
ישראלשלהחדשהלאומיהאיצטדיוןלהיותיכולהיהזה,הישראליתהעסקנותלולא
כמיליארדהקמתושעלות,גןברמתהחדשהלאומיהאיצטדיוןלתכנוןתחרותלדרךיצאהשניםששלפני

טוענים,"פרימיטיביתבתרבותמדובר".תקיןבלתילמינהלחמורותטענותהעלתההפרויקטגניזת.שקלים

עבודתםעלשכרקיבלושטרם—הזריםהאדריכלים

שלההצעה

v5"וקוקפיטר
"אדריכלים

לאיצטדיון

ברמתהלאומי

:צילוםגן
Populous /
V5 Architects
/ Crab Studio

נפרדבלתיחלקהמהווההישראליתמההתנהלותמזעירמעטהמציגהמאלפתכתבה"הארץ"בהתפרסמה2/8/2018בתאריך

.הציבורלידיעתתכנהאתלהביאלנכוןמצאנו.מחיינו

לאהאם?"המחלפיםצל"להאצטדיוניםאתלהרחיקנכוןהאם:השאלהאתבפניכםלהעלותמבקשיםאנו-ל'אנגנעמישלהחזוןלגבי

[אדריכליםV5].לשיפוטכם–?היסטוריתהחמצהכאןאיןהאם?המטרופוליןבלבשימושיים-רבציבורייםלמתקניםלהפכםנכון

ברצונםכי,לוזוןאבי,לשעברהכדורגלהתאחדותר"ויו,ברצבי,דאזהעירראשהכריזואז,2011–בהסיפורראשית

ללא,מושביםאלף55בןמתקןלבנותחלמוהם.באירופההמקובליםהסטנדרטיםלפיגןרמתאיצטדיוןאתלשדרג

העירייהבבעלותהיאהקרקע.ספורטמתקניהקמתלמימוןשותפיםשלרוב,הטוטואוהספורטמשרדעםפעולהשיתוף

.ליוזמהשותפההיתהשגם,ישראלמקרקעיורשות

גןברמתהלאומיהאצטדיוןפרויקטגניזת

אתלשדרגברצונםכימכריזים,לוזוןאבי,לשעברלכדורגלההתאחדותר"ויו,ברצבי,לשעברהעירראש–2011

האצטדיון

מפורטותתוכניותשמגישים,והעולםמהארץצוותיםבהשתתפותתכנוןתחרותמנהלתהעירייה–2012-13

והופעותכדורגלמשחקילארחמפסיקהאצטדיון–2014

למשרדיםשילמהשהעירייהמבלינגנזתהתוכנית–2017

התחרותסיוםעללמשרדיםמודיעההעירייה–2018

מילרודמוטי:צילוםהסמוךהירקוןלפארקהמתקןאתחיברוההצעותרוב.כיוםגןרמתאיצטדיון

הארנהבנייתאתוניהל"אביבתלהספורטהיכלי"חברתל"כמנכשכיהן,פרצלינהנירשלשירותיונשכרוהפרויקטלניהול

הבריכהכגוןגדוליםציבורייםפרויקטיםכמנהלמשמשפרצלינהכיום.הארזיםבעמקהספורטקהקמתואתבירושלים

.בירושליםהירוקהקושלומקטעשבירושליםרםבגבעתהאולימפית

העירוניהאיצטדיוןאתשתיכנן)האנגלי"KSS"משרד:וישראליםזריםאדריכליםשלצוותיםארבעההשתתפובתחרות

"Lamela"הספרדיהמשרד;"אדריכליםזיסרני"עם"GMP"הגרמניהמשרד;"סיוןמוריסקי"עםיחד(בחיפההחדש

קוקפיטרבראשות"CRAB"סטודיובשיתוף,נוסףבריטימשרד,"Populous"ו;הלונדוני"Arup"ול"מייזליץ־כסיף"לשחבר

–כושטחושקליםממיליארדיותרשעלותו,כזהגודלבסדרבנייהפרויקטליישםכדי.מגבעתיים"אדריכליםv5"והאנגלי
שתוכננווהתעסוקההמסחרמאזורילהגיעהיהאמורהמימון.בינלאומיתתחרותלפרויקטהשותפיםיזמו,דונמים170

