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יום אחד קיבלנו בדואר חוזה משהב"ש1 לתכנון 
 -  812 שצ"פ  ביניהם  ג1,  ברמב"ש2  שצ"פים   10
שטח של 47 דונם שהוגדר כגן ארכיאולוגי בלב 
זה  אם  אותנו  שאל  לא  איש  חרדית.  שכונה 
מתאים לנו, מה דעתנו. פתאום. הגיע. היתה בכך 
ביליתי  ילדותי  בימי  יד הגורל, שכן  תחושה של 
ממש  האלה  בגבעות  קסם  של  רבות  שעות 
העשבים  ליטוף  בתוך  מהלך   ,)1 מס׳  )תמונה 
הגבוהים הריחניים, מלקט חרובים ותאנים. אולי 
שכמו  הפיסוליים  הסלע  מחשופי  בין  כאן,  ממש 
המסטיק  אלת  סבך  של  איים  בין  גשרים  יצרו 
אני  שהיום  הזה,  הדבר  בי  נבט  קוצנית  וסירה 
קורא לו "אדריכל נוף". ועם תכנון הגן בבית שמש, 
כבר שנים(  בי  )שמתבהרת  בי התובנה  התחדדה 
על תפקידה של אדריכלות הנוף באיפשור חווית 

המפגש עם הממשי3.

עם  סיור  ערכנו   2010 בחורף  העבודה  בראשית 
השימור  תחומי  את  להגדיר  כדי  הארכיאולוגים 
החלו,  כבר  לכבישים  החפירות  הפעולה.  ודרכי 
והגבעה שצוירה בתב"ע כגן המרכזי של השכונה, 
ענקית  יומולדת  כעוגת  מעליהם  התנשאה 
לבנים  חציבה  מצוקי  מוקפת   )2 מס׳  )תמונה 
בשונה  עבר.  מכל  ומעלה  מטרים  ארבעה  בגובה 
משאר הגבעות בסביבה, גבעה זו ניצלה מחישוף 
 )3 מס׳  )תמונה  ארכיאולוגיים  שרידים  בזכות 
טרשים  שטח  נותר  ובראשה  בה,  למצוא  שציפו 
יפהפה מכוסה פרחי בר, עצי פרי ושרידי חקלאות 
עתיקה - כבגבעות ילדותי. השטח שנשמר במצבו 
הטבעי הזמין לשמר ולהנגיש אותו כפי שהוא, כגן 
מן  בו  שיש  כמקום  ודמיון,  גילוי  משחקי  של 
ואינו  אדם,  לזה שאינו מעשה  לממשי:  החשיפה 

שיקוף של מעשה האדם. 
את  ההזדמנות,  את  הבנתי  ראשון  מפגש  באותו 
פעמים  לנו  שקורה  )כפי  פתרונן  ואת  הבעיות 
רבות במפגש ראשון, אלא שאז לקח עוד שמונה 

שנים להקים את הגן…(. 

הבעיות העיקריות היו הנגשה פיזית ותרבותיות. 
המכשול  עם  התמודדות  היתה  שבהן  הקלה 
יותר  נראתה  השניה  החציבה.  של  הטופוגרפי 
קשה ויותר מדאיגה: החשש הגדול שלי מראשית 
אם  במקום,  נעשה  מה  משנה  שלא  היה  התכנון, 
לא נצליח "למכור" את הגן הטבעי לקהילה אותה 
הטבע  את  כמתנה  להעריך  במקום  לשרת,  נועד 

תמונה מס׳ 1. רם איזנברג מדלג בין הסלעים בסביבת קיבוץ נתיב הל״ה, 1970.  צילום: חגי איזנברג

1 משרד הבינוי והשיכון

2 רמת בית שמש

3 הממשי - הוא האונטולוגי, ה”יש”, זה שקיים מעבר 

  להמשגותינו אודותיו.

