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בשנת  1960פרסם אדריכל 'הקיבוץ המאוחד' שמואל ביקלס בגיליון מיוחד של כתב־העת 'גן ונוף'
שהוקדש לנושא הנוף הקיבוצי ,מאמר שכותרתו 'כמה בעיות בתכנון הגינון בישוב הקיבוצי' .במאמר
ביטא ביקלס את הדילמה של ההתיישבות הקיבוצית כחברה חדשה וטען כי יש צורך לפתח דגם נופי
חדש שישקף את חזונה החברתי הרדיקלי' :הקיבוץ הוא לא עיר ולא כפר ,והנוי בתוכו איננו נוי של
כפר או של פרבר עירוני .הוא גם לא פארק במובן המסורתי של מקום להינפש בו .בתהליך של פיתוח
הישוב הקיבוצי ,הנוי הפך להיות בעל חשיבות עליונה [ ]...הישוב הקיבוצי כיצירה שלמה מוצא את
ביטויו המלא בנוי המיוחד שלו'1.
ביקלס ראה בנוף הקיבוצי מסגרת מרחבית לקיום חיי הקולקטיב היום־יומיים וחלק בלתי נפרד
מהאדריכלות של הקיבוץ .מאמרוְ ,שלווה ברישומים ובסכמות ,הציג חזון חדש ומורחב של נוף ,חזון
ששילב בסדר יום חברתי ומוסרי שאלות אסתטיות .עבודתו של ביקלס מצביעה על הצורך במסגרת
אנליטית חדשה לשאלת הנוי הקיבוצי .ההיסטוריוגרפיה המקובלת מדגישה את ההתפתחות הסגנונית
כסוגיה מרכזית בתולדות תכנון הנוף הקיבוצי ,שאלה שהעסיקה את הגננים והמתכננים בתקופות
האלה .אך שאלת הסגנון מעלימה את החידושים המהותיים של הנוף הקיבוצי .האדריכלות הקיבוצית
זוהתה תמיד עם פיתוח המודרניזם בישראל ,אך הנוף הקיבוצי לא נבחן מזווית זו .כשם שהקיבוץ
שימש מעין מעבדה לאדריכלים המודרניסטים הבולטים של התקופה 2,כך הוא היה מעבדה לנוף
המודרניסטי המקומי המתפתח ,שעתיד היה להשפיע בצורה משמעותית על התפתחותה של שפה
נופית ישראלית 3.מאמר זה בוחן את תפיסתו של ביקלס את הנוף הקיבוצי לאור עקרונות המודרניזם
הנופי שנקבעו באירופה בתחילת המאה העשרים ,ושרווחו בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה,
ועומד על תרומתו הייחודית של ביקלס לשיח זה.
ביקלס זיהה את חשיבותו של הנוף לתכנון המרחבי של הקיבוץ והדגיש את הצורך בתפיסה
תאורטית של תפקידו במציאות החברתית החדשה וחסרת התקדים של חיי הקיבוץ .רעיונות אלה באו
לידי ביטוי במושג 'גן ליום שלם' — מרחב חיים המאחד את ההיבט החברתי ואת ההיבט החווייתי
של היום־יום .תפקיד מרכזי נשמר לעיצוב המרחב הפתוח של הקיבוץ ושל הנוי .עיצוב זה היה חיוני
לאחדות האורגנית של ארכיטקטורה ונוף ,שביקלס ראה בה את אחד היסודות של תכנון הקיבוץ .הנוי
הומשג גם בהקשרו הנופי .ביקלס הציג רעיונות של לוקליות ושל תחושת המקום שעמדו לכאורה
1
2
3

ש' ביקלס' ,מבעיות הגננות בתכנון יישוב קיבוצי' ,גן ונוף ,טו( 5‑4 ,תש"ך) ,עמ' .229
עם אדריכלי הקיבוץ הנודעים נמנים מוניו גיתאי ויינריב ,חניך אסכולת הבאוהאוס ,אריה שרון ושמואל מסטצ'קין וכן
אדריכלים מודרניסטים אחרים ,כמו לוטה כהן ולאון קרקאואר.
גנני הקיבוץ הקימו את 'ארגון הגננים' ,הגוף המקצועי המרכזי שהיה אחראי לפיתוח חלק גדול מהידע המקצועי
והתאורטי.
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 6 6 - 1 5 1

הנוף ,המודרניזם והקיבוץ :עבודתו של שמואל ביקלס

בסתירה לאתוס הישראלי הדומיננטי של יצירת יש מאין ,אתוס שאפיין את המפעל המודרניסטי כולו.
מאמרו שימש בסיס למודרניזם באדריכלות הנוף שעתידה הייתה להתפתח בישראל ,וששילבה את
הנוף במודרניזם המוכר לאדריכלי ישראל באותה תקופה ,הן כדי להרחיב אותו והן כדי לקרוא עליו
תיגר .אמנם ביקלס התמקד בקיבוץ ,אך רעיונותיו הדהדו הרחק מחוץ לו .כתיבתו ושרטוטיו מייצגים
תפיסה עשירה וייחודית של הנוף כמנגנון מרחבי וכמסגרת חברתית.

מודרניזם בעיצוב הנוף
עקרונותיו של המודרניזם בעיצוב הנוף התפתחו מראשיתו בתחילת המאה העשרים וקיבלו ביטויים
אזוריים מובהקים .בזכות מיעוט המניפסטים המודרניסטיים באדריכלות הנוף 4נעשה המושג גמיש
ופתוח לפרשנויות 5.ככלל המודרניזם בעיצוב הנוף שאף להפסיק להיצמד לסגנונות היסטוריים
ולהתבסס על גישה רציונלית לתנאים שיצרה החברה המתועשת ,חברה שכבסיס לצורה השתמשה
בחומרים ,בטכנולוגיות ובצרכים החברתיים של תקופתה 6.הקריאה לסגנונות חיים חדשים שיהלמו
את התנאים החברתיים החדשים הייתה חלק מתנועה תרבותית מקיפה ,שחרגה בהרבה מגבולות
האדריכלות ואדריכלות הנוף ,ושכללה מגוון תחומים רחב ,משינוי בלבוש ועד רפורמה בחלוקת
קרקעות ובדפוסי התיישבות7.
ההתייחסות אל עיצוב נוף כאל אמנות חברתית יצרה לאדריכלי הנוף זהות חדשה ,והעבירה את
ההתמקדות המקצועית מתכנון גנים פרטיים לעבודות ציבוריות שאפתניות ורחבות היקף ,שהנוף
נתפס בהן כאמצעי לרפורמה חברתית ,במיוחד בתחומי הדיור והפנאי .עיצוב הגנים הפרטיים נקשר
תמיד לנוסחאות סגנוניות ,ואילו התכנון הציבורי חייב גישה רציונלית והתמקדות חדשה בתפקוד.
אחד מראשוני הדוברים למען השקפה חדשה זו היה איש ה'ורקבונד' ( ,)Werkbundאיגוד מקצועי של
מעצבים ,אדריכלים ותעשיינים בגרמניה ,לברכט מיגה ( ,)Miggeאדריכל נוף שבשנים  1918ו־1919
ניסח שני מניפסטים בנושא תפקידו המודרני של הגן בשיפור חיי העיר .הגן הרציונלי נתפס כתוספת
הכרחית לדיור הרציונלי 8,כאשר הרציונל של שניהם מושתת על עקרונות של שימוש בטכנולוגיה
עכשיוית ,על אסתטיקה תפקודית ועל צורות גאומטריות פשוטות .מיגה התפרסם בזכות הגנים
4
5

