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״טיילת עירונית, הפצצת זרעים 
ופעולות אחרות: אסטרטגיה 
לעיצוב חזית הים של בת ים״

וממשיכה  התעצבה  ים  בת  בעיר  הים  חזית 
כלכליים,  פוליטיים,  "כוחות"  ידי  על  להתעצב 
מתווים  אלו  כוחות  וטבעיים.  תיירותיים  יזמיים, 
כמהלך  החוף.  קו  לפיתוח  הפרוגרמה  את 
תב"עי  תכנון  מקדמת  ים  בת  עיריית  אסטרטגי, 
נקודתי  תכנון  ובמקביל  הים  חזית  מרחב  לכל 
על  מהותית  השפעה  בעלי  מקומות  במספר 

המרחב כולו.
אך  המרחב,  את  מעצבים  אמנם  הללו  ה"כוחות" 
מעומעם  רקע  רק  מהווים  הם  התושב  בעיני 
למעשה היומיומי, הפשוט - החרות לפרוש מגבת 
על החול הרך, לנשום את אוויר הים הנקי בטרם 
הים  במי  ולשכשך  העיר  ברחובות  מרחף  הוא 

התיכון.
מספר  ומיישמים  מציעים  אנו  זה  מרחב  בתוך 
שינוי  מחוללות  התערבויות   - תכנוניות  פעולות 
ברמת  באופיין,  שונות  הפעולות  במרחב. 
שלהן,  הביצוע  בטווח  שלהן,  האינטנסיביות 

בעלויות הביצוע ואף באופי העיצוב המתקבל.
דונם,  כ-8000  פני  על  משתרעת  ים  בת  העיר 
ידיים,  רחב  פתוח  שטח  של  דונם  כ-800  מתוכם 
תושבים   160,000 בה  חיים  הקברות.  בית  שהוא 
העיר  זוהי  לדונם.  תושבים   2000 של  בצפיפות 
הצפוף  דן  בגוש  ברק,  בני  אחרי  ביותר  הצפופה 
לים  העיר  חזית  שבין  הפתוח  המרחב  ממילא. 
מהווה למעשה את השטח הפתוח הגדול, הרציף 
כ-3.5  הים  חזית  )אורך  בעיר  ביותר  והאיכותי 
של המרכזי  הפארק  זהו  רבים,  במובנים  ק"מ(. 

בת ים.

חזית הים הינה מרחב שלם. זהו מרחב שבין הים 
הנפרש  גוריון  בן  רחוב  של  המסחרית  לחזית 
המים  בקו  מאופיין  הים  חוף  לדרום.  מצפון 
בחול  ללילה,  ומיום  לעונה  מעונה  המשתנה 
רוב  מציל.  וסוכות  צל  בסככות  בצדפים,  הנקי, 
האלמנטים בו נתונים למרותו של הים. ירצה, הם 
ויישאבו אליו כפי שקרה  יימחו  ישרדו, לא ירצה 
בחורף 2011, אז נהרסו חלקים נרחבים מרצועת 

חוף הים בבת ים.
יציבה  פלטפורמה  זו  זאת,  לעומת  העיר'  'חוף 
לחוף,  ירידות  ובה  יחסי(  הכל  הים  שליד  )כמובן 
רחוב עירוני, חנויות, מסעדות, שירותים, מלתחות, 

תאורה, ריהוט ומדרכות.
המבט  לים,  מהעיר  למרחב,  מרחב  בין  במעבר 
הרחוב  רעש  מתחזק,  המלח  ריח  מצטמצם, 
ריבוי הפרטים מתחלף  מתחלף ברשרוש הגלים, 
טריטוריה  לסמן  האפשרות  ויזואלי,  בשקט 
אישית גדלה, האנונימיות גדלה והקפדנות קטנה. 

נטל היומיום מתחלף בקלילות ובשחרור.
הפיזי  התפר  קו  על  בדיוק  נבנית  ים  בת  טיילת 
של  סוג  בה  ראינו  אנחנו  הזה.  והפסיכולוגי 
הפסיכולוג  שהגדירו  כפי  מעבר"  "אובייקט 

דונלד ויניקוט:
כרוך  מאמו,  התינוק  של  ההפרדות  "תהליך 
שאיננו  ומבין  שחש  התינוק,  מצד  גדול  בתסכול 
חלק אינטגראלי מאמו, כפי שהוא דמיין בתחילת 
ועל  התסכול  על  עצמו  את  לפצות  כדי  דרכו. 
והפיכתו  מאמו  ניתוקו  עקב  חש  שהוא  החרדה, 
לישות נפרדת, הוא מאמץ חפץ כלשהו שמסמל 