.שתופרטבמתחםציבוריתקרקעעללהיבנות

במקרההיהכך.שקוףבאופןתמידולא—תקציבעתיריציבורייםבפרויקטיםעצמהעלחוזרתזריםלאדריכליםהפנייה

ביןשנערך—השניובסבב,בוטלהפתוחההבינלאומיתהתחרותשלהראשוןהסבב;החדשבצלאלקמפוסתכנון

האדריכלנבחרהראשוןבשלב;הלאומיתהספרייהלתכנוןבתחרותקרהדומהדבר.היפני"סאנא"זכה—זריםמשרדים

.סגורהבינלאומיתבתחרותזכההשווייצי"מרוןודההרצוג"ונגנזהשלוהתוכניתאך,סגלרפי

KSS:צילוםכלכלייםממניעיםנבחרה."סיוןמוריסקי"ו"KSS"שלההצעה Architect/סיוןמוריסקי

שוניםאיצטדיוניםארבעה

הנוגעיםהיבטיםלרבות,מקומיותתחרויותמאפייןשלאפירוטבהיקףהאיצטדיוןאתתיכננוהמשרדיםארבעתכל

לפארקהאיצטדיוןאתהאפשרככלחיברוההצעותרוב.ועודבתחבורה,באקוסטיקה,ירוקהבבנייה,בצמחייה,בסביבה

שמוקמוומשרדיםציבורמבני,מגוריםשטחישלמטריםאלפיעשרותכוללותהן.הנחלגדתאתושימרו,הסמוךהירקון

.השנייהמןאחתמאודשונותעיצוביתמבחינההתוצאות.מגדליםלשבעהארבעהבין

"KSS"מחודדקצהעםאקליפטוסעלהבהשראתמעוצבתצלעכלכאשר,משולשדמויאיצטדיוןתיכננו"סיוןמוריסקי"ו

והעלוובדרוםבצפוןמהיציעיםהמושביםמספראתהפחיתוהם,במגרשהצפייהזוויותאתתוםעדלנצלכדי.בקצהו

ארבעהתוכננוהאיצטדיוןסביב.אופטימליתבצורהמופעיםבמתלמקםמאפשרתגםזוארגוןצורת.המערביביציעאותם

.איילוןוקניוןהירקוןפארקמכיווןהיאלאיצטדיוןהגישה.עתידניבעיצובמסחריותקומותמעלשמונחים,משולשיםמגדלים

gmp:צילוםקוביותדמויימגדלים."זיסרני"ו"GMP"שלההצעה architekten/אדריכליםזיסרני

gmp:צילום.יוםבאורהדמיהג"ראיצטדיון architekten/אדריכליםזיסרני

"GMP"בולטותשבהיקפוכעיגולבנויבהצעתםהאיצטדיון.בוורשההלאומיהאיצטדיוןאתשמזכירמתקןתיכננו"זיסרני"ו

שאירחבברזיליההלאומיהאיצטדיוןכמוהגרמניהמשרדשלנוספיםלאיצטדיוניםבדומה,קבועיםבמרווחיםקורות

שלהמתארקו.2010העולםגביעלקראתשנבנהאפריקהבדרוםמבהידהמוזסאיצטדיוןאו,2014במונדיאלמשחקים

שניתןטיילתמקיפההאיצטדיוןאת.הופעותלטובתלחלוטיןאותולקרותיהיהשניתןכךתוכנןוהמגרש,גליהמבנהגג

.זועלזושנערמותכקוביותעוצבוסביבוהשחקיםוגורדי,למשחקיםכרטיסרכישתללאאליהלהיכנס

בעלמבנהשלהיא,בלונדוןהאולימפיהאיצטדיוןאתשתיכנן,"Populous"ומשרד"אדריכליםv5",קוקפיטרשלההצעה

הנדסיתחשיבותבעליהםזאתועם,קבועהולאחופשיתבצורהשמאורגניםענקגליכשלמראהו.ואיקוניתמקוריתחזות

.השופטיםבקרבחששותהעלתהודאיהביצועמורכבותשכן,האדריכליםלרעתלפעולעלולההיתהזוגישה.חיונית