6

7
8

L. Neckar, ‘Strident Modernism/Ambivalent Reconsiderations: Christopher Tunnard’s Gardens in the Modern
Landscape’, Journal of Garden History, 10 (1990), pp. 237–246
M. Treib, ‘Landscapes Transitional, Modern, Modernistic, Modernist’, Journal of Landscape Architecture,
8 (2013), pp. 6–15; idem, The Architecture of Landscape, 1940–1960, Philadelphia 2002; C. Constant, The
Modern Architectural Landscape, Minneapolis, MN 2012; D. Imbert, Between Garden and City: Jean CanneelClaes and Landscape Modernism, Pittsburgh, PA 2009
M. Treib, ‘Axioms for a Modern Landscape Architecture’, idem (ed.), Modern Landscape Architecture: A
Critical Review, Cambridge, MA 1993, pp. 36–67; C. Tunnard, Gardens in the Modern Landscape, London
1938
D. Haney, ‘“No House Building without Garden Building!” (“Kein Hausbau ohne Landbau!”) The Modern
Landscapes of Leberecht Migge’, Journal of Architectural Education, 54 (2001), pp. 149–157
שם.
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התועלתניים היצרניים שהכניס לשיכונים ( )Siedlungהחדשים כדי לספק לדיירים מזון ,אפשרות
לקיום כלכלי עצמאי ויתרונות פיזיים ומנטליים.
לקראת סוף שנות השלושים החלו רעיונות אלה להיות מקובלים יותר בזכות שורת מאמרים
שפרסם אדריכל הנוף כריסטופר טאנרד ( )Tunnardבכתב־העת הבריטי רב ההשפעה 'ארכיטקטואל
רוויו' ( .)The Architectural Reviewבמאמרים אלה קרא טנארד לעמיתיו למקצוע לפעול ברוח
החדשה של האדריכלות המודרנית' :הגנים שלנו זקוקים נואשות לרעיונות חדשים .הראשון שבהם
חייב להיות ההבנה שתכנון הנוף המודרני הוא חלק בלתי נפרד מרוחה של האדריכלות המודרנית,
מהטכניקות שלה ומהתפתחותה' 9.אדריכלי הנוף שאפו להפיל את המחיצות הדיסציפלינריות בין
אדריכלות הנוף לאדריכלות בכלל ,לאור סדר היום המשותף לשתיהן ,שניזון ממערכת ציוויים
חברתיים ואסתטיים משותפים 10.קרבה חדשה זו קיבלה ביטוי ברור ַּבמניפסט של ה'התאחדות הבין־
לאומית של אדריכלי הגן המודרניסטים' (Association Internationale des Architectes de Jardins
 ,)Modernistes, AIAJMשנאמר בו בין היתר' :אדריכלות הנוף בעינינו איננה אמנות קישוטית אלא
ענף של האדריכלות ,הקשור ללא הפרד בבעיות הדיור והאורבניזם ,והנחוץ לצורך סיפוק הצרכים
הפיזיים והמוסריים של אנשים ושל קבוצות'11.
עם זאת שאלת האסתטיקה של הנוף המודרני המשיכה להטריד את אדריכלי הנוף .במקביל
לניסיונם להגדיר מחדש את תחום עיסוקם מתוך התייחסותו לאדריכלות ,הדגישו מבקרים דוגמת
אליזבת קסלר ( )Kesslerדווקא את ההבדלים בין התחומים 12.הנוף ,טענה קסלר ,איננו 'סרח עודף
אדריכלי' אלא נושא שיש לפרשו בזכות עצמו וליצור לו מסגרת תאורטית משלו 13.תאוריית
הנוף גובשה לא בידי האוונגרד האדריכלי .אדריכלים רבים התייחסו אל הנוף כאל רקע ניטרלי
לארכיטקטורה 14או ,כפי שראה זאת שרל אדואר לה קורבוזיה ( ,)Le Corbusierכאל ייצוג מופשט
ועל־זמני של הטבע .שררה ביניהם הסכמה כללית בדבר חשיבותו של התפקוד בעיצוב אסתטיקה
נופית חדשה אחרי שחרורה מאילוצי הסגנון ,אך התפקוד לא הספיק .המניפסט של ה'התאחדות הבין־
לאומית של אדריכלי הגן המודרניסטים' חיזק השקפה זו' :אנו סבורים כי תכנון גנים רציונלי חייב
9
10

