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'באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל'

על ראשית תכנון הנופשה בחיק הטבע
בארץ־ישראל משנות השלושים עד שנות השישים

'באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל' :על ראשית תכנון הנופשה
בחיק הטבע בארץ־ישראל משנות השלושים עד שנות השישים
בשער המאמר:
כרזה של ארגון
בתי המרגוע
במשקי העובדים

(עיצוב :אוטה וליש,
באדיבות אוסף ערי וליש)

דוד בן־גוריון
ואליעזר קפלן
בעין פשח'ה1940 ,
(לע"מ)

אף שבשנות השלושים ראה נתן אלתרמן בנופש את שכרו של העמל עד כלות הכוחות ,באותן השנים
יצאו אלפים מתושבי ארץ־ישראל לנפוש בהרי הלבנון; העיתונאי י' קבנצל (לימים חבר הכנסת יוסף
תמיר) כינה תופעה זו 'הפסיכוזה הלבנונית' .במאמר שפורסם בעיתון 'הארץ' בספטמבר  1935סקר
קבנצל את אפשרויות הנופש על הר הכרמל ,במטולה ,בצפת ובראש פינה וקבל על מחיריהן ותנאיהן.
לסיכום הוא קבע' :הסכומים העצומים המוצאים שנה שנה מארצנו בשל "הפסיכוזה הלבנונית" ,הם
עדים לחוסר אחריות הצבור הא"י כלפי בניין א"י וישובה'1.
נופש בכלל — ונופש בחיק הטבע ,שהוא נושא מאמר זה ,בפרט — הוא חלק מאורח החיים המודרניים,
ָּתחום בלוח השנה ,מעוגן בחוקי העבודה ,תורם לכלכלה ומרכיב חשוב בתרבות העכשווית .הנופש
מכתיב קוד לבוש ,אכילה ושתייה ,והוא מזוהה עם ארכיטקטורה ייחודית ועם מרחב המעוצב כך
שיתאים לפעילויות הנופש השונות .בשנים האחרונות
הפכו פעילויות אלה למגוונות ביותר ,והן כוללות
פעילויות סבילוֹ ת יחסית ,כמו מנוחה ,פיקניק וטיול
ברגל או ברכב ,לצד פעילויות ספורטיביות ופעילויות
מאתגרות של יחידים וקבוצות .עם ההכרה בחשיבותו
של הנופש לבריאות האדם ולרווחתו (,)well being
התפתחה הדרישה להקצאת משאבים וקרקעות לנופש.
הנופש מצריך שטחים ייחודיים המתוכננים לפעילויות
מיוחדות ושטחים שניתן לנצל למגוון שימושים ,והוא
שימוש קרקע בפני עצמו או חבוי בשורה ארוכה של
שימושי קרקע ,כגון שטחי ספורט ,שטחים ציבוריים
ופרטיים פתוחים ודרכי נוף.

* המילים 'באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל' מצוטטות מתוך 'שיר
העמק' מאת נתן אלתרמן .את המונח נופשה ָט ַבע המשורר
יונתן רטוש ,ומשמעותו לא רק בידור ונופש אלא גם בריאה
מחדש.
 1י' קבנצל' ,הבהלה ללבנון' ,הארץ 20 ,בספטמבר  .1935מצוטט
בתוך :ע' אלמוג' ,התייר הישראלי בחו"ל :ציוני דרך וניתוח
סוציולוגי' ,באתר 'אנשים — ישראל :המדריך לחברה הישראלית'
(.)http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30179
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נופש קשור בתודעתנו לפעילות פנאי ,לנהנתנות ,לחיים נטולי דאגות ולעינוג הגוף והנפש.
לכאורה במפעל יישוב הארץ — שדגל בכיבוש השממה ,בייבוש הביצות ובעבודה חקלאית מאומצת,
ושהשקיע את משאביו במלחמת הקיום היום־יומית של אנשי העליות הראשונות ,במרחב הכפרי
ובמרחב העירוני — לא היה מקום לתכנון נופש .אך גם אם הנופש לא הועלה על נס ,הוא ליווה
את המפעל הציוני מתחילתו ,ועם הקמת המדינה היה לחלק מתכניות שונות לפיתוח הארץ ברמה
המקומית וברמה הארצית והלאומית.
המאמר מתמקד בתכנון הנופש בחיק הטבע ובסביבה הכפרית ,כחלק מתכנון המרחב הפתוח
בישראל ,משנות השלושים של המאה העשרים ועד סוף שנות השישים .בחינה של מסמכי תכנון,
של עיתונות התקופה ,של תיעוד מיזמי נופש ושל ספרות משנית חושפת את שלבי ההתמסדות של
תכנון הנופש בחיק הטבע בישראל .ראשית התהליך ביָ זמות פרטיות ובהתעלמות הממסד התכנוני
מהנושא; המשכו בהכרה בצורך בנופש אך בדחיקתו לשטחים בלתי ראויים למגורים או לחקלאות,
כאשר הנופש הוא בן לוויה לשמירת הטבע והנוף; וסופו של התהליך בהכרה בנופש כשימוש קרקע נופש ביער בלפור,
1947
העומד בפני עצמו ושווה ערך לשימושים אחרים.
(צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ)
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למאמר שלושה חלקים עיקריים :סקירה היסטורית ותאורטית של תכנון לנופש בחיק הטבע
במערב ,סקירת התכנון לנופש בחיק הטבע בארץ־ישראל לפני הקמת המדינה ותיאור התכנון לנופש
בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה.

תכנון לנופש בחיק הטבע במערב
הספרות העוסקת בנופש ובתיירות כתופעה מודרנית מתארת את היציאה משגרת הבית והעבודה
לשם הנאה והעשרה תרבותית כחלק מתרבות הפנאי שהתפתחה במערב 2.ראשיתה של מגמה זו
מיוחסת לטיול הגדול ( ,)The Grand Tourשהיה נפוץ באירופה מן המאה השש עשרה עד המאה
התשע עשרה .לטיול זה יצאו צעירים בני עשירים ומחוגי החברה הגבוהה בעיקר מאנגליה אך גם
מצרפת ,גרמניה ורוסיה 3.מטרתו הייתה תרבותית ,חינוכית ,בריאותית ואף הנאה גרדא .המטיילים
האירופים נמשכו בתחילה למרכזי התרבות של העולם הקלסי ובמיוחד לאיטליה ,אך במרוצת הזמן
ובעקבות המהפכות הנפולאוניות הרחיקו לארצות הים התיכון ,כמו יוון ,פורטוגל ,ספרד ,מצרים,
טורקיה וארץ־ישראל ,ששווקו כמרחבים אוטופיים ואקזוטיים 4שטופי שמש 5.בהקשר זה נתפסו
הטיול או הנופש לא רק כהתרחקות ממקום המגורים אלא גם כביקור באתרים פריפריאליים ,בלתי
מפותחים .אלו תוארו כזירה של אחרוּ ת המאפשרת להכיר וללמוד תרבויות חדשות ולצאת מהשגרה6.
בסוף המאה התשע עשרה ,עם התפשטותה של המהפכה התעשייתית ,נחשב הטבע למקום מפלט
מרעותיה של העיר התעשייתית .כבר בשנת  1829קבע ג'ון קלאודיוס בתכניתו המהפכנית ללונדון
מערכת של רצועות ירק שבהן כל אדם יהיה 'חופשי ללכת או לרכוב ,ושבהן הוא יוכל למצוא כל
צורה של שעשוע ,נופש [ההדגשה שלנו] ,בידור והדרכה' 7.דבריו של קלאודיוס ,כמו אלו של מתקנים
חברתיים ותברואתיים אחרים ,הביאו להקמת הפארקים העירוניים הראשונים באירופה ,ואלה שימשו
את בני האצולה לצד בני מעמד הפועלים לנופש שליו ביום המנוחה ,להאזנה למוזיקה ולצפייה
2
3

