בין שדרות בגין לשדרות רוטשילד
אדר׳ מיכל נאור ורניק
שדרות רוטשילד ,תל אביב

הקדמה
חיבור זה עוסק בפרשנות של העיר והסביבה
העירונית ,בהדגמה על השדרות בתל אביב
ובירושלים ,על רקע ההיסטוריה של התכנון
העירוני בעת החדשה והמציאות הפיזית.
בעשור האחרון ,כהשלמה לתדמיתה הקיימת של
תל אביב כ”עיר ללא הפסקה”“ ,עיר לבנה” ועוד,
הפכו השדרות העירוניות שבה למותג עירוני.
השדרות ,ביניהן שדרות בן גוריון ,שדרות ח”ן
ובראשן שדרות רוטשילד התפתחו כמרחב
ציבורי ,התומך במרכז העסקים הראשי של תל
אביב ,כולל שיפוץ השדרות עצמן ,החייאת
הקיוסקים ,סלילת שבילי אופניים ,שימור בניינים
ובנייה חדשה.
בירושלים ,הצירים העירוניים הקרויים “שדרות”,
הם לאו דווקא רחובות ,אלא צירי תנועה ראשיים.
ציר הכניסה לעיר נקרא שדרות בן גוריון ,כביש
סמוך נקרא שדרות גולדה מאיר ,וכביש עירוני
מספר ארבע נקרא שדרות בגין .השדרות
המעטות הדומות לשדרות התל אביביות הן
מקומיות ושכונתיות ,כגון שדרות המאירי
ושדרות רמב”ן ,ובהן ולא התפתחה פעילות
עירונית משמעותית .כחלל ציבורי עירוני
משמשים בעיר הרחובות הבלעדיים להולכי
הרגל ,ה”מדרחובים” ,החל מבן יהודה ,דרך
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הרחובות ש”ץ ,בן שטח ורחוב יפו ,שהפך
לאחרונה למדרחוב עירוני ראשי בעקבות פיתוח
תוואי הרכבת הקלה.
נשאלת השאלה ,האם הבעיה היא סמנטית
בלבד? האם ה”שדרה” הפכה לעוד מותג “תל
אביבי”? האם בירושלים לא התפתח מרחב
ציבורי עירוני דומה ומדוע?

מושג השדרה
בתכנון העירוני של העת החדשה התפתחה
השדרה כרחוב או ציר עירוני בעל חשיבות
טקסית או סמלית המוביל אל מקום חשוב.
חשיבות זו באה לידי ביטוי בעיצובה הנופי של
השדרה המבדיל אותה מיתר רחובות העיר.
בעולם ישנן דוגמאות רבות של צירים עירוניים
ראשיים הנקראים שדרות ,אך לרוב מדובר על
צירי תנועה ראשיים .דוגמאות לשדרות
מפורסמות בעולם הן השדרה החמישית בניו
יורק או השאנס אליזה בפריס .דוגמה לשדרה
מיוחדת ויוצאת דופן בתפקידה העירוני היא
ה” ”Ramblasבברצלונה .בערים רבות נקראים
רחובות שונים בשם שדרה ,לצורך הדגשת
חשיבותם ,גם כשאינם מתפקדים כשדרה במובן
המקובל של המושג.
השדרה הנקראת “שדרות רוטשילד” בתל אביב

משתרעת מגבול נווה צדק בקצה הדרום
מערבי ,ועד מתחם הבימה בקצה הצפון מזרחי.
השדרה מתפקדת כרחוב עירוני ,עם תנועת כלי
רכב בשני מסלולים ,ותנועת הולכי רגל ואופניים
באי המרכזי בנוסף לתנועת הולכי הרגל לאורך
המדרכות שבצדי השדרה.
“שדרות בגין” בירושלים הוא שמו של כביש
מספר ארבע ,שהינו דרך עורקית עירונית.
העיקרון התכנוני של כביש זה מופיע עוד
בתכנית מתאר ירושלים מתקופת המנדט
הבריטי ,ומטרתו תחבורתית בלבד ,לחבר בין
אזורים שונים בעיר ולקצר את זמן הנסיעה
ביניהם .הכביש ,מעצם הגדרתו ,אינו מיועד
לתנועת הולכי רגל ,ומהירות התנועה בו היא 70
קמ”ש ,למעשה ההיפוך המוחלט ממושג
ה”שדרה” התל אביבי.