11
12

13
14

C. Tunnard, ‘Modern Gardens for Modern Houses: Reflections on Current Trends in Landscape Design’,
Landscape Architecture Magazine, 32 (1942), p. 58
אדריכלי נוף מובילים קראו לשיתוף פעולה בין תחומי הידע השונים ,בהם טאנרד וז'ן קאניל־קלס (,)Canneel-Claes
מאנגליה ומבלגיה בהתאמה ,שהקימו בשנת  1938את ה'התאחדות הבין־לאומית של אדריכלי הגן המודרניסטים'
( .)AIAJMאדריכלי הנוף האמריקנים גארט אקבו ( ,)Eckboדן קיילי ( )Kileyוג'יימס רוז ( )Roseקידמו את שיתוף
הפעולה הזה במאמרים שפרסמו בשנות השלושים והארבעים בכתבי־העת  Pencil Pointsו־.Architectural Record
אישים מרכזיים נוספים ששקדו על שיתוף פעולה עם אדריכלים מודרניסטים אירופים היו אדריכלי הנוף הדנים
גודמונט בראנט ( )Brandtוקרל תאודור סורנסון (.)Sorenson
מובא בתוך :אמברט (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .116ה'התאחדות הבין־לאומית של אדריכלי הגן המודרניסטים' קיבלה עליה
לארגן את אדריכלי הנוף על סמך עקרונות מודרניסטיים .ראו :שם ,עמ' .130‑107
קסלר כתבה' :באמנות הנוף טמונה אפשרות החורגת מגבול האדריכלות .ביכולתה להציע חוויה של אדריכלות.
ביכולתה גם להציע ,בעזרת האדריכלות או בלעדיה ,חוויה של טבע אוניוורסלי' (מובא בתוך :קונסטנט [לעיל ,הערה ,]5
עמ' .)4
שם ,עמ' .5
D. Imbert, The Modernist Garden in France. New Haven, CT 1993
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להתאים לעקרון "הצורה נקבעת על ידי התפקוד" .עם זאת ההסתמכות על תפקוד לצורך יצירת יופי
אינה מבטלת את השיקולים האסתטיים'15.
הצורה נקבעה לא רק על ידי התפקוד .באדריכלות הנוף נוצרה הבנה מרחבית חדשה ,שהושפעה
מהאדריכלות המודרנית ומהאמנויות הפלסטיות .תפיסה זו של מרחב הייתה רציפה וזורמת
והדגישה את שילוב החוץ והפנים ביחידה מרחבית אחת 16.האדריכל הרמן מותסיוס ()Muthesius
כתב בתחילת המאה העשרים כי 'אחדות [ ]Einheitהגן־בית' מלמדת על הרחבת החלל האדריכלי
לכיוון הגן .אחדות זו הדהדה לימים בדבריו של טאנרד על תכונת הזרימה של המרחב' :בגן
המודרני נעשה ניסיון להניח למרחב לזרום על ידי פירוק החלוקה בין אזורי השימוש ,מה
שהביא לחיזוק שמישותם [ ]...ואם נזכור כי הגנים ,בדומה לבתים ,בנויים מחלל ,נבין כי אין מקום
להבדל בגישתנו אל הפנים ואל החוץ ,שהרי בסגנון החיים המודרני הם נעשו חלקים מאורגניזם
אחד'17.
רעיונות המרחב הושפעו גם מהאמנות המופשטת ומהקוביזם .התכנון הצירי והסימטרי הוחלף
באסטרטגיות מרחביות שהדגישו כל־כיווניות ,שקיפות ומישורים חופפים .האסתטיקה של אדריכלות
הנוף המודרנית ,כמו האדריכלות המודרנית ,העריכה חסכנות ופשטות ,התנזרה מקישוטיות ומצורות
'דקורטיביות' והדגישה את 'ההנאה שאנו שואבים מההתבוננות בצורות פשוטות ובקווים זורמים'18.
שאלת החומרים הייתה מורכבת יותר .אחד הגורמים שהשפיעו באופן משמעותי על האדריכלות
המודרנית היה פיתוחן של טכנולוגיות חדשות ,אך לכאורה החומרים הבלתי משתנים של אדריכלות
הנוף לא חייבו שינוי דומה .אלא שגם על כך היו חולקים .למשל אדריכל הנוף האמריקני ג'יימס רוז
( )Roseבז למי שאימץ השקפה זו' :עץ הוא עץ ותמיד יהיה עץ; לפיכך לא יוכל להיות לנו תכנון נוף
מודרני' 19.רוז אימץ את עמדת האוונגרד האדריכלי בדבר השימוש בחומרים' :הנוף בן זמננו יחייב
שימוש נכון בחומרים בהתבסס על תכונותיהם האנהרנטיות' 20.בגנים נעשה עתה שימוש בחומרים
תעשייתיים ,כמו השימוש שעשה גארט אקבו ( )Eckboבשנת  1959ביריעות אלומיניום וברשת
מתכתית להקמת פרגולות ומזרקה בגן אלקואה ( )Alcoaשבלוס אנג'לס ,בהזמנת יצרנית האלומיניום
הגדולה 'אלקואה'.
שינוי יסודי ניכר גם בגישה לצמחייה .פונקציונליות ,פשטות ותכנון מרחבי החליפו את הגישה
הגננית־בוטנית והדקורטיבית לנטיעות .צמחייה נטועה במאסות אחידות ופשוטות או שימוש פיסולי
בעץ יחיד אפיינו את הגישה הארכיטקטונית לצמחייה והדגישו את היבטיה הפונקציונליים ,למשל
הצללה וקירור .הטכנולוגיה והתכלית החברתית שאימצו המודרניסטים הגדירו מחדש את היחס
15
16
17
18
19
20

אמברט (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .116
’ ,G. Eckbo, D. Kiley and J. Rose, ‘Landscape Design in the Urban Environmentטרייב (לעיל ,הערה  ,)6עמ'
 ;82‑76טרייב (שם) ,עמ'  ;3טאנרד (לעיל ,הערה .)6
טאנרד (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .60
שם ,עמ' .63
שם ,עמ' .68
שם ,עמ' .70
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לטבע .טאנרד טען כי תכנון הנוף לא יוכל להתבסס עוד
על השאיפה הרומנטית לפראות ,שנראתה לו סנטימנטלית
ומוטעית .הוא גרס כי הנוף המודרני צריך להיות נוף אנושי;
'גינון איננו אמנות יפה :הוא אמנות עממית' ,כתב' .אל תשאבו
השראה עיצובית מהגנים האפנתיים .צאו וראו כיצד מתוכננים
בוסתנים ,גני ירק ושטחי ניסוי שמגדלים בהם צמחים בגישה
מדעית'21.
החזון החדש של הנוף הושפע יותר מכול מספרו של טאנרד
'גנים בנוף המודרני' (,Gardens in the Modern Landscape
 .)1938גישה זו הייתה מושתתת על האמונה בכוחו של הנוף
לספק פתרונות חברתיים וסביבתיים המתאימים לתנאי החיים
המודרניים .טאנרד ביקש לשחרר את הנוף מגבולות הגן:
'המאה השמונה־עשרה הכניסה את הנוף לתכנון הגן ,והמאה
העשרים חייבת להביא את הגן אל הנוף .על פי גישה זו אפשר
לבנות נוף אנושי ,לפי תפיסה של נוף כפרי חברתי ,הגן של
מחר'22.
התפיסה החברתית שרצה לקדם טאנרד הייתה מוכרת
היטב לאנשי המקצוע בארץ .בשנת  1944סיכם אדריכל הנוף
יעקב שוורצמן (שוּ ר) את גישתו במאמר שראה אור בכתב־
שער הירחון 'גן ונוף' ,העת 'עלון לגנן':
המוקדש לנושא 'גן