4

5
6

7

O. Lofgren, On Holiday: A History of Vacation, Berkeley & Los Angeles, CA 1999, p. 5; J. Towner, An Historical
Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540–1940, Chichester 1996, p. 7
טאונר ציין כי ההתייחסות של המחקר ההיסטורי אל הטיול הגדול כאל מקור לתרבות הנופש שהתפתחה במערב,
מבוססת על תרבות העיליות .לטענתו חשוב להכיר גם את תרבויות הנופש שהיו מקובלות בקבוצות מוחלשות בחברה
(נשים ,עניים) ,על מנת להרחיב את התמונה וההבנה ההיסטורית של היציאה לנופש .ראו :טאונר (שם) ,עמ' .7
שם ,עמ'  .138–96וכן ראו :י' בן־אריה' ,התפיסות והדימויים של ארץ ישראל וירושלים' ,הנ"ל ,ארץ בראי עברה:
מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל ,בעריכת ר' אהרנסון וח' לבסקי ,ירושלים תשס"א ,עמ' ;238–213
ק' כהן־הטב וד' בר' ,ירושלים בין צליינות ותיירות :מסורת וחידוש בקרב המבקרים הנוצרים בשלהי התקופה
העות'מנית' ,ק' כהן־הטב ,א' זלצר וד' בר (עורכים) ,עיר בראי מחקרה :מחקרים בגיאוגרפיה־היסטורית תרבותית של
ירושלים לדורותיה :מוקדש ליהושע בן־אריה בהגיעו לגבורות ,ירושלים תשע"א ,עמ' .148–126
עוד על נופי הים התיכון והשפעתם על עיצוב הנופים ששווקו בחבילות התיור ,ובמיוחד על היותם דגם לגן עדן תיירותי
של שמש נצחית ,עצי דקל וחולות לבנים ,ראו :לופגרן (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .211–155
שלא כמסעם של עולי הרגל ,שהיה במהותו יציאה ממקום שולי לעבר המקום המרכזי ,המקודש עבורם ,התיירות
החילונית התבססה על סקרנות ,חופש והעשרה חווייתית וכן על תנועה מהמרכז אל הפריפריה .ראו :טאונר (לעיל,
הערה  ,)2עמ'  ;98כהן־הטב ובר (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .133
D. Bowie, The Radical and Socialist Tradition in British Planning: From Puritan Colonies to Garden Cities,
London & New York 2017, p. 22
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בתצוגות בוטניות וזואולוגיות של מינים מקומיים וזרים ,כל זאת לשם חינוך ושיפור הבריאות הפיזית
והרמה המוסרית .באירופה ובעיקר באנגליה התבסס הנופש בחיק הטבע על ההכרה שלטבע על שלל
גילוייו יש ערך לאדם :ערך מדעי ,חווייתי וגם מוסרי 8.בעוד שהפארקים העירוניים יצרו טבע מפוקח
ומבוקר ,הרי בטבע שמחוץ לעיר או בשוליה נשמרו איכויות הסביבה הטבעית וזיכרון לחיים הכפריים
המסורתיים.
עם ההכרה בערכו של הנופש הוא הפך למושא לתכנון .בשנת  1878נחקק באנגליה 'חוק יער
שאפשר למעמד הפועלים גישה ליער ציבורי במחיר זול יחסית.
אפינג' (ִ ,)Epping Forest Act
במקביל הפכו שטחים בעלי ערכי נוף ייחודיים ,כמו אזור האגמים ( ,)Lake Districtלנחלת הציבור
ולאזור נופש של בעלי ממון 9.באמצע המאה התשע עשרה היה המרחב הכפרי באירופה למקום בילוי
לבני מעמד הביניים בעיקר ,שעסקו בפעילות ספורטיבית של ציד שועלים ,ברווזים ואיילים .בה
בעת טיפחו תנועת הרומנטיקה ומשוררים כדוגמת ויליאם וורדסוורת ()1850–1770 ,Wordsworth
וסמואל טיילור קולרידג' ( )1834–1772 ,Coleridgeאת הפואטיקה של הנוף ואת ההליכה העצמאית
בנוף כמקור לנחמה ולמודעות רוחנית10.
התפתחות התחבורה על מסילות נתנה דחיפה משמעותית לפעילויות נופש מחוץ לערים .עם
הופעת הרכבת ,בשנת  ,1831וביתר שאת בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה ,נפתחו קווי
נסיעה אל עיירות קיט ,כמו ברייטון בבריטניה ,וצמחה הנופשה המאורגנת לפועלי התעשייה .המצאת
האופניים בשנת  1870והמכונית בראשית המאה העשרים הגדילה את טווחי התנועה של הנופשים,
וכתוצאה מכך החלה להתפתח תרבות מחנאות (קמפינג) והוקמו אגודות מחנאות שפעלו לתכנון
מחנות מסוגים שונים.
מלחמת העולם הראשונה וגל הפטריוטיות שגאה בעקבותיה הגבירו את הדרישה לנופש בנופיה
הכפריים של אנגליה .לאחר המלחמה ,כאשר התברר כי במרחב העירוני לא ניתן לספק את דרישות
הנופש של האוכלוסייה הגדלה ,החלו הרשויות העירוניות לקנות שטחים נרחבים לצורך פעילויות
נופש ובעיקר לצורך פעילויות ספורט שנועדו לחשל את הנוער הבריטי לקראת הבאות .במקביל
קמה תנועת 'החופש לנדוד' ( ,)Freedom to Roamשתמכה בפעילות לא פורמלית בנוף :שוטטות,
טיפוס הרים ,מחנאות ורכיבה על אופניים ,ושדרשה לתת לציבור זכות מעבר בשטחים פרטיים .בקיץ
 1939בילו למעלה ממיליון וחצי בריטים את חופשתם במחנאות 11.התפשטות התופעה גרמה לבעיות
רבות של סניטציה ,רעש ופלישה לשטחים פרטיים .כתוצאה מכך הוגבלו זכויות המחנאות לארגוני
הצופים ,הדת והצבא ,ונקבעו הנחיות שאפשרו מעבר בין שטחים פרטיים .בשנת  1936נקבע באנגליה
 8ארמון הקריסטל שהוקם בלונדון בשנת  1851במסגרת היריד העולמי ,טבל בפארק רחב ידיים ,וביקרו בו מדי שנה כ־6
מיליון מבקרים .על היריד העולמי שהתקיים בלונדון ,ושהיה הראשון בשורת הירידים העולמיים באירופה ,על חשיבותו
בחברות מתועשות בהקשר המודרני של ִקדמה וכן על מרכזיותו בתרבות הפנאי של ההמונים ובצמיחת הלאומיות
המודרנית ראוR. Robert, World of Fairs: The Century of Progress Expositions, Chicago & London 1993 :
C. Harrison, Countryside Recreation in a Changing Society, London 1991, p. 19 9
 10שם ,עמ' .21
 11שם ,עמ' .24
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היער הלאומי הראשון שנועד לנופש .עשרים שנה מאוחר יותר השתרעו שמונה פארקים על שטח
של  70,000דונם 12.באזורים אלו הותרה אך ורק פעילות שקטה של שוטטות ופעילות סבילה בחיק
הטבע .המתכנן פטריק אברקרומבי ( )1957–1879 ,Abercrombieטבע באותה העת את הרעיון של
הנאה רציונלית מן הכפר ( ,)rational enjoyment of the countrysideשנועד לאזן בין פיתוח ובין
שמירת הנוף ,להתיר בעיקר פעילויות סבילות במרחב ולהגן על מעמד בעלי הקרקע מפני מעמד
הפועלים ,שהעמיד בסכנה את החזות הפסטורלית של הנוף13.
לאחר מלחמת העולם השנייה ובעיקר במהלך שנות השישים התרחבה פעילות הנופש מחוץ לערים.
העלייה ברמת החיים ,ומתוך כך התארכות הזמן הפנוי והעלייה ברמת הניידות של האוכלוסייה,
הביאו לפריחה של התחום .ממשלת ה'לייבור' ,ששבה לשלטון בשנת  ,1964ראתה בתכנון הפנאי
( )planning for leisureמשימה לאומית ואמצעי לרפורמה חברתית .שני גופים מרכזיים בבריטניה
עסקו באותה התקופה בתכנון הנופש :הראשון עסק בטיפוח הספורט בתחומי העיר ובשוליה,
והשני — בנופש מחוץ לערים .בעוד השלטון המרכזי היה מעוניין בעידוד הנופש ,השלטון המקומי נדרש
להתמודד עם הבעיות בשטח .הנופש נתפס כמזיק לסביבה ,ותפקיד השלטון היה לרסן ולבקר אותו14.
לפיתוח הנופש בארצות־הברית מאמצע המאה התשע עשרה היו נימוקים פילוסופיים והיבטים
פרקטיים .מחד גיסא נועד הנופש לאפשר לציבור הרחב מגע בלתי אמצעי עם הטבע ,המעניק
משמעות וערך לחיי האדם .מאידך גיסא פיתוח אתרים באמצעות סלילת דרכים ,עידוד התחבורה
הפרטית והקמת שירותי דרך הוביל לשגשוג הכלכלה15.
כבר באמצע המאה התשע עשרה עמדו פילוסופים ,מתכננים ואנשי סביבה למיניהם על ערכו של
הטבע בפיתוח הזהות האמריקנית והתרבות האמריקנית .פרדריק לאו אולמסטד (–1822 ,Olmsted
 ,)1903מתכנן הסנטרל פארק של ניו יורק ואבי אדריכלות הנוף המודרנית ,ראה בטבע את נחלת הכלל
וסבר שאסור שיישמר בידיים פרטיות ולתועלת המעטים בלבד 16.תפיסה חברתית זו עמדה בבסיס
הדרישה להפוך את אדמות יוסמיטי לפארק ולהנגיש את האתר לביקור הקהל .אך אליה וקוץ בה —
הנגשת הפארק לביקור הביאה עם התפשטות התחבורה הממונעת לפגיעה בערכים שהיו התשתית
להכרזת הפארק כאזור לשימור ,דילמה מרכזית בתכנון ובפיתוח של אתרי הנופש עד עצם היום הזה.
בארצות־הברית בין מלחמות העולם ,בדומה לאירופה ,הפך הנופש בגנים הלאומיים לפעילות
מועדפת ולביטוי של פטריוטיות ,כאשר לצד הערכים המיטיבים לנפש האדם היה פיתוח הנופש
מכשיר כלכלי רב ָעצמה .כפתרון לשפל הכלכלי של שנות השלושים ביקשה תכנית הניו דיל לספק
עבודה לכוח אדם בלתי מיומן ,ופלוגות של עובדים כאלה ( )Civilian Conservation Corpsהועסקו
בעבודות בנייה ופיתוח ,סלילת דרכים ובניית חניונים .היקף עבודת הפלוגות היה עצום ,ובמהלך
12
13
14
15
16

שם ,עמ' .19
שם ,עמ' .29
שם ,עמ' .32
E. Carr, Wilderness by Design: Landscape Architecture & the National Park Service, Lincoln, NE 1998, p. 34
R. Lewis, ‘Frontier and Civilization in the Thought of Frederick Law Olmsted’, American Quarterly, 29, 4
(Autumn 1977), pp. 385–403
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שנות השלושים למעלה מ־ 1.5מיליון דונמים של אדמות בור בעשרים וארבע מדינות הפכו לפארקים
לצורכי נופש בחסות רשות הגנים הלאומיים17.
בשנת  1936נחקק בארצות־הברית 'חוק מחקר פארקים ,דרכי נוף ואזורי נופש' (Park, Parkway
 ,)and Recreational Area Study Actובעקבות זאת נערך סקר מקיף בכל רחבי ארצות־הברית
במטרה לאתר שטחים הראויים לנופש .תוצאות הסקר פורטו בשנת  1941בדו"ח שכותרתו 'מחקר של
הפארקים ובעיית הנופש בארצות־הברית' (A Study of the Park and Recreation Problem of the
 .)United Statesבדברי הפתיחה לדו"ח הצהיר מזכיר הפנים האמריקני:
הניצול הנכון של זמן הנופש הוא בעיה מרכזית של חברה מודרנית .העידן התעשייתי העניק לאמריקנים יותר
זמן חופשי ויותר הזדמנויות לפעילויות מהנות מאשר בעבר .אך אותן נסיבות שקיצרו את שעות העבודה,
האיצו את הייצור והגבירו את המתח של חיי היום־יום ,ויצרו צורך להפוגה זמנית .נופש בחיק הטבע עונה
על צורך זה [ההדגשה שלנו]18 .

הדו"ח הגדיר את הנופש כפעילות פנאי מהנה ויצירתית ,צורך פיזי ומנטלי והכרח להירגעות ממתח.
לנופש ביטויים פיזיים ,אינטלקטואליים ,רגשיים ואסתטיים :הם יכולים להיות פעילים או סבילים,
אישיים או קבוצתיים ,ספונטניים או מאורגנים .מאחר שמה שתורם לפרט תורם גם לקהילה ,הפך
הנופש לעניינה של החברה כולה .הדו"ח יצר תשתית לתכנון כוללני של סוגיית הנופש ולתיאום בין
רשויות פדרליות ,מדינתיות ומקומיות ,שלא היו מוגבלים רק לשטחי הפארקים הלאומיים 19.בין
פעילויות הנופש הדגיש הדו"ח את הפעילות בחיק הטבע ,ששורשיה בהכרה שהאדם הקדמון היה
הנופש,
ֵ
יליד הטבע .הדו"ח קבע כי פעילות הנופש היא תוצר של משך הזמן הפנוי ושל ההכנסה של
והמליץ על שדרוג מערכת הדרכים על מנת להביא את הקהל הרחב לחיק הטבע .על בסיס סקרים בין
נופשים בפארקים במדינות שונות ותחזית גידול האוכלוסייה נקבעו פרוגרמה כללית לנופש ועקרונות
מדיניים שיושמו חלקית בפארקים שונים.
לאחר מלחמת העולם השנייה גדשו ההמונים את הגנים הלאומיים ,וכתוצאה מכך קרסו תשתיותיהם.
בניסיון לווסת את זרם המבקרים הוסדרו לקראת סוף שנות השישים עשרות אתרים במסגרת התכנית
הפדרלית 'משימה 20.)Mission 66( '66

נופש בחיק הטבע בארץ־ישראל עד הקמת המדינה
שלא כבאירופה ובארצות־הברית ,שבראשית המאה העשרים היה בהן הנופש בחיק הטבע נושא
לתכנון של גופים ממסדיים ,הרי ביָ זמות התכנון הכוללניות לארץ־ישראל שנרקמו במוסדות
המדינה שבדרך ,לא הייתה כל התייחסות לנופש בחיק הטבע אלא לסוגיות של תיירות ועלייה
17
18
19
20

N.T. Newton, Design on the Land: The Development of Landscape Architecture, Cambridge, MA 1971, p. 588
https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/parks_america/foreword.htm
https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/parks_america/chap1.htm
E. Carr, Mission 66: Modernism and the National Park Dilemma, Amherst, MA 2007
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לרגל 21.נופש נתפס כפעילות פנאי בורגנית הראויה אם לא לגינוי לפחות להתעלמות ,ומכל מקום
אינה מצריכה תכנון .בפועל יצאו אלפים מתושבי הארץ לנפוש במרחצאות המרפא שבאירופה ובהרי
הלבנון ,שבהם ניתן היה ליהנות לא רק מקיץ ממוזג אלא גם מגלישה על השלג 22.עיתונות התקופה
ביקרה מגמה זו והצביעה על פוטנציאל הנופש בארץ־ישראל בעיקר מתוך הדגשת תרומתו לכלכלת
היישוב העברי .בהקשר זה כתב ישראל שוכמן באמצע שנות השלושים:
ארצנו נשתבחה בכל הסגולות הדרושות ומחובתנו לפתחן בתוכנו במקום לחפשן בנכר .ושוב :כל קייטנה
חדשה היא פתח ליצירת נקודה יישובית חקלאית חדשה .כל עונה של קייטנוּ ת זרה היא איבוד של מאות אלפי
לא"י לארץ והקזת דם מעורקיו של היישוב העברי .המכשלה תחת ידינו ועלינו לקום ולעשות .שדה פעולה
רב וברוך אפשרויות לפנינו23 .