תכנון עירוני
אחד ממאפייני “שכונות הגנים” ,שתוכננו בארץ
בהשראת רעיון “עיר הגנים” של אבנעזר הווארד,
היה השדרה המרכזית ,שהובילה אל המוסד
הציבורי הראשי של השכונה.
בתל אביב בראשיתה כ”אחוזת בית” ,הוקם ב-
 1909ה”בולברד” הראשון ,הקטע הראשון של
שדרות רוטשילד ,שחצה את רחוב הרצל ,הרחוב

יוני  | 2014גליון 51

13

הראשי ,והיווה מעין גן ציבורי במרכז השכונה.
המניע לתכנונו של גן בציר זה היה למעשה
אילוץ ,בשל קיומו של ואדי שחצה את השטח
ממזרח למערב ,שלא התאים לביסוס בניינים .תל
אביב במהלך התפתחותה נבנתה ע”י יזמים
פרטיים על בסיס כלכלי ,ובעיקר מסיבה זו ,לא
נותרו בה כמעט קרקעות לגנים ציבוריים.
השטחים הפתוחים לאורך הצירים הלכו
והתמלאו בבנייה ,וכבר בשנת  1936כתב
דרויאנוב“ :חשבנו שתל אביב תהיה עיר גנים.
עכשיו כבר מודים הכול שמחשבתנו זו לא
נתקיימה ולא תתקיים עוד”( .יהב“ ,גנים ציבוריים
בתל אביב”)
תכניתו של פטריק גדס לתל אביב מסוף שנות
העשרים יצרה את מערכת השדרות ,רובן שדרות
“רוחב” שהובילו לכיוון הים ,משאב הטבע
וה”חלל העירוני הציבורי” הראשי של העיר כולה
(עזריהו .)2005 ,התכנית הקצתה גם שטחים
לגנים ציבוריים כדוגמת גן מאיר ,ולפארקים.

מפת השדרות ,תל אביב

רחוב יוצא דופן הוא שדרות דוד המלך ,בו האזור
המגונן נמצא בצד הרחוב ולא במרכזו.
בירושלים ,ההתרשמות ממצבה הנחשל של
העיר ,והשאיפה להפכה לעיר אחרת ,הייתה
נושא שקיבל ביטוי אצל המבקרים בה בשלהי
המאה ה 19-ותחילת ה .20-הרצל כתב על כך
ביומנו בביקורו בא”י ב 1889-וב”אלטנוילנד”,
בוריס שץ במכתבו לפטריק גדס ,ורונלד סטורס
בספרו “זיכרונות” (קרויאנקר .)1993 ,בתעודות
אלו מופיע הרצון לשנות את ירושלים מעיר של
עזובה לעיר מתוחזקת ונקייה ,ומעיר של
סמטאות צרות ומעופשות ,לעיר שבה שדרות
רחבות ומוריקות .רעיון ה”עיר החדשה” ,שעלה
בכתביהם של ראשי התנועה הציונית ,שביקשו
להתנתק מהיישוב הישן ומהעיר הקיימת ,ולבנות
את “ירושלים החדשה” ,קיבל ביטוי בתכנון
והקמה של שכונות המגורים החדשות במערב
העיר .התכנית שהכין ריכרד קאופמן לשכונת
תלפיות ב ,1921-אכן כללה שדרה מרכזית
שהובילה לבניין ציבורי משמעותי .גם התכנית
לשכונת רחביה כללה שדרה שבקצה בניין ציבורי
חשוב ,לימים הגימנסיה רחביה .שכונותיה
החדשות של ירושלים ,בהן קריית משה ,בית
הכרם ובית וגן ,שתוכננו בתקופת המנדט ,במהלך
שנות העשרים של המאה הקודמת תוכננו
כ”שכונות גנים” ,וכולן התאפיינו בשדרה מרכזית
שהובילה אל מוסד הציבור המרכזי של השכונה.
יחד עם זאת ,השדרות בשכונותיה של ירושלים
לא קיבלו מעולם משמעות בקנה המידה
העירוני.