תוכננהכאןגם.האיצטדיוןשלהעיצוביתבשפהשמשתלביםומגדליםשובבהחזותבעליציבורמבניתוכננוהמבנהסביב

.הירקוןלפארקתצפיתהמעונייןלכלשתאפשרטיילת

Lamela","ו"מייזליץ־כסיף"Arup"במרחבביטוילידיהעץבאשכאןאלא,האקליפטוסבהשראתהצעההםגםהגישו

,עליהןנוסף.המגרשלצדבפרגולותלמצואאפשר,למשל,הייחודייםהעליםצורתאת.משמעותידגששקיבל,הציבורי

בהיקףציבורייםושימושיםטיילותשולבוזובהצעהגם.קטנותמיםובריכותהירקוןלנחלשפונותישיבהטרסותגםתוכננו

מקורותהורכבהוהמעטפתמלבןבצורתהיציעיםאורגנו,המבנהבתוך.אקראייםמבקריםלשמששיוכלו,האיצטדיון

.לאיצטדיוןביחסנייטרלימראהניתןלמגדלים.משתנהמקצבבעלות

והיקרהמורכבההליך,ועסקנותביורוקרטיהשופעתבמדינה.פשוטלאעסקהיאבישראלציבורמבניהקמת

יזמיותחברות,מקומיותרשויות,ממשלתייםמשרדיםמעורביםשבהםמסורבליםהליכיםאחתלאמייצר

בלי—ואנרגיהכסף,זמןשלמשוועבבזבוזמסתייםהמערכתיהסיאובלפעמים.וספקיםפילנתרופים,וקבלניות

רק.גןברמתחדשלאומיאיצטדיוןלהקמתהיוזמההיאכזולהתנהלותדוגמה.הקרקעעלאחתאבןשתונח

שניהלהסגורהלתחרותשהוגשוההצעותאתלראשונהלפרסם"הארץ"למתאפשר,שניםששלאחר,עתה

,הוותיקגןרמתאיצטדיוןשלמקומואתלתפוסאמורשהיההמתקןלתכנון2013–2012–בגןרמתעיריית

.2014–בומופעיםכדורגלמשחקילארחשחדל

מקרקעיורשותגןרמתבעיריית.בארץהגדולהספורטמתקןשלגורלואתחרצהשעברהבשנההתוכניתגניזת

בתחרותשהשתתפוהאדריכליםמשרדי.לתעסוקהבעיקרהקרקעעלחלופיתתוכניתלקדםהחלוישראל

.חודשיםארבעהלפניקיבלוהסתיימהשהיאההודעהאת.המובטחהטרחהשכראתקיבלולאמעולם

.מחדשגרפיתנערך.אדריכליםV5/פופולוס/קוקפיטרסירהצעתשלרק-התמונות.המלאההכתבה

נעמה ריבה: מאת



נעמה ריבה: מאת

הם גררו אותנו  . ההתנהלות מבישה: "לא חסך ביקורת ממארגני התחרות, גנדלרשלמה , גם שותפו הישראלי לתחרות

עשינו מאמץ אדיר להביא אותם לפה וככה  . אני פוגש את השותפים לתחרות בכנסים ואני כל כך מתבייש. והתעלמו מאתנו

מי שלוקח על עצמו את הזכות להשהות החלטה במשך  . אני חושב שלמדנו כי לזמן אין ערך: "מוסיףזיסרני ". הם מתנהגים

העובדים במשרד קיבלו בית  : "הוא מסתכל על מחצית הכוס המלא, עם זאת". כמה שנים כנראה שלזמן אין ערך מבחינתו

, בהקשר זה אומרת מתכננת מחוז תל אביב". איצטדיוןלמדתי הרבה דברים וכיום אני יודע מה זה . ספר של אדריכלות

.  השיתוף של משרד זר עם משרד ישראלי הוא חכם מאוד: "שיש מקום לסוג כזה של תחרויות, ל'האדריכלית נעמי אנג

".שאחרת לא היתה אליו גישה, השילוב משפר את רמת האדריכלות ומכניס ידע לישראל

להתנהגות העירייה  " הארץ"מנסה להעניק הסברים בשיחה עם , אביבית נמרודי, ר הוועדה המקומית"סגנית ראש העיר ויו