תמונה מס׳ 2. מצוקי החציבה בדופן הגבעה, מאי 2014

גבעת האותיות במבוא השמש
אד׳ נוף רם איזנברג
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תמונה מס׳ 3. צילום מהגבעה, מאי 2014

תמונה מס׳ 7. סכימה תפעולית המחלקת את הגן לאיזורי אחזקה

4 רמת בית שמש תוכננה בשנות ה-80 כעיר ל”משפרי דיור” באמצע הדרך בין תל אביב לירושלים. חזון המתכננים היה של עיר לוויין כדוגמת מודיעין הפונה לכלל האוכלוסיה. העיר תוכננה 

  לרמת מינוע גבוהה )שתי מכוניות לכל משפחה( וצפיפות דיור ממוצעת. בפועל, עם התחרדותה של העיר, הסתבר שיש יותר מדי כבישים, ופחות מדי שטחים חומים להקמת מוסדות חינוך.
5 טיילת הר נוף - פרויקט שתכננו ביחד עם לורנס הלפרין, אך לצערי לא יצא לפועל.

כשטח  המקום  ייתפש  עבורם,  ששימרנו  הקסום 
קיפוח  קולות  וישמעו  השכונה,  בלב  מוזנח  בור 
מגיע?"  לא  לנו  למה  כלום,  כאן  עשו  לא  כ"למה 
שמש,  בבית  אחרים  במקומות  שנעשה  וכפי 
חודשים  תוך  חומים4,  שטחים  ממצוקת  כתוצאה 
ספורים יוקם על חורבות הגן תלמוד תורה או גן 

ילדים.

בתכנון  חרדית  אוכלוסיה  עם  בעבודה  מנסיוני 
ערכים  מספר  שיש  ידעתי  נוף5,  הר  טיילת 
נגישות,  אליהם:  להתייחס  שחובה  תרבותיים 

צניעות, ואי ביטול זמן:
נגישות - צריכה להיות לא סתם להורה עם עגלה, 
כל אחת  זו,  מול  זו  אלא לשתי משפחות הבאות 
זאטוט  נאחז  עבריה  שמשני  שלישיה  עגלת  עם 
נוח, שלא  4 מטר רוחב(, וכמובן שיפוע  )מינימום 

יעלה בשום אופן על 5%, ורצוי הרבה פחות.
לקהילה  הפרטים  שבין  החיבור  ביטוי   - צניעות 
שהם חיים בתוכה בכל עת. בזמנו, הדגישו הרבנים 
ג'יין  של  לתפישתה  בדומה   - בפני  נוף  בהר 
ג'ייקובס "עיניים לרחוב" - עד כמה חשוב לחשוף 
ולהימנע  הקהילה,  של  לעיניים  המרחב  את 
לא  התנהגות  להזמין  שעשויות  נסתרות  מפינות 
ראויה )כבריונות, או גילויי אינטימיות בין המינים(.
תורה  ללימוד  קשור  שאינו  מה   - זמן  ביטול  אי 
זמן.  כביטול  החרדית  בחברה  להיחשב  עשוי 
הם  "ארכיאולוגיה"  וגם  "טבע"  שגם  מאחר 
עולמות תוכן שאינם קשורים בלימוד תורה, הם 
מעוררים  אף  ולעתים   - החרדים  למרבית  זרים 
אנטגוניזם. טבע נתפש כ"שממה", מקום בר ולא 
בו.  ולשלוט  אותו  לעבד  האדם  שעל  מתורבת, 
החשוד  חילוני  דעת  תחום  היא  ארכיאולוגיה 
ולכן  קדושים(  קברים  )כבחפירת  קודש  בחילול 

מחייב השגחה רבנית. 

הגבעה  ראש  את  קבענו  ראשון  תכנוני  כעיקרון 
כשטח לשימור, מוקף בשביל שמותאם בקפדנות 
לטופוגרפיה. השביל פוגש את מחשופי הסלעים 
אין   - מקום  מכל  לשטח  כניסה  שתתאפשר  כך 
כולו  ההיקפי  השביל  לגבעה.  שער  או  גדר  שום 

הוא התוחם והשער שלה. 
)תמונה  אזורים  לשלושה  חולק  השמור  השטח 
הצפוני  הגבעה  שבראש  הטרשים  אזור   :)7 מס׳ 
הותר כשטח שמור טבעי. עקב שרידי החקלאות 
יועד  וכו'(  הרבים שבו )טרסות, שומרה, בור מים 
כבוסתן.  לשיקום  הדרומי  הרכס  שבקצה  השטח 
בין שתי גבעות אלה, במרכז הרכס על גב אוכף 
משבצות  את  כיסינו  ההתיישבות,  היתה  בו  קטן 
החפירות הארכיאולוגיות בכיסוי לדורות ומעליהן 

נשתלה מדשאה גדולה.. 