טופוגרפיה ,אקלים וסביבה
תל אביב תוכננה ונבנתה בצורה לינארית ,לאורך
צירים ראשיים ,והיא מתאפיינת בצירי הליכה
נוחים המתקיימים בה הודות לטופוגרפיה
המישורית .כתוצאה מהמבנה הטופוגראפי
והתכנוני ,עם התפתחות העיר נוצר בתל אביב
רצף עירוני בין השכונות ,וכן קשר בין חלק
מהשדרות .מערכת זו ,המאפשרת קישוריות של
תנועת הולכי הרגל ,ותנועת רוכבי האופניים,
הביאה בשנים האחרונות למהפך ממשי בתפיסת
התחבורה בעיר.
בירושלים ,התכניות המתאריות הכלל עירוניות
השונות שהוכנו לעיר בתקופת המנדט ,כללו את
העיקרון של רחובות רדיאליים שיוצאים מן העיר
העתיקה אל העיר החדשה“ .בכלל ,בתכנית
ירושלים החדשה לא יהיו הרחובות בקווים
ישרים ומקבילים ...הם יצאו מנקודה אחת
מרכזית בצורת חצאי-קוטר ויהיו מחוברים על
ידי רחובות סובבים( ”..שץ ,מכתב לגדס)1920 ,
ירושלים החדשה נבנתה כשכונות נפרדות ,לרוב
על בסיס ארגונים חברתיים ודתיים ,ועל רכסי
הגבעות המקיפות את גרעין העיר ,כאשר
הואדיות המפרידים ביניהן פנויים מבנייה.
השדרות שתוכננו בירושלים תוכננו כצירים
שכונתיים בלבד ,כמוקדים מקומיים ,ללא
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אפשרות לייצר רצף עירוני כולל ביניהם.
לשדרות בתל אביב נועד גם תפקיד אקלימי,
החדרת הבריזה מהים פנימה אל תוך העיר.
האקלים החם והלח של תל אביב חייב מקום
אליו ניתן לצאת מ”קופסאות” הבתים ,בעוד
שבאקלים הירושלמי הקריר די “לפתוח חלון”
על מנת לאפשר למשב רוח להיכנס לתוך הבתים.
ברוב השדרות התל אביביות ניטעו עצי פיקוס,
שלמרות הביקורת הרבה עליהם מסיבות של
עומס על התחזוקה העירונית ,מתפקדים
כמספקי צל מצוינים ,מוצר נדרש מאד באקלים
התל אביבי (אדר’ גדעון שריג ,ראיון.)2010 ,

תפקוד עירוני ,מסחר ושימושים
לפרויקט שיפוץ השדרות העירוניות ובראשן
שדרות רוטשילד לפני כעשור לא הייתה
פרוגראמה מתוכננת ,אך ראשי העיר היו
פתוחים לרעיונות חדשים ,ונוצר קונצנזוס שיצר
התגייסות של כלל המערכת העירונית .לתכנון
הפרויקט שכלל מספר שדרות נבחר אדריכל
הנוף גדעון שריג .מתקנים הנדסיים ומטרדים
הוסרו או הוכנסו אל תת הקרקע ,נושא
האופניים ,שהחל לעלות על סדר היום העירוני,
השתלב בפרויקט .תכסית השדרות המקורית,
שהייתה כורכר וחול והשוותה לשדרות מראה
גנני ו”פארקי” ,הוחלפה לריצוף שנעים ללכת
עליו .החומרים והאלמנטים שנבחרו לפיתוח
השדרה היו בסיסיים אך איכותיים ,ספסלים,
ריהוט רחוב ועוד .עיצוב השדרות מחדש לא
כלל שיחים שיוצרים בד”כ הפרדה ,כך שנוצרה
אפשרות להולכי הרגל לחצות את הרחוב
ולהגיע לשדרה בכל מקום .במקביל לפיתוח
השדרה נוצר צורך בתוספת מגורים איכותיים
בסמוך אליה ,ואושרה תוספת של שתי קומות
לבתי השדרה .שדרות רוטשילד ריכזו סביבן
עירוב שימושים ,מגורים ,עסקים ,ולמרות קושי
משמעותי בפתרונות חנייה ,הצליח האזור
להפוך למוקד עירוני ולסמל עירוני .נוצר חיבור
נכון בין צרכים ברבדים שונים של החיים
העירוניים ,ואיזון בין השימושים השונים .ענפי
תעסוקה המכונים “יצירתיים” הזינו תחומי
צריכה ,תרבות ופנאי ,ותרמו באופן הדדי למרחב
העירוני (אלפסי .)2006 ,השדרה הפכה לסמל
ומוקד לפעילות תרבותית ,מעל ומעבר לציפיות
של מתכנניה .בין היתר הפכה השדרה ל”מוזיאון
פתוח” ,בית לאירועי תרבות מובילים ותערוכות.
הקיוסק הראשון בשדרות רוטשילד פינת רחוב
הרצל שנבנה ב ,1910-וקיוסקים נוספים שנזנחו
עם השנים ושוחזרו במסגרת שיפוץ השדרות
מהווים כיום מוקדי פעילות מרכזיים במרחב
העירוני .בירושלים לעומת זאת ,הקיוסקים
שנבנו בשדרות בשכונות הגנים ננטשו וטרם
חזרו לתפקד כאלמנט מסחרי עירוני .לאחרונה
נראה שינוי מגמה עם שיפוץ של קיוסק ראשון
בשדרות רמב”ן בשכונת רחביה והסבתו לבית
קפה שכונתי.

