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חיפהויצו–לעיצוב ולחינוך המרכז האקדמי

.  יזרעאליםישובים בעמק יזרעאל ביוזמת המועצה האזורית 22-מחקר זה נולד כחלק מסקר שימור שנערך ב

אבנר אמיר אדריכל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ר ליאורה ברעם שחל"ודברוךפרופסור ברוך : מחקר משותף



חווה חקלאית פרוסית

Merhavia 1911

(1922)קורנברגפריץ : מתכנן', דגניה ב

מקורות תכנון הקבוצה

.  הקהילות האוטופיות האלה התבססו על שילוב בין האידיאולוגיה הציונית והאידיאולוגיה הסוציאליסטית

.בשלב מוקדם זה מסורת תכנון קיבוץ מקומית עדיין לא התפתחה

אימץ את מודל חוות הלימוד הפרוסית שכללה חצר ( 1911-13)מרחביה שהיה הישוב הקואופרטיבי הראשון 

(.חצר מגורים וחצר חקלאית)אחת או מספר חצרות 

1912מרחביה 1912דגניה 

התוכנית יועדה  . 'לדגניה בקורנברגעם תוכניתו של פריץ 1922התכנון הקיבוצי הממוסד החל בשנת 

זאת התוכנית הראשונה שזכתה לאישור ומומנה על ידי מחלקת התכנון  . חברים20-לקיבוץ שיתופי בן כ

.  של ההתיישבות הציונית

.  התוכנית התבססה על תוכניות חצר אופיינית



סוף הקבוצות ותחילתו של הקיבוץ כצורת  

.ללא תקדים, התיישבות ייחודית

”לא עיר ולא כפר“
( 2011פרדי כהנא  )

1923הקיבוץ -קבוצה גדולה



התרחש תהליך יישוב אדמות עמק יזרעאל והגבעות הסובבות  20-בין שנות העשרים ושנות הארבעים של המאה ה

.אותו

היה בעל אופי אוטופי סוציאליסטי והביא להקמתם של יותר מארבעים קיבוצים  , בהובלת התנועה הציונית, הפרויקט

.ומושבים במרחב גיאוגראפי מצומצם זה

עמק יזרעאל

רכס הכרמל

גבעות מנשה

עמק יזרעאל



1900-1984אריה שרון 

1887-1958ריכארד קאופמן 

המתכננים

שני המתכננים הבולטים שעבדו באזור באותן שנים  

ואריה שרון  ( 30-וה20-שנות ה)היו ריכארד קאופמן 

(.40-וה30-שנות ה)



תוכנית מושב נהלל

שימש קאופמן 1920משנת 

כמתכנן הראשי של  מחלקת  

.  התכנון של הסוכנות היהודית

600קאופמן תכנן מעל 

160-בהם כפרוייקטים

. מושבים וקיבוצים

אדריכל ומתכנן ערים ממוצא  

עוד לפני עלייתו , גרמני

ארצה עבד עם גורג  

בתכנון פרוורי  מצנדורף

הושפע רבות מרעיונות  . גנים

.תנועת הגנים

רחבריה-תוכנית לפרבר עירוני ירושלמי

בית הספר של דגניה

Kfar Yehoshua 

ריכארד קאופמן



תוכניות קאופמן לקיבוץ גבת וקיבוץ גניגר



חצר המגורים

חצר המשק

1929-ו1927תוכניות קאופמן לקיבוץ גבת 

1927

1929



איזור המגורים

איזור המשק

1

1924-27תוכניות קאופמן לקיבוץ גניגר 

2

3

1

2

3

חצר הילדים1.

חצר המשק2.

חצר המגורים3.

