה 
נאגרים המים. בכך מצטמצמים אחוזי התאדות המים כתוצאה מפריסתם הדקה על קרקעית 

הבריכה בדרך לאזור האגירה בעת שלא היו בה מים רבים.
בהנחה כי מי הבריכה לא המשיכו לזרום ממנה והלאה, הבריכה הייתה מאגר של   24
מים עומדים הנוטים להזדהם. בנוסף, ניתן להניח כי הושלכה פסולת אל תוך הבריכה ונאגרו 
בה מי ביוב מהשוק וממבני המגורים שהקיפו אותה הבריכה אשר גם הם פגעו באיכות המים.
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much fever and sickness.” 25

לעיר  המוגבלת  תרומתה  ועל  הבריכה  כשלי  על  מעיד  ווילסון  של  תיאורו 

כמקור מים. עם השנים מצבה של הבריכה לא השתפר והיא היוותה מקור למחלות 

ובכך  בעיר, כך שבתחילת המאה ה-20 הוחלט לנתק את הבריכה מבריכת ממילא 
לייבשה.26

רבות  כמויות  הוזנחה,  הבריכה  מים,  כמאגר  בבריכה  השימוש  הפסקת  עם 

אותה. במבט  הביוב של המבנים המקיפים  אליה  והוזרם  לתוכה  נזרקו  פסולת  של 

ראשוני על הבריכה ניתן לחשוב כי מצבה הדרדר והיא אינה מנוצלת, משום מגבלות 

הנוקשות החלות על מרחב העיר העתיקה.27 אך העמקה בסיפור הבריכה  השימור 

מלמד כי קיים סביבה ויכוח בעלות בין הרשות העירונית, הכנסייה היוונית, הכנסייה 

הקופטית והוואקף, המקפיא את המקום על שמריו. להבות הוויכוח חריפות עד כדי 

כך שכאשר רצתה עיריית ירושלים לנקות את הבריכה לאור מצבה התברואתי החמור, 

בשנת 2011, חוסר ההסכמה בין הטוענים לבעלות על הבריכה דרש מהעירייה לערב 

נוצר מצב שכולם טוענים לבריכה אך אף-אחד אינו לוקח עליה  כוחות משטרה.28 

אחריות מלאה.29 

להביט  רק  ניתן  ותייריה.  העיר  תושבי  בפני  לחלוטין  סגורה  הבריכה  כיום, 

להגיע  אפשרות  אין  אך  אותה  המקיפים  המבנים  של  וגגותיהם  מחלונותיהם   בה 

25 Wilson, Charles William. “Picturesque Palestine, Sinai, and Egypt”. 
New York: D. Appleton & Co., 1881.

ועדיין הבריכה לא יובשה באופן מלא והיא עודנה ממשיבה לאגור את מי הגשמים   26
עד לימינו.

ראה על כך ב'הוראות תכנית מתאר מקומית', עמ/9, 1970.  27
מצרים  עם  דיפלומטי  למשבר  לגרום  שעלולה  ההיסטורית  "הבריכה  ניר.  חסון,   28

וירדן", אתר עיתון הארץ, 16.06.11.
ויכוח זה על אודות בעלות הבריכה מעיד בבירור על האתגר השני שציינתי לעיל   29
במסגרת אתגרי הא-מונומנט בעיר העתיקה. הוא מדגים כיצד גם השטחים הפנויים המעטים 
להגדיר  ביכולת  חולשה  מהווה  זו  שסוגיה  כמובן  הכלל.  נחלת  מהווים  אינם  הם  גם  שנותרו 
את המקום כא-מונומנט, אך כפי שמרחבים מונומנטאליים פרוסים על גבי   רחבה של מידת 

האבסולוטיות שלהם, כך גם אתרים א-מונומנטאליים.
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את  הרחובות המקיפים  ההולך במפלס  הנמנע שאדם  מן  לא  הבריכה.  קרקעית  אל 

הבריכה מדי יום ביומו כלל לא ידע על קיומה.

זיהויים ארכיטקטוניים של ערכים א-מונומנטאליים בבריכת חזקיה 

מעבר להיבטים ההיסטוריים והתיאורטיים התומכים את האתר כא-מונומנט 

של  בהבנה  תלוי  וא-מונומנטלי  חילוני  מרחב  ליצור  היכולת  התפישתית,  ברמה 

המונומנטאלי שסביבו.  מול המרחב  אל  וייחודם  המאפיינים הארכיטקטוניים שלו 

מניתוח של הבריכה ניתן לזהות מספר מרכיבים פיזיים אשר לא רק תורמים לקיומו 

כמרחב  צביונו  לעיצוב  מהותיים  זהות  היבטי  בעלי  גם  אלא  האתר,  של  הטכני 

יכולים להוות  א-מונומנטלי. הבנת כוחם של מאפיינים אלו ותרגומם לכלי תכנוני 

בסיס לתכנון של מרחב משותף במקום. אציג להלן את חמשת המרכיבים המהותיים 

בעיצוב הבריכה כא-מונומנט.

מגוון אוכלוסיות א. 