שדרות רוטשילד ,קיץ 2011
קיוסק ראשון בשדרות רוטשילד

אוכלוסייה
הנוף האנושי בתל אביב ,המאופיין בפלורליזם
ובפתיחות ,מנוגד לנוף האנושי הירושלמי,
המאופיין בצניעות ,מסורתיות ובנטייה
להסתגרות (אלפסי ופנסטר .)2005 ,בעוד
האווירה התל אביבית הינה מטרופולינית ,האופי
השכונתי והמגזרי של ירושלים תרם להסתפנות
בבית ובשכונה ,עד להימנעות ממעבר באזורים
בהם האוכלוסייה שונה ,אם בקוד הלבוש או
במאפיינים לאומיים ודתיים( .אלפסי)2006 ,
רחובות העיר הם מקום מפגש ,והשדרה
העירונית על מאפייניה הפיזיים מהווה חלל
ציבורי מרכזי ומדגישה את המפגש .אך בעוד
בתל אביב המפגש הוא קליל ,פשוט ומהנה,
בירושלים למפגש יש היבטים אחרים ,קשים
יותר .המפגש עם סוגי האוכלוסייה השונים בעיר,
גורמים לישראלי להתעמת עם שאלות כמו
חילוניותו ,יהדותו ,ולמעשה זהותו .בתל אביב,
“הזמן הקובע הוא ההווה ,היא מגשימה את
החלום הציוני של בניית מציאות שהיא כולה
ישראלית“ ,צברית” ,שמאפשרת קשר פשוט בין
אדם ל”מקום” שהוא שלו” ,ומהווה לעיתים
“מפלט” לרגע או לתמיד ,מהירושלמיות הטעונה.
(אלפסי ופנסטר )2005 ,השדרה התל אביבית
מספקת מקום מתאים להחצנה ,לביטוי אישי של
סגנון חיים ,סגנון לבוש ועוד.

שדרות ממילא -
התשובה הירושלמית?
רבים ביטאו את ההשוואה בין שתי הערים
בתחום צריכת התרבות העירונית .שלונסקי קבע
את ההבחנה בין “נוסח ירושלים” ל”נוסח תל
אביב” בתרבות בארץ ,כאשר הראשון מאופיין
בסטטיות ובפנים זועפות ,והשני מציג דינאמיות
ועליזות (קלרמן ,תשמ”ט) .הגדיל לעשות דן