לטענת שוכמן הממשלה הלבנונית פיתחה את התיירות בתחומה ,הקלה בקבלת ויזות ובפרסום
האתרים ,ובניגוד לכך בארץ־ישראל הפקיעו בעלי בתים את מחירי חדרי הנופש ,והגופים המפתחים
עקרו חורשות כדי להקים שכונות מגורים במקום לנצלן ליצירת מקומות אירוח.
בין מתכנני היישוב העברי טרם הקמת המדינה היה אליעזר (ליאוניד) ברוצקוס מחלוצי התכנון לנוף
ולנופש 24.ברוצקוס ,שהיה בעל מודעות רבה לנוף ,טען במאמר משנת  1938כי בניגוד לקיים יש צורך
ב'תיכוּן מדעי' שיביא בחשבון חקלאות ,תעשייה ,דיור ,תחבורה ,צורכי תיירות ,שמירת יפי הנוף וכו'25.
ּ
כמעט עשור מאוחר יותר ,במאמר שכותרתו 'לשאלת שטחי הירק ושמירת הנוף במסגרת התיכון העירוני
והגלילי' 26,הציג ברוצקוס את תמצית הבעייתיות בתכנון לנופש בארץ־ישראל (אם לא לתקופתו ,הרי
לשנים הבאות) :ארץ קטנה ומפותחת באינטנסיוויות ,עושר של אתרים בעלי עניין לא רק לאוכלוסייה
המקומית אלא גם לתיירות חוץ והכרח לפתח תיירות זולה המבוססת על תחבורה ציבורית ,והנותנת
מענה לדרישות נופש של אוכלוסייה עירונית ששעות הפנאי שלה גדלות .בהיעדר תכנון ייעודי לצורכי
נופש זיהה ברוצקוס ב'חוק התכנון והבנייה' הבריטי משנת  1921ומשנת  1936את הסעיפים המאפשרים
הקצאת קרקעות לצורכי שמירת נוף ופיתוחו .הוא קבע כי חוף הים ,נחלי האיתן והאכזב וציר גבעות
הכורכר המקבילות לחוף הם האזורים המועדפים לתכנון לנופש ובעיקר לטיול רגלי.
21

22
23
24

25
26

בתקופה זו הייתה ארץ־ישראל יעד מרכזי לתיירות של עולי רגל ,שבאו לבקר במקומות הקדושים לנצרות .על העלייה
לרגל לארץ־ישראל ובמיוחד לירושלים כתיירות מאורגנת ,על השפעותיה על ההתפתחות המודרנית של העיר וכן על
מאפייני הצליינים־תיירים שטיילו בארץ בעיקר בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים ראוK. Cohen- :
 ;Hatab & N. Shoval, Tourism, Religion, and Pilgrimage in Jerusalem, London & New York 2014וכן :כהן־הטב
ובר (לעיל ,הערה .)4
בשנות השלושים יצאו ללבנון מארץ־ישראל ,כמו מכל המזרח התיכון ,קבוצות של ספורטאים שעיקר עיסוקם היה
גלישה על שלג .ראו :ח' קליין ,המיליון השני :תעשיית התיירות הישראלית ,עבר־הווה־עתיד ,תל אביב תשל"ג ,עמ' .31
י' שוכמן' ,הקייטנות בארץ' ,דבר 15 ,באוגוסט  ,1935עמ' .2
ברוצקוס ( )1987–1907נולד בלנינגרד ,למד בגרמניה הנדסה חקלאית והנדסה אזרחית ועלה ארצה בשנת  .1933בשנת
 1944עמד בראש ה'חוג לשמירת הנוף' ,שהיה מורכב מאנשי ידיעת הארץ ומדעי הטבע ,אדריכלים וציירים .ראו :י' כץ,
לעצור את הדחפור :הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע ,הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל,
רמת גן  ,2004עמ' .14
א' ברוצקוס' ,האפשרויות והתפקידים של תיכון ארצי' ,הבניין( 3 ,אוגוסט  ,)1938עמ' .31
א' ברוצקוס' ,לשאלת שטחי הירק ושמירת הנוף במסגרת התיכון העירוני והגלילי' ,מסלולי התכניקה[ ,חמ"ד] ,1946
עמ' .23–9
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בפועל שפת הים אכן הייתה אזור נופש מועדף ,ופחות מכך הנחלים וציר גבעות הכורכר .ככלל,
המעוניינים לנפוש בארץ יכלו לבלות במלונות ,בפנסיונים ובחדרים שכורים בערים תל אביב,
ירושלים ,חיפה ,נהריה וביישובים עירוניים נוספים .הבילוי בחיק הטבע מאמצע שנות העשרים ואילך
נועד בעיקר לחולים ולמבריאים ב'מבראות' ,במוסדות מרפא ,בבתי הבראה בקיבוצים ,במעיינות
מרפא ובקייטנות בחיק הטבע.

נופש לחולים ולמבריאים
בעוד שלנופש בהרי הלבנון יצאו בורגנים צעירים ומבוגרים ,בריאים בגופם ובנפשם ,בארץ־ישראל
זכו להפוגה בעיקר פועלים לאחר מחלה או פציעה או חולים כרוניים .בית ההבראה הראשון
בחיק הטבע היה 'ארזה' .ההסתדרות הכללית הופקדה בשנת  1920על הקמתו ,במקום שבו נטע
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מבריאים בחצר
'ארזה' ,שנות
החמישים של
המאה העשרים

(באדיבות ניצה ברוק)

בנימין זאב הרצל ארז ,והוא נפתח בשנת  1925כ'בית הבראה לחלוצים' 27.בית ההבראה הוקם בכספי
קופת חולים של ההסתדרות על פי דגם הסנטוריום האירופי — 28מוסד המשלב את תכונות בית
החולים ,המרפאה והנופש .מקורו של דגם זה במוסדות החלמה לחולי שחפת שהוקמו באמצע המאה
התשע עשרה .הללו הרחיקו את החולים מהחברה הבריאה מחד גיסא והעניקו להם תנאים משופרים
להחלמה מאידך גיסא.
אברהם הרצפלד ,שהיה ממקימי בית ההבראה ,הדגיש את חשיבותו עבור הפועל החולה שאין לו
מקום להתאושש לאחר פציעה או מחלה .בתחילה תוכנן בית ההבראה כמשק אוטרקי שיספק את צורכי
המבריאים ביבול מגן הירק ובביצים מהלול ,אך לאחר מכן אומץ דגם הסנטוריום .יהושע ליבוביץ,
שהיה רופא במוסד ,טען כי לסביבה הטבעית ,לנוף ולשינוי האקלים חשיבות רבה בתהליך ההחלמה
בבית ההבראה 29.בעקבות 'ארזה' הקימה הסתדרות העובדים באמצע שנות העשרים בית הבראה נוסף
על הכרמל ,ובשנים מאוחרות יותר הוקמו בתי הבראה בזיכרון יעקב ('בית רמז' ו'מבטחים') בצפת
('בית בוסל') ובנצרת ('בית שפרינצק').
 27עוד קודם לכן בשנת  1920הקימה קופת חולים של מפלגת 'אחדות העבודה' את בית ההבראה הראשון בארץ לפועלים
חקלאיים בשכונת הבוכרים בירושלים .ראו :מ' הגתי־חומסקי' ,בית ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים (,')1923–1919
קתדרה( 30 ,טבת תשמ"ד) ,עמ' .110–91
 28עוד על הסנטוריום כדגם לבית ההבראה ועל התרומה הרפואית המיוחסת למיקומו בשולי הערים ובקרבת הטבע ,ראו:
J. Bryant. Convalescence: Historical and Practical, New York 1927
 29י' ליבוביץ' ,בית־ההבראה במערכת מוסדות הרפואה' ,ארזה :למחצית יובלה ,תל אביב תשי"א ,עמ' כז–ל; א' הרצפלד,
'מימים עברו' ,שם ,עמ' מו–מח.
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לצד הקמת בתי הבראה על ידי הסתדרות העובדים לטובת הפועלים העבריים ,ראו יזמים לא
מעטים את הפוטנציאל הכלכלי בהקמת בתי הבראה ובפיתוח תיירות נופש לצורכי מרפא .בולט בקרב
חברי קבוצה זו שמואל שרנופולסקי ,שרכש ניסיון בהקמת אתרי מרפא באודסה ,שלשם הגיעו לנפוש
מנהיגים של היישוב הארץ־ישראלי 30.לאחר שעלה ארצה הצליח שרנופולסקי לשכנע את ההסתדרות
הרפואית העברית לבחון את התאמתם של תנאי הארץ לצורכי החלמה ,ובמשך שנים עסק בפרסום
מאמרים וספרים על יתרונותיה של ארץ־ישראל כמקום החלמה 31.בין השאר כתב:
וככה מפעל התיירות ומקומות המרפא הוא אחד המפעלים הרצויים והחשובים ,הבנויים לא על חלוקה ולא
על נדבות ,אלא על עבודה ויסודות מסחריים הרחוקים מהפסד .יש מקום להגיד שע"י מפעל זה תתחיל תנועת
חיים חדשה בארצנו .זרם אנושי חדש — תיירים ואורחי הקוראורטים [המחלימים] יבואו לארץ לא רק לתייר
אותה אלא לגור בה ,לנוח להנפש בתנאים המתאימים שיווצרו בה32 .

למפעל נרתמה ההסתדרות הרפואית העברית בארץ־ישראל ,שבוועידתה מדצמבר  1927דנה
בפוטנציאל של ארץ־ישראל כמקום נופש לחולי העם והעולם .קובץ המאמרים 'מקומות המרפא
בארץ ישראל' ,שיצא בעקבות הכנס ,סקר את אקלימה של הארץ ובחן את אפשרויות המרפא ,המרגוע
וההבראה בכיכר הירדן ,בתל אביב ,בכרמל ,בחמי טבריה ובמושבות יהודה:
וככה מקוים אנו ,יעלה בידינו ,בתמיכת כל הישוב העברי ובעזרת הרופאים והקהל העברי בכל תפוצות
הגולה ,ליצור בארץ ישראל מרכז מרפא עולמי ממדרגה ראשונה קודם כל בשביל חולי עמנו ,הטעון רפואה
שלמה לא רק מבחינה לאומית אלא גם במובן גאולת הגזע היהודי מסבלות המחלות המפרכות את גופו.
אבל מלבד זה יהיו שערי הארץ פתוחים לרווחה גם בשביל חוליי כל הגויים ברוח הנבואה' :ונהרו אליו כל
הגויים '...כלומר ,לארץ ישראל ,שתהא ,לדעתנו ,לא רק ארץ של גאולת הנפש ,אלא גם ארץ מרפא בשביל
כל גוף רעוע ורצוץ בטרדות החיים33 .

בעקבות הכנס נוסדה בשנת  1928ה'חברה למקומות מרפא והבראה בארץ ישראל'.
מוסדות דומים הוקמו על ידי גופים פרטיים ,כמו 'אגודת עזרה לעובדים ,חולים כרוניים ומבריאים'.
האגודה ,שדאגה למימון טיפולים רפואיים לחסרי אמצעים ,ביקשה בשנת  1929להקים בית הבראה
ברמת גן כמיזם הדגל של מפעלותיה .כפי שצוין בעלון ההתרמה שכתבו יוזמי המפעל ,המוסד השקיף
על הנוף ,שנתפס כגורם ראשון במעלה בתהליך ההחלמה:
30

31
32
33

שרנופולסקי ( )1943–1881נולד באוקראינה ,ולאחר שמסיבות משפחתיות לא הצליח לעלות ארצה יסד רשת של מפעלי
הבראה בעיר אודסה ,ואלה משכו אליהם נופשים מצמרת החברה הרוסית והיהודית .במקביל החל לפעול למען הקמת
מוסדות הבראה בארץ ואף יסד לשם כך באודסה חברה להקמת מקומות מרפא ומרגוע בארץ־ישראל בשם 'בריאות' .עם
עלייתו ארצה בשנת  1927ערך סקר מקיף שבחן את נוף הארץ ואת הסגולות האקלימיות מבחינת התאמתם לשמש מקומות
מרפא והבראה .בשנת  1928יסד את ה'חברה למקומות מרפא והבראה בארץ־ישראל' ,ובשנת  1929נסע עם רעייתו
לקונגרס הציוני בציריך לעשות תעמולה לרעיונם .בהשפעתם התארגנה קבוצת בעלי הון יהודים מדרום אפריקה שעמדה
להקים בית הבראה למופת בתל אביב ,אך מהומות תרפ"ט הביאו לביטול התכנית .ראו :י' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי
הישוב ובוניו ,ג ,תל אביב –1947תשל"א ,עמ' .)http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1430( 1432–1430
שרנפולסקי פרסם בשנת  1941גיליון יחיד של עיתון ששמו 'על המצב' ,וכן פרסם בשנת  1928את הספר 'ארץ ישראל
ארץ מרפא' ובשנת  1933את הספר 'מורה דרך לארץ ישראל'.
י' שרנופולסקי ,מורה דרך לארץ ישראל ,תל אביב תרצ"ג ,עמ' .16
י' שטיין' ,הקדמה' ,מקומות המרפא בארץ ישראל :קובץ הרצאות שנקראו בועידה הרפואית לעניני מקומות מרפא בארץ
ישראל ,תל אביב תרפ"ח ,עמ' .4–3
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המראה בכללו הוא כאמור מראה קסמים נפלא במינו .שלל צבעים :פרדסי השרון המוריקים מזהיבים ,בתים
חדשים אדומי גגות ,הרים ,עמקים ,ים .החום אינו מורגש כמעט במקום הזה אף בימי השרב הקשים ביותר ,כי
הרוחות מנשבות בלי הרף מצד הים ומן ההרים מרעננות את הסביבה .ודממת בראשית מסביב ,דממה מזוקקת
שבעתיים .אין כמקום הזה טוב למנוחת הגוף והנפש ,אין כמקום הזה יפה למרגוע34 .

