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מבוא
יעקב מטריקין עמד בראש ' המהלקה הטכנית של הסוכנות היהודית והמחלקה להתיישבות ' והיה
ממתכנני היישובים הכפריים הראשונים בנגב בתקופה מכרעת בתולדות ההתיישבות הציונית בארץ ,

תקופה זו התהילה בראשית ההתיישבות היהודית ב ' נגב הרתוק '  ,בשנת

( ' שלושת המצפים ' ) ,

1943

.

והסתיימה עם השלמת ' מפעל הנגב '  ,מפעל הבנייה ההתיישבותי בנגב  ,בשנות החמישים פועלו של
מטריקין עיצב במידה רבה את ההזות הצורנית של יישובי האזור  ,הזות שהשתמרה בחלקה עד היום ,

חזות זו נגזרה מתכנון היישובים והושפעה מהגורם האידאולוגי ( התנועה המיישבת ) ,
הביטחוני  -המדיני ( ה ' הגנה ' וצה " ל ,

) 2

מהגורם הכלכלי ( תקופת ה ' צנע '

1

ומהגורם

ומהגורם האנושי

)

-

.

המתכננים  ,שבהם מתרכז מאמר זה מטריקין וחבריו נמנו עם הדור השני של אדריכלי היישובים
הכפריים בארץ  ,הם  ,כמו קודמיהם מהדור הראשון ( פרנץ אופנהיימר  ,חיים אטינגר  ,ריכרד קאופמן

ואחרים )  ,רכשו את השכלתם המקצועית הבסיסית באירופה

(

בעיקר בגרמניה .
)

כמו אצל קודמיהם

.

ניכרים גם בתכניותיהם הניסיון והתפיסה המקצועית שרכשו שם אך להבדיל מהראשונים  ,שעבדו
בצפון הארץ בלבד  ,באזור אקלימי ים תיכוני ממוזג ונוח יחסית  ,עבדו הם גם בנגב המדברי והצחיח ,
שהיה אזור אקלימי קיצוני וזר להם לחלוטין ,
1

ע ' טל  ' ,דמותו הצורנית של הקיבוץ בהתהוותו  :מקורות רעיוניים וארכיטקטוניים  :מהצעות המכלולים הראשונים
עמ '

ועד התגבשות כללי תיכנונו '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב , 1990 ,
2

ש ' שטיפטל  ,ההתיישבות הביטחונית בזיקה למלהבת העצמאות  [ ,חמ " ד ] , 1992
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, 103
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תשס " ב
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עמ ' . 6

עמ '

- 151

164

חדרה 152

-

עךא פימנטל

מאמר זה עוסק בתכנון היישובים הכפריים בנגב ובהשתקפותם של עקרונות תנועתיים בתכניות ,
בצד יסודות מקצועיים שהביאו המתכננים מארצות מוצאם ובצד מגבלות ואילוצים ביטחוניים

.

וכלכליים המאמר מתמקד בפועלו של יעקב מטריקין כפי שעולה מתכניותיו  ,ממכתביו ומשיחות

.

עם מכריו שאלות המהקר המרכזיות בהן דן המאמר הן  :באיזו מידה  ,אם בכלל  ,מושפע תכנון
היישובים הכפריים בנגב מאישיותו של מטריקין  ,מוצאו

היישובים מהבדלים בזרמים

האידאולוגיים ?

והכשרתו ?

באיזו מידה מושפע תכנון

מה משקל הנתונים הגיאוגרפיים של היישובים על

תוכניותיהם ?

.

אתת הבעיות העיקריות במחקר זה היתה מיעוט פרסומיו של מטריקין לעומת שפע התוכניות

והמכתבים עליהם הוא חתום  ,נמצא רק מאמר אהד אותו הוא כתב  ' :מגורים בנגב ' .

3

השפעת עקוונות התכנון הכפרי האירופל על התכנון הכפרי בארץ  -לשראל
המאפיינים הצורניים

של הכפר הישראלי נובעים  ,בין השאר  ,ממוצאם ומקורותיהם של מתכנניו

.

הראשונים רוב האדריכלים בארץ בתקופה הנדונה היו ממוצא אירופי  ,דבר שניכר היטב במתווה

הצורני האירופי של היישובים שהם תכננו בארץ  .את עקרונות התכנון של הכפר האירופי  ,שהביאו

.

מארצות מוצאם  ,ניתן לזהות בכפר הישראלי הטיפוסי גם היום  ,יותר משנות דור אחרי הקמתו כדי
להיטיב להבין עקרונות אלה נערוך השוואה בין הכפר האירופי לישראלי בכמה רמות  :ברמה

הלאומית  ,ברמה הקונצפטואלית וברמת התכניות .
ברמה הלאומית נעשו באזורי ספר שונים באירופה התל מסוף המאה התשע  -עשרה ועד אמצע המאה

העשרים פעולות התיישבות ( קולוניזציה ) רחבות היקף ומתוכננות בקפידה  ,ביניהן יישוב אוכלוסייה

גרמנית בתבל פוזן שבפולין בשנים  4 , 1914 - % 886יישוב הפולדרים ( שטחי ים מיובשים ) בהולנד

בשנות הארבעים והתמישים 5ועוד  .מבחינה דמוגרפית  -מרחבית ניתן להשוות תהליך התיישבותי זה

.