כפי שציינתי לעיל, מהותו של המונומנט 

הוא ייצוג של ערך או של רעיון מסוים 

ככזה,  מסוימת.  קבוצה  סביבו  המאחד 

סביבתו לרוב תהיה הומוגנית ואחידה, 

סביבתו  ואת  אותו  המרכיבות  והדפנות 

יהיו בעלי צביון זהה לו. לא כך בבריכת 

חזקיה. פילוח של האוכלוסייה בסביבת 

אחידה  אינה  היא  כי  מלמד  הבריכה 

אוכלוסיות  של  מגוון  מכילה  והיא 

שונות.  חיים  ואורחות  אמונות  בעלות 

מורכבות  הבריכה  דפנות  מכך,  יתרה 

מספר  דרים  בהם  מגורים  ממבני 

גרה  מצפון  שונות.  אוכלוסייה  קבוצות 

הקופטית, לכנסייה  המשתייכת  קבוצה 

פסיפס בעלויות 
)כנסייה קופטית - כנסייה יוונית קתלוית(

הכנסייה היוונית הקתולית

הכנסייה הקופטית

בעלות פרטית
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דפנות  ובשאר  הקתולית  היוונית  הכנסייה  של  מגורים  מבנה  ישנו  מערב  מדרום   

המרכיבה  האוכלוסייה  הטרוגניות  ומוסלמים.  נוצרים  בערבוביה  גרים  הבריכה 

בצורה ממשית את המרחב הפיזי הינו נתון חשוב, ואולי המהותי ביותר בצביונה של 

הבריכה. כבר מבלי שום נגיעה באתר ניתן לראות שמתקיים בו עקרון האינקלוסיביות 

אשר נמצא בבסיסו של הא-מונומנט.

פרוגרמה חילונית ב. 

מרכיבים  לבריכה  וממערב  מצפון 

ומדרום  מגורים,  מבני  דפנותיה  את 

מסחר  קומת  עם  מגורים  מבני  ומזרח 

על  הרחוב.  במפלס  הערבי  השוק  של 

בעיר  המקודשים  האתרים  ריבוי  אף 

העתיקה, בלוק הבינוי של הבריכה נטול 

הפרוגרמה  ודתיים.  מקודשים  מבנים 

וחילונית  יומיומית  היא  שבדפנותיה 

מגורים  יחידות  מכילים  המבנים   –

חיים  פעולות  מתקיימות  בהם  ומסחר 

בישול,  במכולת,  קניות  כמו  פשוטות 

באותם  ועוד.  כביסה  שיניים,  צחצוח 

האידאולוגיות פשוטים,  חיים  מרחבי 

הגדולות ומעוררות המחלוקת הן שוליות לצד צרכי החיים הבסיסיים, אותם חולקים 

בני הדתות והלאומים השונים. הפרוגרמה החילונית היא בעלת פוטנציאל ליצירת 

מצע  להוות  יכולות  בסיסיות  חיים  פעולות  אותן  השונות.  האוכלוסיות  בין  מפגש 

חיי  זליגה של  הזדמנות של  יצירת  האוכלוסיות.  בין  הדמיון  נקודות  סביב  למפגש 

היום-יום אל תוך הבריכה תוכל לאפשר קיום שלה כמרחב א-מונומנטאלי. 

נסתר וחפור ג. 

ברוב המונומנטים במרחב העיר העתיקה נעשה מאמץ אדריכלי רב להבליט 

אותם ביחס למרחב הסובב אותם. הבלטה זו נעשית במגוון דרכים: עלייה מעל 

מגורים/אכסניות

חזית מסחרית לרחוב בקומת הקרקע + מגורים/ 
אכסנייה מעל
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לגובה מבני המגורים,30 פינוי של רחבה 

חזיתות  עיצוב של  המונומנט,  בסביבת 

הבריכה,  ועוד.  וייחודיות  קישוטיות 

מההולך  נסתרת  היא  זאת,  לעומת 

גישה  אין לה  ברחובות העיר העתיקה, 

חפורה  והיא  כלל  פרטית  או  ציבורית 

והמגורים.  הרחוב  למפלס  מתחת 

אוויר,  מתצלומי  רק  אותה  לגלות  ניתן 

המבנים  ופתחי  גגות  ודרך  מפות 

מבט  כך,  על  נוסף  אותה.  המקיפים 

העיר  לשאר  ביחס  הבריכה  חתך  על 

אל  והנסתר  העצום  החלל  את  מבליט 

והגלויים  הבולטים  המונומנטים  מול 

לעיני כל מעל גגות העיר.  בכך היא עומדת בקונטרס מובהק לאתרים המונומנטליים 

נקודות  מכווין,  שילוט  המונומנטליים  מהאתרים  לרבים  כן,  כמו  אותה.  הסובבים 

העיר  פיתוח  על  האחראיים  הגורמים  יוזמת  הסברה,  ועמדות  מסודרות  תצפית 

ייתכן  קיומה.  על  סימונים מרחביים המצביעים  קיימים שום  לא  העתיקה. לבריכה 

תייר  וחומר  קל  קיומה,  על  ידע  לא  שנים  לאורך  העתיקה  בעיר  המתגורר  שאדם 

החולף בעיר לזמן קצר. 

ריבוי שפות אדריכליות ד. 