חידוש  . "היא מסבירה מדוע הוחלט לגנוז אותה, "אבל היא לא פרקטית לעיר, היתה יפהלאיצטדיוןהתוכנית . "לאורך השנים

נכניס לאזור הזה מגורי  . והתוכנית הזו היתה בעיקר של מגורים—אלא גם אזורי תעסוקה , עיר לא כולל רק בנייני מגורים

".ר"לצד אזור תעסוקה של עד מיליון מ, סטודנטים ודיור מוגן

PIVISO: מוטיב של קורות במרווחים קבועים צילום". GMP"הלאומי בוורשה בתכנון האיצטדיון

?למה התייחסתם ככה לאדריכלים

שיתפנו בה בעלי קבוצות כדורגל כמו מכבי  . איתהזו היתה תחרות שהתחילה בקדנציה הקודמת והתלבטנו זמן מה לעשות "

גדולה ששותפים לה מיטב  תוכניתלא רצינו לזרוק כזו . חשבנו מי אמור לתחזק את זה, כדי לראות מה הם אומרים, תל אביב

אנחנו רוצים שיהיה שם אולם או מתקן לפעילות  —בשלב מסוים הבנו כי הפרוגרמה לא מתאימה לעיר . האדריכלים בעולם

".אבל לא בסדר גודל כזה, ספורטיבית

היה צריך  : "באשר להתנהלות העירייה מול האדריכלים אומר המהנדס. טוען חיים כהן כי הוא עודנו תומך בתוכנית, לעומתה

".זה פשוט בושה. לתת להם תשובה

בנייתנושאאתמחדשלבחון,זינגרישראל,גןרמתהעירראשהחליט,לתפקידכניסתועם":בתגובהנמסרגןרמתמעיריית

להקמתהתוכניתאתלעצורהחלטההתקבלהשבסופם,בנושארביםדיוניםהעירייהערכה,זאתבעקבות.האיצטדיון

ציבורמבני,מיוחדיםמגוריםגםלכלולעתידהזאתתוכנית.ומסחרתעסוקהלמתחםתוכניתבמקומהולקדםהאיצטדיון

גןרמתלפיתוחהכלכליתהחברה.הבאיםלעשוריםהעירשלהכלכליתהאיתנותביסוסמתפיסתכחלק,ציבורייםושטחים

שאמור,התחרותלמשתתפיתשלוםבתהליךהחברההחלה,התקבלהכשזו.בנושאהעירייהשלסופיתלהחלטההמתינה

."ספטמברבתחילתבפועללהתבצע

ש של  "פרוטוקול שיפוט נרשם ונמצא בידי היועמ"וכי " לא היה חלק מוועדת השיפוטפרצלינהניר "עוד מסרה העירייה כי 

כנהוג בתחרויות מסוג  . דורגה שנייה' KSS'דורגה במקום הראשון וחברת ' GMP'הצעת , באשר לדירוג האדריכלים. הוועדה

, ונקבע כי במידה שלא ישלימו את החסר עד המועד שנקבע' GMP'נדרשו מספר השלמות מחברת , זה ובהתאם לכללי מכרז

לא נכח בתקופת התחרות וכי  , מוטי חזן, ל החברה הכלכלית לשעבר"מנכ. יוכרז המדורג השני כמדורג ראשון בתחרות

".ההחלטה בדבר דירוגי האדריכלים בתחרות התבססה על פרוטוקול השיפוט

AP: צילום" Populous"האולימפי בלונדון בתכנון משרד האיצטדיון
2048אולי בשנת 

בלומפילד נמצא בימים אלה  . אין בגוש דן מתקן ספורט בסטנדרט בינלאומי, רמת גןבאיצטדיוןמאז הפסקת הפעילות 

אולם היא תקועה , בבת יםלאיצטדיוןעל הפרק יוזמה . יקורהאלף ורובו לא 30–אך מספר מושביו יהיה נמוך מ, בשיפוץ

יחד עם תאגיד תכנון  , אמיר כבירי, א לשעבר"מתכננת להקים חברה בבעלות בעלי הפועל תהאיצטדיוןאת . בהליך משפטי

