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המאה  של  ה-20  בשנות  מסענו  של  ראשיתו 
הקודמת עם היווסדה של רמת גן. זהו סיפור על 
צמיחה, דעיכה והתחדשות, סיפור גן היסטורי בן 
למעלה מ-97 שנים, סיפור לידתו של גן אברהם. 

לשטחים  רבות  מדוגמאות  אחת  הינו  אברהם  גן 
נופיות,  היסטוריות  איכויות  בעלי  פתוחים 
ששימורם לצד התחדשותם מהווים אתגר חשוב 

בהוויית התכנון הישראלית. 
גן תוכנית  בעשור האחרון, מקדמת עיריית רמת 
רג/340/ג/77/90( לשימור מבנים  )תוכנית  מתאר 
ו-126  מבנים   309 מגדירה  התוכנית  ואתרים. 
ביניהם  שימור,  בסקר  המופיעים  וגנים  אתרים 
וגינות פרטיות.  גנים ציבוריים, שדרות, סמטאות 
2014 לא ניתן לבצע פיתוח באתרים אלו,  משנת 
מקומית  שימור  בוועדת  שנידונו  לאחר  רק  אלא 
הקובעת הנחיות ומעקב אחר תכנונם. תוכנית זו 
של  תכנונם  להסדרת  ארצי,  לתהליך  מצטרפת 

נופי תרבות היסטוריים במרקם העירוני. 
גן  אברהם,  גן   - גן  ברמת  הפסגה  גני  שלושת 
האתרים  ברשימת  נכללים   - שאול  וגן  הבנים 
גן  ושימור  התחדשות  תכנון  זאת,  עם  לשימור. 
ונעשו  המתאר  תוכנית  להכנת  קדמו  אברהם, 
בשנים 2008-2012. כאדריכלית נוף במשרד שריג 
תכנון  את  שונים  באופנים  ליוויתי  וקסמן, 
אותם  הפסגה,  גני  שלושת  ושימור  התחדשות 
מתכנן המשרד, והייתי עדה לשינויים ולהתגבשות 
הטמעתי  אותן  וההתחדשות  השימור  גישות 

בתוכניות הגנים. 

תוכנית האב 1921 
גן אברהם נהגה ב-1921 כגן בוטני בתוכנית האב 
קאופמן.  ריכרד  האדריכל  שהכין  גנים"  ל"עיר 
קאופמן שעסק בתכנון ישובים רבים בארץ, מיזג 
מודל  האחת,  מרכזיות.  עיר  תכנון  גישות  שתי 
 Ebenezer Howard ידי  על  גנים" שנהגה  "עיר 
עירוני  ישוב  בין  לשילוב  אידאי  כמודל  ויושם 
התכנון  התאמת  והשנייה,  שיתופי,  כפרי  ליישוב 
גישה  הטבעי,  הנוף  ולתוואי  המקום  לתנאי 
פטריק  ידי  על  בעיקר  בארץ  ויושמה  שקודמה 
שהגדירה  העיר  בתוכנית  ניכר  זה  מיזוג  גדס. 
שלד שטחים פתוחים רציף ומקושר בין העמקים 
לפסגות  ומסחר(  מגורים  שדרות,  מוקמו  )בהם 
שיועדו להוות את גני העיר. סמוך לגנים, מוקמו 

מבני ציבור וחינוך מרכזיים. 

שדרות הגיבורים גן אברהם – גלויה משנות החמישים. 
palphot.com באדיבות פלפוט. צלם: יהודה דורפצאון

שדרות הגיבורים לאחר שיקום והתחדשות 2014.
צילום: יעל סופר

תוכנית עיר גנים של ריכארד קאופמן. סימון שלושה גני הפסגה: גן אברהם )9 - גן בוטני(, גן שאול וגן יהודה. ארכיון 
ציוני מרכזי.

גן אברהם – שימור והתחדשות
גן היסטורי ברמת גן

אדר' נוף יעל סופר
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מתקן משחקים בגן אברהם 1954. ידיעות רמת גן, מודל גן אברהם,א.א.א.י – עיתון אגודת האינג'נרים והאדריכלים בארץ ישראל, כרך ג. אוגוסט, 1942
גיליון 33. באדיבות בית קריניצי ברמת גן

תוכנית כוללת לשיקום והתחדשות הצד המערבי והמזרחי של גן אברהם, 2010. באדיבות משרד שריג ווקסמן
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שיתוף פעולה בין אדריכל נוף, 
ארכיטקט וראש עיר