באירופה  ,להתיישבות בארץ בתקופה הנדונה כאן וכאן הועברה אוכלוסייה ממרכז המדינה לאזורי
ספר מרוחקים  ,פעולה שנגזרה ממדיניות לאומית מוצהרת ומכוונת ליישוב טריטוריה

בשוליים .

6

מדיניות זו נתנה למתיישבים החדשים עדיפות כלכלית ומרחבית בהקצאת קרקעות ומשאבים ,

.

בתכנון ובפיתוח של תשתיות ובאספקת שירותים ציבוריים בשני המקומות היה התהליך מסובסד ,

נוהל בריכוזיות וסבל מיתר ביורוקרטיה וסרבול .
השוני בין ההתיישבות באירופה לזו שבארץ  -ישראל הוא רב  ,ונובע מנסיבות היסטוריות ופוליטיות

.

שאינן בתחום עניינו של מאמר זה לענייננו חשוב השוני הגאוגרפי בין האזורים  ,שהשפיע על השוני

.

בתכנון הפיזי בשני מפעלי ההתיישבות הנזכרים באירופה  ,בפולין ובהולנד  ,עברו המתיישבים מתבל
3

4

57 - 70

5
6

.

י  ,מטריקין  ' ,מגורים בנגב '  ,אגודת האינג ' ינרים והארכיטקטים בישראל  ,א (  , ) 1954עמ ' 28 - 27
.
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ע ' הוכמן  ' ,התפתחות דגם היישוב של המושבים '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,
רייכמן וחסון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

58

.

1

( תשל " ו ) ,

עמ '

. 15

5 . Reichman

עקב מטריקין ותכנון היישובים הכפריים הראשונים בנגב

.

ארץ אחד להבל ארץ שכן ודומה מבהינת מאפייניו הפיזיים והאקלימיים בארץ  -ישראל התנהל מפעל

ההתיישבות באזור גאוגרפי שונה לגמרי מאזור המוצא של אוכלוסיית המתיישבים  ,העולים התיישבו
באזורי אקלים ונופים ים תיכוניים ממוזגים ותמים ( במקומות מסוימים אף מדבריים ) השונים לחלוטין

.

מאלו שבארצות מוצאם הקרות והגשומות אך למרות השוני הגאוגרפי והאקלימי דבקו המתכננים

מאירופה .

בארץ ברבים מעקרונות התכנון שהביאו

תוסר ההתאמה למאפיינים הגאוגרפיים

והאקלימיים המקומיים  ,שניכר במקומות רבים בארץ עד היום ( חלקם יפורט בהמשך )  ,גרם פעמים

רבות לאי  -נוהות בקרב המתיישבים .
ברמה הקונצפטואלית ניכרת בתכנון הכפרי בארץ השפעת זרמים ארכיטקטוניים שרווחו באירופה
באותם ימים  ,כדוגמת הבאוהאוס בגרמניה 7ו ' עיר הגנים '

באנגליה .

8

האדריכלים הראשונים שבאו

לארץ מאירופה בשנות העשרים היו אמונים על רעיונות שמקורם באסכולות העיצוביות הללו

.

ובאחרות יש להניח שהם הושפעו גם מהאדריכלים ומן המתכננים הבריטים שעבדו בארץ בתקופת

.

המנדט לא ידוע אם הם הושפעו מהם ישירות  ,אך ברור שהיו מצויים בספרות המקצועית הענפה

באנגלית שפרחה אחרי מלחמת העולם השנייה .

9

אדריכלי התקופה בארץ הושפעו גם מהקונסטרוקטיוויזם הרוסי  ,ששלל את עליונותו של האדריכל

.

כאמן והעמידו כבעל מלאכה השולט בחומר ובטכניקה גישה זו נבעה מהעקרונות החברתיים של

.

שאיפה לשוויון וסוציאליזם  ,שרווחו באירופה בשנות העשרים הגישה הזו עמדה בסתירה לעיקרון

האסתטי הרואה באדריכלות צורה של אמנות פלסטית  ,אסכולת הבאוהאוס גישרה בין שתי הגישות

בסיסמה ' הטכניקה והאמנות כאחדות חדשה ' .

10

האדריכלים בארץ  ,ביניהם מטריקין וחבריו  ,היו ערים

להבדלים בין הגישות הקונצפטואליות שרוותו באירופה  ,ואלו באו לביטוי בעבודותיהם בהתאם
לדרישות האידאולוגיות ( ואחרות

)

של תנועות ההתיישבות ששירתו .

ברמת התכניות ניכר כאמור דמיון רב בין הדגמים הצורניים של היישובים באירופה לאלה שהוקמו

.

בארץ נהלל וכפר  -יהושע מהקים את דגם הכפר העגול ( 128שחט , ) 2שהיה נפוץ

במזרח אירופה.

מקורו בכפרים שהקימו בסוף ימי  -הביניים איכרים משוחררים שיצאו מהאחוזות הפאודליות ועברו

.

לאזורי ספר בתיהם סודרו בדגם מעגלי  ,כך שכמעט בית נוגע בבית  ,כהומה היקפית המגנה על

רכושם בסביבה עוינת .