תמונה מס׳ 6. סכימת תכנית עקרונית תמונה מס׳ 5. תכנית עבודות עפר דיפרנציאלית
ירוק וכחול: חפירה, כתום ואדום: מילוי

תמונה מס׳ 4. חתך עקרוני
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תמונה מס׳ 8. מתקן משחקים לינארי

מדידה  קיבלנו!(  )וגם  ביקשנו  התכנון  לצורך 
השביל  את  תכננו  לפיה  מדויקת,  קרקעית 
יהיה  הפנימי  שהשול  כך  הסלעים  בין  ההיקפי 
פני הקרקע הקיימים. השול  לגובה  תמיד משיק 
לקט  מאבני  בנוי  קיר  ידי  על  הוגדר  החיצוני 
במנהל  זכינו  חקלאית.  טרסה  בצורת  מקומיות 
והבין  לקונספט  שהתחבר  אדמוני(  )שי  אתר 
שהדגש הוא לא על עבודה בדיוק לפי התוכנית, 
התוכנית  והתאמת  העקרונות  הבנת  על  אלא 
עם  קשה  לו  היה  בהתחלה  בשטח.  לתנאים 
לא  אשר  מיאטה,  פלאחים  רובם  הפועלים, 
"קירות  האמינו שאנחנו באמת מתכוונים לבנות 
הקירות  תוואי  את  מסמנים  היו  הם  עקומים". 
שיצאו  כך  הדפנות  את  ומיישרים  בחוטים 
מקבילים זה לזה. נאלצתי לפרק להם את הקירות 
את  מניחים  איך  להם  ולהראות  פעמים  כמה 
האבנים, עד שהבינו שזה יותר פרשנות חופשית 
בשטח, ואז הם אמרו לי: "אה, אתה רוצה קירות 

של פלאחים". 

מס׳ )תמונות  לרחוב  המבט  את  לפתוח  מנת  על 
שבין  בתווך  הגבעה  קימורי  את  שיחזרנו   ,)5  ,4
הטיילת ההיקפית לבין השכונה, ליצירת מדרונות 
רוכזה  האינטנסיבית  הפעילות  כל  יותר.  מתונים 
בתווך זה כגן משחקים לינארי לאורך ציר מקביל 
שיפוע  יצירת  איפשר  זה  פתרון  הגבעה.  לרכס 
מתון מאוד לאורכו, המשלב משני עבריו טרסות 
במקום  לרכז  השתדלנו  המשחקים.  משטחי  עם 
דבר  מכל  הרבה  ושיהיה  מתקנים,  הרבה  אחד 
הרבה  נדנדות,  הרבה  מגלשות,  הרבה  שיש: 

קרוסלות...
עם פתיחת הגן בפסח 2018 ביקרתי במקום עם 

גיסתי. היא התבוננה על מאות הילדים ששיחקו 
על המתקנים )תמונה מס׳ 8(, ואמרה לי בפליאה 
"תראה מה זה, אנחנו כבר שעה פה, ואף ילד לא 
התור  על  רב  או  דוחף  ולא  מרביץ  לא  בוכה, 
שלו…" זה וודאי מעיד על תרבות של התחשבות 
החרדית  בקהילה  משהו  יש  הדדית.  ואחריות 
שאנשים מתחשבים אחד בשני, הילדים הגדולים 
זה  בצד,  יושבים  והמבוגרים  לקטנים,  דואגים 
מאוד יפה לראות. ואולי, זה גם קשור לכך שיש 

מקום לכולם ושיש הרבה מכל דבר.
 