מאחורי  המסתתר  הסיפור  את  מכירים  מעטים 
 .1936 בשנת  אברהם  גן  של  המפורט  התכנון 
ראיה  המשלב  הדרך,  פורץ  שהתכנון  מתברר 
ידי  על  במשותף  נעשה  ונופית,  אורבנית 
משה  הנוף  ואדריכל  מגידו  רפאל  הארכיטקט 
)כחבר  בהתנדבות  בתכנון  עסק  מגידו  כבשני. 
ב-1937  ורק  העיר(  של  והבנייה  התכנון  בוועדת 
מונה למהנדס העיר רמת גן ואילו כבשני שרכש 
מונה  ובאנגליה,  ישראל  במקווה  השכלתו  את 
ב-1933 על ידי ראש העיר אברהם קריניצי למנהל 

הגנים של העיר. 
המיתולוגי  העיר  ראש  של  הארוכה  כהונתו 
הגנים  והצבת   )1926-1969( קריניצי  אברהם 
ארוך  רצף  יצרו  בעיר,  העדיפויות  סדר  בראש 
מערך  את  בפועל  ולבצע  לממש  שסייע  טווח 
לתוכנית  בהתאם  גן  ברמת  הפתוחים  השטחים 
האב. על אהבתו והשקעתו בגנים גמלו לו חברי 
הולדתו  ביום  כשהחליטו  גניים  הרמת  המועצה 
הניצחון"  "גן  של  הראשון  שמו  את  להסב  ה-60 

ל"גן אברהם". 
בין  פעולה  שיתוף  את  משקף  הגן,  תכנון 

שולבו  בגן  הנוף.  אדריכל  לבין  הארכיטקט 
ושטחים  טבעי  באופי  אקסטנסיביים  שטחים 
אינטנסיביים באופי עירוני: נטיעות יער, שבילים 
מגרש  לנוף,  ותצפית  מנוחה  פינות  מתפתלים, 
נוי  בריכות  חוץ,  תיאטרון  שחיה,  בריכת  טניס, 
ניתן  בו  רחוב  חוצה  מרכזו  את  משחק.  ומתקני 
הפרושים  בנופים  ולצפות  לנסוע  או  ללכת  היה 
עד לים התיכון ולהרי יהודה והשומרון. הקונספט 
הרומנטי  האנגלי  הסגנון  בין  שילב  העיצובי 
על  תוך הקפדה  לאלמנטים מסורתיים מקומיים 

קשרים פיזיים וויזואליים עם העיר המתפתחת. 

משה כבשני
נראה שכל מגע של שימור והתחדשות ברמת גן 
של  הייחודית  דמותו  עם  והיכרות  לימוד  דורש 
תכנון  לכל  הנכון  כלל  כמתכנן,  כבשני  משה 
הגננות"  "אמנות  במאמרו  היסטורי.  בגן  מחודש 
)כ.א. 1946( ביטא את עיקרי גישתו: "שני יסודות 
צל  גושי  גנינו:  תכנון  מושתת  שעליהם  עיקריים 
את  מפחית  השמש,  קרני  מפני  מגן  הצל  ומים. 
גושי הבניינים, ממזג את האקלים  צפיפותם של 
ומגביר את כמות המשקעים. השבילים והדרכים 
מפלי  בצורת  המים,  ושיחים...  עצים  בין  מותווים 

שבילים נגישים בגמר בטון כורכרי בגן אברהם, 2013. צילום: יעל סופר

הקישוט  הם   – ואגמים  בריכות  מזרקות,   , מים 
הנאה ביותר לגן. הם מכניסים בו חיים ומשמחים 

את לב". 
התכנון  לתפיסת  כבשני  התייחס   1959 בשנת 
שהנחתה אותו: "בגן אברהם, נעזרתי בטופוגרפיה 
וניצלתי את השיפועים הגדולים וקיפולי הקרקע 
המרובים להתוויית רשת שבילים ענפה. המטייל 
משוכנע שלפניו גן ללא סוף על אף ששטחו אינו 

יותר מ-29 דונמים בשני מידרוניו". 

עקרונות תכנון שימור והתחדשות 
הגן

נבנה  במרכזו  הגן,  שטח  הצטמצם  השנים  עם 
שריג  משרד  הידרדרה.  הגן  ותחזוקת  מקווה, 
לגן,  כוללת  תוכנית   2010 בשנת  ערך  ווקסמן 
שממנה בוצע רק חלקו המערבי. קונספט התכנון 
תוך  המקורית  התוכנית  את  ולחדש  לשמר  היה 
הנגשת הגן והדגשת מאפייני עבודתו של כבשני. 