11

בארץ נחשבה צורה זו כצורה אידאלית ליישוב הספר החקלאי האידאולוגי ,

מפני שהיא מאפשרת חיי חברה ותרבות במרכז הכפר וגישה נוחה לשדות המקיפים אותו .
אחדים הושפעו גם מקולחוזים ברוסיה שתוכננו בדגם תצי מעגל ,
7

8

ר ' אניס וי ' בן  -ערב  ,גנים ונוף בקיבוץ ,
3-7

 .קק

1934 ,

" Palestine ,

[ חמ " ד ] 1994

) Regional Planning

עמ '

13

12

מתכננים

דגם שתכונותיו דומות לאלה של

 ,עמ ' . 38

Holliday,

A. C .

. 135

9

אניס ובן  -ערב ( לעיל  ,הערה , ) 7

10

א ' ארליק  ,על ארכיטקטורה ובניין ערים  ( ,הטכניון  -מכון טכנולוגי בישראל  ,היחידה לתיעוד ארכיטקטורה , ) 6 ,

חיפה , 1983
.ק

עמ '

181 - 180

rancisco 1978 ,

11

314

12

הוכמן ( לעיל  ,הערה

13

י ' אידלמן ,
אביב , 1940

.

1 5 Sanז0יGeography o( Mankind, New -

.

~) 5

' תכנית נקודה ליישוב
עמ '

73

ג - Webb ,יו ש

[ . Broek

.

הקיבוצי ' ,

20

שנות בניה  ,התיישבות  ,שיכון ומוסדות היבור הפועלים  ,תל -

153

ץתדרה
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.

המעגל השלם דגמים צורניים אלה ואחרים נוסו בארץ כבר על  -ידי הדור הראשון של המתכננים
היישוביים ( ראו במבוא  ,לעיל )  ,וקרוב לוודאי שדגמים אלו היו מקור השראה גם לדור השני  ,אליו

השתייך מטריקין  ,הדבר ניכר בתוכניות המושבים הראשונים שתכנן בנגב .
תכנון המושבים בנגב
ההתלהבות בארץ מדגם הכפר העגול ודומיו נמשכה לא יותר מדור אהד  .זו אכן צורה ההולמת

.

התיישבות חלוצית לוחמת באזור ספר  ,אך היא אינה מתאימה לימי שלום וחסרונותיה רבים למשל

.

בדגם זה אי אפשר להרחיב את היישוב  ,ולו ביחידת משק חקלאי אחד לכן נזנה דגם זה ולא נבנו

עוד כפרים במתכונתו .
נבטית  ,תכנית

מתאר ,

צורה אוזרת שנוסתה בארץ היא דגם כפר

1950

( אדריכל  :מטריקין )

הרחוב ) , ( Strassendorfשהועתק מכפרים

,

שהוקמו בפולדרים

,
גה

בארץ אחרי קום המדינה  ,וכונה דגם המגבת .
הוא נפוץ במישור החוף  ,בנגב ובמקומות
מישוריים אחרים בארץ בגלל התאמתו
לחקלאות ממוכנת  ,הדורשת שטחים גדולים
בין הבתים ומסביבם  ,והמשמעות הפוליטית
של תפיסת שטהים

בנגב.

הסוכנות את המושבים הראשונים

ץ

ן
מי 500

אלה .

15

על פי דגם זה

תכננו מטריקין ואנשי מחלקת התכנון של

,

250

בהולנד .

14

דגם זה יושם

0

מושבים אלה כונו ק " מ
107

( גילת ) ,

ק" מ

108

104

(

( תפרה) ,

ביטתה .

) 16

ק" מ

כמו כן

תוכננו בדגם זה היישובים שכונו אימארות :

17

אימארה א ( פדויים )  ,אימארה ב ( מסלול ) ,
250

אימארה ג ( פטיש ) ואימארה ד ( רנן ) וכן מושב
נבטים ,

מזרחית

לבאר  -שבע .

כל

אלה

השתייכו לתנועת המושבים ( למעט תפרח  ,שהשתייך ל ' הפועל המזרתי ' )  ,ודגם המגבת הלם את תפיסת
המשק המעורב שהונהגה ביישובי
14

15

הוכמן ( לעיל  ,הערה

התנועה ,

.) 5

' קביעת עובדות התיישבותיות על שטחים נרהבים '  ,ריאיון עם אהרון אוזן  ,שר החקלאות בשנות השבעים  ,גילת ,
 25בינואר 1996

.

16

17

ה ' ק " מ ' מציין את המרחק מבית הדואר הראשי

בירושלים .

אימארה  ,שמה של תחנת משטרה מנדטורית הנמצאת היום בשטח קיבוץ אורים  ,ושבאותם ימים הייתה מבודדת
בשטה
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הבסיס הכלכלי של המשק המעורב כלל תמהיל של אמצעי ייצור לכל מתיישב  ,ביניהם  :רפת  ,לול ,

ירקות  ,הדרים וכו '  ,כדוגמת ה ~ Homestead -האנגלי .
דונם ליד הבית והלקות שלחין מרוחקות יותר  .דגם המגבת הקל על החקלאי וקיצר את דרכו
לשדותיו  ,שמוקמו על יד הבית  .אך יצר רווח של כחמישים מטר בין בית לבית  ,והמרחק מקצה
18

תמהיל זה חייב הקצאת שטח בגודל עשרים

.

אהד של הכפר לקצה האתר הגיע לקילומטרים אחדים המרחק הגדול בין הבתים פגע במרקם

.

הקהילתי הוא יצר נתק בין האנשים  ,שהתקשו לתקשר ביניהם  ,והם נדרשו למאמץ גדול בתפקוד

היום יומי בעבודה  ,בשירותים  ,בתיי ההברה וכו '  ,בתקופה שלא לכל משפחה היו טלפון ומכונית .
חיסרון נוסף של דגם זה היה מחיר התשתיות  :כבישים וקווי צנרת והשמל ארוכים ביותר הגדילו
את עלויות ההקמה של היישובים  ,מלבד זאת הפרישה היישובית הרחבה הקשתה לשמור על

הביטחון השוטף במושב  ,בגלל ה ' שצ " פים ' ( שטחים ציבוריים פתוחים )  ,שהיו שטחים גדולים ,

.