ועליו  אמו  של  המרגיעה  הנוכחות  את  בעיניו 
אמו"  כלפי  לו  שיש  הרגשות  את  משליך  הוא 
וגם הים טומנים בחובם  ויקיפדיה(. העיר  )מתוך 
המקום  היא  הטיילת   - הנאות  וגם  סכנות 

המאפשר ומקל את המעבר בין מרחב למרחב.
המחבר  המטרופוליני  ברצף  נדבך  היא  הטיילת 
את הרצליה עם ראשון לציון מצפון לדרום דרך 
תל אביב יפו ובת ים. על פי תוכנית האב המוצעת 
עיקריים  חלקים  שלושה  בנויה  היא  ידינו,  על 

במפלסים שונים הפרושים מצפון לדרום.
טיילת העיר - הטיילת הנמצאת ברחוב בן גוריון 

במפלס ראש המצוק. כ-15 מ' מעל פני הים
הכניסות  בין  הקושרת  הטיילת   - החול  טיילת 
למרגלות  החול  שבמפלס  והמסחר  לחופים 

המצוק. כ-2.5 מ' מעל פני הים.

פרופ"ח יעל מוריה, אדר' נוף אמיר לוטן

הירידה לחוף הנפרד - לפני החידוש, צילום: אמיר לוטן
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טיילת המלונות - טיילת הנמצאת בחלקו הדרומי 
המערביות  החזיתות  את  וקושרת  הים  חוף  של 

של המלונות. כ-4 מ' מעל פני הים.
הים,  מרחב  כל  על  המתבוננת  אב  תוכנית  מתוך 
ראשון  מרכזי  כמהלך  להשקיע  העירייה  בחרה 

בטיילת הדרומית, במזח בת ים ובחוף הסלע.
החול.  מטיילת  חלק  מהווה  הדרומית  הטיילת 
ואיזור המלונות  גוריון  בן  רחוב  קושרת את  היא 
עם ראשון לציון וקושרת בין ארבעה חופים: חוף 
הריביירה, החוף הנפרד, חוף הדקלים וחוף טאיו 
הפנים  עם  שהתפתחו  ומסעדות  קפה  בתי  ובין 

לים.
הטיילת בנויה מבטון לשימוש אופניים ומדק עץ 
כמו  איטיות  לתנועות  משטח  המהווה  איפאה 

סכמת השתילה בוצעה בקווים פתלתלים מראש 
למשנהו  אחד  קווי  מקבץ  בין  למטה.  המדרון 
זה  באופן  חול.  של  'מסדרונות'  שימרנו 
לא  באופן  מתרחצים  של  ירידה  מתאפשרת 
הרך,  החול  גבי  על  החוף  אל  מהחניון  פורמלי 
רמפות  או  במדרגות  לירידה  כאלטרנטיבה 

מוסדרות הקיימות גם הן לאורך הטיילת.
תת-קרקעיים(  ניקוז  )צינורות  מובלים  שלושה 
הדרומי  לים.  העיר  רחובות  את  מנקזים  ראשיים 
הדרומית.  החול  לטיילת  מזרחית  יוצא  מביניהם 
קשה  בקיץ  כגשר.  מעוצבת  הטיילת  זה  במקטע 
נשארת  הטיילת  הטופוגרפיה,  בשינויי  להבחין 
שינוי  בכל  יבחין  לא  בה  וההולך  החול  במפלס 
הראשון,  הגשם  עם  רגליו.  תחת  לקרות  שעתיד 
המים היוצאים מהמובל גורפים את החול וזורמים 

אל הים תחת הטיילת המתפקדת כגשר.

מזח בת ים
מובל נוסף נמצא צפונית לנקודה זו והוא מגיע עד 
דייגי  את  המובל  שימש  השנים  במשך  הים.  למי 
בנרטיב  חשוב  מקום  תפס  הוא  ים,  בת  העיר 

המקומי וכונה המזח.
עם השנים המובל התיישן והפך מסוכן לציבור. 
אותו  להפוך  הזדמנות  יצר  בהתחדשות  הצורך 
גם  נוחה,  דיג  נקודת  גם   - תכליתי  רב  למקום 
ענקית  רמפה  וגם  הים  מעל  מרחפת  מרפסת 
המאפשרת גישה לנכים לחוף שעד כה לא היה 
מונגש. המהלך המרכזי תוכנן בגובה של 50 ס"מ 
הים  קו  זה  ובאופן  המערבית  למרפסת  מעל 

נצפה לכל אורך ההליכה מערבה.