הנוי בקיבוץ' ,ושבו הגיע הזמן לראות את מקום מגורינו ואת מקום עבודתנו לא כיחידות עצמאיות וגדורות ,כי אם כחלק אינטגרלי
פורסם מאמרו של
החלקה הפרטית המגודרת של היום ,כי אם יחידה שלמה בנוף
בפיתוח הסביבה .הגן של מחר לא יהיה יותר ֶ
ביקלס 'מבעיות
הרחב ,מנוהל ומוחזק לטובת הכלל .האמנות של הגננות החדשה צריכה להתאים את עצמה לדרישת החברה
הגננות בתכנון יישוב
למלא תפקיד אקטיבי בקידמה הפיזית והרוחנית של היחיד והחברה :חלקו של הגנן־הארכיטקט בתכנון
קיבוצי' ,תש"ך
היישוב צריך להיות מופנה לשירות הצבור שיחיה בו :עד כה הוא היה עסוק בטיפול באלמנטים דקורטיביים —
במקום ליצור את הבסיס לחיים חדשים בתוך הטבע23 .

אדריכלי נוף ומתכננים ישראלים הכירו גם את עבודתם של אדריכלי הנוף הגרמנים לברכט מיגה
( ,)Miggeווילי לנגה ( ,)Langeפייר קניג ( )Koenigוארווין ברת ( ,)Barthשכמה ממאמריהם תורגמו
ב'עלון לגנן' 24.ביקלס לא אזכר בכתיבתו את טאנרד או מקורות אחרים ,אך דומה כי קלט רעיונות
אלה והטמיע אותם בתפיסתו את הנוף הקיבוצי.

21
22
23
24

שם ,עמ' .64
טאנרד (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .81
י' שוורצמן' ,לקראת טכניקה חדשה בגן :עיבוד ספרו של כריסטופר טונדר' ,עלון לגנן( 14‑13 ,תש"ד) ,עמ' .5‑4
ראו למשל :לנגה' ,הגן הטבעי' ,עלון לגנן( 7 ,תש"ד) ,עמ' .3‑2
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התפתחות הנוף הקיבוצי
הנוף הקיבוצי היה תוצר של שיתוף פעולה פורה בין אדריכלים לאדריכלי נוף ופרי דיון תאורטי
ממושך .היסודות התאורטיים לתכנון פיזי של הקיבוץ פותחו בתקופה אינטנסיווית וקצרה יחסית,
בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים ,על ידי המחלקות העצמאיות לתכנון ולהנדסה של
הקיבוצים והאדריכלים ואדריכלי הנוף שעמם עבדו ,ובשיתוף פעיל של חברי הקיבוצים עצמם.
הקיבוץ התפתח מן הקבוצה ,מסגרת שהייתה קטנה ממנו ,ושהתבססה על חיי קהילה אינטימיים
ועל עבודת כפיים חקלאית .גודל הקבוצה היה קבוע וכמוהו צורתה הפיזית ,שנגזרה מדגם החצר
החקלאית הגרמנית המסורתית הסגורה ,שאזור המגורים היה סמוך בה לחצר המשק 25.בשנות
העשרים המוקדמות הופיע דגם חברתי חלופי ,שהתבסס על חזון של תנועה לאומית רחבת היקף .דגם
זה ,שכונה קיבוץ גדול וגדל ,היה גמיש ופתוח להתרחבות .הוא נתפס כחברה מגוונת המספקת את
צורכי עצמה ,מפתחת חיים אינטלקטואליים ותרבותיים ומערכת חינוך משלה ,ומקיימת את עצמה
באמצעות חקלאות ותעשייה .שלא כמו הקבוצה האינטימית ,שביקשה להתבדל מהעולם הסובב
אותה ,הקיבוץ ראה את עצמו כחלופה לכרך הקפיטליסטי ,וייעד לעצמו תפקיד חשוב בעיצוב החברה
החדשה והתרבות של המדינה שבדרך26.
מקום מרכזי בתכנון המרחבי של הקיבוץ תפסה סוגיית ההיערכות מחדש של החיים הציבוריים
והחיים הפרטיים בו .בד בבד עם התפתחות החזון החברתי מן הקבוצה אל הקיבוץ התפתח הביטוי
הפיזי לחיי הקולקטיב .את מקומו של הבניין גדול הממדים ( )the megastructureהמונוליתי שחזו
תנועות אוטופיות רבות 27או של דגם החצר הקבוצתית תפס בקיבוץ דגם מבוזר שהתבסס על צמיחה
מודולרית ועל איזוּ ר תפקודי מובהק .חיי הקהילה ,שכללו ארוחות משותפות ופעולות תרבות ופנאי,
היו לב לבו של הקיבוץ .לשירותה של מערכת המוסדות החברתיים החדשים נוצרו טיפולוגיות חדשות
של בינוי :חדר האוכל המשותף ,בתי הילדים ובית התרבות .כבר באמצע שנות העשרים התאפיין
הקיבוץ בבתי מגורים פזורים של דירות חדר ששטחן  25מ"ר בלבד המסודרות בשורות 28.בעולם
המונחים הקיבוצי לא היה זה הבית ,כי אם החדר ,ולמעשה רק חלק קטן מחיי היום־יום הביתיים
התרחש בו .התחום השיתופי של הקיבוץ היה בפועל הבית הקולקטיבי המורחב ,שבו אכלו ,גידלו את
הילדים ועשו את רוב פעולות הפנאי .תנועת כלי הרכב הוגבלה לשוליים ,והקיבוץ עצמו התבסס על
מערכת הייררכית של שבילי הליכה .הנוף היה לרקמת החיבור של התפקודים בחיי היום־יום שהוצאו
25
26
27