פיסול המדרונות נעשה תוך שמירה על עצי הבר 
וזית(,  חרוב  אלון,  )ליבנה,  שבשטח  הבוגרים 
המשטחים.  צורניות  את  שהתווה  באופן 
מקומית  לקט  באבן  עבודה  הזמינה  החומריות 
הפרטים  מרבית  הסלע.  כמחשופי  אפור  ובבטון 
אלה:  חומרים  של  שילובים  על  מבוססים  בגן 
אבני  בנויות  כטריבונות  הוסדרו  הגובה  הפרשי 
שימוש  תוך  הבטון,  ביציקות  משולבות  לקט 
פני  על  הבטון  נזילות  למניעת  בוץ  ברולקות 
האבן. התוצאה היא מעין שילוב של קיר בבנייה 

יבשה ויציקה מודרנית )תמונה מס׳ 9(.
המופרים  האקסטנסיביים  האזורים  שיקום 
של  פלאגים  תערובות  שתילת  ידי  על  נעשה 
עשבי בר מקומיים כמלעניאל, מיני מרווה ועוד. 
אבל  צבעונית,  כערבוביה  נראה  זה  בתחילה 
ועם  רודראלית,  צמחיה  של  התפשטות  נמנעה 
צמחיית  של  הקליימקס  ומראה  יתאזן  זה  הזמן 
הבר יחזור כבעבר. עבדנו גם עם השתלן עמית 
פומפן, שהוסיף לבוסתן הקיים ייחורים וזריעים 
תאנים  רימונים,  שקדים,  מסורתיות:  בשיטות 
וזיתים. עם הזמן יעלו אלה וימלאו את הבוסתן. 

ביקרתי שם בסוף הקיץ, והתרשמתי שהשקדים 
זה ענף עם עלים  ונקלטו. עכשיו  נבטו  הקטנים 

קטנטנים, אבל בחורף הם יעלו ויתפתחו. 
לאחר שהרמנו לעצים את הנוף, נוצר מראה של גן 

ותיק, המשולב היטב בסביבתו. 

את  להמחיש  כיצד  הקשה:  השאלה  עם  נותרנו 
להזמין  איך  זה?  לציבור  הטבעי  הגן  של  ערכו 

חיבור שיגרום לתושבים לרצות לשמור עליו?
והסברה של  הצענו למשהב"ש להשקיע במיתוג 
הערכים בגן, ותודות לאדריכליות הנוף רייזי דגני 
למיתוג  ותקציב  גיבוי  קיבלנו  לוינגר,  וגילת 
והנגשת ערכי הגן לציבור החרדי. הרעיון הראשוני 
שהצעתי היה משחק המבוסס על אותיות הא-ב 

מוטבעות בריצוף לאורך הטיילת ההיקפית. 
בשלב זה צרפנו לצוות את אבי אשריאל, אדריכל 
הכישרון,  עם  חרדי,  בבית  שגדל  צעיר  נוף 
הרגישות והידע להתאים את המסר למטרה. אבי 
את  תעניין  לא  כ"פשט"  תכנים  שהנגשת  הבין 
גילוי  של  היא  החרדית  הלימוד  תרבות  הציבור. 
בתוך  נסתרות  ומשמעויות  סודות  ופיענוח 
וספרות  התלמוד  המשנה,  של  המרובד  הטקסט 
חכמים. לכן אבי הציע במקום להנגיש את המידע 
על התכנים במקום כ"פשט", לחבר אותו ל"רמז, 
והעולם,  הטקסט  שבין  שביחסים  וסוד"  דרש, 
להתייחס אל הגן כולו כאל כתב חידה שידבר אל 

הציבור החרדי, ואל הילדים בפרט.

שונות:  צופן  בשפות  לכתב  תורגמו  האותיות 
גימטרייה וכתב עברי עתיק. לאורך שביל הגבעה 
מס׳  )תמונה  בגימטרייה  ומילים  אותיות  הטבענו 
בשטח  המצוי  כלשהו  לאלמנט  המתייחסות   ,)10

תמונה מס׳ 9. קיר הכניסה הדרומית.
צילום: יונתן חבצלת
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איורים וצילומים באדיבות רם איזנברג
בעל משרד "רם איזנברג עיצוב סביבה" מאז 2002 , וחבר סגל המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מאז 2016.

מזמין העבודה – משרד הבינוי והשיכון | אדריכל נוף אחראי - יונתן חבצלת | תחקיר ועיצוב תוכן - אבי אשריאל | שתלנות בוסתן - עמית פומפן
מפרט אחזקה - ד"ר רקפת הדר גבאי | קבלן מבצע ש.ש. רובבשי; מנהל אתר - שי אדמוני | בנאי אמן - באסם רומי

ניהול פרוייקט - אשר אולניק חברה להנדסה; מפקח – סולי דותן.