1924

1925

1927



גבת גניגר

סיכום תוכניות החצר של קאופמן

התכנון מושפע  : 20-של שנות ההקאופמנימסורות תכנון קלאסיות עדיין שולטות בתכנון 

עם זאת קאופמן שומר על האופי הציורי . ישנה חלוקה ברורה לחצרות תפעוליות, מהטופוגרפיה

.חגורות ירק וכיכרות תחומות, שמתאפיין בשדרות עצים

חצר המגורים  . מתבססת על חצרות תפעוליות נפרדות( שנות העשרים והשלושים)תוכנית החצר 

בחלק מהתוכניות  . מתוכננת סביב חלל מרכזי משותף והיא מופרדת מחצר המשק על ידי חגורה ירוקה

(.  חינוך)מופיעה חצר שלישית והיא מיועדת לקהילת הילדים 

על מנת לקבוע את מיקום החצרות מתחשב קאופמן בנתוני אקלים ולכן חצר המשק ממוקמת תמיד  

( בהתחשב בבריזה הצפון מזרחית)דרום מזרחית לחצר המגורים /מזרחית



1900-1984

אריה שרון

ס  "שרון סיים את לימודי האדריכלות שלו בבי

1929הבאוהאוס בשנת 

עם סיום לימודיו המשיך ועבד במשרדו של  

. האנס מאייר בברלין

הוא הפך לאחד ממובילי  1931עם חזרתו לארץ ישראל בשנת 

שהביאה ארצה את רעיונות התכנון המודרניים  האבנגארדתנועת 

.  שהתפתחו באירופה באותן שנים

בשנות הארבעים הוא תכנן קיבוצים חדשים ומאוחר יותר היה  

.  לראש מחלקת התכנון הממשלתית



1940תוכנית שרון לקיבוץ דליה 

1940

איזור המגורים

איזור המשק

ציר מרכזי



1940, תוכנית שרון לקיבוץ עין השופט

קיבוץ דליה

איזור המגורים איזור המשק

ציר מרכזי

:40-שנות ה-של שרון' החתוכנית 

שבמרכזה  ' איזור המגורים מתוכנן בצורת ח

בתי הילדים מוקמו . החלל הציבורי המשותף

.במרכז החלל המשותף

מופרדת מהאזור המשקי על ידי  ' החצורת 

חדר  (. כביש שחוצה את הקיבוץ)איזור חיץ 

האוכל ממוקם באזור המגורים בקרבת איזור  

.החיץ

תכנון המתבסס על צורת רשת ותואם את  

.  הצרכים עם התייחסות פחותה לטופוגרפיה

אין , בתכניות שרון אין צירי מבט דומיננטיים

כל הפונקציות  . שדרות עצים וכיכרות מתוכננות

הנחוצות ממוקמות על גריד מלבני למען יעילות 

.  מרבית ויכולות הגנה מקסימאליות



:תוכניות החצר של קאופמן

השפעות תנועת ערי הגנים-

שימת דגש על טופוגרפיה מקומית-

תוכנית בעלת מספר מרכזים המתבססת על חצרות-

שילוב שדרות עצים וחגורות ירק-

התבססות על צירים רדיאליים המאפשרים גמישות תכנונית וצמיחה  -

עתידית

פירוק תוכנית החצר לסיפוק צרכי הקיבוץ והגופים המיישבים; לבסוף-

הוא האמין שמבנה  ; תוכניתו של קאופמן כיבדה את האידילים של המתיישבים

.  היישוב צריך להתאים עצמו לסביבה הטבעית ולאידיאולוגיית המתיישבים



:של שרון' ח-תוכנית ה

ציר מרכזי שחוצה את הקיבוץ ומשמש לכניסה וחלוקה בין  -

(חצר משק, חצר מגורים)הפונקציות 

תוכנית מתבססת על גריד מלבני-

מגורים ומשק: 'שני אזורי ח-

אין שימוש בחצרות מרובות-

אין תכנון של שדרות גדולות-

אין התייחסות יתר לטופוגרפיה קיימת-

כיאה לאדריכל  ' פונקציונאלי'שרון היה מלכתחילה מתכנן 

שחונך על ברכי המודרניזם



אם ניתן לומר שמודרניזם אינו סגנון אלה מערכת ערכים השוללים את ההיסטוריה  

והמסורת

כחברה בעלת שאיפה אוטופית לשלול מסורות ולהמציא  , אז ניתן לומר שהרעיון הקיבוצי

.  הוא עצמו התגלמות המודרניזם, מחדש עולם חדש

מייצגות שתי גישות מודרניסטיות  , של קאופמן ושל שרון, שני סוגי התוכניות הקיבוציות

.  לטיפולוגית ההתיישבות יוצאת הדופן הזאת



מצב קיים ושרידות התכנון



Kibbutz Modern Architecture- communal buildings


