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מזור במשרדו .הניח את אבני היסוד של התכנון הלאומי המודרני בישראל צילום :באדיבות המשפחה

אדריכלות

"הפך למדינה את הראש" :האדריכל אדם מזור מת בגיל 86
מזור ,חתן פרס ישראל ,חתום על שורה של פרויקטים רחבי היקף בתכנון העירוני בישראל .תוכניותיו בין
היתר הצילו את תל אביב מהגירה שלילית ,והיוו בסיס לתמ"א 35
נעמה ריבה
 29ביוני 2022

התראות במייל

חתן פרס ישראל האדריכל אדם מזור מת הלילה והוא בגיל  .86מזור ,מבכירי
מתכנני הערים בישראל ,חתום על פרויקט "לב העיר" שהוביל להגירה חיובית
לתל אביב בשנות ה– 80וקנה לו את פרס רכטר ,ועל תוכנית "ישראל ,"2020
שהיוותה בסיס לתוכנית המתאר הארצית תמ"א  .35בשנת  2013זכה מזור
בפרס ישראל ,כשבשונה מאחרים שזכו בו בזכות בניינים ספציפיים שתכננו ,הוא
הוענק למזור על השפעתו הגורפת בתחום תכנון הערים המקומי.
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מזור נולד בקרקוב בפולין ,ועלה ארצה עם הוריו ב– ,1939ערב מלחמת העולם
השנייה .לאחר סיום שירותו הצבאי בחיל המודיעין למד בפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים בטכניון ,בה סיים את לימודיו בהצטיינות בשנת  .1960הוא הועסק
במשרדו של האדריכל נחום זולוטוב בתל אביב ,ומ– 1964עבד כאדריכל עצמאי
בשותפות עם ידידו מספסל הלימודים ,עזי רוזן .שותפות זו נקטעה עם נפילתו
של עזי רוזן במלחמת ששת הימים.

באותן שנים עסק גם במחקר אקדמי ,במסגרתו פיתח מודלים מתמטיים ,בהם
 URBANIXו־ ,ECOLATRIXשמאפשרים שקלול משתנים פיזיים ,כלכליים,
תחבורתיים ,חברתיים וסביבתיים ולשלבם לכדי פתרונות מרחביים בתכנון עירוני.
הראשון יושם בערים אירופיות כגון רוטרדם ואוטרכט בהולנד ,המבורג ודיסלדורף
בגרמניה ,ובתכנון הערים החדשות אירוין בסקוטלנד וסינס בפורטוגל .השני
יושם בהולנד ובישראל.
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התוכנית "ישראל  "2020צילוםRastaman3000 :

החל משנות השבעים פתח מזור בסדרה של פרויקטים רחבי היקף בישראל,
בראשם תוכנית אב מטרופולינית לערי גוש דן ותוכנית־אב לעיר תל אביב–יפו.
למשרד המתכננים בראשותו קרא "מכון אורבני" .בהמשך הצטרף תלמידו,
האדריכל אלי פירשט .כיום ילדיהם של השניים ,האדריכלים אורי מזור ומעין
פירשט ,מנהלים את המשרד המשותף ,המכונה "מזור־פירשט אדריכלים
ומתכנני ערים".
רוצים סיכום? קבלו את "היומית" כל ערב ישירות למייל
דוא"ל

*

uri@mazorfirst.com
אנא הזינו כתובת אימייל

להרשמה

"לב העיר" ,הפעולה הידועה ביותר של מזור ,היתה תוכנית לשיקום תל אביב,
שעליה זכה בפרס רכטר ב– .1988הפרויקט הניח קווים מרכזיים להחייאת
הרובעים המרכזיים בעיר הנחלשת ,והביא למהפך בכיוון ההגירה החיובית למרכז
תל אביב ,לאחר שנים רבות של עזיבת האוכלוסייה לערי הלוויין של גוש דן.
"ישראל  ,"2020תוכנית משמעותית נוספת שיזם מזור ,יצאה לדרך ב–1989
והוא המשיך בה עד שהושלמה ב– .1997לצד תמ"א  ,35היוותה התוכנית בסיס
לתוכניות מחוזיות נוספות .משנת  2000הוביל מזור מהלך תכנוני משלים לה,
ששמו מ"ישראל  2020ל–."2050

זכה להצלחה מסחררת
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האדריכלית מעין פירשט ,בת שותפו המנוח של מזור וממשיכת דרכם ,סיפרה כי
היה "שותף ולא פחות חבר קרוב של אבי ומשפחתי .אדם היה אדריכל ערכי,
פורץ דרך ,אופטימיסט במובן הכי לא מנותק ,שהבין את הכוח האמיתי של
התכנון ככלי חברתי ,כלכלי וסביבתי .הוא הביא תפיסות אורבניות חדשניות ולא
פחד לערער על אקסיומות מקובלות .הוא היה מראשוני האדריכלים בארץ
ובעולם ,שהבינו את הכוח שיש לטכנולוגיה המודרנית בתחום התכנון האורבני
ואתגר מוסכמות ביחס לכך גם כשזה אילץ אותו לטוס ברחבי אירופה רק כדי
להריץ את המודלים החדשניים שהגה על מה שהיה אז פלא הטכנולוגיה —
מחשב נייח".
 -פרסומת -