אלמנט  או  צמח  של  שם  כגון  לשביל,  הסמוך 
חקלאי )למשל א' זה אלון, ב' - ברוש, ג' - גפן וגת 
מצביע  אשר  חץ  סומן  כזו  מילה  כל  ליד  וכיוב'(. 
בשטח  לחקור.  ומזמין  שבשטח,  האלמנט  לעבר 
"אבני   22 פיזרנו  עצמה,  הגבעה  של  הטרשים 
כל  שעל  מבטון,  יצוקים  אלמנטים   - אותיות" 
מופעים:  בשלושה  עברית  אות  מוטבעת  אחד 
פרנק-רהיל, רש"י, ועברית עתיקה. כל "אבן אות" 
המרחב  לבין  הממשי  בעולם  מקום  בין  מחברת 
הספרותי של התרבות העברית )ט' - טבריה, ס' - 
וכו'(. על האבן מוטבע שם  - פומבדיתא  סיני, פ' 
אליו  והמרחק  הכיוון  והתווית  המקום, 
ארבעת  אמות.  או  פרסאות,  בקילומטרים, 
הגבעה  בראש  מוקמו  נ',  צ',  ק',  י',  האותיות 
צפונה  קדמה,  ימה,  המצביעה  רוחות  כשושנת 

ונגבה )תמונה מס׳ 12(. 
לכך הצטרף מערך שילוט המסביר איך להשתמש 
נותן  המטמון",  את  "חפש  כמשחק  באבנים 

הפירות  לקטיף  ועונתיות  הלכתיות  הנחיות 
מעצי הפרי, ומציע הדרכות שונות ברוח משחקית. 
סתרים,  ככתב  בעצמו  נכתב  מהשלטים  חלק 

בגימטרייה, בכתב רש"י ובעברית עתיקה. 

בתכנון הגן ברמת בית שמש התחדד לי תפקידה 
אולי  המאפשר,  כמקצוע  הנוף  אדריכלות  של 
יותר מכל מקצוע אחר, חוויית מפגש עם הממשי 

בקונטקסט היומיומי. 
החצים  וכל  הגבעה,  את  שמקיף  השביל 
תשומת  את  ושוב  שוב  מפנים  עליה,  שמצביעים 
הלב לגלות חדש במחשופי הטרשים על כל עולם 
החי, הדומם והצומח שבהם, ומזמינים למצוא את 
של  זה"  ה"אודות  תפישת  בין  המתאים  האיזון 

הסמנים, וחווית ה"בתוך זה" של הגוף בטבע.
אי  שיקרה.  למפגש  איפשור  כולו  הוא  הפרויקט 
חובה  אבל  לקרות,  הזה  למפגש  לגרום  אפשר 

עלינו לאפשר אותו. 

בפסח תשע"ח, כשהגן נפתח, הגיעו אליו מאות, 
מבני  אוטובוסים  כולל  מבקרים,  אלפי  לא  אם 

ברק, ביתר עילית וירושלים.
כ"פארק  בעירייה  הוכתר  הגן  של  הרשמי  שמו 
מבוא השמש", אבל התושבים בשכונה קוראים לו 
האותיות",  "גבעת  אחרים:  שמות  בשלושה 
"הפארק האקולוגי", ו"מבוא הזבל". השם האחרון 
העצומה  האשפה  לכמות  בתגובה  הוא 
שנבע,  דבר  פתיחתו.  עם  במקום  שהצטברה 
על  למשהב"ש  העירייה  בין  ממחלוקת  בעיקר 
מהתנהגות  כתוצאה  וגם  לניקיון,  האחריות 
האשפה.  את  איתו  לקחת  רגיל  שאינו  הציבור, 
"הפארק האקולוגי" מעיד בעיני על החדירה של 
בכך  ההכרה  ואל  החרדית,  לתרבות  זה  מושג 
"גבעת  ולבסוף  הטבע.  לעולם  ערך  שיש 
לכך  ביותר  הטובה  העדות  אולי  היא  האותיות" 
כנושאי  נתפשים  האותיות  וגם  הגבעה  שגם 

המשמעות העמוקה של המקום. 

תמונה מס׳ 12. נגבה, צפונה, ימה וקדמה, עם האות ש' ברקע

תמונה מס׳ 11. שילוט כתב רש״יתמונה מס׳ 10. ילדים קוראים גימטריה על השביל. צילום: איתי טל