.

ריקים ופרוצים בנגב היה קושי זה המור במיוחד בגלל החשש מתדירת מסתננים מרצועת עזה רצה
המורה ורדה פרידמן במושב פטיש בשנת

1954

בידי מסתננים מרצועת עזה ואירועים ביטחוניים

נוספים היו בין הזרזים לקבלת ההחלטה על שינוי הדגם הצורני והתפקודי של המושבים בנגב ,
ובהמשך

בכל הארץ .

19

החלטה זו הייתה מפנה השוב בתפיסה התכנונית הכוללת של המושבים  :דגם המגבת והמשק המעורב ,

הוחלפו בדגם קומפקטי של משק מתמתה  ,חסכני בשטה  ,ובו שלושה  -חמישה דונמים ליד הבית

.

( במקום עשרים ) ויתרת השטח בחלקות מחוץ לתחומי המושב מטריקין היה האחראי המקצועי לתכנון

מושב פטיש
בשנות החמישים

וייץ  ,ראש מחלקת ההתיישבות בסוכנות  ,ירושלים ,

18

ריאיון עם רענן

19

ב ' חבם  ,תנועה ללא שם  [ ,חמ " ד ] , 1964
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.

האדריכלי של הדגם הצורני של המשק המתמחה אתרי כישלון דגם המגבת במשק המתמתה קיבל

.

המתיישב אמצעי ייצור בודדים  ,בהשקעה ראשונית גבוהה ( בדרך כלל בתממה ) ובתשואה גבוהה דגם

זה צמצם בצורה משמעותית את גודל השצ " פים ואת תחומי המושב  ,הקל על המתיישבים לתפקד

ושיפר את איכות הייהם ואת ביטחונם האישי .
התכנון האידאולוגי של הקיבוצים בנגב
מתכננים רבים עסקו בתכנון הקיבוצים בנגב בתקופה הנדונה  ,ובהם לאופולד קרקאואר ( שתכנן את

אורים

(אימרה ),

תכניה

ךגדלר  ,מ' נדיר

בארי בשנת  , ) 1946אפרתי ( תל  -רעים  , ) 1949 ,רינג ( מושבי ה 'שריעות '  , ) 1953 ,שמאי רון ( דביר , ) 1951 ,
י ' אדלמן ( משמר  -הנגב  , ) 1946 ,נדלר ( אורים ,

)

"%
7

)

'

4

יי/
=~ '

צ

איי

1 ' ) 1946ב7
הבולטים

של

( סעך '
שני

) 1947

הזרמים

.

אך הנציגים
האידאולוגיים

5

ואהרים ,

30

לתנועות הקיבוציות היו תפיסות

אידאולוגיות ברורות בכל הנוגע לתכנון האדריכלי  ,וכן בתחום הארגון החברתי

והכלכלי .

21

תפיסות

אלה באות לביטוי בתכניות של יישובים שהשתייכו לזרמים שונים .

20

גם במושבים היו תפיסות תכנוניות שונות  ,אך ההבדלים ביניהן נבעו מסיבות מעשיות יותר מאשר מסיבות

.

אידאולוגיות בתנועת המושבים  ,שלא כבתנועות הקיבוציות ( שבהן התכנון הצורני של היישובים נבע בדרך זו

או אחרת מהתפיסה האידאולוגית )  ,התגבש התכנון הצורני כמענה לצרכים דמוגרפיים  ,ביטחוניים וכלכליים
מידיים

.

21

טל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 6וריאיון עם האדריכל עמית לב  ,רביבים ,

2

בפברואר

1996

.
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יעקב מטריקין ותכנון היישובים הכפריים הראשונים בנגב

תכניות ' הקיבוץ המאוחדי
על העקרונות האידאולוגיים שהנחו את מתכנני ' הקיבוץ המאוחד ' ניתן ללמוד ממאמרו של שבתאי
בארי ' תכנון הישוב הקיבוצי

' 22 ,

בארי היה בתחילת שנות החמישים מרכז ועדת הבנייה של התנועה.

לדבריו התכנון צריך להתאים להרכב האוכלוסייה הממוצעת בקיבוץ ולעקרונות

הסוציאליזם .

לטענתו הקו הבולט בתכנון הנקודה הוא דרך ראשית שחוצצת בין אזור המגורים לאזור המשק ,

ובתווך  -חדר האוכל  ,שהוא המרכז הגאוגרפי של היישוב ומרכז החיים החברתיים  .בארי עוסק
במאמרו בהרחבה בדגם המרהבי של היישוב ומביא דוגמאות של תכניות של יישובים קיימים בארץ ,

של קולחוז בברית  -המועצות ושל שכונת מגורים באנגליה.
המרתק בין תדר האוכל לבתי הילדים  .ככל שמספר הילדים ובתי הילדים גדל  -גדלים המרחקים
וגדל היישוב  .האידאולוגיה של ' הקיבוץ המאוחד ' הייתה ' קיבוץ גדול  ,קולט ומתרחב ' .
23

הוא גורס שגודל היישוב נקבע על פי
)

(

בפרק במאמר העוסק באזור בנייני המשק מובאים ציטוטים וססמאות המבהירים את הרקע
האידאולוגי לתכנון הפיזי של יישובי ' הקיבוץ המאוהד '  ' :ההתפתחות הטכנית בעולם מקדימה את
העליה הרוחנית

והמוסרית של ההברה נושאת המשק . . .