להפוך למתכנת ב 12-ש

.קורס תכנות מועבר ע"י מדריכים יוצאי
פתח

קודינג-אקד

"מזור היה ללא ספק החדשן המוביל בתכנון העירוני והלאומי בישראל אחרי דור
המייסדים" ,אמרה עליו פרופ' רחל אלתרמן ,מבכירות חוקרות תכנון הערים
בישראל ובעולם שעבדה בפרויקט "ישראל  "2020שעבדה לצד מזור" .הוא נתן
מזור לתכנון העירוני והלאומי של ישראל ,ומחשבותיו ומעשיו תרמו לכלכלה,
לחברה ולסביבה יותר מכול מתכנן אחר בדורנו .הענקת זכויות בנייה נוספות
לרובע לב העיר בתל אביב שהיה אז מוזנח ,תמורת שיפוץ הבניינים ,היה רעיון
שלו ,שזכה להצלחה מסחררת ,היווה תקדים לתמ"א  38ובכלל להתחדשות
עירונית בישראל דרך רתימת כוחות השוק .רעיון ההתחדשות העירונית שלו
ממשיך ללוות אותנו עד היום .פרויקט 'ישראל  '2020שלו הצליח להפוך את סדר
החשיבה עד אז בתכנון הלאומי .במקום 'פיזור אוכלוסייה' על פני שטחים
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נרחבים ומאות יישובים קטנים — עיקרון שמתאים ל'מדינה שבדרך' הממצבת
את גבולותיה — הוא וצוותיו הצליחו לשכנע את מוסדות המדינה 'להפוך את
הראש' :להאמין בצורך לשמר שטחים פתוחים ,להימנע מהקמת יישובים קטנים,
ולצופף ערים בצורה מבוקרת .אלה אבני היסוד של חשיבת התכנון הלאומי עד
היום ,ואף מתאימים לעידן שינוי האקלים ,אף שהמודעות לנושא זה עדיין לא
היתה קיימת כאדם התחיל לחשוב עליו".

שמרו על הנוף
"מזור העמיד דור של אדריכלים ,מתכנני ערים וחוקרים שממשיכים את דרכו",
נכתב בנימוקי זכייתו בפרס ישראל ב–" .2013הוא פיתח גישה מרחבית
תלת־ממדית לתכנון עירוני ,המדגישה את העירוניות כערך מרכזי בתכנון .אדריכל
ומתכנן ערים רב־תחומי ששילב מחקר ,תכנון יישומי ופעילות אקדמית וציבורית.
תפישתו שמה דגש על שמירת הריאות הירוקות והשטחים הפתוחים ,ומעודדת
בנייה מרוכזת בצפיפות גבוהה במרכזי הערים".
 -פרסומת -

לאורך השנים הזהיר מזור מהתכנון הישראלי ,שנוטה לדבריו להתפזר ולא לנצל
ביעילות את משאב הקרקע" .דווקא בתקופה הנוכחית ,ככל שגדלה הצפיפות
5/10

https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/2022-06-29/ty-article/.premium/00000181-b011-da42-abdd-b737578a0000?lts=1656757040691

הפך למדינה את הראש" :האדריכל אדם מזור מת בגיל  - 86אדריכלות  -הארץ"

7/2/22, 1:27 PM

הכוללת ,גובר בזבוז משאב הקרקע על ידי בנייה דלילה ,מפוזרת ,בריבוי מנות
קטנות ובאיזורים רגישים" ,אמר מזור ב"הביוספירה" ,ירחון המשרד לאיכות
הסביבה ,בשנת " .2008הצפיפות המרחבית הכוללת והאינטנסיביות הבזבזנית
בשימוש ביתרות משאב הקרקע גורמות להשחתת ערכי טבע ונוף ,להתדרדות
סביבתית ,לסכנת קריסת תשתיות תחבורה ולאובדן רזרבות קרקע הדרושות
לפיתוח עתידי".
הלוויתו של מזור תיערך מחר ,יום חמישי ,ב– 15:00בבית העלמין הצומת
מורשה ,רמת השרון .הוא הותיר אחריו ,את אשתו עמליה ,חמישה ילדים ,נכדים
ונין.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

Recommended by

תרבות  /עדן בן זקן ספגה

תרבות  /עדי ששון" :מישהו

 - Bfiberהסיבים האופטיים

חדשות גוש דן  /גם לאחר

ביקורת על תמונה בביקיני

אמר' ,העמוד שלך
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פטירתו של המבוטח
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הסיבים של בזק הגיע
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ממומן

ממומן

תרבות  /הזכויות לרומן
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שקרובים לי לא יודעים
עליי הרבה"

"חתונמי" היה מפגן סדיזם
מזוקק

טובה לטיסות! קבלו
 45%הנחה על כל
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תגובות
לבחירת השם
ככינוי קבוע

שם

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו

סדרו את התגובות

12

מהאחרונה לראשונה
אורנה פ 30.06.2022 10:56
0

1

אשתו איה
תתקנו

הגיבו

11

דווחו כפוגעני

ריבת תות 30.06.2022 10:31
0

0

והנה התחלנו עם קרנבל המנוח ואני בתגובות...