מירון ,שביטא את יחסו למרחב הציבורי
בירושלים במילים“ :רצף דליל של עיירות...
המרכז העלוב והחנוק....כל מי שראה “סיטי” זו
הבין מייד ,שתושבי ירושלים כמעט שאינם
נזקקים אלא לאלה...לא לזירת בידור ואף לא
לזירת מפגש מסחרי וציבורי של ממש” (מירון,
 .)1987האמנם?
בעוד בתל אביב ישנה חפיפה בין אזור הבילויים
לאזור העסקים ,בירושלים מתחבר אזור הבילוי
לאזורי התיירות .פרויקט ממילא ,המשתרע
לאורך ציר שקצהו האחד בכיכר צה”ל והשני
בשער יפו ,שנפתח בשנת  ,2007תוכנן כציר
מסחרי ,המשלב שימושי מסחר ,מלונאות ומעט
מגורים ,ונקרא עם פתיחתו “שדרות אלרוב” ,ע”ש
יזם הפרויקט .לאחר סיום תהליך השחזור של
חזיתות הבניינים הוצבו עליהן כתובות הבתים,
עם השם “שדרות ממילא” .ציר ממילא הוא רחוב
הולכי רגל“ ,קניון פתוח” במתכונת המדרחוב
הירושלמי ,שההשראה לתכנונו נבעה מסמטאות
העיר העתיקה (מורן .)2010 ,השדרה מלאה
בעוברים ושבים ,תיירים ומקומיים מכל שכבות
האוכלוסייה ,המגיעים מכל רחבי העיר לשדרה
בכל ימות השבוע ובכל מזג אוויר .המקום
מתפקד מפתיחתו גם כ”מוזיאון פתוח” וכבמה
לאירועי תרבות רבים.
נראה שבירושלים ,לא שדרות בגין אלא שדרות
ממילא ,היוצרות רצף עירוני ומחברות מחדש את
מרכז העיר לעיר העתיקה ,הן המקבילות
בתפקודן העירוני לשדרות רוטשילד.

סוף דבר
תל אביב וירושלים הן ערים מנוגדות המפנות
עורף זו לזו .תל אביב מסתכלת מערבה ,אל
ארצות הים ,וירושלים פונה מזרחה ,אל “מרכז
העולם” והמקומות הקדושים ,ובהתאמה גם

שדרותיהן העיקריות פונות לכיוונים אילו.
ההליכה בשדרה היא אכן טקסית ,בתל אביב אל
חוף הים ,ובירושלים אל העיר העתיקה ,הליבה
ונקודת ההתייחסות המרכזית של העיר.
בתל אביב ,השדרה החליפה את הגינה הציבורית.
תופעה שהחלה ממצוקת השטחים הפתוחים
ברובע הוותיק של העיר ,אחוזת בית וסביבתה,
ויחד עם מעבר מרכז הכובד הכלכלי לאזור
ומעבר של אוכלוסיית צעירים המועסקים בו,
הביאה בסוף התהליך למיתוג השדרה כמושג תל
אביבי .השדרה מסמלת את תל אביב“ ,עיר ללא
הפסקה” ,עיר בתנועה ,כזו שהאוכלוסייה בה נעה
ומתחלפת ללא הרף .השדרה ,שרוב השימוש בה
הוא בתנועה ,משקפת את חוסר היכולת לעמוד
במקום ,והקיוסקים מהווים אך “תירוץ” לעצור
ולשבת .מבחינה זו הצליחה השדרה התל אביבית
גם על חשבון הכיכרות ,והפעילות המתרחשת
בה החליפה פעילות שבערים רבות בעולם
מתרחשת בהן .לאחרונה שימשה השדרה
אכסניה ,תרתי משמע ,גם למחאה החברתית,
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שדרות אלרוב ,ממילא ,ירושלים .מתוך האתרwww.allaboutjerusalem.com :

שדרות ממילא  -שילוט עירוני

שדרות בגין ,ירושלים

תופעה השמורה בד”כ לכיכרות עירוניות ,כמו
כיכר רבין ,כיכר ציון וכדומה.
לירושלים ,שהעיסוק בישותה השמימית
והסמלית היה תמיד בעוכריה של העיר הפיזית,
נדרש גם כן מרחב ציבורי איכותי ,נעים ,תרבותי.
אוכלוסיית ירושלים זקוקה למרחב כזה לא
פחות מזו התל אביבית .בתוך הניגודיות
וההקצנה ,המביאות ליצירת סטריאוטיפים,
קיומם של בני האדם תלוי באיזונים ,אותם מכנה
צבי צמרת “דרך האמצע”.
יש לקוות ,כי לאור הצלחתם של פרויקטים
שתרמו לאיכות המרחב הציבורי בעיר ,יקודמו
פרויקטים נוספים להפיכתם של רחובות קיימים
נוספים כדוגמת רחוב אגרון המוביל לעיר
העתיקה ,לשדרות במלוא מובן המילה.
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