בארצות הקפיטליסטיות ובאמריקה בפרט ,

ולא בברית  -המועצות בלבד  ,תלה התפתחות גדולה בענפי המשק החקלאי  ,המיכון המשוכלל מפחית
את כת האדם הדרוש והמיכון מחייב שינויים יסודיים בתכנון

הבניה , , ,

למרות שלילת משטר הניצול

בעולם אנו לומדים ללא היסוס מהישגיו הטכניים ומשתמשים בתכנון שלו במיכון ובבניה. . .
ללמוד מכולם ולהוסיף להתקדם

' 24 ,

סיסמתנו :

בסוף מאמרו ממליץ בארי לבנות את הקיבוץ בדגם של מעגלים

קונצנטריים ההולכים וגדלים במרוצת השנים .
הקונצפציה התכנונית של ' הקיבוץ המאותד ' לאזורי מגורים כונתה ' שמיני ות ' .
של בתים במבנה מעגלי או אובלי שביניהם מדרכה או שביל שירות  .בדגם זה מעדיף המתכנן את
25

מדובר במקבצי ם

הגורם הקהילתי על הגורם הפונקציונלי  -מרכזי המעגלים מהווים מקומות התכנסות שכונתיים
למבוגרים ומרחבי משחקים לילדים ( על חשבון יעילות בתשתיות

ובנגישות .
)

קיבוצי ' הקיבוץ

המאוחד ' שתוכננו בדגם זה בנגב הם משמר הנגב ( איור בעמ '  , ) 158אורים ( איור בעמ ' הבא ) ,

.

משאבים ורביבים יוצא מכלל זה קיבוץ שדה  -בוקר של התנועה  ,שתוכנן בדגם ' שלד הדג ' של
' הקיבוץ הארצי '

(

ראו להלן .
)

על תכנון הקיבוצים בנגב כתב מטריקין במכתבים זהים ששלח למתכנני נירים  ,רביבים  ,אורים ומשמר -
הנגב בשנת  ' : 1947בהתאם לאופייה המיוחד של ההתיישבות בנגב יש להביא בהשבון שגידול הנקודה

יהיה יותר איטי מהמקובל ואת התכנית הכללית יש לפתה בתוך גרעין שיכיל את קבוצת הבניינים

הראשונים במרוכז. . .

דבר זה יאפשר גידול הדרגתי  ,באופן שבכל שלב יתמזגו חלקי הנקודה השונים ' ,

22

ש ' בארי  ' ,תכנון הישוב הקיבוצי '  ,מבפגים ,

23

שם  ,עמ '

24

1

452

.

 ,עמ ' . 89

.
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26

מטריקין אל ש ' ו  -מ ' נדלר  , ) 1947 ( ,אנ " מ ,
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2
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בתכניות של הקיבוצים הנזכרים משתקפים מקצת העקרונות המנהים בתכנון הקיבוץ שעליהם עמדו

.

בארי ומטריקין  :חציצה בין האזור המשקי לאזור המגורים על ידי דרך ורצועה ירוקה הדר האוכל
ממוקם במרכז הגאוגרפי של היישוב ורצועה

,ן
(

 ( 1950אדריכליט :

היקליט

ואדלמן )

מבננים שכונתיים בתוך היישוב  ,הסדורים במערך קונצנטרי  -אובלי פתוח  ,המאפשר תנועה וחבירה
קהילה  .המבננים השכונתיים בסידור הזה
ן
לעודד חיי
לרבית במרהבים המנימיים שבין הבתים  ,במטרה 1

נראים היטב גם בתכניות האחרות .
תכניות ' הקיבוץ הארצי ' השומר

הצעירי )

.

~
קיבוצי ' השומר הצעיר ' הוצגו במאמר של שמואל מסטצ ' קין הקו המנחה
עקרונות התכנון הפיזי של

.

בתכנון שלו הוא פונקציונליות והתחשבות רבה במקומו של האדם החי בקיבוץ הדגם הכללי מחולק
לאזורי תפקוד  ,ובמרכז תדר האוכל  ,דגם זה מאפשר גידול טבעי של כל יחידה על ידי הוספת בניינים
תוך שמירה על זיקתם לבנייני הציבור

למשנהו ' .

במרכז .

' לכל תהום יש גבולות ברורים ואין אזור פולש

27

הקונצפציה המרחבית של המחלקה הטכנית של ' הקיבוץ הארצי ' בתכנון אזורי המגורים בקיבוצים

כונתה שלד הדג.

28

לפי תפיסה זו נבנו הבתים בשורות מקבילות וסימטריות משני צדי מדרכה מרכזית

.

וממנה התפצלו מדרכות לכל בית ; בין השורות תוכנן מרחב גינון פתוח דגם זה הוא פונקציונלי
לתשתיות  ,ומאפשר יעילות במתן השירותים ובנגישות על חשבון מרחבי תנועה והתכנסות מרווחים

.

בין הבתים מסטצ ' קין תכנן בדגם זה בין השאר את הקיבוצים שובל  ,נירים וגת ( איורים בעמ ' ממול

.