28

ראו :ע' טל' ,דמותו הצורנית של הקיבוץ בהתהוותו :מקורותיה הרעיוניים והארכיטקטוניים — מהצעות המיכלולים
הראשונים ועד התגבשות כללי תכנונו' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב ,תשנ"ב.
ראו :פ' כהנא ,לא עיר לא כפר :האדריכלות של הקיבוץ  ,1990‑1910תל אביב תשע"א; ג' בר־אור' ,חיינו מחייבים
אמנות' :בניין תרבות כבניין חברה :מוזאונים לאמנות בקיבוצים  ,1960‑1930קרית שדה בוקר תש"ע.
קהילות אוטופיות רבות התבססו על מבנה שיתופי ,דוגמת הפלנסטר ( )Phalanstèreשל שרל פורייה ( )Fourierבמאה
התשע עשרה .לדיון בסוגי מבנים אוטופיים ראוM. Chyutin and B. Chyutin, Architecture and Utopia: The Israeli :
 ;Experiment, London 2007כהנא (שם) .בארץ הועלו כמה רעיונות מוקדמים — שלא מומשו — ליחידות דיור בשימוש
מעורב ,דוגמת הצעתו של ריכרד קאופמן לקיבוץ קריית ענבים והצעתו של לאופולד קרקאור לקיבוץ חפציבה ,שתיהן
משנת  .1923להיסטוריה מפורטת של התפתחות טיפולוגיות הבנייה הקיבוציות ראו :כהנא (שם).
טל (לעיל ,הערה .)25
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המשכן לאמנות
שתכנן ביקלס
בקיבוץ עין חרוד,
שנות השישים

(באדיבות המשכן לאמנות,
עין חרוד)

מתחום הבית .בהיעדר תחימה של מגרשים פרטיים ,היה המרחב הפתוח הקולקטיבי מערכת זורמת
אחת שהגדירה מחדש את היחסים בין נחלת הכלל לנחלת הפרט.

ביקלס והקיבוץ הגדול והגדל
שמואל ביקלס הצטרף ללשכה הטכנית של תנועת 'הקיבוץ המאוחד' כמתכנן בשנת  ,1937שנה אחרי
הקמתה .הוא עלה לארץ בשנת  ,1933לאחר לימודי הנדסה ואדריכלות במכון הפוליטכני של למברג,
התיישב בקיבוץ תל יוסף ,והיה אחד מאדריכלי הקיבוץ המעטים בתקופתו שהיה חבר קיבוץ .הוא יצר
את תכניות האב ליותר משישים קיבוצים ותכנן יותר מעשרים וחמישה מוסדות תרבות ,בהם כמה
ממבני התרבות האיקוניים ביותר ,לרבות יצירת המופת שלו' ,המשכן לאמנות' בעין חרוד ,שכיום
שוכן בו גם ארכיונו .למרות תרומתו הרבה של ביקלס לאדריכלות ולתכנון של הקיבוצים במהלך
הקריירה הארוכה שלו ,עבודתו לא זכתה כמעט להכרה בהיסטוריה של הקיבוץ ,ועד היום עסקו בה
רק חוקרים מעטים29.
הנוף הקיבוצי התאפיין מלכתחילה בעקרונות המודרניסטיים של פונקציונליות ותכנון רציונלי.
הנוף נחשב כתשתית חיונית ,והנטיעות נועדו לספק צל מפני השמש הקופחת ולייצב את הקרקע מפני
סחף 30.במקרים אחדים ניטעו עצים רבים עוד לפני שהוקמו בתי הקבע 31.תכנון הנוף נתפס תחילה
כ'שיפור המחנה' .רק בשנות השלושים החל הגינון — או בכינויו הקיבוצי הנוי — להיתפס כערך בפני
 29למחקרים חדשים על ביקלס ראו :ג' בר־אור וי' יסקי ,קיבוץ :ארכיטקטורה בלא תקדים ,הביתן הישראלי ,התערוכה
הבינלאומית ה־ 12לאדריכלות הביינאלה בוונציה (קטלוג התערוכה) ,תרגמה ד' רז ,תל אביב תש"ע; בר־אור (לעיל,
הערה  .)26א' אפרת' ,בתי תרבות בקיבוצים בתכנונו של האדריכל שמואל ביקלס ( ,)1975‑1909המלצות לשימור',
אתרים ( 02תשע"ב) ,עמ'  .18‑5אביטל אפרת הקימה את ארכיון ביקלס במשכן לאמנות עין חרוד.
 30י' בן־ערב' ,לדמותו של הגן בקיבוץ' ,השדה לגן ולנוף ,ח( 11‑10 ,תשי"ג) ,עמ' .133‑131
 31ר' אניס וי' בן־ערב ,גנים ונוף בקיבוץ 60 :שנות התפתחות ( ,)1970‑1910ירושלים תשנ"ד.
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יצרני33.

עצמו 32,אם כי מבחינת תקציבים וכוח אדם הוא נשאר בעדיפות נמוכה ,מפני שנחשב לא
הפשטות ,עיקרון מרכזי נוסף בתכנון המודרני ,הייתה למוטיב מרכזי בספרות הגינון המקומית ,ברוח
אתוס הצניעות הקיבוצי .רבים מאדריכלי הנוף שכתבו ב'גן ונוף' ,במיוחד שוורצמן (שור) ,הדגישו
את הפן האנטי־בורגני של הגן הקיבוצי וזלזלו בקישוטיות ובכל ביטוי של התפארות 34.במאמרו
'הגן והחברה' ,שפורסם בשנת  ,1944קרא שוורצמן לפתח עקרונות אסתטיים חדשים שיהלמו את
המציאות החברתית של הקיבוץ .רוב מסורות הגינון ,ציין ,שירתו את המעמד השליט ויצרו מרחבים
שאינם נגישים לאדם העובד' .רק אם נדע לסגל לעצמנו מושגים חדשים אלה — ההולמים את מציאות
חיינו [ ]...רק אז יחדלו המושגים גן וחברה להיות מושגים אבסטרקטיים נטולי קרקע ויסוד — כי
אם יהפכו לחלק אורגני של העולם החדש והחברה החדשה אשר בה הגן ועץ הטבע יהוו את הבסיס
להתפתחותו ולקידומו המלא של הפרט ושל החברה כולה'35.
ביקלס חזר וביטא את הצורך בהגדרה חדשה של הגן שתתאים לחברה הקיבוצית .הוא דחה את
הדימוי הנוסטלגי של הכפר החקלאי המסורתי וגם את הדגמים האורבניים והפרווריים של הנוף שהיו
ביטויים מרחביים לכלכלה הקפיטליסטית .הקיבוץ ,חברה חדשה נטולת מעמדות ,תבעה צורת נוף
הגדירה 'גן ליום שלם'' :ערכו של הנוף בקיבוץ שווה לערכם של כל הבניינים בו; זהו
ּ
חדשה ,שהוא
חלק אורגני מהתכנון הכולל .הגן מבטא את החברה שיצרה אותו .זהו לא "גן לתצוגה" וגם לא פארק
ציבורי או נוף מעובד הנושק לגבולותיה של העיר .זהו גן שבו גרים אנשים שעובדים ונחים .זהו גן
ליום שלם ,ואני חושב שזוהי הדרך הטובה ביותר לתארו'36.
המושג 'גן ליום שלם' משקף את התפקיד הייחודי של הנוף כמרחב שמתנהלים בו חיי היום־יום.
אל הדגש הקודם של ההיבטים התפקודיים של הנוף הקיבוצי הוסיף ביקלס את תכונותיו האסתטיות
והחווייתיות' :תפקידו לא רק שימושי אם כי זהו "גן ליום שלם" לא פארק לבילוי אלא יחד עם
זאת עליו להוות מסגרת פורמלית מובהקת מבחינה וויזואלית־חוויתית' 37.המושג 'גן ליום שלם'
משקף את השינוי הרדיקלי שחל בתכנון הקיבוץ .ביקלס תיאר התפתחות זאת באמצעות השוואה
של שתי תבניות תכנון :התבנית האחת מאופיינת בתכנון הייררכי (איור  .)1הנוי מפוצל בין המרחב
הפתוח העיקרי ,הממוקם במרכז ,לבין המרחבים הפתוחים המקיפים את הבתים .באחרת מאוחדים
כל השטחים הפתוחים לנוי אוטונומי אחד ,היוצר גן כולל ,רצוף ,שהמבנים והנוף שזורים בו זה
32
33
34