הגיבו

10

דווחו כפוגעני

אומר 30.06.2022 10:03
2

0

יהיי זכרו ברוך

הגיבו

9

אדריכל 30.06.2022 09:41
6

7/10

דווחו כפוגעני
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זכיתי ללמוד בסטודיו תכנון עירוני עם אדם מזור בטכניון .למרות שזה היה רק סמסטר אחד,
אני זוכר אותו כאחד המרצים הטובים והמשפיעים שהיו לי ,וכאדם נעים ופתוח .חסרים
מתכננים כמותו.
תנחומי למשפחה.

הגיבו

8

דווחו כפוגעני

רותי ר 30.06.2022 07:59
1

5

איש מרשים מאוד .זכיתי לחוות לראשונה כילדה ארכיטקטורה בהדרכתו הסוחפת במסגד
סידני עלי יחד עם הסיטרואן המיתולוגית שלו .תנחומיי למשפחה ולבן כיתתי גדי מזור.

הגיבו

דווחו כפוגעני

קודינג-אקדמי

להפוך למתכנת ב 12-שבועות

7

פתח

תמרי 30.06.2022 03:33
1

6

איש מקסים צנוע ,מקצוען ,חייכן .היה מרצה שלי בטכניון .נזכור אותו בגעגוע וחיוך.
הגיבו

6

דווחו כפוגעני

חוקר בתחום 30.06.2022 01:05
0

1

מזור הוא האיש שהתווה את המציאות הנוכחית ברובע לב תל אביב ,לטוב ולרע ,את המגדלים
והשימור והמחירים היקרים בארץ למ״ר .עם זאת מסמך ״ישראל 2020״ שהוא חתום עליו
(

)

פספס בגדול את הכאוס המרחבי דיור תחבורה דמוגרפיה חקלאות וכו שישראל עומדת
לפתחו ב.2022-
יהי זכרו ברוך
הגיבו

5

אדי

דווחו כפוגעני

30.06.2022 00:55
4

2

היה גם איש נעים וחרוץ .ת.נ.צ.ב.ה
הגיבו

4
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דווחו כפוגעני

פי 29.06.2022 23:49
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0
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1

יהי זכרו ברוך
הגיבו

3

דווחו כפוגעני

שמלת בטון ושקר 29.06.2022 22:42
3

3

(

קטונתי אבל בשטח המצב העירוני על הפנים  -השטחים הפתוחים נכחדים והערים מתנכרות
לסביבתן מי שגובלת בטבע או בים ממש מפנה גב במקרה הטוב הופכים את דרך הביוב
לטיילת מנותקת אפילו לפארק אם קיים אין רחוב שיושב עליו שניתן לקבל משהוא שנהנה
משני העולמות.
ובתוך הערים והשכונות שיממון קבלני ,שכונות שינה שאין בהן שום חלל עירוני הצירים הם
)

לרכב והאנשים רק עוברים מקופסא לקופסא הבתים ארוזים במגרשי פרצלציה ללא שום
הפנייה ומחשבה על פעילות גומלין והציבורי
גם הוא חנוט ומסתגר מופרד ומסורס הכל משוריין ומגודר
שלא לדבר על המסחר שמסתגר בקניונים במסחטות הכסף המסורסות הללו
כל מה שעמד ועומד מאחורי התכנון בארץ זה רק כסף הנדסה ופרנוייה
אין אדריכלות אין תרבות ואין אנושיות
הגיבו
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לא לערבב 30.06.2022 07:59
2

שמלת בטון ושקר

0

התכנון שלו עסק בתכניות אב כלליות ,במקרה הזה
ברמה הארצית או מטרופולינית
התכנון העירוני ברמת השכונה או העיר זה כבר כשל של הרשות המקומית
והעובדה שרוב הערים בארץ בכלל לא טרחו להכין תכניות אב לעצמן וככה
לראש העיר נשאר מרחב תמורת לצ׳פר קבלנים ולקדם אינטרסים אישיים
לפעמים.
אם יש תמ״א טובה ותב״ע טובה אפשר להגיע לאדריכלות טובה גם עם יזם
חמדן וקבלן גרוע
אם התב״ע המקומית נתפרה מטעמים פוליטיים מקומיים אין סיכוי לקבל
משהו איכותי
הגיבו
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אחד שבא מן העם 30.06.2022 08:11
3

שמלת בטון ושקר

0

אני חושב שתוסף התגובות פה במקרה הזה נועד לכבד את פועלו של
הנפטר ולא לבוא לדין וחשבון עם המדינה הכושלת והמושחתת הזו .
הגיבו
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