למעלה: פרגולת שהופכות לסוכות בחורשת הים
למטה: פצצת זרעים

משמאל: המזח המתוכנן

כניסות  בין  קושרת  הטיילת  וטיול.  ג'וגינג  ריצה, 
כזיז  נבנתה  הטיילת  המערבית,  בדופן  לחופים. 
היא  זה  באופן  החול.  מעל  ס"מ  כ-50  המרחף 
המאפשר  ארוך,  אחד  ספסל  מהווה  למעשה 
בכניסות  בחול.  והרגלים  לים  הפנים  עם  ישיבה 
פותחו  לים  הירידות  עם  ובהתחברויות  לטיילת 

מפרקים המשמשים לאתנחתות.
בחוף הנפרד תוכננו שני מבנים לאחסנה, שירותי 
חוף והסעדה. המבנים ממוקמים על פלטפורמה 
ומהוות  לים  המשקיפות  וטריבונות  במה  של 
מקום התקהלות באירועים ובעת התשליך סמוך 

לראש השנה.
מינים  נשתלו  לטיילת  ממערב  החול  במדרונות 
בים.  ראשון  בקו  העמידים  בר  צמחי  של  שונים 
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חורשת הים
זהו מרחב גדול )כ-60 דונם( המצוי בדרום העיר, 
והים  לציון  ראשון  עם  המוניציפלי  לגבול  סמוך 
לאורך  שימש  אשר  מופר  איזור  זהו  ממערב. 
ובחלקו  פירטית  בניין  פסולת  כאתר  השנים 
מתוכננים מלונות בתב"ע המאושרת. בתא שטח 
פעולה  העירייה  ידי  ועל  ידינו  על  נעשתה  זה 
משולבת. ראשית הוצא צו גינון אשר איפשר את 
הפיכת המרחב לפארק )זמני בשלב זה( ובמקביל 
להוצאת  הפקדה  בשלבי  תב"ע  בו  מקודמת 
)עורכי  חופי  כפארק  האזור  של  והגדרה  הבינוי 

התוכנית - אקרמן הורוביץ אדריכלים(.
לאורך  נדבך  אחר  נדבך  נבנה  אינטנסיבי  פארק 

שלוש השנים האחרונות וממשיך להיבנות.
כבושות  עפר  דרכי  על  מתבסס  הפארק  שלד 
טרקטורונים  של  ממעבר  כתוצאה  שהתהוו 
באופן  בניין  פסולת  בשטח  שהטמינו  ומשאיות 
פירטי. בין השבילים ערמנו תילי עפר וחול מקומי 
הדיונות  נוף  אחר  המתחקים  "סהרונים",  בצורת 
שהיה פה בעבר. הסהרונים יוצרים הסתר מרוחות 
של  התפתחות  ומאפשרים  המלח  ורסס  הים 
צמחיה. במספר מוקדים ברחבי השטח התפתחו 

שיחים ועצים אשר הגיעו לכאן עם השנים.

על ידי הרמת הנוף ופיזור שולחנות פיקניק תחת 
אותם עצים יצרנו אתנחתות לפיקניק.

ביצענו  התושבים  עם  הפארק  מחיבור  כחלק 
אחד  של  ירוקה  מגמה  עם  ביחד  השנה  בסתיו 
מבתי הספר היסודיים בעיר "הפצצת זרעים" של 
צמחי בר בעזרת רוגטקות וכדורי בוץ עם זרעים, 

שהכנו ביחד עם הילדים.
לאמץ  יכולה  הילדים  שקבוצת  מאמינים  אנחנו 

את המקום כשומרי הגן.
עירוני.  במחזור  מאופיינות  מהפעולות  חלק 
ונמצאת  מהרחוב  חלק  המהווה  העיר,  בטיילת 
התמוטטות  ישנה  המצוק,  של  העליון  בחלקו 
חלקית של המצוק. המקטע מסוכן לציבור ונחסם 
זמנית על ידי גדרות זמניות. ערוגות בטון ענקיות 
פלטפורמות  משמשות  הרחוב  לאורך  המצויות 
לביסוס מרפסות עץ זיזיות לכיוון הים. בפרויקט 
מייצרים מעין הרחבה  אנו  בניה  שכעת בתהליך 
של בתי הקפה שמעברו השני של הרחוב. הרעיון 
מה  דבר  או  משקה  לקנות  יוכלו  שאנשים  הוא 
לאכול, לחצות את הכביש ולשבת על כסאות בר 
פרוק  נמנעים  זה  באופן  הים.  מול  אל  ציבוריים 
והובלה יקרים של קירות בטון קיימים המנוצלים 

ב"גלגול" נוסף לפיתוח הטיילת.