בדרך כלל למונומנט תהיה שפה אדריכלית אחידה ומרשימה, במטרה להציג מסר 

יכולה  זו  שפה  ומקודש.  נשגב  מעמד  לו  להעניק  הרצון  לצד  וברור  משמעי  חד 

מבני המגורים בעיר העתיקה מוגבלים לגובה של 3 קומות, כך שפעולה של עלייה   30
לגובה לטובת הבלטה של מבנה מונומנטלי הוא מעשה חד ובולט במרקם הבנוי לאור היחסיות 
בין מבני המגורים לאלו הבולטים מעליהם. ניתן לראות זאת ב'תהליך התכנון' (2013(, עמ׳ 
101. שם מופיעה מיפוי של גובה המבנים בעיר העתיקה. המפה המופיעה במסמך זה אמנם 
בעיר,  הנוקשות  השימור  הנחיות  לאור  לימינו  גם  המכריע  ברובה  עדכנית  אך   1967 משנת 

המגבילות ומונעות המשך בנייה ופיתוח בגבולותיה.

חתך 1

חתך 1

חתך 2

חתך 2
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לבוא לידי ביטוי בשימוש בחומרי חיפוי 

פתחים  של  מסודר  מקצב  מיוחדים, 

ועוד  קישוטיים  אלמנטים  בחזיתות, 

ואחיד  אסתטי  באופן  יעשו  אלו  כל   –

אובייקט  מעין  מהמונומנט  וייצרו 

מרחבי קריא ומסודר. מבט על חזיתות 

ההפך.  את  בדיוק  משדר  הבריכה 

שונים  מאפיינים  בעלות  חזיתותיה 

מולבשים  אחידים,  אינם  הפתחים   –

המפלסים  קלות,  תוספות  עליהם 

מגוון  משדרות  הבריכה  חלל  את  המרכיבות  הדפנות  ועוד.  משתנים  המבנים  של 

וחוסר אחידות – יחד עם זאת הן עדיין מצליחות להתאחד לכדי יחידה אחת ולהרכיב 

את חלל הבריכה.

חלל ריק ה. 

אינה משדרת  היום  כפי שהיא  הבריכה 

מסר ערכי חד משמעי. בשונה מאתרים 

אין במרכזה מבנה  מונומנטליים בעיר, 

או פסל המעבירים מסר מסוים. הבריכה 

מרקם  בתוך  הפעור  עצום  חלל  היא 

כלום.   – ובתוכו  וסבוך,  צפוף  בנוי 

בבריכה  לזהות  שניתן  המסרים  אף  על 

ובמצבה היום, היא אינה מאורגנת על-

להעביר  המבקשת  מסוימת  קבוצה  ידי 

אף  נטושה,  היא  רעיון.  או  מסר  דרכה 

קבוצה אינה לוקחת עליה בעלות וככזו 

העיר  בלב  ומוזנחת  ריקה  נותרת  היא 

ריקנותה של הבריכה  ״אין״.  הצורח מתוכו  ריק  קיבול  כלי  היא  העתיקה. הבריכה 

ומצבה כיום מקיים אותה כא-מונומנט בעיר.
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// בריכת חזקיה: א-מונומנט בעיר רווית מונומנטים.
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// בריכת חזקיה המחודשת, מבט מספריית הילדים אל הבריכה.
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פרק שלישי

בריכת חזקיה: א-מונומנט של המאה ה-21
אסטרטגיית תכנון להתחדשות האתר 

אדריכלית  מבחינה  והן  היסטורית  מבחינה  הן  חזקיה,  בריכה  של  סקירה 

מלמדת כי ייתכן וקיים פוטנציאל להחיות אותה כאתר א-מונומנטלי בעיר העתיקה 

הנותן  מקום  מים,  אספקת  כמוקד  מונומנט  היוותה  הבריכה  בעבר  אם  בירושלים. 

יכולה  כיום הבריכה הריקה  מענה לצורך חיים בסיסי משותף לכל תושבי העיר – 

לשמש את אוכלוסיות העיר כשטח פתוח בעיר הצפופה ועמוסת הבינוי. בכך האתר 

יוכל לשוב ולהוות מרחב א-מונומנטלי עבור תושבי העיר העתיקה, עם הרחבת רשת 

השטחים הפתוחים החסרים בה.31 דרך שמירה על הבריכה כחלל פנוי ופתוח בעיר 

לצד התייחסות למרקם הקיים ומאפייני הא-מונומנט לאורו, התכנון שואף לקיים את 

זאת באמצעות פעולות תכנון  בריכת חזקיה כאתר א-מונומנטלי בעיר. הוא עושה 

טבע,  גישה,  והן:  זה,  בפרק  ארחיב  עליהן  עיקריות  קטגוריות  לארבע  המתחלקות 

חולין וחומר וצורה. 

השטחים  את  להעריך  כך שקשה  בעיר  הבנוי  השטח  של  מסודר  רישום  קיים  לא   31
השטחים  כי  מלמד  העתיקה  העיר  מפת  על  מבט   זאת,   עם  יחד  לבנויים.  ביחס  הפתוחים 
הפתוחים מצומצמים מאוד ביחס לבנויים. מעבר לכך, רבים מהשטחים הפנויים הם בעלי זיקה 
הבית שבמרכזה  הר  רחבת  לדוגמא:  לאוכלוסייה הסמוכה.  או  סמוכים  למונומנטים  מובהקת 
כיפת הסלע, ככר החורבה הצמודה לבית כנסת החורבה ועוד. שטחים פתוחים אלו אינם יכולים 

להוות שטח א-מונומנטלי לאור היותם, במתכוון או שלא, מרחבים מונומנטליים.
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// גישה.