35
36
37

שם.
בן־ערב (לעיל ,הערה .)30
י' שור' ,קווים לדמות גן הנוי בקיבוץ' ,השדה לגן ולנוף ,ד( 2 ,תש"ט) ,עמ'  .19הקבוצה הראשונה של אדריכלי נוף
שתכננה את הקיבוצים קיבלה את הכשרתה באהלם ( )Ahlemשליד הנובר ,גרמניה ,בבית ספר חקלאי יהודי שהיה פעיל
משנת  1893ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה .על קבוצה זו ,שכללה את שלמה אורן־ויינברג ,יחיאל סגל וחיים לאטה,
ראוR. Enis, ‘The Impact of the “Israelitische Gartenbauschule Ahlem” on Israeli Landscape Architects’, Die :
 .Gartenkunst, 2 (1998), pp. 311–330אדריכלי נוף חשובים נוספים שתכננו קיבוצים ,ושעלו לארץ בראשית שנות
העשרים מחלקים אחרים של אירופה ,הם יצחק קוטנר ואלפרד וייס.
י' שוורצמן' ,הגנן והחברה .דברי פתיחה לכינוס השני של הגננים במשקי העובדים' ,עלון לגנן ,י ,עמ' .2
ש' ביקלס ,הלכה ומעשה בתכנון הישוב הקיבוצי( :מתוך דברים שמילק כתב ,תכנן ואמר בין השנים ,1960‑1940
תל אביב תשל"ד ,עמ' .17
ביקלס (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .231
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בזה .השיח על שינוי כיוון היסטורי זה התנהל
בדרך כלל במונחים סגנוניים שהדגישו את
המעבר מצורות גאומטריות לצורות חופשיות.
תכנית הגריד המוקדמת ,דוגמת התכנית של
ריכרד קאופמן לקיבוצים עין חרוד ותל יוסף
( ,)1926התבססה על חלוקה קונוונציונלית
של השטח לחלקות פרטיות .דגם זה הוחלף
בתכנון הקיבוצי של שנות הארבעים ,שבו
נקבעו הבתים בתוך מרחב גדול וזורם דמוי
פארק ,שאורגן באמצעות שבילים מתפתלים
ונטיעה נטורליסטית 38.ביקלס בחר להימנע
מהדיון הסגנוני שהעסיק רבות כותבים
אחרים ב'גן ונוף' .הוא התמקד לא במאפיינים
פורמליים אלא בגיבוש חזון חדש שיבטא את
הסינתזה של ארכיטקטורה ונוף .המורפולוגיה
של השכונה לא עוצבה עוד על פי ההיגיון של
איור ( 1למעלה) :תרשים של
'הנוי המפוצל' שאייר ביקלס.
הנוי העיקרי מתרכז באזור
המרכזי כיסוד נפרד

(כל האיורים מקורם בארכיון יד טבנקין,
רמת גן)

איור ( 2משמאל) :תרשים המדגים את
היחסים השונים בין מבנה לנוי ,תכנית
מול פרספקטיבה:
( )1הנוף משתלט על המבנה;
( )2הדגשה אורגנית של מבנה על ידי נוף;
( )3המבנה משתלט על הנוי
 38לדיון באופן שבו הניואנסים של סדר נופי חדש זה יצרו שינוי פרדיגמטי לעומת התכנון הקודם ראו :י' יסקי' ,אורבניזם
נופי — תכנון נוף קיבוצי' ,נ' ליסובסקי וד' דולב (עורכות) ,תבנית נוף :הגנים של ליפא יהלום ודן צור ,תל אביב .2012
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המגרש ,אלא התבססה על תפיסה חדשה של נחלת הכלל ביחס לנחלת הפרט כפי שהוגדרה על ידי
החברה השיתופית החדשה .הנוף הקיבוצי הפך עתה לעיקרון המארגן והכולל שלו ,ובתפקידו זה
הייתה חשיבות רבה ליחסיו עם הנוף הסובב .וכך כתב ביקלס' :החלל של הגן נפתח כאן לנוף ,למרחב:
שילוב החללים מלא כאן עד לביטול הגדרתם על ידי המבנים'39.
את התפיסה המורכבת של הדגם המרחבי החדש הזה ,המבוסס על דיאלוג בין ארכיטקטורה לנוף,
הציג ביקלס בצורה הברורה ביותר באמצעות סכמות .בשפע השרטוטים שעשה הראה כיצד יכולים
האדריכלות והנוף ליצור סינתזה אורגנית .הנוף מתואר בהם כגורם מפתח בקביעת מיקומם של הבתים
והדרכים ביחס לטופוגרפיה ,למרחב הפתוח ולמבט אל הנוף הסובב .יעד זה מוצג לא רק כמערכת
של יחסים מרחביים אלא גם כאסטרטגיה חזותית ,המודגמת באמצעות שורת תכניות סכמתיות לצד
פרספקטיבות המדגישות את חשיבות התפיסה והחוויה של הצופה (איור  .)2שרטוטי הסבר אלה,
המבוססים על מבט מגובה העיניים ,מכניסים את הצופה הפעיל והנע אל הקומפוזיציה ומתארים את
חשיבות הראייה ככלי בתכנון הנוף .בעיני ביקלס הייתה הצורנות כלי הכרחי ,אבל טיעוניו לא היו
פורמליסטיים' :לדעתי אין לחסל לחלוטין אלמנטים של גן פורמלי כמו שאין לעשות את הגן חסר־
צורה! עלינו לזכור שקיים פורמליזם של "לא צורה"'40.