והוא כלל לא נידון בוועדה המחוזית  לאיצטדיוןע "אין עדיין תב, מעבר לכך שמשרד הפנים התנגד לקידום התוכנית. סיני

.לתכנון ובנייה

הן במחוז תל אביב והן במחוז  מטרופולינייםבקרוב תחל עבודה אסטרטגית להקמת תשתיות ומתקני ספורט , ל'לדברי אנג

המיקום של המתקנים צריך להתחשב  . "היא אומרת, "גדוליםאיצטדיוניםכנראה צריך במטרופולין בין שניים לארבעה . "מרכז

,  לטענתה". כך זה באירופה. בתחבורה ציבורית ולא ברכב פרטירובה־ככולההגעה אליהם צריכה להיעשות . בתחבורה

סמוך  , הראשון באזור שער חולון: ועונים על הדרישות הללולאיצטדיוניםקיימים שני אתרים במחוז תל אביב שמתאימים 

20השני הוא המפגש בין כביש ; לשם יגיעו שלושה קווי הרכבת קלה ואחד מקווי המטרו העתידיים, לתחנת הרכבת בעיר

תוך ניצול מקסימלי  , הוא שימוש מיטבי בקרקע' צל מחלף'באיצטדיון. "ליד תחנת הרכבת העתידית גלילות צפון, 5לכביש 

היא טוענת כי צוות  , באשר לתחרות. היא מסבירה, "של יתרונות תחבורה ציבורית בקרקע ששימושיה מוגבלים מאוד

השופטים והתחרות עצמה לא נוהלו בצורה מספיק טובה והמשתתפים לא הונחו לפעול בהתאם לתוכנית המתאר של פארק  

.הירקון

ל סבורה כי המימון למתקני ספורט ציבוריים צריך להגיע מפילנתרופיה טהורה ולא מבנייה שגורעת מהשטחים  'אנג

שטחים ציבוריים חייבים להישאר בבעלות העירייה או המדינה וגורם ציבורי צריך להפעיל את . "הציבוריים לטובת מסחר

כי ביום בהיר אחד מופעלים לחצים להפכם  , אנחנו לא מסכימים שיחכירו שטחים לצורכי ציבור לגורמים פרטיים. השטח

. 2048–שאולי תהיה כאן ב, צריך לשמור עתודות קרקע לאולימפיאדה עתידית: "היא אף מפליגה באופטימיות". ן מניב"לנדל

שמרנו  , למשל, (ר"נ, ענק בין הוד השרון לרמת השרון והרצליהתוכנית)השרון ש"תעגם בשטחי . אולימפיאדה של שלום

".שטחים לתכנון עתידי בהקשר זה

גם כשהייתי מעורבת בתחרות הזו היה לי חשוב שזה יהיה  . "כל תכנון ובנייה צריכים להיות לפי תקנים בינלאומיים, לדבריה

מספר המתקנים בארץ מוגבל וחשוב לנו שהספורט בישראל יוכל לגדל  . "היא אומרת, "שעומד בתקנים האולימפייםאיצטדיון

".ספורטאים ולארח אירועים מכל סוג ורמה

Populous:צילוםאיקוניתחזות."אדריכליםv5"וקוקפיטרשלההצעה / V5 Architects / Crab Studio

"מזימותחורשיטיפשים"

וכיהסתיימהלאהתחרותכיבטענההפרויקטיםארבעתאתלחשוף"הארץ"פניותאתגןרמתעירייתדחתהשניםבמשך

אתשניהלההכלכליתולחברהלעירייהושובשובשפנוהאדריכליםגם.ההצעותעםלעשותמההחליטהטרםהעירייה

באתריההצעותאתלפרסםלמשרדיםלאפשרסירבהאףהכלכליתהחברה.בגורלהעלהמהמידעקיבלולאהתחרות

עםהמקורייםההתקשרותתנאילפי.כמובטחדולריםאלף30בסךטרחהשכרלידםהעבירהוטרםשלהםהאינטרנט

.2013בתחילתלהתקבלצריךהיההתשלום,האדריכלים

העירמהנדסנמנוהשופטיםעם.פומביפרוטוקולפורסםשלאכיווןהתחרותהתנהלותאופןאתלשפוטאפשריבלתי