ב. גישה דרך השוקא. גישת אוכלוסייה מקומית
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ב. גישת תייר ב. גישה דרך השוק
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גישה

גישה למקום אינה רכיב מחייב עבור מונומנט בעיר העתיקה. יחד עם זאת, 

יכולתו להשפיע ולתרום לאוכלוסייה המקומית ולדימויה של העיר תלוי בהיכרות 

לא  אם  למקום.  להגיע  יכולת  נדרשת  כך  ולצורך  איתו,  העיר  אנשי  של  הבסיסית 

לא  כלל  מהציבור  גדול  שחלק  נסתר  מקום  להוות  ימשיך  והוא  אליו  לגשת  נוכל 

הוא  בו  הנוכחי,  במצבו  שימוש.  כל  בו  לעשות  יוכל  שלא  בטח   – קיומו  על  יודע 

חסום לגישה, המרחב לא יוכל לשרת את דיירי ומבקרי העיר העתיקה כמרחב שהוא 

נחלת הכלל המפיג את כובד משקלם של המרחבים הטעונים אמונות ואידאולוגיות 

בעיר. התכנון נותן מענה לאתגר הגישה לאתר דרך פתיחה של שלושה צירי תנועה 

המגדירים את היחסים בין האוכלוסייה הסובבת את האתר ואת זיקתם למרחב הא-

מונומנטלי המתוכנן.32 כלל המעברים אינם בולטים בחזית צירי המעבר שמתוכם הם 

יוצאים אל עבר הבריכה, זאת המטרה לשמר את איכות המרחב הנסתר כפי שהוא 

היום. לכן הם נעשים דרך פתחים הקיימים מחוץ לבריכה מצד אחד ופוערים פתח 

בבריכה הנמצאת בקצה המעבר השני.

גישת האוכלוסייה המקומית א. 

נתיב תנועה זה נפרץ מתוך חצר החאן הקופטי הנמצא בדופן הצפונית של הבריכה 

מאפשר  הנתיב  ביותר.  החשוב  הגישה  נתיב  הינה  זו  גישה  הנוצרי.  הרובע  ובתוך 

את  ולממש  לגשת  בכלל,  העתיקה  העיר  ותושבי  בפרט,  הנוצרי  הרובע  לדיירי 

בראש  הבריכה  את  מחזיר  הוא  א-מונומנטלי.  כמרחב  באתר  הגלום  הפוטנציאל 

ובראשונה לתושבי הרובע אשר לעיתים רבות נדחקים הצידה במרחבים הפתוחים 

והן  מתוך הרצון למזער את הפגיעה בקיים במסגרת התכנון – הן ברמה הפיזית   32
מבחינת כבוד האוכלוסייה המקומית – נתיבי הגישה שנפרצו בדפנות הבריכה פוגעות פגיעה 
מינימלית ככל האפשר בקיים. לאחר בחינה של מגוון חלופות גישה, הוצע התכנון הנ״ל אשר 
ממיר שש בסטות שוק, שני מחסנים ויחידת דיור מקורית אחת (כיום החלוקה הפנימית של 

מבנה החאן הקופטי השתנתה ואותה יחידה מצורפת ליחידה נוספת להגדלת שטח המגורים(.
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לאור התיירות העמוסה בעיר. על אף שאין שומר בכניסה לאתר הממיין את הנכנסים 

אל הברכה דרך גישה זו, המיון קורה מעצמו לאור מאפייני הנתיב. ראשית, הכניסה 

הינה בתוך חצר פנימית ואיננה בולטת לכל עובר ושב, כך שנדרשת היכרות מעמיקה 

עם העיר וסמטאותיה בכדי לגשת לבריכה מכיוון זה. עובר אורח לא יבחין בנתיב 

זה תוך הליכה בצירי העיר המרכזיים. שנית, מעבר דרך החצר הפנימית של מתחם 

להניח  סביר  המקומיים.  התושבים  של  החיים  למרחב  פלישה  מעין  בה  יש  החאן 

שלאור מידת הנוחות הנדרשת בכדי לעבור בתוך מתחם הקופטים, יעברו בנתיב זה 

בעיקר תושבי המקום ולא תיירים מבחוץ.

מבחינה אדריכלית פיזית, מעבר זה אינו בעל הוד והדר המאפיינים מונומנטים 

בעיר. הוא נפרץ מתוך חצר החאן דרך יחידת דיור קיימת )55 מ״ר לערך( הפונה אל 

הבריכה, ושומר על פרופורציות ומאפיינים של מעברים מקורים הפזורים בסמטאות 

העיר העתיקה.

גישה דרך השוק ב. 