אנשי האגודה הדגישו את חשיבות מפעלם לכלכלת הארץ' :כי תנאי לעם עברי עובד בריא בארץ
ולדור משוחרר וגא :בתי־הבראה .וכל מי שמשתתף בבנין בית־הבראה ,לא רק לבנה הוא מוסיף לבנין
המולדת העברית ,כי גם משפחות שלמות בישראל הוא מציל מכליה'35.

בתי הבראה ומרגוע בקיבוצים
הקיבוצים הצטרפו למפעל הקמת בתי ההבראה באמצע שנות השלושים .בשנת  1935הוקם בקיבוץ
גבעת ברנר 'בית ישע' ,שמטרתו הייתה 'לתת את האפשרות לאנשי עבודה ועמל להתרענן ולהחליף
כוח' 36.על צלעות גבעה הנשקפת מערבה אל הים ומזרחה אל הרי יהודה הוקם בניין מרכזי בן שתי
קומות ,ובו שמונים מיטות בשלושים ושישה חדרים .בקומה העליונה (שנוספה בשנת  )1947היו אולם
קריאה ,אולם שעשועים ומרפסת רחבת ידיים שהשקיפה אל הים .בית ההבראה הגיש מזון צמחוני
(לפחות בשנותיו הראשונות) ,סיפק פעילות תרבות סדירה למבריאים (כמו קריאה יומית בתנ"ך ,קבלת
שבת ,הרצאות ,הצגות וקונצרטים) ,והתהדר בבניינים הטובלים בשפע של ירק :מדשאות נרחבות
ואילנות מוריקים ,גינות בשלל צבעים ,חורשות אורן על פני שטחים נרחבים הנותנות צל בכל שעות
היום ,מגרשי ספורט ֵ
וברכת שחייה .כל אלו נועדו לרענן את המבריאים ולחדש את כוחותיהם 37.עד
קום המדינה התווספו אחד עשר בתי הבראה ,בקיבוצים בית אורן ,חניתה ,כפר גלעדי ,כפר החורש,
כפר עציון ,משואות יצחק ,מעלה החמישה ,נווה ים ,עין גב ,קריית ענבים ושפיים .בתי הבראה
אלו נקראו בתי מרגוע ,והם נועדו לספק את הדרישה לנופש בתחום ארץ־ישראל ,לאחר שעם פרוץ
מלחמת העולם השנייה וסגירת שערי הארץ כמעט לא התאפשרה יציאה לנופש בחוץ לארץ' .תנועת
המרגוע' 38ביקשה להקים מרכזי נופש והבראה בארץ במקומות המתאימים לכך ,בנקודות יישוב
שהתברכו באוויר הרים צח ומרענן ,בחורשות וביערות אשר ניטעו וטופחו בידיים עבריות ובאתרים
הסמוכים לחופי ים39.
מקימי בתי המרגוע ראו בסביבתם הקרובה ובזו הרחוקה משאב לצורכי הנופש .בדברי הסבר על
אודותם הוצגו אפשרויות הטיול באזור כחלק מפעילויות הנופש .ב'נוה ים' הוצעו 'טיולים בים :לכפר
הדייגים טנטורה ולסביבות עתלית; טיולים בסביבה :למפעל חברת המלח והבריכות ,למבצר הצלבנים
העתיק ולמערות האדם הקדמון בכרמל; טיולים במכונית :לזיכרון יעקב ,בית אורן ויערות הכרמל'40.
34
35
36
37
38
39
40

בית־ההבראה ברמת־גן :מהותו ותכניתו ,תל אביב תרפ"ט ,עמ' .1
שם ,עמ' .8
חופש ונופש בבתי מרגוע במשקי העובדים ,תל אביב  ,1947עמ' .5
שם ,עמ' .6
ש' מנסקי' ,בישובי הגליל המערבי' ,על המשמר 27 ,באוגוסט  ,1946עמ' .2
חופש ונופש בבתי מרגוע (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .1
שם ,עמ' .20
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בית המרגוע
בקיבוץ כפר
גלעדי1946 ,

(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)

ההנאה האסתטית מהסביבה הירוקה המטופחת והפורחת והאפשרויות לפעילויות ספורט ,משחקים
וטיולים נוחים ובלתי מייגעים בסביבה הקרובה ,נחשבו כבילוי זמן נעים ,תוך תנועה באוויר הצח.
בבתי המרגוע ששכנו בסביבה הררית זכה הנוף למשנה חשיבות כמשאב לנופש בשל התצפית הרחבה
שהוא מאפשר .במעלה החמישה ,השוכנת בגובה של  820מ' מעל פני הים' ,נפתח מראה נהדר לכל
צד .ממזרח — אורותיה של ירושלים ,ממערב — תל אביב הבהירה ,חולות הים ,מושבות הדרום והנגב,
ובצפון — הרי הכרמל' 41.בדומה לכך בכפר גלעדי (כ־ 500מ' מעל פני הים) יכול היה הצופה לראות
את הארץ כולה ,את הכינרת ואת הים התיכון ,את עמק החולה ואת הרי הלבנון .על מנת לאפשר
זאת נבנו בבית התרבות של בית המרגוע בכפר גלעדי מרפסות רחבות ,שהיו פתוחות לנוף הנשקף
לעמק החולה ,להר החרמון ולהרי הלבנון .לבד מהנוף המרהיב שנשקף מבתי המרגוע שבאזור ההר,
היה במיקומם יתרון אקלימי ,בשל הרוח הקרירה משיבת הנפש שנשבה בהם 42.נוסף על כך הוצעו
לנופשים סיורים במשקים המארחים ,שייצגו את הגשמת החזון הציוני כפי שהתממשה בכפר העברי
המקיים עצמו מבחינה פיזית ,תרבותית וכלכלית43.
חוברות הפרסום הדגישו את הנגישות הקלה לבתי המרגוע מהערים הסמוכות' :דואגים לתחבורה
מתאימה ונוחה למבריאים שבאים ממרחקים .מהבוקר עד אחרי הצהרים יוצאים כל שעתיים אוטובוסים
 41שם ,עמ' .17
 42שם ,עמ' .10–9
' 43גדולה החויה שבמגע איש העיר עם הכפר ,וחשיבות רבה נודעת לאפשרות הניתנת לחוגים רחבים בישוב להכיר את
הארץ ונופה ולעמוד על אורח חייהם המיוחד של המשקים' (שם ,עמ' .)1
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מטבריה לכפר גלעדי ויתכן שלקראת העונה ישרת טקסי מיוחד את המבריאים' 44.כמו כן הושם דגש
על תנאי הדרך ,המאפשרים נגישות למקום .למשל מבית אורן לחיפה המרחק הוא כ־ 20ק"מ' ,ובדרך
הסלולה בחלקה הגדול אספלט אפשר להגיע למקום במשך  40דקות'45.
הקמת בתי המרגוע לא הייתה מובנת מאליה בקהילה הקיבוצית ,שראתה במפעל זה חריגה מהחזון
היצרני של הקיבוץ 46.כצידוק למעשה הצביעו יוזמיו על הקושי לקיים חקלאות ביישובי ההר.

מרחצאות מרפא
זירה נוספת לנופש טרם הקמת המדינה הייתה מרחצאות המרפא ,שקידמו רופאים ותועמלני תיירות
המרפא 47.בפועל מעיינות המרפא המקומיים ,שהיו מפורסמים עוד מימי הרומאים 48,היו ברובם
עזובים ומוזנחים בראשית המאה העשרים .את הפוטנציאל שבטבריה זיהתה כבר הממשלה הטורקית,
והיא הקימה במקום כמה בניינים לנוחות המתרחצים 49.בחמת גדר העניק השלטון הבריטי זיכיון
ארוך טווח לסולימאן בק נאציף ,שישב בחיפה ,והלה הכשיר את האתר לביקור יהודים וערבים מהארץ
ומחו"ל50.
בסוף אפריל  1933נחנך בקליה ,לצד מפעל ייצור האשלג ,מוסד מרפא בבעלות משותפת של
יהודים ובריטים 51.חודשים ספורים לאחר פתיחת המלון כתב אחד מבעליו ,מייג'ור תומס גרגורי
טולוק ( ,)Tullochעל סגולותיו כמקום מרפא בשל שיעור החמצן במקום הנמוך בעולם ,טמפרטורת
הסביבה וסגולותיהם של הים והנוף המקומי' :מראה המקום הוא גדול ונהדר ,צבע הים וההרים
שבסביבה הם נפלאים ומשתנים כמעט בכל רגע מראשית זריחת השמש עד שקיעתה .ומי שלא ראה
זאת בעיניו ,לא יוכל כמעט לתאר לו את כל אלה' 52.קו אוטובוס ישיר מירושלים ,מסעדה ואמבטיות
חמות של מי ים הפכו את האתר לאטרקציה בקרב העילית הירושלמית היהודית והבריטית .אך
כשהעיתונאי אורי קיסרי התפתה לנאמר בפרסומת שלילות קליה הם כלילות ונציה ויצא במונית
מירושלים לבלות על שפת ים המלח ,אכזבתו הייתה רבה 53.בשנת  1938חנך במקום מושל מחוז
ירושלים מלון ובו חמישים מיטות ,שתכנן האדריכל זאב רכטר .במלון היו מרפסות לאמבטיות שמש,
מרחצאות חמים ואולמות למנוחה ,ומכל חדר נצפו הים וההרים.
44
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שם ,עמ' .10
שם ,עמ' .4
על הביקורת על האירוח בקיבוצים בשנות הארבעים ראו :פ' כהנא ,לא עיר לא כפר :האדריכלות של הקיבוץ –1910
 ,1990רמת גן תשע"א ,עמ' .251
על היתרונות הבריאותיים של מימי הים התיכון ,של חמי טבריה ושל ים המלח ראו :מקומות המרפא בארץ ישראל
(לעיל ,הערה .)33
א' דבורז'צקי' ,חמי מרפא בארץ ישראל בעת העתיקה :מקומות קדושים או אתרי מרפא עממיים?' ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,טז (תשנ"ד) ,עמ' .27–7
ק' כהן־הטב ,לתור את הארץ :התיירות בארץ־ישראל בתקופת המנדט הבריטי ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .73
'גורלם של מעינות חמת גדר' ,דבר 6 ,במאי  ,1930עמ' .1
'פתיחת המוסד למרפא "קליה" בים המלח' ,דואר היום 1 ,במאי  ,1933עמ' .4
ט' טולוק' ,ים המלח בימינו' ,דואר היום 5 ,באוגוסט  ,1934עמ' .3
א' קיסרי' ,ונציה  400מ' מתחת לפני הים' ,דואר היום 28 ,ביוני  ,1933עמ' .2
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סיכום :נופש בישראל טרם הקמת המדינה
במחצית הראשונה של המאה העשרים היו אפשרויות הנופש בחיק הטבע בארץ־ישראל מוגבלות
למדי .השלטון המרכזי העות'מאני ולאחריו הבריטי עשו מעט להפיכתה של ארץ־ישראל למקום
נופש ,ופיתוח התיירות התמקד בעיקר בעידוד הצליינות 54.יוצאת דופן הייתה היזמה של המוסדות
הציוניים לארח את חיילי בעלות הברית בקיבוצים בזמן מלחמת העולם השנייה55.
על אפשרויות הנופש שהיו בישראל ערב הקמת המדינה ניתן ללמוד מחוברת שפורסמה בשנת
תש"ט ,ושכותרתה 'טיולים ומרגוע בישראל' 56.בדברי הפתיחה של ורנר בלוך ,מנהל מחלקת התיירות
הממשלתית 57,תואר האתגר שבהפיכת ארץ־ישראל לארץ תיירות ומרפא ,ופיתוח הענף הוצג כפעולה
חלוצית לאחר ימי המלחמה ולנוכח אתגר קליטת העלייה .בחוברת תוארו מקומות הנופש שהיו
מצויים לאורכה ולרוחבה של הארץ ,בערים ,במושבות ובקיבוצים .חלקן של הערים במקומות הנופש
היה מכריע ,אך גם בהן הודגשו המאפיינים הכפריים ולא הפעילויות העירוניות .ירושלים ורמת גן
ומצלות ,והמוקפים גנים
תוארו כערי גנים שיש בהן פנסיונים הטובלים בחורשות אורנים גדולות ִ
ציבוריים וכרי דשא ,ובהם מרפסות ובתי קפה נעימים .בין מקומות הנופש שנתברכו בתכונות טבעיות
של הר ,יער וים הוזכרו בתי המלון והפנסיונים שעל הר הכרמל ,הפנסיונים בנהריה ,שהציעו נופש
בחוף ים משופר ובו בית רחצה ,סככות ומספר מספק של כיסאות מרגוע ,ובתי המלון והפנסיונים
הפרטיים בנתניה ,שניתן היה ליהנות בה מרצועת חוף מרהיבה ומעורפה הפורח ,הכולל יערות,
פרדסים ,חורשות ויישובים חקלאיים.
רוב מקומות הנופש והמרגוע — הפנסיונים בערים כמו ירושלים ,נהריה ,חיפה ותל אביב — היו תוצר
של יָ זמה פרטית .אחרים ,כמו בתי המרגוע בקיבוצים ובתי ההבראה במושבות ובאזורים ההרריים ,היו
בבעלות משקי העובדים וקופת החולים.
תפיסת הנופש לפני הקמת המדינה הדגישה את היבטי ההבראה ממחלות שונות ,החלמה מפגיעות
ומרגוע .הנוף ,האקלים והתכונות הפיזיות של האתר שווקו כבעלי סגולות מרפא עבור חולים
ו'נזקקים' .במקביל נתפס הנופש ככלי בפיתוח הארץ ,חלק ממפעל ההתיישבות הציונית ומבניית
הכלכלה העברית .שלא כמו התפיסה המערבית הרווחת שתוארה לעיל ,אשר הדגישה את הריחוק
בין העיר לאתרי הנופש בחיק הטבע ,בארץ־ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים הודגשו
קרבתם ונגישותם של אתרי הנופש שבחיק הטבע לאזורים העירוניים.