שבנגב יוצא מכלל זה קיבוץ גבולות  ,שתוכנן בידי מטריקין בדגם השמיניות של ' הקיבוץ
(

איור בעמ ' . 161

27

28

)

ש ' מסטצ ' קין  ' ,פרטי התכנון של הנקודה הקיבוצית '  ,תכנון הנקודה הקיבוצית  ,היפה , 1958
ריאיון עם עמית לב ( לעיל  ,הערה . ) 21

עמ ' . 9

)

המאוהד '

מטריקין ותכנון היישובים הכפריים הראשנים בנגב

תדדה

159
-

מימין  :נירים  /הכנית
מתאר ,

950ג ( אדריכל :

בתכנית קיבוץ נירים ניכרים תכנון מדוקדק על פי העקרונות הנזכרים והעמדה אחידה מבהינה

.

אקלימית כל בתי המגורים מתוכננים בכיוון צפון  -מזרח  -דרום  -מערב כך שממד האורך שלהם פונה

.

.

לכיוון הרות השכיהה  ,למטרות אוורור וכל אזורי התפקוד מתוכננים בזיקה לאזור בנייני הציבור הדגם

.
.

הכללי סדור במערך של שורות בתי מגורים  ,המתמקדות פנימה  ,לכיוון המרכז הציבורי מסטצ 'קין
פירט את עקרונות הדגם  ' :מערך הבניינים מרוחק עד כמה שאפשר מעורקי התנועה השבילים

.

והכבישים המרכזיים נמשכים לצדי הבתים  ,ולא בחזיתם אזור המגורים  ,שהוא אזור מנותה של התבר ,
מרוחק מכל מרכזי רעש  :בנייני משק  ,ומלאכה  ,מכוני חשמל ומים  ,כבישים ראשיים  ,וקווי תנועה לכלי

רכב ' .

29

בכל יישוב הותאמה התכנית הסכמטית הכללית לתנאי השטח ולצורכי המתיישבים במקום  ,אך

קווי המתאר הבסיסיים ניכרים היטב בתכניות של כל הקיבוצים שהוזכרו לעיל .
יעקב מטריקין
מטריקין עלה ארצה עם גמר לימודיו

ב 1933 -

והתקבל לעבודה במשרד אדריכלות פרטי בירושלים

.

ועבד בו מספר חודשים כישוריו  ,מקצועיותו ואישיותו הקלו עליו את הקליטה

בארץ ' .
0

עד מהרה

.

עמדו עמיתיו על תכונותיו האדריכל יעקב רכטר הציע לו את תפקיד מנהל המחלקה הטכנית של

.

הסוכנות היהודית בחיפה ומטריקין קיבל את ההצעה כעבור שנים מספר בתפקיד זה מונה לאדריכל

לעיל  ,הערה . ) 27

29

מסטצ ' קין

30

ריאיון עם רחל מטריקין  -גולד  ,כפר  -סבא ,

(

3

במאי

. 1995

מסטצ' קיו

)

גצת ירידגבן
(אדייכי יא ידיע

:

)
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הראשי של מחלקת התכנון של הסוכנות היהודית ברחובות ואחר כך בירושלים  ,ושימש במשרה זו

.

שלושים ושלוש שנה במסגרת עבודתו בסוכנות היה מעורה במשך השנים בתכנון ובביצוע של מאות

פרויקטים ברחבי הארץ  ,והיה שותף להקמת היישובים הראשונים בנגב .

4

ק ד אי

ארכיטקט

כץ

מטריקין השאיר אחריו יצירה אדריכלית ענפה בעלת חשיבות לאומית רבה בכל רחבי הארץ ובמיוחד

.

בנגב הוא תכנן בשנת

1943

את מבני ה 'טירות ' במצפים גבולות  ,רביבים ובית -אשל ( ראו איורים

 :עמ '  , ) 163 , 161המחלקה הטכנית של הסוכנות בניהולו הכינה וריכזה את החומרים ואת

הציוד להקמת י "א הנקודות ( במוצאי יום כיפור  , ) 1946הוא תכנן חלק גדול ממושבי

' מפעל

הנגב ' וקיבוצים ומושבים רבים שקמו בעשור שקדם להקמת המדינה ובעשור הראשון

לקיומה  ,ביניהם תקומה  ,בטחה  ,אורים  ,דביר  ,נבטים  ,גבולות  ,רותמה המחודשת  ,משמר -

.

הנגב יחציים ' יישובים יבים נוספים תוכנני עי ידי אנשי מחלקתו בפיקוחו הישיר .
 -ארכיטקטורה .

ש

%

בעבודותיו בנגב באה לביטוי דבקותו של מטריקין בעקרונות הגאו
התכנון הגאו  -ארכיטקטוני מדגיש את נתוני הסביבה הטבעית ומתחשב בשיקולים

גאוגרפיים כגון אקלים ( קרינה ורות בעיקר )  ,טופוגרפיה ( רום  ,שיפוע ומפנה) וחומרי

בנייה מקומיים  ,המתכנן על פי גישה זו חייב להכיר היטב את הנתונים הללו בסביבת

.

עבודתו וכן את התכונות הפיזיולוגיות והמנטליות של מושא עבודתו  -האדם הדבר
חשוב בכל מקום  ,אך באזור אקלים קיצוני ,

כגון מדבר  ,הוא השוב במיוחד .

בעבודותיו של מטריקין בנגב ניכרת השאיפה שהמאפיינים הגאוגרפיים הספציפיים של

מקום היישוב יתרמו לאיכות חייהם של התושבים או לפתות לא יפגעו בהם .

