
1944,יוחנן סימוןשבת בקיבוץ 



 הקהילה" בחיי מכרעת חשיבות בעלי מרכיבים הינם והפארק הגן"

 מרכיבים כולם ,והשבילים הדרכים ,הנוי ,המבנים... ."המתוכננת

 את משלב... בקיבוץ הגינון .בקיבוץ המגורים אזור של מהותיים

  יציב לגוף בישוב השונים האזורים של והרגשיים הפורמליים המרכיבים

 לקצוות עד שלוחותיו שולח ,הקיבוץ במרכז הדומיננטי הגינון....אחד

 ,שייכות בעל גן זהו....הישוב של הירוק השלד את ויוצר הקיבוץ

 מהם אחד אף אין .אוטונומי אינו שהמבנה כפי ,אוטונומי גן שאינו

 )1961 ,ביקלס( ".אחת שלמות יחד אלא דומיננטי



הארץ ובניית סוציאליזם ,שיתוף של אידיאלים מתוך שנבראה התישבות -הקיבוץ

  .הכלל של "המגורים בית" – כולו  כל- הקיבוץ

  )1991 ,טוב יום(.במרחב ופיזורה המסורתית הבסיסית כיחידה הבית של הפונקציות פירוק

"השינה חדר" הוא החבר של חדרו -"החדר"•

הילדים חדרי הם "הילדים בתי"•

משותפים - והשירותים המטבח•

  "המגורים חדר" הוא בקיבוץ הציבורי האזור•

השדרות, "דשא הגדול"ה, לחבר השרותים, מבני הציבור•

  "הבית" -שבילים מערך ובו המשכי נוף // "הפרוזדור" היא המשכי נוף בתוך השבילים רשת•

וחיים תנועה ,מפגש ומקום חשוב וציבורי חברתי תפקיד•

מעבר מן הציבורי לפרטי•
גן לכל שעות היום ותווך לכל מצבי החיים•
הביטוי המרחבי של קיבוץ ומרחב המחייה של חברי הקיבוץ•



-לפני היות הקיבוצים

הפארקים, גני עשירים לשעות הפנאי –" גני תענוגות"•

צמחי רפואה תבלין ובשם, גני ירק, בוסתנים –גני תועלת •

:התפתחות הגן הקיבוצי -סוג חדש של גן 

עליה לקרקע Iשלב -

עצי צל וצמחי כיסוי " שיפור המחנה"הגינון כתגובה לאקלים החם ולנוף השומם 

)אספסת או תלתן(לקרקע 

גינון פורמלי, תכנון הנקודה  – IIשלב -

נוף מעוצב// "  הגן הכולל" – IIIשלב -

עובד , גן בו האדם חי -"גן המשמש לאורך כל היום": הקיבוץ כמרחב אחד של פארק

)1961, ביקלס". (ונח



גן שמואל

פרדס אתרוגים - 1986

חווה חקלאית 1900-1913

IIעליה /קבוצה 1913-20

  IIIקיבוץ עליה /קבוצה-1920

בריכת ההשקיה   -מנהל החווה ובחזיתבית 
. 1898הבניין נבנה ב 

~1900 ~1900

1920~



גן שמואל

פרדס אתרוגים - 1986

חווה חקלאית 1900-1913

IIעליה /קבוצה 1913-20

  IIIקיבוץ עליה /קבוצה-1920

1933

22-1920

1927



החצר הגדולה

צריף חדר האוכל

הרפת
החצר הקטנה

1941

גן שמואל

פרדס אתרוגים - 1986

חווה חקלאית 1900-1913

IIעליה /קבוצה 1913-20

קיבוץ גן  /ואילך קבוצה-1920

 IIIשמואל עליה 



גן שמואל

פרדס אתרוגים - 1986

חווה חקלאית 1900-1913

IIעליה /קבוצה 1913-20

קיבוץ גן  /ואילך קבוצה-1920

 IIIשמואל עליה 

הגינון  . של אריה שרוןבתכנונו האוכל וחדר " חצר הגדולה"ה -מימין
.  אינו פורמלי עוד

1944



פייגה אילנית ויחיאל סגל    1943-46לגינון כמרחב מחיה  –מגינון כקישוט 

."  ואנו היינו בין חלוציו. עוד לא היו דפוסים לגן הקיבוצי"

האופק קבל בהשאלה משמעות של רוחב  "
"וכגן יש לדרוש אותו גם כפשוטודעת 

  את לשתול למדתי סגל 'מא"
  צידי משני הזן מאותו הצמחים
  גדולה כקבוצה אחד מצד .השביל