54
55
56
57

ראו לעיל ,הערה .21
כהן־הטב (לעיל ,הערה  ,)49עמ' .90
טיולים ומרגוע בישראל ,ירושלים וחיפה תש"ט.
בלוך מונה כבר בשנת  1934למנהל לשכת המודיעין הציונית לתיירים .במסגרת זו פעל להרחבת היקף התיירות של
יהודים בארץ וכן לעידוד בואם של זרים לארץ .הוא ראה בתיירות אמצעי התורם למפעל הציוני ולהתפתחות הכללית
של ארץ־ישראל.
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תכנון לנופש עם הקמת המדינה
עם הקמת המדינה ובעיקר לאחר התרופפות משטר הצנע שהוכרז בשנותיה הראשונות ,הפכה היציאה
לאטה תחושת הסכנה
לנופש לחלק בלתי נפרד מאורח החיים בארץ .לאחר שנים של חרדה התפוגגה ִ
הקיומית שליוותה את היישוב ,רמת החיים ורמת המינוע עלו ,ובמקביל צומצמו שעות העבודה.
תושבי המדינה גילו כי גם לבריאים זכות לנופש ,ורשויות הרווחה אימצו מדיניות חברתית שהייתה
נפוצה זה כבר במערב ,ושעיגנה את הזכות לנופש בחוקי המדינה 58.מכאן קצרה הדרך לדיון בנופש
כחלק בלתי נפרד מתכנון כולל שנועד להסדיר את מערך חייו של אזרח המדינה.
בשנות החמישים התעצם התהליך — שהחל כבר עשור קודם לכן — של הגדרת הנופש כהבראה
מאורגנת ,שבמסגרתה אדם נשלח לנופש מטעם מקום העבודה או בעצת רופאיו .ההבראה המאורגנת
קיבלה דחיפה משמעותית עם חקיקת 'חוק חופשה שנתית' בשנת  .1951החוק נועד להסדיר את הזכות
לחופשה אחת לשנה לכל עובד שכיר על בסיס חוקי ,אחיד וכללי בהיקף ארצי' :החוק מעניק [ ]...זכות
למנוחה מהעבודה לכל עובד [ ]...על מנת שיחליף כוח לטובתו הוא ולתועלת העבודה' 59.חוק סוציאלי
זה היה חידוש ביחס לשנים עברו 60.על פי החוק ,המעבידים השתתפו בהוצאות ההבראה של העובדים
באופן ישיר או דרך קרנות הביטוח .החלת החוק בארץ הביאה למיסוד של יציאת העובדים להבראה
ומכאן להקמת בתי הבראה רבים נוספים ולתכנון פעילויות עבור הנופשים 61.בעוד שבעבר היה התכנון
לנופש פרי יזמה אישית ופיתוח נקודתי ,עתה הפך הנושא לסוגיה במערכת התכנון הארצית.
שתי מגמות סותרות באשר למקומו של הנופש בתכנון ובאורח החיים של הפרט הציגו ארתור
גליקסון 62וברוצקוס ,מבכירי המתכננים של התקופה .גליקסון שימש משנת  1953כראש מחלקת
תכנון באגף הבינוי במשרד העבודה ,וברוצקוס ,שהיה ידוע בזיקתו לענייני הטבע ,הצטרף בשנת
58

59
60

61

62

בתקופה זו התחילה להתמסד בעולם החופשה בתשלום .למשל בבריטניה נחקק בשנת  1938חוק שנועד להסדיר את
האפשרות של עובדים לצאת לחופשה ולקבל שכר עבור ימי החופשה שלהם .ראו‘Holidays with Pay Act 1938’ :
באתר legislation.gov.uk (https://www.google.com/url?q=http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/1-2/70/
.)enacted&sa=D&ust=1451895057363000&usg=AFQjCNHHb7xYvl3TihHl5hQ-d8KpGkxLng
חופשה שנתית לעובדים :הוראות שימושיות לעובדים ומעבידים ,ירושלים תשי"א ,עמ'  ;5י' לוינטל' ,הצעת חוק חופשה
שנתית בשכר' ,דבר 11 ,באפריל  ,1950עמ' .6
בעבר לא היה מקום לדרישה מצד ההמונים להבראה ,אפילו לא לנופש .ההכרה שהיציאה לחופשה נחוצה לעובד כדי
לשמור על בריאותו ,ורצויה למעביד החפץ שהעובד יחזור מחופשתו בריא ,רענן וכשיר לעבודתו ,הביאה כבר בשנת
 1936לניסוח אמנה בין־לאומית בדבר החופשה השנתית בשכר.
את שורשיה של ההבראה המאורגנת ניתן לאתר כבר בשנות הארבעים ,כאשר הסתדרות העובדים הכללית בארץ־
ישראל שלחה חלק מחבריה לחופשות מאורגנות בבתי הבראה .עם הקמת המדינה ומיסוד 'חוק חופשה שנתית' ,קיבלה
מגמה זו תנופה ,התרחב מאוד מעגל היוצאים לחופשה במסגרת עבודתם ,וועדי העובדים של מקומות העבודה שותפו
בבחירת אתרי הנופש .בשנות החמישים הצטרפו למעגל היוצאים לנפוש בבתי הבראה גם מי שקיבלו קצבת הבראה
כחלק מכספי השילומים מגרמניה.
גליקסון ( )1966 –1911נולד בגרמניה ועלה ארצה באמצע שנות השלושים ,לאחר שהשלים לימודי ארכיטקטורה
בברלין .בארץ עבד עבור המנדט הבריטי .עם הקמת המדינה היה ראש מחלקת התכנון של חיפה והעמקים במשרד
הפנים ושותף להכנת תכנית שרון .משנת  1953שימש כראש מחלקת תכנון באגף הבינוי של משרד העבודה .לצד
תכנון אזורי ועירוני בישראל פעל גליקסון גם בחו"ל .משנתו התכנונית זכתה להוקרה רבה ברחבי העולם .ראו:
R. Kallus, ‘Introduction: Revisiting Arthur Glikson’s Work’, Journal of Architectural and Planning Research,
21, 2 (Summer 2004), pp. 91–98
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 1948לאגף התכנון במשרד ראש הממשלה והיה למנהל המחלקה למחקר ולסקרים 63.משנת 1953
מונה לסגן מנהל אגף התכנון במשרד הפנים והיה אחראי לנושאי שמירת הטבע והנוף ,אתרי עתיקות
ואתרים היסטוריים וכן לנושא הנופש.
גליקסון התייחס ל־ recreationבמשמעות רחבה יותר מאשר בידור ונופש ,והשתמש במושג
נופשה ,שטבע המשורר יונתן רטוש ,ושמשמעותו גם בריאה מחדש .גליקסון טען כי התכנון לצורכי
נופשה אינו רק אמצעי להגנה על טבע פראי ,אלא הוא נוגע בזיקת אדם־אדמה בכללותה ובשיקום
סביבתי מקיף .תכנון לשם נופשה צריך שיכלול את הבית ,מקום העבודה ,העיר כולה וסביבותיה.
השכנוּ ת ,ומהותה בהעצמה של חיי האדם לצד
ֵ
לדבריו הנופשה היא אחד היסודות המרכיבים את מושג
שיקום סביבות פיזיות וביוטיות (של יצורים חיים) 64.גליקסון ראה באדמה מקור לנופשה אנושית,
אמצעי ומטרה ליצירת הארץ כמשכן טוב יותר .הוא יצא נגד מסחורם של אזורי הנופשה וטען שאי
אפשר לתכנן אזורים לצורך נופשה בלבד ,ושיש לחפש שטחים תפקודיים של טבע פראי ,דיג ,מרעה,
גידול עצים ונופשה כשימוש קרקע אחד מני רבים .לטענתו נוף חייב להיות שימושי ויפה בעת ובעונה
אחת ,מקור לחיים ולהתחדשות.
לעומתו הציג ברוצקוס עמדה שגרסה הפרדה בין שטחים מפותחים לשטחי נופש ,ועמדתו היא
שקודמה .ברוצקוס ראה את התכנון לנופש כחלק מתכנון השטחים הפתוחים במדינה הצעירה .התכנון
לנופש היה בעיניו פתרון לסוגיית הצפיפות העירונית אך גם חלק מפיתוח כלכלי ואמצעי לפיזור
אוכלוסייה.

הצעות ראשונות לתכנון הנופש במדינת ישראל
שלשה מסמכים עוקבים שהכינו גופים ממשלתיים שונים ,ושבהם התייחסה מדינת ישראל לתכנון לנופש
בראייה ארצית ,מאפשרים לעמוד על תפיסת הנופש של גופי התכנון ועל הפער בין חזון לבין מעשה.
ההצעה לפארקים לאומיים מאת אגף התכנון ,מחלקת מחקר וסקר ( 3במרס )1950

נקודת המוצא של המסמך הייתה שפיתוח הארץ יגרום לצפיפות אוכלוסין מן הגבוהות בעולם,
ומכאן לצורך בשמירת שטחים פתוחים כמשקל נגד לחקלאות ,לשיכון ולתעשייה ,לשם סיפוק צורכי
האוכלוסייה בנופש ובהבראה 65.בהמשך התמקד המסמך בהיבטים אחרים של שימור שטחים פתוחים,
כמו שמירת ערכי נוף ,טבע והיסטוריה ,פוטנציאל לתיירות חוץ ופנים וערך חינוכי .ערב רב זה של
שימושים סותרים ,אשר לעתים התחרו על אותו משאב קרקע ,נועד להיכלל יחדיו תחת הכותרת
של פארקים לאומיים .כך היה עד שהוקמה בשנת  1963רשות הטבע ורשות הגנים הלאומיים ,והיא
הפרידה בין השימושים.
 63כץ (לעיל ,הערה .)24
A. Glikson, ‘Recreational Land Use’, W.L. Thomas (ed.), Man’s Role in Changing the Face of the Earth, Chicago 64
1956, pp. 56–64
 65כץ (לעיל ,הערה  ,)24בעיקר עמ' ' ,158–129נספח  :1הצעה לפארקים לאומיים'.
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הנופש הוגדר בראשית המסמך כנושא הראשון במעלה ,אך בהגדרת מטרות הפארקים הלאומיים
הוא הופיע אחרון מבין שש המטרות .מתוך השוואה לדגמי שימור שטחים פתוחים באירופה,
באמריקה ובאפריקה הציע המסמך דגם ייחודי לפארק לאומי מקומי הנובע מתנאיה המיוחדים של
הארץ (גודלה ,ריכוז האתרים שבה ,תרבות מקומית ועוד) .המסמך הציע שני סוגי פארקים :פארק
מצומצם לצורכי נופש ,טיולים ותיירות ,שלא תתקיים בו פעילות חקלאית אלא יהיו בו ייעור ומעט
בינוי ,ואזור טבעי מוגן ובו גם שטחים חקלאיים וגם שטחי בינוי ,שיותאמו לייעוד המרכזי של
השטח ,ייעור .בשטחם של פארקים מסוג זה תותר הקמת בתי הבראה ,אכסניות נוער ומלונות בודדים,
ויישובים קטנים בתוך השטח יהיו קשורים במפעלי נופש .נוסף על כך הומלץ במסמך שלא לאפשר
לדרכים לחצות את הפארקים ולהתיר הקמת מלונות רק בשוליהם .במסמך הוצעו שלושים ותשעה
אתרים ,והם מוינו לפי קטגוריות שונות (ראו טבלה).