רענוני קיץ
אותו  הים,  במרחב  נוסף  ותכנוני  ביצועי  מהלך 
ריהוט  של  פעולה  הוא  ים",  בת  "סטודיו  מוביל 

המרחב וחידושו בצורה מתמדת.
מנת  על  ביותר.  גבוהה  הים  חזית  של  הבלייה 
ים  בת  עיריית  התחדשות,  של  תחושה  ליצור 
לרענון  פיתוח  תקציבי  שנה  מדי  לחוף  מקצה 
עמידות  על  נשענים  העיצוב  עקרונות  המרחב. 
לים,  ראשון  לקו  האופייניים  ורסס  רוחות  בפני 
של  ואחסנה  הזזה  המאפשרת  מיירבית  ניידות 

הפרטים בחורף והצבתם המחודשת בקיץ.
צבעוניות מתונה ונראות מתונה של האובייקטים.
באופן זה עוצבו עמדות רחצה טרומיות עם וווים 
אותן  מפנים  החוף  בשירות  טרקטורים  לגרירה. 
הבאות.  לעונות  ויישמרו  בחורף  יינזקו  לא  למען 
עמודים  העשויות  מצללות  עיצבנו  כן  כמו 
בצביעה ימית ובדים המוסרים גם הם בתום עונת 
הרחצה עד לקיץ הבא. תאי הלבשה שעלו כצורך 
העירייה,  של  האינטרנט  באתר  התושבים  של 
הבטון.  לרצפת  פשוטות  בהברגות  מחוברים 
הללו מתקפלים ונשמרים במחסני החוף במהלך 
איפאה  עשוי  לים  שנבחר  הריהוט  החורף. 

ואלומיניום העמידים במלח הים.
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השתתפו בתכנון וביצוע הפעולות: הנדסאית רוזה ריבניקוב, אדר' נוף עלא שולחוט, אדר' הגר דביר, אדר' אבי לוי והנדסאי אדר' נועם מרטין.
שותפים בתהליך מטעם עיריית בת ים: מנכ"ל העירייה - ארז פודמסקי, סמנכ"ל הפיתוח - נתי לרנר, ראש אגף שפ"ע - עזרא אלבו, סמנ"ל פרויקטים - נחום 

מעטוף, מנהל פרויקטים - יאיר שפלר, גנים ונוף - אליאב חתוכה, מנהל חוף הים - דוד תמיר.

פרופ"ח יעל מוריה בעלת משרד מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ.
אדריכל נוף אמיר לוטן, משרד מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ.

חיבור לציבור
להשתנות  התושבים  את  לחבר  מנת  על 
פעולות:  במספר  נוקטים  אנו  בים,  ולהתפתחות 
בסמוך  ברקוד"  "ספסלי  פיזור  היא  האחת 
הספסלים  משענת  על  ההשתנות.  למקומות 
מודפס ברקוד לסריקה בטלפון הסלולרי. על ידי 
לחיצת כפתור ניתן לגלוש באתר של סטודיו בת 
מקום  כל  לגבי  התוכניות  הן  מה  ולהתעדכן  ים 
ואתר. בעזרת בלוג, יכול התושב להגיב ולהשפיע 

על מהלך התכנון.
זו השנה  במשותף עם מחלקת התיירות מוקמת 
כל  אשר  מכולה,  בתוך  תיירות  עמדת  השלישית 
שנה מעוצבת מחדש וממוקמת על שפת המצוק 
העיר  על  מידע  נקודת  מהווה  המכולה  ברחוב. 

בכלל ועל הים והפרויקטים המוקמים בו בפרט.
מאמר זה מציג את חזית הים בבת ים בזמן הווה. 
לאחת  נחשבת  עדיין  ים  בת  זו,  זמן  בנקודת 
העניות  הערים  ולאחת  ביותר  הצפופות  הערים 
ביחס  העירייה  הכנסות   - הפיננסי  בהיבט 
ים  בת  אלו,  נתונים  למרות  התושבים.  למספר 
וחדשנות  כעיר בעלת תרבות  מכריזה על עצמה 
למצב  נמרצות  ופועלת  תיכונית  ים  עירונית 
בתוך  מכך.  המשתמע  כל  על  עצמהככזאת, 
של  רחב  במגוון  פועלים  אנו  הזו  הסיטואציה 

פעולות מחוללות שינוי והשתנות.

למעלה: מבני המלתחות בחוף הנפרד, צילום: אמיר לוטן

למטה: הירידה לחוף הנפרד - לאחר החידוש.


