
אזרחים ותושבים בגן הנוי, על זרים
טל אלון מוזס

, המסלול לאדריכלות נוף
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים  הטכניון
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כמו  , בא מן האדמההכל, כי באמת כל היצירה הלאומית לכל סעיפיה צומחת מן האדמה“
ואין מקום לשום צמיחה וגידול של אומה בלי מקור ראשון של  , שב אל האדמהשהכל

היאהיא , הרי באמת לא רק אפשר לעשות את האדמה לנקודת מוצא-,התחיה והגידול
(.1935ביאליק " )אלא של כל חיי האומה ושל כל יצירה, ולא רק של החינוך, נקודת המוצא



גינת ביאליק
,יחיאל סגל

1924





המיניםאתבעיקר ,כמובן ,אהבאבל"
גדוללאבגן .ישראלארץבהםשנשתבחה

-,ביותרעליוחביבשהיה ,ההדסצומחזה
לוהקושרתהעבריתהאגדהמשוםאולי

התאנהמצילה :משתרגתהגפן :כתרים
והרימונים ,הזיתמכסיף :העליםמחודדת

פיכמן" לתפארתיגדלו



כשהיו עדיין רכים לא היה יכול לעבור על פניהם . הדקלים האלה היו תמיד שעשועיו"
(  פיכמן." )כבוחן ומודד את קומתם, בלי שיתבונן בהם ארוכות



גנים ראשונים בעיר תל אביב

1931



מאירלגןהלויאהרוןשלהצעתו
אביבבתל

1931

 ,המקובליםכלליהםעםחוצלארץגניאתסתםלחקות
לאהמלךשלמהשלמגניושרידים :רצוןהיהלאלכך

צורתאתמוצאיםהיכןכןאם ...ההיסטוריהלנוהשאירה
"  הארץלטבעההתאמהומןהמקוריותמןבהשיהיההגן
1933הלוי



הראובניוחנהאפריםשלהצעתם

בסידורםיועילונכאתוובביתבגןאשרהצמחים"
המדרשים ,התלמוד ,ך"התנלהבנתהמיוחד
חוברות ,הצמחיםידעלוהבאוריםהפתקים .והאגדות
מקוצריםדרךמוריספרי ,בודדיםלצמחיםמיוחדות
כללפנישלנוהספריםספראתיפתחוומפורטים
.(1927 2689-4 'אתיקא”אעת "הקהלשדרות



Shmuel Haruvi

The Book: Floral Treasury of the Land of Israel

שמואל חרובי ואפרים  
הראובני

,צמחיאל
ציזיקברוך 
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הצעתו של יחיאל סגל

1931

כלומר לחלום על גן שיהא בנוי  , מצומצמת" לאומית"על יסוד גישה י"האאין צורך לצור את הגן "
הגיע זמן להשתחרר ממושגים אלה המצמצמים את אפשרות  ". שבעת המינים"רק על 

"  ההתקדמות בשטח אומנות הגן

 .(.1943כנס היסוד של ארגון הגננים , שלמה וינברג אורן)



קיץ

William Robinson
1838-1935

Gravetye Manor 1884 
(4000 dunams)

The wild garden 

1870



Gravetye Manor

סתיו

אביב

פ"עעקרונות הגן הטבעי 

Robinson

, ורדים, חתולצפורני, אמנון ותמר) Old fashionedשימוש בצמחיה-

(.אצבעוניות

.הכנסת מינים מיוחדים לתוך הנוף הטבעי-

.שלילת ערוגות הדגמים הגיאומטריים-

.שילוב מינים מארצות הים התיכון והאלפים-

.דחייה של מינים אקזוטיים-

.גיזום אך לא עקירה של צמחים נובלים-

םשטחיגינון במגוון -



Willy Lang

ביטוי ערכים , ייצוג כמעט דתי של הטבע ומקום פולחן, הגן כטבע מוגן
תרבותיים עליונים של אדריכל הגן

1864-1941

מדע וחוקי הטבע•

מהטבע הגרמני לגן הגרמני•

סגנון לאומי מותאם לעם ולארץ•

מישורים  , הרים: חבלי ארץ מרכזיים בגרמניה3•
ואזורי ביניים

סוציופיטולוגיה•

גנים וגזעים ועליונות הגזע הנורדי•

Seifert))שורשיות •
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1956

תרזה ואלון ויאמץ לו  ויקח"....
נטע אורן וגשם  , בעצי יער

ז"ישעיהו מ". יגדל

מאז ומתמיד בקיבוץ גויים  שנתברכהארצנו , אכן"
וגלויות שעלו אליה מארצות שונות ומאקלימים שונים  

..."גם בקיבוץ צמחים שונים ומגווניםנתברכה–
יוסף וייץ בהקדמה לספר



1870מקווה ישראל  1910עתלית 



.1950sשונות  משתלות  חוות הנויאילנות



גן ונוף  
1961



Rotchild’s gardens

1954



,  "גן ונוף". "היא המאורע ההכרחי עם ריבויו של האדם-של הנוףהקוסמופוליטיזציה"
1975, אוגוסט, זהרי



,  מיני שיטים
,  קזוארינה

,אבקליפטוס
,  יקרנדה, גרוילאה

פיטוספורום

,  תות הנייר
,  אזדרכת
,  דלברגיה
פיקוסים

אילנתה
סופורה, תות

,  עץ השמן
ויסטריה

1950, השדה לגן ולנוף, אדם שדמי

רוביניה, דולב
,  בת שיטה
ושינגטונה

טקומה

,  פלפל דמוי אלה
,  פרקינסוניה
ברוש  , אראוקריה

בוגנויליה, אריזוני

,  דקלים
אורן  , דרצנה

צאלון  , קנרי
נאה
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1972מתוך גן ונוף יולי 
מינים מיובאים1500
מינים מקומיים שרק ספורים מצאו מקומם בגן הנוי2500

אזוביון דגולחבלבל החוף ישראלי-ארצאשבל צתרה ורודה רותם המדבר



שנות השבעים
,  פשטות אחזקה יעילה-
תכנון כולל  -
מדינה צעירהולמגמות ההולמות ביטוי לחברה -

. מוגבלת באמצעיהאך , ומתקדמת
(1968. ינו-1967. דצגן ונוף , מאיר פלג)

איכות הסביבה-
מחסור במים-
רות בנימין גן ונוף)

(1972. אוק



זאב נאווה
וארתור ליברמן

זאב נאווה
1919-2011

:אקולוגיה ואדריכלות נוף
,  דרכיםצידישיקום -
תעלות מים -
נופים מופרים-



אהבת מולדת וצמחית גן הנוי  
1967אוקטובר 

1890-1972ויץיוסף 
לנו פרחי שדה בגנינוהבו



סלו הרשמן גילה



אברהם קרוון, תל אביב, גן בית יד לבנים

1965



זכרו את אלה שבמותם ציוו לנו את החיים  -את חושיכםתסחוףואווירתה של ארץ ישראל , וכאשר תפסעו בין משעולי הגן"
."פורח ומתחדש כקדםהכלובזכותם 



Sons' Garden Groves, Sarig 2002





פארק הירקון, גן הסלעים

גדעון שריג

מחצית שנות השמונים





Route no. 6, 2004



שנות השמונים והתשעים
בנה ביתך
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