הקיבוץ והאזור
החשיבות שייחס ביקלס לנוף האזורי מייחדת אותו מרבים מבני דורו .היו אדריכלי נוף שדיברו על
חשיבותו של הנוף האזורי 41,אך נושא זה לא בלט בשיח הרווח בתכנון האדריכלי או בתכנון הנוף
באותם ימים .אדריכלי הנוף שקיבלו את הכשרתם באירופה בתחילת המאה העשרים תיארו בדרך
כלל את נופה של ארץ־ישראל כצחיח ומדולדל וראו בו לוח חלק ,שעליו תשורטט דמותה של
המולדת הציונית החדשה .עבודתו של מתכנן הנוף תוארה בדרך כלל כמעשה של הפיכת 'נוף מוכה
שמש וריק' 42לנוף ירוק שופע עצים ושיחים .תפיסת האתר כלוח חלק אפיינה גם את האדריכלות
המודרנית 43.היסטוריונים רבים הצביעו על האופן שבו האידאולוגיה של המודרניזם התעלמה מהנוף
הקיים או הפכה אותו לגורם בלתי נראה ,ללא עבר ונטול משמעות תרבותית .הנוף נחשב מצע ניטרלי
לאדריכלות ,שכמו התקיימה מחוץ לזמן 44.תחושה זו של שממה קשורה גם למיתוס הריקנות,
39
40
41
42
43

44

ביקלס (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .233
שם ,עמ' .238
ארליך ,מובא בתוךS. Burmil and R. Enis, The Changing Landscape of a Utopia: The Landscape and Gardens of :
the Kibbutz: Past and Present, Worms 2011, p. 192
R. Enis, ‘On the Pioneering Work of Landscape Architects in Israel: An Historical Review’, Landscape Journal,
11 (1992), p. 27
לדיון בשני דגמים מובחנים — האתר המבורא ,הדגם שהעדיפו המודרניסטים ,והאתר הבנוי ,דגם המבוסס על התפיסה
שאתר מורכב מרובדי ההיסטוריה הטבעית וההיסטוריה התרבותית שלו — ראוC. Burns, ‘On Site’, A. Kahn (ed.), :
Drawing, Building, Text: Essays in Architectural Theory, Princeton, NJ 1991, pp. 146–167
שם.
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האופייני לנופים קולוניאליים ,שבהם נתפס הנוף כרקע סביל או כבמה שעליה יתרחש הנרטיב המיתי
של בניית אומה 45.מבקר הספרות לאו מרקס ( )Marxתיאר את האופן הא־היסטורי הייחודי שבו
תפסו המתיישבים האירופים את נוף העולם החדש באמריקה כ'טבע גולמי ,ריקנות תרבותית שיד
ההיסטוריה לא נגעה בה והיא ממתינה להתמלא במהגרים אירופים'46.
הנוף הירוק החדש של הקיבוץ עמד בסתירה חריפה להקשר הים תיכוני הצחיח שבו התקיים .גם
בין קיבוצים מאזורים גאוגרפיים שונים מאוד היו הבדלים מעטים בלבד ,ודימוי גן העדן הירוק של
מדשאות וגינות שופעות אפיין לא רק את קיבוצי הצפון אלא גם קיבוצים מדבריים .הנוף הזה לא היה
טבעי אלא בנוי ,ומלאכתו של המתכנן נחשבה אפוא ליצירת הנוף 47.הגן נועד לשימוש האדם יש
מאין .סוגיה זו מודגשת בביקורתו של אדריכל הנוף אלפרד וייס ( )Weissעל יצירה־מחדש רדיקלית זו
והצר על ניתוקו מהסביבה ומהתרבות המקומית' :נוצר ערב רב
של הנוף .וייס הבחין בזרותו של הנוף ֵ
של צמחים ,נוף ירוק חדש ,בעל חזות זרה ומוזרה .נוף בלי עבר ,בלי מסורת תרבותית ובלי צניעות'48.
כדי להבחין בין שני קני מידה של תכנון השתמש ביקלס במונחים נוי ונוף .הנוי מוגדר על פי
הבנייתו ומתוכנן על פי סדר יום חברתי בקנה מידה אנושי ,והנוף מוגדר 'חלל מרחבי שבו האדם
אינו מהווה קנה מידה' 49.הסכמה המדגימה את מערכת היחסים בין הנוי לנוף ,בין הקיבוץ להקשרו
האזורי ,מבהירה יותר מכול את גישתו של ביקלס (איור  .)3בסכמה מוצגות 'התועלות' של כל קנה
מידה ,המכונה כאן 'מפלס' — מהמבנים והגנים דרך היישוב ,ואל ההקשר האזורי .הנוף מתואר ממבט־
על תלת־ממדי ,שעליו מונחת סדרה של טבעות קונצנטריות .כל מפלס עומד בפני עצמו ,מושפע
ומשפיע על המפלסים האחרים .כך למשל ,ביקלס טוען כי גורמים אזוריים כמו אקלים והצומח
הטבעי משפיעים על תכנון האתר ועל כיווני ההתפתחות של הקיבוץ ,ומסייעים בבחירה של צמחי
הנוי המתאימים .המפלס האחרון ,החמישי ,הוא התשתית התת־קרקעית הסמוייה מהעין ,המהווה
גורם משמעותי בעיצוב דמות הקיבוץ .ביקלס קבע כי רק הכרה בכל חמשת המפלסים תאפשר לקבל
תמונה שלמה של הנוי הקיבוצי .הצורה הקונצנטרית של הסכמה מתארת את היחסים המוכלים בין
המפלסים ומציגה את הרעיון של חלל זורם ,המשכי ,הקושר בין קני מידה שונים .מיקום הקיבוץ
בתוך הנוף האזורי אפשר לביקלס להדגים את המשמעות החדשה של הנוף המתוכנן ,כהד לטענתו
של טאנרד שיש לשחרר את הנוף מההגדרות ומהגבולות של הגן המסורתי ,ויש 'להביא את הגן אל
תוך הנוף' .הנוף מוצג בסכמה כרצף בין המפלסים .זוהי ראייה מקיפה המדגישה את יחסי הגומלין
בין כל ההיבטים ,בכל קני המידה ,מהמערכות הטכניות החבויות מתחת לפני השטח ועד מראה הנוף
וההתנסות בו.
45