פארקים לפי אגף התכנון ,מחלקת מחקר וסקר 1950
שטח
מוגן
תל קאדי ,הבניאס

+

פארק
מצומצם

שמירת תיירות
הנוף

טיולים

+

+

+

+

חורשת דפנה

+

+

+

+

מטולה ,תל חי

+

+

+

+

+
+

+

 +גיא עמוד

+

+

+

+

+

 +טבחה ,כפר
נחום

+

+

+

+

בקעת ארבל

+

+

+

+

קרני חיטין

+

+

+

גוש ג'רמק

+

 +פסגה

+

יערות הגליל
המערבי

+

 +ואדי כרכרה
ואדי קרן

+

הרי יוטבת

+

יער בית לחם,
אושה

+

הר הכרמל

+

פארק יחיעם

בת שלמה

שמירה על
מקומות קדושים

 +שמורה של חי
וצומח מקומיים

ביצת החולה
גיא עמוד ,גיא
לימון והר חצור
חוף הכינרת,
גדות ירדן

שמירת
הטבע

שמירת
הצומח

נופש

+
+

 +חי וצומח
+

+

+

 +חי וצומח

 +עלייה לרגל

 +הבראה,
מחנות נוער
 +מחנות
נוער

+
+

+

+
+

+
 +אלחריבה,
מוחרקה ,ואדי פלח

+

+

+

+

+

 +הבראה

 +שמורות
לחי ולצומח

 +הבראה,
האתר החשוב
במדינה
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פארק
מצומצם

שטח
מוגן

שמירת תיירות
הנוף

טיולים

שמירת
הטבע

שמירת
הצומח

החוף בין טנטורה
למעפילים
+

קיסריה ,נחל
תנינים ,תל צור

+

רכסי נצרת

+

 +נחל תנינים,
צוק תל צור
 +הר תבור
והר הקפיצה

+
+

הר הגלבוע

+

פארק גדות הירדן

+

+
+
+

 +חי וצומח +

+

חוף נחל פאליק

+

ארסוף

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

נבי רובין

+

+

+

פארק בן שמן

+

חולדה

בית גוברין

+

פארק אשקלון
הר סדום
ומדבר יהודה

+

 +ספורט
 +נופש
בסופי שבוע,
תל אביב

+

נחל שורק

 +ייעור

 +חי וצומח

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 +נחל שורק,
בית מחסיר

+

+

+

+

+
+

+

 +עין גדי ,מצדה,
המכתש הקטן

+

+

+

 +הבראה
+

+

+

+

+

שבטה

+

+

עבדת

+

+

+

+

הר הנגב

+

פארק אילת

+

+
19

30

25

 +ספורט

 +בעלי חיים
+

כורנוב,
המכתש גדול

 +ספורט
 +ספורט

+

+

 +תל צור

+

 +שבע תחנות,
בחריה ,מקורות
הירקון ,מקווה
ישראל

+

 +רחצה
וספורט ימי

 +אימונים
+
צליינות אלפיניסטיים

+

גבעת שפירא

נופש

 +עתיקות

+

+

עמק הירקון,
מוצררה,
מקווה ישראל

שמירה על
מקומות קדושים
 +עתיקות

פארק בית שערים

הרכס בין יבניאל
לגבול
גבעת המורה,
עין דור

127

קתדרה

+
+

+

+

+

+

 +חורפי

22

20

11

12

11
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מבין שלושים ותשעה האתרים הוגדרו שלושים כפארקים מצומצמים ותשעה עשר כשטחים מוגנים
גדולים .שמירת הנוף וטיולים הוגדרו כמטרות העיקריות להכרזה ( 64ו־ 66אחוז בהתאמה) ,ולאחריהן
תיירות ( 56אחוז) ונופש ( 49אחוז) .בקטגוריית הנופש הופיעו שימושי קרקע מגוונים ,כמו הבראה,
מחנות נוער ,רחצה וספורט ימי וספורט בכלל .אזורי הנופש השתרעו מהצפון ועד אילת ,באזורים
הרריים וגם על שפת הים ,באזורים מיוערים ופתוחים .לא ניכרה זיקה בין אזורי הנופש המוצעים לבין
ערים ,מקורות מים או תבניות נוף ייחודיות .כל אזורי הנופש היו שייכים גם לקטגוריה של אזורי
טיולים ,שמירת נוף או שמירת טבע .ככלל ניתן לקבוע כי הרשימה שיקפה את ההיצע של שטחי נופש
ללא התייחסות לביקוש לנופש מצד אוכלוסיות שונות.
ועדת בן־גוריון להקמת פארקים לאומיים

במקביל לעבודתה של מחלקת מחקר וסקר באגף התכנון מינה ראש הממשלה דוד בן־גוריון ועדה
לבדיקת הכדאיות להקמת פארק לאומי אחד או שניים .בן־גוריון ביקש ליצור לא הרחק מירושלים
פארק סגור שמחד גיסא ישמר את החי והצומח הנזכרים במקורות היהודיים ומאידך גיסא יאפשר
לתיירים ולמבקרים נגישות נוחה בכלי רכב .הוועדה ,שמרבית חבריה נמנו עם חוגי שמירת הטבע,
הגישה את המלצותיה חודש לאחר שהגישה מחלקת הסקר את רשימת שלושים ותשעה האתרים
לשימור ,והן התמקדו בהיבט שימור החי ,הצומח והעתיקות ופחות מכך במורשת ההיסטורית שהדגיש
בן־גוריון .הוועדה התייחסה אל הנופש כאל אחת משלוש המטרות של פארקים לאומיים .היא המליצה
כי בפארקים הלאומיים ,המיועדים לטיול ולנופש ,יתוכננו מערכות קולטות קהל ,כמו דרכים ,ייעור
ומבנים (בתי מלון ,בתי מרגוע וכו') ,ולצדן שטחים שמורים .הוועדה הציעה כאתרים לפארקים את
מירון ,קיסריה ,יבנה ,מערב ירושלים והמכתש הקטן.
תכנית המתאר הראשונה לישראל (תכנית שרון) 1951

'לא על הלחם בלבד יחיה האדם .ולעמנו העובד נחוץ גם נוף
ונופש וירק .לנוער שלנו — אפשרות לבילוי ,חופש ולסיורים,
שיקשרו אותו לארץ ולהיסטוריה שלה'66.
בתכנית האב הראשונה לישראל ,שהוגשה בשנת  ,1951היה הנופש אחת מחמש זרועות התכנון
העיקריות ,לצד חקלאות ,תעשייה ,רשת תחבורה וערים חדשות .הנופש נכלל בקטגוריה של פארקים,
ייעור ושמירת הנוף .על פי התכנית עתידים היו יערות לכסות אזורים שאינם ראויים לחקלאות ,ושיש
בהם סחף קרקע; שמורות עתידות היו להגן על ערכי נוף ,זואולוגיה והיסטוריה; ורשת של פארקים
לאומיים עתידה הייתה להיות הריאות הנושמות של הארץ כולה 67.התכנית הגדירה ארבעה פארקים
לאומיים לביצוע מידי על הר הג'רמאק (מירון) ,הר הכרמל ,נחל פאליק (פולג) והרי יהודה 68.התכנית
 66שרון ,מצוטט אצל כץ (שם) ,עמ' .14–13
 67א' שרון ,תכנון פיסי בישראל ,ירושלים תשי"ב ,עמ' .7
 68בעוד שמירון ,נחל פולג והכרמל נכללו כבר בהמלצה מוקדמת לפארקים לאומיים ,פארק הרי ירושלים היה תוספת
חדשה למסמך ,שמקורה כפי הנראה בהצעות הוועדה שהקים ראש הממשלה בן־גוריון.
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קראה להקמת מלונות ,בתי הבראה ומחנות נופש ולפיתוח דרכי גישה ושבילי טיולים עבור בני נוער
ותיירים .בדומה לתכנון המקורי של רשת הפארקים הלאומיים בארצות־הברית ,התכנית הדגישה את
הנגשת האתרים לקהל הרחב' .מקום נופש והבראה לאוכלוסייה כולה שדרות טיולים ומסע ,ומחנות
קיץ וספורט לנוער [ ]...רב ערכם לבריאות העם ופיתוח התיירות' 69.לדוגמה פארק הפאליק באזור
נחל פולג תוכנן באינטנסיוויות מרובה :על שטח של  2,500דונם הוצע להקים שלושה מלונות ,שתי
אכסניות נוער ,בית מרגוע אחד וחמישה מחנות נופש .על הר מירון ובשוליו תוכננו חמש אכסניות
נוער ,ארבעה מלונות ושני מחנות נוער.
השוואת שלוש התכניות מלמדת על הפער בין החזון לפריסת אתרי נופש בכל הארץ לפרקטיקה
שאישרה כ־ 10אחוזים בלבד של הפארקים המתוכננים (ארבעה מתוך שלושים ותשעה) ,ושמיקמה פארק מירון ,תכנית
שרון1951 ,

שטח בנוי

ייעור

שמורה

בית מרגוע
מלון בודד

מחנה נופש

אכסניית נוער
מעיין
עתיקות

דרכי גישה

שבילי טיול

 69שרון (לעיל ,הערה  ,)67עמ' .22
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אותם רק בשטחים שבהם לא ניתן היה להכריז על שימושי קרקע רווחיים יותר .נוסף על כך עצמת
הפיתוח שהוצעה בתכנית שרון הפכה את הפארקים למוקדי פיתוח אינטנסיוויים שהותירו מעט מקום
לרגיעה ולהפוגה מההמולה העירונית בחיק הטבע.

אתרי נופש בטיפולה של המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים ואתרים
הקשורים במלחמת העצמאות
ביטוי למגמת הפיתוח הנמרץ של אתרי הנופש ניתן לראות בפעולותיה של המחלקה לשיפור נוף
הארץ ,אשר הוקמה בשנת  1955במשרד ראש הממשלה במטרה לעודד את תיירות החוץ והפנים
בישראל באמצעות ייפוי ושינוי של נוף הארץ .המחלקה עסקה במגוון נושאים רחב ,כמו טיפוח
אתרים ארכאולוגיים ואתרים היסטוריים קדומים ,טיפול באתרי מלחמת השחרור ,הקמת נקודות
תצפית ופרסום אתרי תיירות .המחלקה פעלה לעידוד הנופש בהקימה פארקים בחורשת טל ,בגן
השלושה — הסח'נה ,במעיין חרוד ,באשקלון ,בקיסריה ובכרמל סביב חורשת הארבעים .בכל האתרים
הללו עסקה המחלקה בהכשרת הקרקע לביקור ,בפיתוח מקורות המים לשימוש הקהל הרחב ,בנטיעת
עצים ובשתילת דשא .את התכניות לחורשת טל ולסח'נה הכינו אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור,
ובשני האתרים הם עשו שינויים דרמטיים בנוף האתר כך שיוכל לקלוט קהל מבקרים גדול.
ביום העצמאות תשי"ח ( )1958חנך נשיא המדינה יצחק בן־צבי את גן השלושה — הסח'נה ,ושנה
לאחר מכן החל הפיתוח הנמרץ של חורשת טל .תבנית הנוף שיצרו יהלום וצור הביאה את הפסטורליה

מבקרים בגן
השלושה — הסח'נה,
1959

(צילום :דוד אלדן ,לע"מ)
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המערבית למורדותיו הצחיחים של הגלבוע ולחורשה של אלוני התבור בסמוך לקיבוץ דפנה .הדשא
והמים ,שני מרכיבים מרכזיים של גן הנוף האירופי והאמריקני ,היו הבסיס לתכנון .שניהם עמדו
בניגוד חד לסביבה המקומית ויצרו תבנית נוף זרה ועם זאת קוסמת ומפתה ,אנטיתזה למקומיות
המאובקת ,נוף שאול מגלויות נוף שמעבר לים ,סביבה חדשה ,לא מוכרת .הדשא הזמין השתרעות,
והמים — שחייה ושכשוך ,פעילויות שהיו נדירות יחסית בישראל בראשית שנות השישים .בחדות
הבנתם השכילו אדריכלי הנוף יהלום וצור ליצור נוף חדש אשר היה לא רק תפקודי אלא גם סמלי,
בהעבירו מסר של רגיעה ומנוחה.
אנשי המחלקה לשיפור נוף הארץ ואדריכלי הנוף ששכרו ראו בטיפוח נוף הארץ מטרה ראויה,
אך קמו כנגדם אישים וגופים שראו בעבודות הפיתוח פגיעה אנושה בנוף ובערכי הטבע המקומיים.
הקשר המורכב בין שמירת נוף וטבע ובין נופש עמד לראשונה למבחן המעשה ,והוויכוח החריף בין
מצדדי הגישות השונות הוליד בסופו של דבר את ההפרדה בין הרשויות השונות — רשות הגנים
הלאומיים ורשות שמורות הטבע — שהדגישו בפעולתן היבטים שונים70.