שבילים
אתגר  היוותה  עכשווי  תקן  לפי  הגן  הנגשת 
הממוצע  כשהשיפוע  הגן,  בתכנון  מרכזי 
לציין  מעניין  ל-20%.   15% בין  נע  בשבילים 

שימור ציר מבט מרכזי מכיוון שדרות אלימלך לרחוב 
שרת שדרות הגיבורים 2015. צילום: יעל סופר

אלמנט נביעה מחודש מאבן גרניט. גן אברהם 2013. צילום: יעל סופר רחבה ואלמנט מים לפני שיקום. גן אברהם 2009.
צילום: יעל סופר
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נוף"  ווקסמן אדריכלות  ובעלת תואר שני בניהול מערכות חינוך, עמיתה לשעבר במשרד "שריג  נוף, בוגרת תואר מוסמך בטכניון  יעל סופר, אדריכלית 
ומרצה בטכניון.

שבחקירת המודל והתוכניות המקוריות התגלה 
שנעלמו  יחסית  מתונים  שבילים  הכיל  שהגן 

וחידושם סייע להנגשת הגן. 
בשנות  מהודק.  מכורכר  היו  השבילים  במקור, 
פראית.  שכבות  באבן  חלקם  רוצפו  החמישים 
השביל  אתרים,  לשימור  המועצה  עם  בתאום 
בשבילים  כורכרי,  בטון  ניצוק  הנגיש  המרכזי 
והרחבות  המהודק,  הכורכר  פרט  שוחזר  אחדים 

רוצפו באבן שכבות. 
גם  המקורית,  הגן  לפרוגרמת  נצמדה  התוכנית 
בגן  כיום  מהנהוג  שונה  היותה  במחיר  אם 
ציבורי. כך שוקמו ושוחזרו צירי מבט לנוף, אמת 

מקוריים  אבן  ספסלי  והנביעה,  המפלים  המים, 
נגישות,  תקן  בעלי  ספסלים  נוספו  שאליהם 
מגרש הספורט בתוספת מתקני כושר ופרגולה 
ייחודית. יש לציין שחידוש חלקו המזרחי של הגן 
תיאטרון,  משחק,  אזורי  כגון  שימושים  ישלים 

בריכות נוי ועוד. 
הקיים,  הצומח  על  הסתמכנו  הצמחיה  בתכנון 
היסטוריים  וצילומים  כבשני  של  מאמרים 
שקמה,  חרוב,  אלון,  זית,  אורן,  עצי  שתיעדו 
החורש,  כליל  ישראלית,  ארץ  אלה  אחירותם, 

לוטם, אלת מסטיק, וסוקולנטיים.
הוליד  הקונסטרוקטור,  עם  פורה  פעולה  שיתוף 

בסגנון  מכורכר  מקוריים  קירות  חזית  שבו  פרט 
נטורליסטי שנבנו בבניית דבש, נשארו בשלמותם 
בטון  יציקת  מאחוריהם,  זהירה  חפירה  ידי  על 

וכיסוי קרקע מחודש.
מעט  לא  במהלכן  ספגו  הגן  התחדשות  עבודות 
ביקורת. חוסר היכולת באותו זמן לחייב ולאכוף 
שנדרשו,  כפי  בלבד  מתאימים  בכלים  עבודה 
הודות  ורק  כבדים  בכלים  לעבודות  הובילה 
השטח  חזר  התוכנית,  לפי  מוקפדת  לעבודה 

לקדמותו.
פתוחים  ושטחים  גנים  כמו  אברהם  גן  לסיכום, 
בארץ מהווה שטח ייחודי. מלבד היותו ריאה ואי 
ירוק במרחב האורבני המצטופף, הוא נושא עימו 
כמבקרים  לנו  המאפשרים  הזמן  ביטויי  את 

וכמתכננים, חוויה ייחודית שורשית ומרגשת.

רשימת מקורות 
כנופי  גן   - ברמת  הפסגות  גני   ,2014 צ.  מרואני. 

תרבות, אונ' בר אילן 
שק, נ. קציר,ט. 2015, גן שאול ברמת גן תיעוד גן 

היסטורי, עירית רמת גן
כבשני, מ' 1946. אמנות הגננות. בתוך י' זיו-אב, י' 

חורגין וש' שמואל, )עורכים(, רמת גן תרפ"ו 
ידיעות רמת- גן, גיליון 97 , תשרי תש"כ 1959 , עמ 
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מגרש ספורט בגן אברהם 2013. צילום: יעל סופר

הפרגולה בגן אברהם לאחר השיקום. 2013. צילום: יעל סופר

הפרגולה בגן אברהם, 1959, ידיעות רמת גן גיליון 89. 
באדיבות בית קריניצי רמת גן.

שרידי הפרגולה בשנת 2009 לפני השיקום