הרובע  ברחוב  השוק  ציר  דרך  הבריכה  עבר  אל  מעבר  מאפשר  זה  גישה  מערך 

ליצירת  במקביל  הבריכה.33  לדופן  שהוחדרו  החדשות  הפונקציות  ובתוך  הנוצרי 

זה שואף להחזיר את האוכלוסייה המקומית  נתיב  גישה מהשוק אל עבר הבריכה, 

מדרום-מזרח,  אחת  שונים.  מוקדים  בשני  מתקיימת  זו  גישה  בעיר.34  השוק  לצירי 

במפלס  הבית.  להר  יפו  שער  בין  המחבר  השוק  של  המרכזי  התיירות  לציר  סמוך 

תוך  אל  היורדות  ומדרגות  הבריכה,  אודות  הסברה  חלל  קיים  זה  מעבר  השוק של 

עבור  לשימוש  המתאימה  פונקציה  לאודיטוריום.  בסמוך  החדש  השימושים  חלל 

מערך גישה זה מהווה מערך גישה נגיש לבעלי מוגבלות תנועה אל הבריכה ואל   33
תחת  להלן  ארחיב  זה  מערך  של  הנוספות  הפונקציות  על  אותה.  המקיפים  השימוש  חללי 

קטגורית ״חולין״.
במסגרת הגבלת התיירות בזמן התפשטות מגפת הקורונה (2020-21( נסגרו מרבית   34
הבסטות בשוק לאור היעדר תיירות בעיר. מצב השוק בתקופה זו מלמד כי לשוק תלות רבה 
בתיירות, והיעדרה מביא לפגיעה כלכלית חמורה בסוחרי השוק. החזרה של תנועה למקום דרך 
משיכת האוכלוסייה המקומית תוכל לסייע בהחייאת ציר השוק, ובך תוכל לתרום לכלכלה שלו. 

(כמובן שזאת באם תתבצע התאמה של השוק לצרכי המסחר המקומיים(.
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האוכלוסייה המקומית והתיירים כאחד. מעבר זה אינו מתחבר באופן ישיר למפלס 

הבריכה וממנו נדרשת הליכה לאורך כל דופן הבריכה המזרחית בכדי להגיע למפלס 

הבריכה. המעבר השני נמצא בצפון-מזרח הבריכה, בעומק הציר שבין הרובע הנוצרי 

השוק  בציר  מאשר  מקומיים  תושבים  של  יותר  גדול  אחוז  עוברים  בו  והמוסלמי, 

המרכזי. דרכו ניתן לרדת במדרגות אל אזור המפרק בין המתנ״ס לספריית הילדים, 

פונקציות בעלות אוריינטציה מקומית, ולעבור ישירות דרכו אל מפלס הבריכה.

בסה״כ, גישה זו ממירה 5 בסטות ו-2 מחסני שוק לטובת יצירת גישה אל עבר 

הבריכה.

גישת תייר ג. 

האוכלוסייה  אל  הבריכה  את  להשיב  שואף  ובראשונה  בראש  שהתכנון  אף  על 

מדרום  המעבר  שבעיר.  הענפה  מהתיירות  להתעלם  ניתן  לא  העיר,  של  המקומית 

לבריכה הנמצא על ציר השוק המרכזי ברחוב דוד, ודרך מאפייניו האדריכליים הוא 

כך שתחושת  והתיירים,  בין הקבוצות השונות, המקומיים  נכון  איזון  שואף לשמר 

השייכות של האתר תשמר לאוכלוסייה המקומית. מעבר זה אינו בולט במעבר בציר 

עבר  אל  ארוך  מדרגות  מעבר  לטובת  אחת  בסטה  של  הצרחה  דורש  והוא  השוק, 

הבריכה.
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// טבע
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// חוף ים 

// גאנגס
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טבע

עולם הטבע הוא מעל הזמן והמקום ושמירה עליו ועל משאביו היא הכרחית 

לחברה האנושית כולה. אלו נמנים תחת המושג ״מורשת טבעית״, אותו טבע לוונטל, 

ולדבריו הם ״מורשת אנושית גלובלית״.35 הבחירה להחדיר אל הבריכה מים, שהוא 

משאב טבע בסיסי שהצורך בו משותף לכל, מייצרת סביב הבריכה הזדהות החוצה 

תושבי  את  להשקות  כשיועדה  המים  מלאת  הבריכה  לכוח  בדומה  ודתות,  מגזרים 

העיר. אמנם התכנון אינו מייעד את מי הבריכה להשקיית תושבי העיר, אך החזרה 

של המים אל הבריכה ממלאת תפקיד סימבולי המעניק מקום של כבוד להיסטוריה 

של המקום לצד שילוב אוצר טבעי במרחב.

הבריכה מוזנת מפתח האקוודוקט ההיסטורי,36 והיא מתמלאת עד לקו השיפוע 

המקורי של הבריכה בעומק של 5.75- מ׳ ביחס למפלס השוק ממזרח. הגישה של 

חזית  מצפון,  הבריכה.  דפנות  את  המאפיינת  לאוכלוסייה  בהתאם  משתנה  המים 

הכניסה של תושבי הרובע, ישנה רחבה במפלס הבריכה והיא מעניקה לנמצא במקום 

חוויה פשוטה של חוף ים בו ניתן לטבול את הרגליים ולהפיג מעט את עומס העיר 

הטעונה. מדרום לבריכה, בחזית אשר ממנה נכנסת בעיקר אוכלוסיית תיירים, קיימת 

במה אשר למרגלותיה מדרגות רבות המובילות אל המים. הפרדה זו ממפלס המים 

בשילוב המדרגות מייצרת מעין חוויה של גישה אל נהר הגנגס המקודש בהודו. בכך, 

היא מעוררת בקרב התיירים המבקרים את האתר חרדת קודש וכבוד אל מרחב חיי 

באופן  נפגשות  האלו  השונות  החוויות  שתי  המקומית.  האוכלוסייה  של  היום-יום 

הדרגתי לאורך החזית המזרחית של הבריכה.