ע

מטריקין מיעט בפרסומים  ,ועל משנתו המקצועית ניתן ללמוד בעיקר משיחות עם

%

עמיתיו  ,ממכתביו ומתכניותיו הרבות  ,וכן מן המאמר שכתב בנושא תכנון מבנים

,,ש,

.

בנגב
הוא סוקר במאמר זה את האקלים בנגב  ' :ברוב ימי הקיץ

ן

,

31

ש

"

משבית באזור הנ " ל של הנגב רוחות קרירים מהים

.

מטריקין בבחרותו

ומתרוצצים על פני המרהב וחודרים לכל סדק ותריץ מתכנן המגורים

ובזקנותי

באזור חייב להביא אפוא בהשבון את הגורמים הבאים  :מיעוט
משקעים  ,ימים חמים מאד לעומת רוחות קרירות במשך היום מחוץ
לימי רות הקדים וסערות החול

,

31

מטריקין לעיל  ,הערה

32

שם  ,עמ '

28

.

)5

.

העזות ' .

32

בהמשך הוא מפרט את

,

, ,,

, , , ,; ; ', ; ;,' ,,.,

'

',

,

,, , , , ,, , ,

,
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עקב מטריקין ותכנון היישובים הכפריים הראשונים בנגב

געלה  :ה ' טירה '
( בולות

.

מכוונים לדרום  -מערב או מערב  ,כוון בלתי רצוי בההלט ' הוא הוסיף הערות מפורטות ביותר
הנוגעות למיקום בתי הילדים  ,לכיוון המבנים  ,למרחקים ביניהם  ,לכיוון חדר האוכל
במכתב ששלח אל יוסף וייץ מה ' קרן הקיימת '
33

34

35

שם .
צפון  -צפון  -מערב .
.
אצ " מ ,
514 / 218

ב 7-

ביולי

1947

ועוד .

35

משתקפת מעורבותו הרבה של
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עזרא פימנטל

מטריקין בבניית בית לעובדי ה ' קרן הקיימת ' בבית  -אשל  ,הוא מתייחס במכתב בפירוט לשלד ,

לנגרות  ,לציפוי החיצוני ולצבע .

56

מטריקין שאב השראה מקצועית גם מסיוריו בחורבות הערים העתיקות בנגב  ,שבהן זיהה יסודות גאו -

ארכיטקטוניים .
והמקראית

(

הוא מציין במאמרו כי ' מראה הנגב מבהינה יישובית בתקופה הפרהיסטורית

ש היה שונה בהרבה ממראהו בימינו ' .
)

37

ניכרת בדבריו התרשמותו המקצועית העמוקה

מהסתגלותם של הקדמונים לתנאי האקלים הקשים בנגב  ,ובייחוד עוררו את התפעלותו שרידי יישובי
הקבע מהתקופה הביזנטית בנגב  :בתי מגורים  ,מגדלים  ,מנזרים  ,כנסיות  ,בורות מים  ,תעלות ,

.

מרחצאות הבנויים אבנים מסותתות יפה  ,עמודים ענקיים וקשתות גדולות הוא ציין כי תכנית בתי
המגורים היא כדוגמת הבית המזרחי  :למרכז הצר מרווחת ובה בור לאגירת מים מהגגות ומהרחובות ,

וסביב החצר חדרים ; הדרי דיור קרירים לימות הקיץ נקבעו בצפונה של החצר ונבנו בצורת מרתף
כדי להישמר מהקרינה הישירה של השמש הלוהטת  ,הבתים בנויים בדרך כלל קומה אחת  ,והקירות
הפונים לרהוב הם אטומים  ,לבתים גגות שטוחים ותקרות אבן  -מפאת תוסר עצים לקירוי נבנו
תקרות הבתים מלוחות אבן שהונחו על גבי שלוש קשתות מקבילות ,

38

בהמשך המאמר מטריקין עוסק בתומרי הבנייה  ' :נוסף לאקלים המשפיע ומעמיד בעיות לפני מתכנן

.

המגורים  ,יש לדאוג גם להתאמת חומרי בניין ואופן ניצולם לתפקידם תנאי האקלים מכוונים אותנו

לבהירת הכוונה נכונה של הבניינים ; התומרים שבהם נבתר חייבים לשמש מחיצה יעילה בין החוץ

והפנים  ,הגנה מתמורות אטמוספריות בקיץ ובחורף ולסייע ביצירת אקלים  -פנים הנוה להיי אד. ' 0

39

זהו דיון גאו  -ארכיטקטוני בהיבטים ביו  -אקלימיים של מה שמכונה היום ' בנייה ירוקה ' ( ללא שימוש
בחשמל להימום או לקירור

)

בתנאי האקלים המדברי .

אתת הבעיות הכרוכות בבנייה באזור מדברי מרוחק היא זמינות החומרים

(

והמים .
)

מטריקין החליט

.

להשתמש בחומרי בנין טבעיים שעמדו לרשותו המצפה בגבולות על קירותיו וקמרוניו נבנה כולו
על טהרת האדמה והתבן  ,ה ' טירות ' ברביבים ובבית  -אשל נבנו מאבן קרטון טבעית בתוספת טיט

וסיד  ,והקמרונים בהן נבנו מלבני צמנט ( מלט )  ,שהיה צורך להביאן מהצפון ( ' כל זמן שאין תעשיית

צמנט מקומית בנגב ' .
)

מטריקין השתמש בחומרי בניין טבעיים נוספים שנמצאו בשפע בנגב  :אבני

גיר  ,גרניט  ,אגרגטים להכנת בטון ומוצריו  ,חומרי גלם לתעשיית לבנים שרופות  ,גבס לפלטות
ולמחיצות  ,קנה ליצירת לוחות לבניין ולס שמאדמתו אפשר היה ליצור לבנים או לצקת קירות

.