לתכנוןהמחוזיתהוועדה,ישראלמקרקעירשותנציגי,לרמןיו'סרגהעיראדריכל,כהןחייםגןרמתעירייתשללשעבר

.ציבורונציגיהכדורגלהתאחדות,אביבתלשלובנייה

מןחלקאך,עיצוביתמבחינההתבלטו"Lamela"ו"GMP"שלההצעותכיאמרוהתחרותבפרטישבקיאיםגורמים

.כלכלייםמשיקולים"KSS"שלההצעהלאישורדחפו,פרצלינההפרויקטומנהלגןרמתבעירייתגורמיםגםכמו,השופטים

סיבהאין,האחריםהסעיפיםכללגביהסכמהקיימתאםוכיטעםשלענייןהואעיצובכי,כהןחייםטוען"הארץ"עםבשיחה

.השיפוטבישיבותנכחכללהואאם"הארץ"לשאלותענהלאפרצלינה.מכריעקריטריוןיהיולאהכלכלישההיבט

Estudio:צילוםהציבוריהמרחבפיתוחעלדגש."Arup"ו"כסיףמייזליץ","Lamela"שלההצעה Lamela arquitectos /
ARUP/כסיףמייזליץ

עלהמשתתפיםמצדתלונהכשעלתה.בהזכו"סיוןמוריסקי"ו"KSS"שמשרדבתחרותלמשתתפיםנודע,2015במהלך

האנגליהמשרדעםמוקדמתהיכרותלושהיתה,פרצלינהלביןהמנצחהצוותביןוהקשרבשיפוטתקינהבלתיהתנהלות

אלא,בתחרותזכהלא"KSS"כי,חזןמוטי,הקודםהכלכליתהחברהל"מנכהשיב,בחיפההעירוניהאיצטדיוןבהקמת

הזכייהאתלהעבירהוחלטנכשלזהכאשראך,הגרמניהמשרדעםומתןמשאהתקייםכיטעןאףחזן."GMP"משרד

למשתתפיםהודיעאף,עטרבןקובי,חזןשלמחליפו."GMP"עםמ"מונערךלאכלל,"הארץ"מבדיקת,ואולם."KSS"ל

.זוכהללאהסתיימהשהתחרותיותרמאוחרשניםשלוש

תיכנןגםהוא.האוונגרדית"ארכיגרם"מקבוצתכחלק60–הבשנותהתפרסםקוקפיטרהוותיקהבריטיהאדריכל

ברובינהבונדבאוניברסיטתלאדריכלותספרביתואתשבאוסטריהבגראץלאמנותהגלריהשלהחריגהמבנהאת

לאורךלאדריכליםוהיחסהתחרותהתנהלותעלביקורתלהעבירחוששלאהוא"הארץ"עםבשיחה.שבאוסטרליה

בגסותהגובל,הנפששוויון.השיפוטועדתשלמההתנהגותנעלבובתחרותשהשתתפוהקבוצותכלכמעט":השנים

שוחחומהםכמה.למצגותלבשמולאכללאחדיםכיהיהנראה—מוחשיהיה,בוועדהמהחבריםכמהשלמוחלטת

."אינטליגנטיותשאלותהיוהוועדהמחברילשנייםרק.הפרויקטיםהצגתבזמןהסלולרייםבטלפוניםושובשוב

—ובהם כמה מן המהנדסים והארכיטקטים הבולטים באירופה —ההתנהגות הותירה רושם על הצוותים ", לדבריו
גם השותפים המקומיים נותרו באפלה משך  : "הוא מוסיף שהיחס היה גרוע לכולם". שמדובר בתרבות פרימיטיבית

,  הוא ציין שהוא בספק אם האדריכלים הזרים ישובו לעבוד בישראל". תקופה ארוכה ומוגזמת בכל הקשור לתחרות

הם תמיד  . אף על פי שאיני סבור כי זה ישפיע על טיפשים חורשי מזימות נוספים לארגן שוב סוג כזה של תחרויות"

".יניחו שיהיו אדריכלים עניים או רעבים שיסכימו לעבוד בכל מחיר

.מחדשגרפיתנערך.אדריכליםV5/פופולוס/קוקפיטרסירהצעתשלרק-התמונות.המלאההכתבה