לוונטל (1998(, עמ' 224.  35
כמובן שההזנה של הבריכה כיום הינה מכאנית שלא כבעבר.  36
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// חזית מחודשת, חתך א-א.
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חולין

ככל  מינימאלי  באופן  לפגוע  השאיפה  הוא  בתכנון  ביותר  הבסיסי  העקרון 

העיר.  תושבי  עבור  א-מונומנטלי  כמרחב  המקום  את  לקיים  בכדי  בקיים  האפשר 

עם  להיטיב  כדי  שנית,  חולין.  כמרחב  המקום  של  צביונו  את  לשמור  כדי  ראשית, 

מחיר  שישלמו  מבלי  האפשר  ככל  מרבי  באופן  הבריכה  את  הסובבת  האוכלוסייה 

רב על החייאתה. שלישית, מכיוון שמדובר בסביבה טעונה, בה קיימת מלחמה על 

כל פיסת קרקע – פגיעה מינימאלית במצב הנוכחי תצמצם התנגדות אפשרית מצד 

תושבי המקום. התערבות מדויקת וחילונית לא תעורר רגשות עזים הנובעים מאמונה 

בקדושת השטח. 

בצורה  הבריכה  בדפנות  הקיימות  בפונקציות  פוגע  התכנון  זה,  עקרון  לאור 

בקיים  ההתערבות  ומרבית  גישה,37  יצירת  לטובת  בעיקר  האפשר,  ככל  מינימלית 

מתבצעת בתוך דפנות הבריכה האטומות ומלאות האדמה. דפנות הבריכה, המזרחית 

אוריינטציה  בעלות  כולן  חדשות,  פונקציות  של  החדרה  לטובת  נפערו  והצפונית, 

חילונית ואינקלוסיבית. מטרת הפונקציות החדשות היא לתמוך את הבריכה כמרחב 

השימושים  פיזור  המקומית.  האוכלוסייה  את  לסביבתה  ולמשוך  א-מונומנטאלי 

מהשוק  ומתרחק  הנוצרי  הרובע  לעומק  נכנס  הפונקציה  שמיקום  שככל  כך  נעשה 

ברח׳ דוד התיירותי, הפונקציה של החלל פונה יותר ויותר לאוכלוסייה המקומית. כך 

לדוגמא האודיטוריום הוא סמוך לשוק ובו ניתן לקיים אירועים לתושבי העיר בלבד, 

אך גם כאלו הפונים אל הקהל הרחב. בקצה הצפוני ממוקמת ספרייה תלת לשונית 

בה יוכלו ילדי כלל הרובעים להיפגש במרחב חילוני ואינקלוסיבי. חלל השימושים.

בסך הכל מדובר בהצרכה של 6 בסטות, 2 מחסני שוק ויחידת מגורים אחת.  37
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ספריית ילדיםמתנ״ס
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צורה וחומר

מפלסים  גבי  על  נפרס  הבריכה  בדפנות  שנפער  ההתערבות  חלל  מפלסים: 

נייד הצף על גביהם.  ידי ריהוט  חופשיים ופתוחים, והפונקציות בהם מוגדרות על 

תוך  אל  הבריכה  של  הריק  חוויית  את  מושך  למפלסים  המחולק  ההמשכי  החלל 

את  מעניק  אינו  הוא  בכך  במקום.  הא-מונומנטליות  תחושת  את  ומעצים  המבנה, 

לשינוי  פתח  משאיר  ואף  בחלל  הפזורות  השונות  לפונקציות  הלב  תשומת  מרכז 

השונים  המפלסים  בין  התנועה  ציר  האוכלוסייה.38  צורכי  השתנות  עם  הפונקציות 

ממוקם בחזית הפונה לבריכה בתוך חלל הפונקציות ומחוצה לו. כך מתקיים היפוך 

של ציר תנועת השוק, הנמצא מעל למפלס ההתערבות ולבריכה, המופרד מהבריכה 

על ידי בינוי, כך שהבריכה אינה מורגשת כלל בציר המעבר.

יחסים בין שימושי הפרוגרמה לבריכה: ניתן לראות שעם השתנות קהל היעד 

של הפונקציות החדשות, המפוזרות בהתאמה מדרום לצפון, משתנה קירבת מפלס 

הפונקציה למפלס הבריכה. כך, ככל שהפרוגרמה מכוונת יותר למקומיים סמיכותה 

הפרש  בעל  הוא  ביותר,  הציבורית  הפונקציה  האודיטוריום,  גדל.  הבריכה  למפלס 

המפלס הגבוה ביותר ביחס לבריכה, ואילו ספריית הילדים נמצאת בחלקה בגובה 

מפלס הבריכה. פעולה אדריכלית זו משמרת את הבריכה כמרחב שייעודו המרכזי 

מידת  על  השפעה  רק  לא  קיימת  המפלס  לשינוי  העתיקה.  העיר  תושבי  עבור  הוא 

עבר  אל  הפנים  מתוך  המבט  גם  הבריכה,  מפלס  עבר  אל  בתנועה  הנדרש  המאמץ 

הבריכה הוא שונה בהתאם למפלס. ככל שהמפלס גבוה יותר, קרי – ככל שהפונקציה 

פחות מיועדת עבור המקומיים, המבט לבריכה הוא מוגבל יותר, ולהיפך.