יציבים עץ  ,מיערות ה ' קרן הקיימת '  ,שימש לנגרות בלבד ( ' את הגגות אין צורך לעשות מעץ

.

' ) 40

בסוף המאמר לא הסתיר מטריקין את גאוותו על כך שהוא האדריכל הראשון שירד לנגב ותכנן את

המבנים הראשונים בשלושת המצפים  :גבולות  ,רביבים ובית  -אשל .
.

36

אצ " מ

37

מטריקין מצטט בהקשר זה מספרו של י ' ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,ב  :ארץ הנגב  ,תל  -אביב חש " ו  ,אך אינו

IGai 5 13353

מפנה לחיבור זה .
38

מטריקין ( לעיל  ,הערה , ) 3

40

שם .
שם .

39

עמ ' . 28

יעקב מטריקין
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ותכנון היישובים הכפריים הראשונים בנגב

.

מטריקין עבד גם באזורים אתרים בארץ בעין  -גדי תכנן את הדר האוכל העגול של הנקודה ההדשה
( השייך כיום לבית ההבראה ) ; בהוקוק תכנן את ה ' טירה ' ( בדגם כמעט זהה לזה של המצפים בנגב ,

ראו איור בעמ ' הבא )  ,הוא תכנן את קיבוץ יחיעם  ,את הדרי האוכל בתל  -קציר וביפעת  ,את בית
הספר התיכון רמלה  -לוד

ועוד ,

בירושלים הוא תכנן את מחלבות ' תנובה ' ברוממה ( בסגנון
- -

- - - --

-

,

- ,

.- .

ך

-,

,- ,, , -,

.

,.- ,

מימין  :ה ' טירה '
ברביבים בתצלום
חדש
למטה  :חלק
מתשריט המבנה
ששרטט מטריקין

--

י

הבאוהאוס )  ,את המרכז המסחרי בקריית  -היובל  ,את קריית  -מוריה  ,את בית הספר החקלאי בעין  -כרם ,

.

וכן תכנן את בית ההבראה במעלה  -החמישה ועוד אך רק בנגב הוא יישם בשיטתיות  ,בתכנון המבנה
-

-

-

.

הבודד  ,את העקרונות הגאו  -ארכיטקטוניים  ,שזיהה בשרידי הקדמונים באזור  ,ושבהם האמין הוא
הצטער על שלא ניתנה לו האפשרות להמשיך ולטפח את הרעיון של ' חצרות בנגב ' ( מרכאות במקור

ולמצות את האפשרויות הגנוזות בו  ,הוא גם לא הסתיר את אכזבתו ממה שקרה למבני

)

ה ' טירות '

שתכנן  :ברביבים ובגבולות הם נעזבו  ,לאתר שהמשקים עברו למקום יותר נות  ,וה ' טירה ' בבית  -אשל
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-

עירא פימנטל

.

נהרגה בזמן מלחמת השחרור מהפגזות כבדות של המצרים והנקודה נעזבה ייתכן שנימת האכזבה

.

בדבריו של מטריקין נובעת גם מתחושה של כשל תכנוני מבחנה של תכנית טובה הוא בין השאר
בתוחלת

הייה .

ה ' טירה ' בבית  -אשל נהרסה כאמור

בהפגזה חמש שנים לאחר הקמתה  ,ברביבים ובגבולות
נותרו

ה ' טירות ' מספר

שנים נוספות  ,אך היו חסרות

שימוש  ,מוזנחות ועזובות  ,ולבסוף נהרסו ( מאוחר יותר
הן שוקמו ושוחזרו כאתרים היסטוריים )  ,זהו פרק זמן

קצר ביותר למבנים בגודל כזה  ,בהשוואה למבנים
דומים שתכננו אחרים במקומות שונים  ,למשל ' בתי
הביטהון ' בצאלים ובשובל ומצודות ' טיגרט ' שעומדות

.

עד היום בכל רחבי הארץ ה ' טירות ' היו אפוא אולי
הישג אדריכלי ראוי לגאווה מבחינת התפיסה הרעיונית
של שילוב ישן עם חדש  ,שימוש בחומרים טבעיים

ומקומיים  ,יישום עקרונות גאו  -ארכיטקטוניים ו ' בנייה

ירוקה '  ,אך אף אתת מהן לא עמדה במבחן הזמן ולא

שרדה יותר מעשר שנים .
למרות כל זאת זכה מטריקין ליחס של כבוד בקרב
מתכנני היישוב בכלל ומתיישבי הנגב בפרט  ,וההערכה

אליו מתבטאת היטב בדבריו של רענן וייץ  ' :למחלקה
להתיישבות של הסוכנות היה מזל שהיה לה את

ת ' טירה ' בחוקוק ,
תצלום מאוסף משה
ברסלבי ביד בן  -צבי

.

.

מטריקין הוא היה אדריכל כשרוני  ,פתוח לרעיונות הדשים שידע להקשיב ואתרים הקשיבו לו הוא

היה "אבי התכנון הפיזי הכפרי של ישראל " ' .

41

ריאיון עם וייץ ( לעיל  ,הערה

) 18
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