חוף הים כאזור נופש
חוף הים נחשב כאזור נופש מועדף על תושבי הארץ כבר בראשית המאה העשרים ,אך רוב הפיתוח
לנופש על שפת הים היה קשור לפיתוח העירוני של ערים כתל אביב ,נתניה ונהריה ושל יישובים
קטנים לאורך החוף 71.האפשרות לניצול החוף כאתר נופש בחיק הטבע כמעט לא זכתה להתייחסות
כשהחל התכנון לנופש .רק שלושה אתרים לאורך החוף נקבעו בהצעה לפארקים לאומיים של מחלקת
מחקר וסקר באגף התכנון ( :)1950חוף טנטורה ,חוף אשקלון וחוף נחל פולג ,ורק באחרון הייתה
תכלית הקמת הפארק נופש בלבד ולא הגנה על עתיקות.
בשטח נעשה מעט .המחלקה לשיפור נוף הארץ בתקציביה המוגבלים לא הצליחה להשפיע על
הפיתוח בחופי הים התיכון ,ובחופי הכינרת תמכה אך ורק בפעילויות נקודתיות :הקמת מזחים בטבחה
ובעמק הירדן ,סיוע ברכישת ספינות תיור והקמת בית קפה בקיבוץ עין גב 72.בדומה לכך סייעה
המחלקה בטיפוח התיירות בים המלח.
בשנת  1955קבל צבי השמשוני ,ראש האגף לתכנון עיר וכפר ,כי למרות הגידול באוכלוסייה,
מתקני הנופש ליד ימים וחופי רחצה לא גדלו ולא התרחבו כמעט זה עשורים 73.הוא ראה בנופש
מצרך עממי שווה ודרוש לכל נפש ,ולא מצרך אקסקלוסיווי הממוקם בשטח סגור 74.לפיכך טען כי
יש לדאוג לחוף ים המנותק מאזורי המסחר ,המגורים ותנועת העיר באמצעות אזור חיץ המפריד בין
70
71

72
73
74

נ' ליסובסקי' ,בין שמירת טבע לעיצוב הנוף' ,קתדרה( 146 ,טבת תשע"ג) ,עמ' .196–173
ע' מעוז"' ,הטבע העניק לנו את הים" — מתווה להיסטוריה תרבותית של חוף תל־אביב  ,'1948–1918אופקים בגיאוגרפיה,
( 53תשס"א) ,עמ'  ;112–95וכןK. Cohen-Hattab & N. Shoval, ‘The Decline of Israel’s Mediterranian Resort: :
Life Cycle Change Versus National Tourism Master Planning’, Tourism Geographies, 6, 1 (2004), pp. 59–78
כץ (לעיל ,הערה  ,)24עמ' .82
צ' השמשוני' ,נופש ומרגוע לחוף ימים' ,עיתון אאא"י [אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל] ,יג ,ג (מאי–יוני
 ,)1955עמ' .12
השמשוני הבחין בין חוף הים כאזור פתוח לנופש לכול ובין בתי ההבראה כמקום סגור לנופש.
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נופש ליד חופי
הכינרת1963 ,

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

חוף הים לאזורי היישוב האחרים .כמו כן טען כי על מנת לספק את הצרכים האינדיווידואליים של
הנופשים יש לתכנן מתקני נופש ומרגוע מגוונים :ממתקנים לנופש סביל דוגמת כיסא נוח ,מרבץ מוצל
ותאי מנוחה ,ועד מתקני נופש פעיל כמו מגרשים למשחקי כדור ואזורים המיועדים לרחצה ולשחייה.
בפועל רק בראשית שנות השישים ,עם סיום הכנתן של תכניות אזוריות לפיתוח ,זכה הנופש על שפת
הים התיכון לביטוי תכנוני מקיף.

בתי הבראה
הנוף הפסטורלי ובעיקר המדשאה המטופחת בלב השטח הפתוח ,הפכו לסימן ההיכר של בתי
ההבראה ששגשגו בשנות החמישים בזכות 'חוק חופשה שנתית' ופיתוח תודעת ההבראה בקרב
העובדים .בתקופה זו השתנה אופי בתי ההבראה של משקי העובדים ושל קופת החולים .ממקום
שיועד למחלימים ,ושאופיין במשטר מנוחה ,הם הפכו למקום בילוי ,המספק פעילויות מגוונות עבור
בברכה ,משחקים במגרשי הספורט וטיולים — והכול בסביבה
המבריאים — הופעות ,סרטים ,רחצה ֵ
נעימה ומטופחת :מדשאות נרחבות ,פרחים מרהיבים וחורשות המעניקות צל ואינטימיות.
במקביל פעלה ההסתדרות הרפואית לפיתוח תיירות מרפא מקומית ובין־לאומית באמצעות הקמת
בתי הבראה מתמחים שניצלו את התנאים המקומיים עבור חולים במחלות ייחודיות .כך ביקשה
ההסתדרות לשלוח את מי שלקו בהתרחבות הסימפונות לבתי ההבראה בהרים הגבוהים :קריית ענבים,
מוצא ,מעלה החמישה ,הר כנען ועוד ,ואת בעלי הנטייה הכללית להצטננות לבתי ההבראה בהרים
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נופשים בבית
ההבראה בגבעת
ברנר1964 ,

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

בגובה בינוני ,בטבעון ,בקריית עמל ובבית אורן 75.בחוברת משנת  1952הפנתה ההסתדרות הרפואית
בישראל את תשומת הלב של הרשויות המקומיות באשר לסידורים המוניציפליים הנדרשים על מנת
לשפר את אפשרויות המרפא והנופש :גישה נוחה ומטופחת ,תחבורה מתאימה ,ניקיון קפדני ,קשר
ברכות שחיה,
דואר וטלפון .כמו כן נקראו המוסדות לגלות יזמה ולהכניס שכלולים מודרניים ,כגון ֵ
מקלחות ומלתחות ,מרחצאות רפואיים ושירותים ציבוריים ותרבותיים76.

תכנון לנופש במהלך שנות השישים
במהלך שנות השישים גבר במידה ניכרת הביקוש לנופש בחיק הטבע ,עקב גידול האוכלוסייה ,עלייה
בתוצר ֵ
הראלי ,התארכות הזמן הפנוי ועלייה בניידות 77.הנופש נתפס כשחרור מהקצב המהיר ומן
המתח של חיי היום־יום ,מהמסגרת הנוקשה של החוקים והדפוסים המגבילים בחיי השגרה ,מהתיעוש,
מהעיור ,מהכבישים העמוסים ,מהרעש ומזוהמת האוויר 78.הנופש נחשב בשנים אלו כאמצעי לשפר
את רווחתו האישית של האדם — כל אדם — ולא בהכרח לתועלת שוק העבודה .חיק הטבע הפך
75
76
77
78

ח' למפרט ור' גרונר' ,הוראות נגד לשיגור חולים ומבריאים לתחנות מרפא' ,ז"י פלשקס ופ' בלצן (עורכים) ,מקומות
מרפא ,הבראה ונופש בישראל ,תל אביב תשי"ב ,עמ' .70–68
פלשקס ובלצן (שם).
מ' שכטר ,נופש בחיק הטבע :בחינות כלכליות בשימור הטבע והנוף ,חיפה .1970
ר' אניס ,נוף ונופש בגליל :סקירה והצעה לתכנון ,חיפה .1967
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נופשים ביער בורמה,
1969
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

בתקופה זו למחוז חפץ מועדף ,אזורים שניתן להגיע אליהם לעתים תכופות (בעיקר בסופי שבוע)
ברכב הפרטי :חניונים המצויים בצל היערות הסמוכים לערים 79,וגנים לאומיים המשלבים אתרים
היסטוריים וארכאולוגיים עם נוף מעוצב ומוסדר לנוחיות הקהל (דרכי גישה סלולות ,שבילים ,שלטי
הסבר והכוונה ,חניונים לפיקניק ,מגרשי חניה ,מלתחות ושירותים) .בשנים אלו התחזקה תפיסת
הנופש כאינדיווידואלי ,תפיסה שעל פיה לכל אדם יש החופש לבחור את צורת הנופש ואת מקום
הנופש המועדפים עליו ,ללא תלות במקום העבודה ,וזאת לשם בילוי ,הנאה ופעילות בחיק הטבע ,גם
אם לתקופות זמן קצרות — ממספר שעות עד מספר ימים לפי בחירתו.
באמצע שנות השישים קבעה אדריכלית הנוף רות אניס כי הנופש בישראל הוא בעל אופי חברתי:
אנשים נוטים לצאת בקבוצות ולשוב למקום שביקרו בו או ליעדים שידועים בהם התוואי והמטרה
הסופית .הנופש התחלק בין פעילות גופנית מאורגנת לפעילות או חוסר פעילות בחיק הטבע .בין
הנופים המועדפים היו נופי מים וגם הרים ,וניכרה התרחקות משטחים מישוריים ומיערות סבוכים80.
ככלל בשנות השישים וביתר שאת בשנות השבעים התפתחה מגמה לניתוח רציונלי מדעי של סוגיית
 79ויץ ציין כי בהקשר של פיתוח היער למטרות נופש ובילוי בחיק הטבע בשנות השישים ,עלתה סוגיית השם הראוי
למקום הבילוי בחיק הטבע .ויץ הציע לתרגם את המונח הלועזי  — recreationפוגה ,כלומר מקום שבו אדם מסיר דאגה
מלבו וטרדה מנפשו והוא נח ורוגע .ויץ הציע מילה זו על סמך תיאור פרי עטו של אברהם אבן עזרא' :ואותו איש חם
הרבה ואכלן ,ולא ייתן פוגה לנפשו והוא בונה ארצות' .המטרה הייתה ליצור ביערות פוגה שתיטיב עם הציבור .אולם
שם זה לא התקבל ,ובמקומו התקבלה המילה חניון ,משורש חנ"ה .ראו :י' ויץ ,היער והייעור בישראל ,רמת גן ,1970
עמ' .550
 80אניס (לעיל ,הערה  .)78הכותבת לא ביססה את קביעותיה על סקרים.
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הנופש ,ונעשה ניסיון להשתית את התכנון על מודלים חברתיים־כלכליים המדגישים לא רק את
ההיצע לנופש אלא גם את הביקוש מצד קבוצות אוכלוסייה שונות81.

הרחבת התכנון לנופש בשנות השישים
על השינוי במגמת התכנון לנופש במהלך שנות השישים העיד יעקב אלון ,דיקן הפקולטה
לארכיטקטורה בטכניון ,בדברי הפתיחה להצעה לתכנון נוף ונופש בגליל' :יעוד קרקעות למטרות
נופש אינו נופל בחשיבותו מיעוד קרקעות למטרות אחרות וחשיבותו ביצירת תנאים לחיים תקינים של
האוכלוסייה' 82.אמירה זו מלמדת על שינוי בתפיסת התכנון שעיצב שרון בראשית שנות החמישים,
תפיסה שייעדה קרקעות לנופש רק במקומות שלא ניתן לנצלן לצורכי חקלאות.
משטחי שארית שלא ניתן להפיק מהם רווח כלכלי הפכו שטחי הנופש למוצר מגוון בעל ערך
משתנה .בהרצאה בטכניון ב־ 28במאי  1969הגדיר ברוצקוס שלושה סוגי שטחים לצורכי נופש:
שטחים אינטנסיוויים ,לקליטת אלפי משתמשים בשטח קטן ובו נוף גנני מתורבת ,מבנים ושירותי
רחצה; שטחים אינטנסיוויים למחצה ,לקליטת נופשים בצפיפות בינונית ,כמו יערות לחניונים ובהם
מתקנים ושירותים מעטים; שטחי נופש אקסטנסיוויים' ,שתפקידם להבטיח אוירה שקטה ורגועה ,נוף
טבעי ,רחוק מרעש ותנועה עם צפיפות מבקרים נמוכה' 83.מסמך זה ,כמו מסמכים אחרים ,יצר את
התשתית להכנת תכניות ארציות בנושא נופש ,ואלה הבשילו בשנת  1976לכלל 'תכנית אב לתיירות:
ישראל' 84.לצד התכנון הארצי אישרו גופי התכנון סדרת תכניות אזוריות שניתן בהן מקום מרכזי
לנופש ,לדוגמה התכנית לנגב שהכין הגאוגרף אלישע אפרת85.
שני תהליכים נוספים שהבשילו במהלך שנות השישים שינו את מפת הנופש בישראל ,אך מקוצר
היריעה הם מחייבים דיון נפרד .ראשית' ,חוק גנים לאומיים ושמורות טבע' ,שנחקק בשנת ,1963
והקמת רשות הגנים הלאומיים בעקבותיו הביאו להכרזה על גנים לאומיים באשקלון ( ,)1965הבשור
( ,)1966מעיין חרוד ועין חמד ( )1968ובמקומות נוספים .רבים מהם הוקמו על שרידיהם של כפרים
פלסטיניים שנהרסו לאחר מלחמת העצמאות ,וניטעו בהם יערות אורן 86.החוק תרם להפרדה ברורה
יותר בין תכנון שמירת הטבע לפיתוח אתרי נוף ונופש ,שניתן היה לעשות בהם כמעט הכול .שנית,
81