הקונסטרוקציה  בה  השוק,  קומת  של  בחתך  לראות  ניתן  קונסטרוקציה: 

הפרדה  מייצרת  שהקונסטרוקציה  ורציפים,  עבים  נושאים  קירות  על  מתבססת 

ברורה בין השימושים והבעלויות השונות. בקומת ההתערבות המפולשת, התשתית 

במקום  אך  השוק,  בקומת  שמעליה  לקונסטרוקציה  מגיבה  הקונסטרוקטיבית 

של  מלאה  רציפות  המאפשרות  פתוחות  מסגרות  על  מבוססת  היא  מחיצות,  לייצר 

חלל האודיטוריום, פירי התנועה וחללי השירות חורגים מעקרון החלל החופשי אך   38
פזורים, כך שהם מאפשרים זרימה מלאה בין שאר הפונקציות.
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אנכית  בהמשכיות  החלל  לאורך  פרוסות  מסגרות  אותן  החדש.  הפרוגרמה  חלל 

לתת  בכדי  החלל  ובקירות  בתקרה  בולטות  והן  השוק,  קומת  של  לקונסטרוקציה 

רמיזה למקצב השוק ולחיים המתרחשים מעל החלל.

זאת  לראות  ניתן  לקונסטרוקציה.  התייחסות  קיימת  החזית  בחידוש  גם 

לעובי  בדומה  מ׳,   0.5 של  במרחקים  החזית  לאורך  הלוברים  את  לרווח  בבחירה 

הקירות הממוצע של הבינוי הקיים. אך בשונה מהקירות הקיימים – בין הלוברים 

מותקן חלון זכוכית שקופה המאפשר הצצה פנימה והחוצה )למעט עמוד היורד על 

גבי החזית בהתאמה לקונסטרוקציה במפלס השוק(. קיימת חריגה מפעולה זו בפינה 

הדרום מזרחית של הבריכה, שם הצפיפות בין הלוברים עולה למרווח של 0.25 מ׳ 

במטרה לטשטש את המעבר בין גישת המבקרים לשאר חלל הבריכה. זאת על מנת 

להעניק חוויה של שרוול מעבר, המשנה את תודעת ההולך בו, מחזקת הכלל לחזקת 

האוכלוסייה המקומית. עומק הלוברים גם כן מתבסס על עובי הקירות הקיימים עם 

חדירה של 0.5 מ׳ אל פנים החלל.

חומרים: התכנון כולו עושה שימוש בחומרים בעלי חזות פשוטה וניטרלית, 

עשוי  כולו  פנים החלל  בעיר.  המונומנטים  חומרי  את  והדר המאפיינים  הוד  נטולי 

נקודת  החזית,  את  אלון.  עץ  ממשטחי  העשוי  הנייד  הריהוט  למעט  חשוף  בטון 

עם  מתכתב  הקורטן  מקורטן.  העשויים  לוברים  מלווים  לחוץ,  הפנים  בין  ההשקה 

חומרי התוספות הקלות שעל גבי דפנות הבריכה. תוספות קיימות אלה, הנשמרות 

במסגרת התחדשות הבריכה, מספרות את הסיפור של חיי היום יום של האוכלוסייה 

הפונקציה  בדומה  חייהם.  צרכי  השתנות  עם  נכסיהם  את  המרחיבים  המקומית, 

החדשה אמורה לשמש את תושבי המקום להרחבת מרחב חיי היום יום. 

מבט מהפנים אל החוץ: המבט מהפנים אל החוץ ולהיפך, נעשה בין לוברי 

הקורטן אשר עומקם 0.8 מ׳. עומק זה מאפשר מיקוד של המבט אל עבר הבריכה, כך 

שהיא מבצבצת דרך הלוברים הנמצאים מול הצופה אך מוסתרת על ידי אלו שבצידי 

הצופה. בכך, נשמרת חווית הגילוי האיטית של הבריכה והיא נחווית במלוא הודה 

הריק רק ביציאת המבקר החוצה.
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על  לחדש  הקיים  בין  וחיבור  הרמוניה  מייצרת  החזית  לחדש:  ישן  בין  תפר 

ידי מלאכת תפירה עדינה בין השניים עם עליית הלוברים על גבי הקירות הקיימים 

בהם  במקומות  השוק(.  מפלס  של  הממוצעת  הרצפה  )גובה  מ׳   0.75 של  בחפיפה 

החזית  מאבני  אבן  מחופה  העמוד  ההתערבות,  למפלס  עד  הקונסטרוקציה  יורדת 

המקורית שנפערה לטובת השימושים החדשים. התייחסות נוספת בין הישן לחדש 

ניתן לראות בקרקעית הבריכה, שם נעשה שימור של הפסיפס המקורי והשלמה של 

הרצפה בבטון, טכניקה הנהוגה בשימור פסיפסים עתיקים.
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// בריכת חזקיה המחודשת, מבט מדרום לצפון מפנים הבריכה.
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סיכום