46
47
48
49

A. Sluyter, Colonialism and Landscape: Postcolonial Theory Applications, Lanham, MD 2002; W.J.T. Mitchell,
‘Holy Landscape: Israel, Palestine and the American Wilderness’, Critical Inquiry, 26 (2000), pp. 193–223; M.
Benvenisti, Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948, Berkeley, CA 2000
L. Marx, ‘The American Ideology of Space’, S. Wrede and W.H. Adams (eds.), Denatured Visions: Landscape
and Culture in the Twentieth Century, New York 1991, p. 63
בן־ערב (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .131
וייס ,מובא בתוך :אניס ובן־ערב (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .51
ביקלס (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .230
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איור  :3תרשים המדגים
בחמישה מפלסים את
מערכת היחסים בין
הנוי בקיבוץ להקשרו
האזורי:
מפלס  1מייצג את
'מרחב הרגיון'
מפלס  — 2את אזור
היישוב
מפלס  — 3היישוב עצמו
מפלס  — 4תת־אזור
מפלס ' — 5תת־קרקעי'

ביקלס תיאר את רוח המקום של הנוף האזורי באמצעות מה שכינה הדומיננטה ,גורם טבעי או
ארכיטקטוני ,כמו טופוגרפיה ,צמחייה ,מים או מבנים' :חוק הוא לשלב את הדומיננטה של נוף
חיצוני בתוך תכנון הנוי המרכזי' 50.האופי האזורי משפיע על החלטות מקומיות בדבר קביעת מיקום
ההתיישבות והעמדת המבנים (איור ' .)4הנוף חודר לתוך הנוי על ידי בנייה נכונה המביאה בחשבון
את הצמחייה ,מדגישה את עומק הנוי המופנה לנוף .במקרה זה הנוף הוא הקובע ,ועל הנוי ליצור
מסגרת מדגישה משנית' 51.באמצעות סדרת רישומים המראים את התכנית לצד מבטי הפרספקטיבה
 50שם ,עמ' .239
 51שם.
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איור  :4היחס בין
שבילים ,מבנים ונוי
עם סימון כיווני
המבט לנוף הסובב
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(איור  )5הדגים ביקלס את יכולתו של הנוי
לפעול כאמצעי מסגור היוצר קשר בין קדמת
התמונה לבין הרקע ,בין המקומי לאזורי ,בין
הבנוי לעולם הטבע (איור .)6
ביקלס קישר במודע בין הקיבוץ לאדריכלות
המודרנית' :הקיבוץ הוא יצירה ארכיטקטונית
אוטונומית בתכנה הסוציאליסטית ובצורתה
המתאימה לתפקידיה ,יצירת הארכיטקטורה
המודרנית' 52.ניסיונו למצוא גם דגם נופי חדש
הוא חזרה אל רבים מהנושאים שנדונו במסגרת
החיפוש האירופי והאמריקני אחר עקרונות
לתכנון הנוף המודרני .הגדרתו את הקיבוץ גן
כולל ,אחדות אורגנית של בנייה ושל מרחב
פתוח ,משקפת תפיסה מודרניסטית של מרחב,
המבוססת על רצף של פנים וחוץ ועל שילוב
המבנים והנוף ליחידה אחת (איור  .)7המרחב
הציבורי הרציף שאינו נקטע על ידי קווי החלקות
מזכיר את הפרשנות הנופית של טאנרד שיצר
'תכנית חופשית' שבה הניח לחלל 'לזרום' על ידי
ביטול קווי החלוקה של המגרשים במרחב התפקודי 53.איכות פתוחה וזורמת זו של המרחב סיפקה
פתרון להיערכות מחדש של התחום הציבורי והתחום הפרטי בקיבוץ .ביקלס ,בדומה לטאנרד ,ייחס
חשיבות לנוף האנושי ,נוף שנוצר לשרת אנשים וקהילה ,שהוא התכונה המרכזית של הנוי .הנוי שלו
לא היה גן פסטורלי ונוסטלגי ,אלא מרחב שאורגן סביב הצרכים האנושיים של חיי היום־יום ,כמו
נוחות ,הצללה ומנוחה .ההיבט הפונקציונאלי היווה אף הוא שיקול מרכזי .תכנון השטחים הפתוחים
אצל ביקלס מתייחס לתכנון יעיל ונוח של מיקום השבילים ,יצירת מיקרו אקלים ואף תכנון תשתית
הכולל השקיה ,ניקוז וביוב 54.ביקלס ביקש 'לבסס את תכנון היישוב הקיבוצי על מרחב החיים הכולל,
המרובד ברשת צרכים מקומיים של פרט וחברה' 55,כולל סוגיות תפקודיות ואסתטיות' :כל סקלה
של פעולות בן אדם במסגרת חייו הפרטיים וחיי החברה שבה הוא מעורב' .המאמר והשרטוטים של
ביקלס מעידים על יכולת לשלב באופן מושכל ורגיש שיקולים פרגמטיים ופונקציונליים עם היבטים
חוויתיים וסמבוליים של הנוף.
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איור  :7שילוב המבנים
והנוף ליחידה אחת

הגן הקיבוצי שנועד לשימוש יום־יומי ,יצר דיאלוג עם הנוף הסובב .באופן יוצא דופן הבחין ביקלס
ב'ערך החווייתי של האזור' 56,החודר לגן הקיבוצי ונעשה חלק בלתי נפרד ממנו .הוא ציין כי הנוי מתואר
כמרחב ארכיטקטוני המוגדר באמצעות 'הממדים של עומק ,רוחב וגובה' 57,אך הנוף האזורי ניחן ב'מימד
של זמן' .הבנתו של ביקלס את הנוף האזורי כמקור לזהות הבדילה בינו לבין אדריכלים רבים בני דורו
שעסקו בתכנון הקיבוץ ,וקשרה בין תכנון זה לבין שיח המקומיות ,שעד אז התעלמו ממנו.
הנוף הקיבוצי כפי שהומשג בכתיבתו של ביקלס היה זירה חשובה להתפתחות המודרניזם של
הנוף בישראל ,והיה עתיד להשפיע השפעה מכוננת על התפתחותה של אדריכלות הנוף הישראלית,
במיוחד באמצעות אדריכלי נוף כמו ליפא יהלום ודן צור ,שהקיבוץ שימש להם מעבדה שעיצבה את
עבודתם .ה'גן ליום שלם' הקיבוצי סיפק את המסגרת החזותית והחווייתית ליצירת חברה שיתופית
חדשה וביטא את כוחו של הנוף להעשיר את חיי היום־יום.
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