  של ממנה קטנה קבוצה ולהעביר
  מהצד גם שתילים או שיחים ,עצים
".השביל של השני

  בעל נוי-גן ליצור היתה שאיפתי"
  גינות יש בו קיבוצי גן ,ייחוד

  עם וגדל גדול ציבורי וגן לחברים
  ,ישראלי-ארצי אופי בעל גן.הזמן

  בוסתן של אלמנטים עם תיכוני-ים
  שגן שלי החזון .. .כפר לגן כיאה

  כגינות ולא אחד כגן תיראה שמואל
,עצמה בפני אחת כל גינות



)בשמה הראשון" צריפין("מזרע 

עליה לקרקע   -1923

מטבח 
וחדר אוכל

כניסה לקיבוץ

בתי ילדים

לולים

  -"בתי דירה"
מגורים

אזור רפתות

מחסנים

מחלבה

רפת

רפתותאזור 

מיםמגדל 

1926



בשמה  " צריפין("מזרע 

)הראשון

עליה לקרקע   -1923

מגדל מים

רפתות

מגורים

מגורים

לולים

1947



)בשמה הראשון" צריפין("מזרע 

עליה לקרקע   -1923



)בשמה הראשון" צריפין("מזרע 

עליה לקרקע   -1923



עין המפרץ

חומה ומגדל -1938

תעלת 
מים

תעלת 
מים

1938

1938

  מבנה את תכנן – פורטר הוליש

  :השדרות את וגם להגנה "כוכב"ה

הקיבוץ של "אליזה-השאנז"



עין המפרץ

חומה ומגדל -1938

גן
להפרדה  

ממבני משק

תעלת מים

הכניסה  
לקיבוץ

1944השדרות בתוכנית הקיבוץ משנת 



משאבי שדה

)בחלוצה(חלוצה  -1947

משאבי  ] באר משאבים[ -1949

'עסלוגשדה בביר 
רביבים

'עסלוגביר  באר  (
)משאבים

משאבי שדה

1967

1981

1955



  "ירוקה"ה הקפיצה .לפרוח למדבר שגרם זה הוא "יואי/" זיו יוסף

  פרי המאמצים נשאו אז ,20-ה המאה של השבעים בשנות התרחשה

.למוצל הפך והקיבוץ

  היו שהמים כיון .הצללה היתה המטרה .נוף אדריכל מול עבד יואי
  הביא הוא השנים עם .במים חסכניים בצמחים השתמשו ,במשורה
  .באזור היקלטותם את לבדוק , שונים עצים סוגי לקיבוץ



 כולל ההיסטורי המונומנט מושג" :1 סעיף ,)1964( ונציה אמנת

 או העירוני ההקשר את ,בודדת כיצירה האדריכלי למבנה בנוסף

 להתפתחות ,הזו המסוימת לתרבות העדות שוכנת בו ,שלו הכפרי

 לגבי רק לא תקפה זו הגדרה .היסטורי למאורע או משמעותית

 העבר מן יותר צנועות ליצירות גם אם כי ,גדולות אמנות יצירות

".תרבותי ערך השנים עם שרכשו



 הפתוחים והחקלאיים הכפריים השטחים של ומראם אופיים את קבעה הקיבוץ תבנית

 .ימינו ועד הקמתם ראשית מאז - בישראל

 להיסטוריה חיה עדות נושאי חקלאיים-הכפריים ביישובים רואה הבינלאומית המודעות

 .שלהם והנופית הבנויה המורשת דרך ,אזור ולהתפתחות

 זהות מעצב מורשת נכס ומהווים הישראלי הנוף של דמותו את מעצבים הקיבוצים

.ובעולם בישראל הקולקטיבי בזכרון ,לישראליות "זכרון מחוז"ו

  

נוף תרבות -הערכת משמעות

 מיוחד נוף"כ מוגדר "תרבות נוף" :)1992( עולמית תרבות למורשת אונסקו אמנת

 כוחות המייצגות...זמן לאורך והסביבה האדם בין הגומלין יחסי את המבטא

.)עולמית למורשת האופרטיביות ההנחיות( "תרבותיים כלכליים ,חברתיים



המורשת התרבותית היא משאב פיזי מתכלה

שאינו ניתן להחלפה או העתקה, ובעל ערך

מיקומה מסומן במלבן   האוירבצילום . תרשים השכונה המוקמת לצד הקיבוץ-" נוף אשדות"
מתוך אתר קיבוץ אשדות יעקב  (האדום 

מתוך אתר הרחבה קהילתית  
של קיבוץ יראון  

)יראון" (נוף אביב",)קיבוץ גבולות" (מרחבי נוף", )אשדות יעקב" (נוף אשדות", )אדמית" (נופי אדמית"



?  בפועל" שימור הנוף הקיבוצי"פירוש   מה

תיעוד היסטורי וניתוח מקדים לתכנון•

לשמירה על המכלול מתחמיותהנחיות •

פרופורציות  , חומרי גמר, שבילים מימדי, למרחבמודעות •

,  שדרות, וצורת חלקות פרצלציהגודל , וגובה בנינים

(!).ביטול גדרות , טופוגרפיה, מבטים

,  שימוש במסורות קיימות לניקוז -שיתוף צוות הנוי•

)והפרטי(הציבורי וטיפול במרחב , נטיעות

"אוצר בכף ידך//"

.  הוא ראוי לכך, בשפתו שלו") הקיבוץ המתחדש"ואת (יש לתכנן את הקיבוץ 