מונומנט הוא רכיב חשוב בעיר. הוא משמר מגוון, מקנה תחושת שייכות וזהות 

ומספר את סיפור המקום ותושביו. מאידך, הוא גם מייצר מחיצות ומעורר מחלוקות 

למונומנט, המרחב  מנגד  וכיחידים.  בין תושבי העיר השונים, כקבוצות  מושקטות 

הא-מונומנטלי בעיר הוא בעל פוטנציאל למזער את מחיר המונומנט המפלג, לצד 

שימור יתרונותיו. מרחב זה פעמים רבות אינו מתוכנן במטרה להוות א-מונומנט, אך 

זיהוי שלו במרקם העירוני והעשרתו, מיטיבים עם העיר ותושביה. מרקם עירוני בו 

קיימת שזריה עדינה של מרחבים א-מונומנטליים לצד מרחבים מונומנטאליים, יוכל 

לצד  האוכלוסייה,  מתוך  לקבוצה  ושייכות  זהות  תחושת  העיר  תושבי  עבור  לספק 

בטחון והפריה כחלק מאוכלוסיית העיר כולה.

בחובה  טומנת  עשירה,  היסטוריה  בעלת  עיר  בירושלים,  העתיקה  העיר 

זועקים  גם  אך  שבעיר,  המגוון  את  השטח  פני  על  מעלים  אשר  רבים  מונומנטים 

של  נוכחות  אותה  בה.  השונות  האוכלוסיות  בין  הקונפליקטים  את  הקרקע  פני  על 

אמונות ואידאולוגיות במרחב העיר, מקנה עבור תושביה ביטוי במרחב לצד תחושת 

שייכות וזהות קולקטיבית. במקביל, היא בעלת השפעה על פיזור האוכלוסייה בעיר 

וניתוק בין אוכלוסייה אחת לשכנתה, כך שהיא מלבה זרות ומחלוקת בין הקבוצות 

א-מונומנטלי  מרחב  לקיים  בניסיון  רבים  אתגרים  קיימים  בעיר.  השונים  והפרטים 

בעיר העתיקה לאור מורכבותה של העיר ומאפייניה הפיזיים והחברתיים.

הפרויקט מציע  בעבר,  א-מונומנטלי  חזקיה, מרחב  בריכת  החייאה של  דרך 

זיהוי מרכיביו הא- מענה למחסור במרחבים א-מונומנטליים בעיר העכשווית. עם 

מונומנטליים של האתר, הן ברמה הפיזית והן ברמה הרעיונית, התכנון בוחן בקפידה 

בעיר  חילונית  פרוגרמה  סביב  לאתר  המקומית  האוכלוסייה  השבת  של  אפשרות 

מרובת מרחבים מקודשים. חידוש הבריכה נוגע בסוגיות כגון: יחסי תייר ומקומי, 

ועוד. דרך כל אלו הוא  בין היסטוריה לצורך עכשווי  איזון  לישן,  בין חדש  חיבור 

מציע הסתכלות מחודשת על הבריכה הנטושה בלב העיר העתיקה.
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וחסומה  ממים  ריקה  חזקיה,  בריכת  שוכנת  בירושלים  העתיקה  העיר  של  בליבה 

צפופה  חומה,  מוקפת  עיר  בתוך  ועזוב  עירום  שטח  של  דונם  שלושה   - מגישה 

וגובר. בעבר, טרם חיבור העיר לתשתית  ועמוסה, בה המאבק לפיסת קרקע הולך 

המים המודרנית, השקיית העיר ירושלים ותושביה היוותה אתגר עצום לאור תנאי 

ומלאת  הייתה מגוונת  והטופוגרפיה של העיר. על אף שאוכלוסיית העיר  האקלים 

קונפליקטים, אתגרזה חצה דת, גזע ומין, ואוכלוסיית העיר כולה התאחדה לטובת 

הקמת תשתית המים המשותפת. תשתית המים, ובתוכה בריכת חזקיה, היוותה מקום 

כך  לחיות.  כדי  למים  צריכים  היו  כולם  השונים.  האוכלוסייה  קצוות  עבור  מפגש 

קולם של חיי היום יום הפשוטים גבר על האידאולוגיות המפלגות. 

ההיסטוריה ארוכת השנים של העיר הביאה להיותה רוויית מונומנטים. ככזו, העיר 

טעונה אידאולוגיות מגוונות והן מכתיבות את השגרה בה, החל מרדיוס המחייה של 

נדחקים  יום בעיר  היום  חיי  תיירים מכל קצוות העולם.  ועד למשיכת  הגרים בעיר 

הצידה והיא נעדרת מרחב מחייה פשוט בו קיימת הזדמנות למפגש חילוני וניטרלי. 

פרויקט זה בוחן את האפשרות של החייאת הבריכה הנטושה והשבת האוכלוסייה 

המקומית לתוכה כמרחב יום יומי, כפי שהייתה בעבר.