82
83
84
85
86

אניס ,ברון ושכטר ,בתמיכת רשות הגנים הלאומיים ,משרד התיירות וקק"ל ,בחנו את האיזון הרצוי בין כושר הנשיאה
של הכרמל ובין מספר המבקרים הצפויים לבקר בפארק .הם חילקו את הפארק לארבעה אזורים וקבעו על סמך ניסיון
בין־לאומי את כושר הנשיאה של כל אחד מהאזורים :נוף טבע ,נוף פארק ,נוף יער ונוף חקלאי .במקביל העריכו
החוקרים את הביקושים הצפויים בשנת  .1985מסקנות המחקר היו שכדי להגיע לאיזון מיטבי בין הביקוש הצפוי
ובין כושר הנשיאה האקולוגי יש לבחון ביתר פירוט את כושר הנשיאה של כל אחד מהאזורים וכן את סביבות הכרמל
כפוטנציאל להרחבת שטחי הנופש .ראו :ר' אניס ,מ' ברון ומ' שכטר ,ביקוש לנופש בפארק הכרמל ,חיפה .1974
אניס (לעיל ,הערה .)78
א' ברוצקוס וח' אריון ,נקודות מוצא לתכנית ארצית למפעלי תיירות ונופש ,ירושלים  ,1969עמ' .8–7
ט"מ לייטרסדורף וי' גולדנברג ,תכנית אב לתיירות — ישראל :עיקרי התוכנית ,תל אביב .1976
א' אפרת וא' גבריאל ,תכנית־אב פיסית של הנגב הצפוני ,ירושלים תשכ"ו.
נ' קדמן ,בצדי הדרך ובשולי התודעה :דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב־ 1948מהשיח הישראלי ,ירושלים תשס"ח,
עמ' .88–68

135

קתדרה

קתדרה 136

טל אלון־מוזס וחגית זמרוני

יערות קק"ל שבגרו במשך השנים הגיעו בעשור זה לשלב שבו יכלו לקלוט אוכלוסיית נופשים ,ותכנון
אתרים לקליטת קהל היה לחלק מרכזי בתכנון היערות87.

סיכום ודיון
שינויים בתפיסת הנופש בחיק הטבע בישראל
ההיסטוריוגרפיה של היישוב העברי בארץ־ישראל נוטה בשנים האחרונות להדגיש את חיי היום־
הספרה החברתית ואת ההיבטים של תרבות מגויסת פחות ונהנתנית יותר ,שעסקה לא רק
יום ,את ֵ
בהגשמת משימות לאומיות .במסגרת זו ניתן לראות את פיתוח הנופשה בישראל בראייה רחבה
ומקיפה .אף שבראשית המאה העשרים כבר הייתה תרבות הנופש בחיק הטבע מקובלת ונפוצה
באירופה ובארצות־הברית ,בארץ־ישראל זכו בעיקר חולים ופצועים להפוגה מקומית .האמידים נסעו
לחו"ל ,בילו במרחצאות אירופה או בהרי הלבנון ,והשאר הסתפקו בעיקר בבילוי על חוף הים בסמוך
למרכזים עירוניים .עד כמה היה הנופש בחיק הטבע רחוק מלבם של המתיישבים בארץ ניתן ללמוד
מהניסיונות העקרים לשווקו כענף כלכלי בעל פוטנציאל רווח ,וגם מהביקורת כלפי קיבוצים שהקימו
בתי הבראה ,ושהואשמו בחוסר יצרנות.
בשנות החמישים השתנתה תפיסת הנופש בציבור ,בזכות רפורמות חברתיות מחד גיסא והתרופפות
תחושת הסכנה הקיומית מאידך גיסא' .חוק חופשה שנתית' הוביל למיסוד הנופש המאורגן ,ומכאן
קצרה הייתה הדרך לארגון הנופש אם בבתי הבראה חדשים ששגשגו במרחב הכפרי ואם בהכנת
תכניות ארציות ומקומיות לנופש.
בשנות השישים הפך הנופש למאורגן פחות .העלייה ברמת החיים וברמת המינוע אפשרה יציאה
לנופש לפרקי זמן קצרים באתרים שנפרשו לאורכה ולרוחבה של הארץ כולה ,והתכנון על פי היצע
שאפיין את העשור הראשון לתכנון מוסדי של נופש בישראל ,פינה מקומו לתכנון המבוסס על
ביקושים ,נושא הדורש דיון מעמיק החורג ממסגרת מאמר זה.
בעקבות הרחבת היצע הנופש נמתחה לראשונה ביקורת על תפיסת הנופש ועל קהל היעד של
אתרי הנופש .העיתונות קבלה בשנות החמישים על שאין כמעט מחנות הבראה ונופש עבור בני
הנעורים למרות הצורך בכך' :מגיע להם הדבר בזכות התפקידים הרבים שהננו מטילים עליהם.
אנו מצווים לשמור על כוחותיהם ,על עצביהם ,על בריאותם' 88.במקביל נשמעה תרעומת על כך
שאף שעקרות הבית מבצעות את מדיניות הצנע וכורעות תחת העול ,אין ביכולתן ליהנות מכל
זכויות הנופש והמרגוע ,מכיוון שאין להן מקצוע ,והן אינן נכללות ב'הסדר' של היציאה לנופש
מטעם מקום העבודה 89.ככלל עלתה ביקורת על כך שרק ציבור מיוחס ,במקרה זה ציבור הפועלים
שהיה מאוגד בחברות של ועדי עובדים ,זכאי ליהנות מאפשרויות משופרות לנופש ,בעיקר בבתי
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על ראשית תכנון הנופשה בחיק הטבע בארץ־ישראל משנות השלושים עד שנות השישים

ההארחה בקיבוצים:
'סתם אזרח' אינו יכול [ ]...להגיע להבראה מלאה ונאותה כפי שעבודתו המאומצת ותנאי הצנע הנמשכים
זה שנים ,מחייבים אותה .או שעליך להיות פועל הנשלח על ידי ועד העובדים להבראה שופרא דשופרא
בקיבוץ ,או שעליך להיות בעל נכסים כאלה ,שלא אכפת לך להוציא ליום  10–7לירות [לפנסיון פרטי] []...
בה בשעה שהקיבוץ מגיש לך ביצים בשפע ,חמאה ,שמנת ,עופות ופירות מתוצרת משקו הוא — חייב להשיג
בעל הפנסיון הפרטי שאינו רוצה לפגוע בתזונה הראויה לימי הבראה ,את כל הדרוש לו במחירים מופקעים
של השוק השחור90 .

עד שנות השישים יצרו אפוא בתי ההארחה בקיבוצים באופן אירוני מקומות נופש שהגיעה אליהם
רק ה'עילית' הפועלית המאוגדת והמאורגנת .במובן זה השיתופיות של הקיבוצים לא מימשה את
הציפייה שביסוד רעיון הנופש בחברה מודרנית ,שלפיה כל אדם זכאי לנופש אחת לשנה.

שינויים בתכנון לנופש
שינויים בתפיסת הנופש הביאו לשינויים בתכנון לנופש .בראשית ההתיישבות הציונית גרם היעדר
העניין בנופש למיעוט היָ זמות למפעלי נופש ולהיותן נתונות בידיים פרטיות ,ואילו עם הקמת המדינה
הפך התכנון לנופש לחלק מתכנון כולל של חיי האזרח על ידי המדינה ובמימונה .התפיסה המוקדמת
שהנופש נועד לחולה הציבה את קופות החולים בראש יוזמי מפעלי הנופש ואת הרופאים כסנגורים
של המפעל ,אך מאוחר יותר התרופף הקשר בין נופש להחלמה ,וגם גופים שעסקו בתיירות ,בטיילוּ ת
ובספורט השתתפו בתכנון.

נוף ,נופש ,שמירת טבע ושמירת אתרי עתיקות ואתרים היסטוריים
בימיה הראשונים של המדינה נדונו יחדיו שימושי הקרקע הנזכרים על אף הניגודים המהותיים
והסתירות העמוקות ביניהם .אין כמו הפרשה של הפיכת חורשת טל לאתר נופש כדי להדגים את
הפער העמוק בין שימור טבע ובין פיתוח לצורכי תיירות 91.ועדיין תכנית שרון כרכה את שני
הנושאים יחדיו ,ברוצקוס ראה בהם היבטים משלימים ,ורק בשטח נאבקו אנשי החברה להגנת הטבע
ואחרים ביָ זמות האגף לשיפור נוף הארץ.
לטענתנו היעדר ההפרדה בטיפול בנושאים אלו נבע בעיקר מהיעדר הערכה מספקת של משמעויות
התכנון לנופש ומהמשך שליטתה של הגישה שהנופש הוא שולי .תכנון הנופש בעשור הראשון
למדינה התבסס על המצאי יותר מאשר על הדרישה לנופש ,על הפוטנציאל למקם שירותי נופש יותר
מאשר על הערכות מבוססות באשר לזהותם ולמספרם של הנופשים הצפויים באתרי הנופש ובאשר
למועדים שבהם יבואו לנפוש באתרים אלה ,למשל בפארק מירון או בפארק פולג .סקרי הטבע והנוף
היו מדויקים יחסית לחיפזון שבו נערכו מבחינת מיפוי הערכים הקיימים ,וראליים פחות מבחינת חיזוי
השימושים הצפויים בהם.
 90סופר משוטט' ,דאגת העונה :לאן לצאת לנופש — לבית מרגוע בקיבוץ או לפנסיון פרטי? רק פועל מאורגן או גביר',
מעריב 27 ,ביוני  ,1952עמ' .4
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טל אלון־מוזס וחגית זמרוני

הנוף נחשב כמפתח לנופש בחיק הטבע — הנוף הנשקף מחלונות בית ההבראה ,הנוף כסביבה
לטיולים רגליים והנוף כסביבה ירוקה ,פסטורלית ,רעננה ,בהיותה מנוגדת לערים הצפופות .גן
השלושה — הסח'נה ,חורשת טל ופארק אשקלון היו בגדר אב טיפוס לאתרי הנופש בחיק הטבע —
וברכת מים צלולים כל ימות השנה .הדגם
תבנית נוף אירופית פסטורלית ,גן נוף של דשא ועצים ֵ
שוכפל בעשרות אתרי נופש בחיק הטבע ,הממוקמים עד עצם היום הזה לאורכה ולרוחבה של הארץ,
כגון פארק אשכול ,פארק ספיר ועינות חוגה .בפארק הכרמל החלה המחלקה לשיפור נוף הארץ עוד
בשנות החמישים לטפח את חורשת הארבעים לנופש בלי מים לרחצה וללא דשא .אב טיפוס זה זכה
לעדנה רק מאוחר יותר ,במסגרת הכשרת יערות הקק"ל לפעילויות נופש במהלך שנות השבעים.
ככלל ,בניגוד לדעתו של גליקסון ,שראה ערך בשילוב הנוף והנופש בחיי היום־יום ,התכנון
במדינת ישראל הכריע לטובת הפרדת השימושים .כדי לנפוש בחיק הטבע היה על הנופש לצאת
מתחומי העיר ,להתנתק מחיי היום־יום ,לנסוע בדרך כלל ברכב פרטי ולעמוד בפקקים ,שכבר בשנות
השישים עיכבו את התנועה בכביש ואדי ערה .כל זאת כדי לפגוש את שכניו לשיכון ואת בני משפחתו
כתף אל כתף ,גוף מיוזע לצד משנהו ,על המדשאות הומות האדם בגן השלושה.
לאחר מלחמת ששת הימים השתנה הנוף האנושי בגן השלושה ובאתרי נופש אחרים בישראל.
תפיסות הנופש האחידות של אזרחי המדינה בשנותיה הראשונות פינו מקומן למגוון תפיסות
המבוססות על יכולת כלכלית והעדפות תרבותיות .התכנון לנופש הגיב על השינוי בביקושים בדרכים
שונות ,ואלו ראויות לדיון מקיף במאמר נפרד.
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