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22.11.20    

  " הציל את ירושלים מבכייה לדורות"

  לזכרו של מירון בנבנשתי ז"ל מאת דוד קרויאנקר  

אינו רק  ,שהלך לעולמו לפני ימים ספורים בנבנשתיו של מירון חיי סיפור

  בןשל גם אלא  ,סיפורו של היסטוריון, פובליציסט וסופר מוכשר ומעורב

לחם ללא פשרות   . מירוןירושלים ישר דרך, אמיץ, דעתני, נחוש ועקבי

באחת מתקופותיה הקשות   ,למען שימור אופיה ההיסטורי של ירושלים

יי  תוך הקרבת סיכווהצליח להציל את העיר מסיכונים אורבניים  , ביותר

  ציבורי על מזבח יושרתו. -הפוליטיקידומו 

נחשף  , של מחיצות הבטון שחילקו את ירושלים  , עם נפילתן 1967-ב

עיר שדה עות'מאנית.  לדמה ותפקודית - מרכז העיר במלוא עליבותו הפיזית 

הבינו כי ירושלים זקוקה למרכז שיתאים לצרכים של  האבות העיר ומתכנני 

ת מעמד לאומי ובינלאומי. הכמיהה  עיר בירה חדשה ומודרנית, בעל 

אווירת האופוריה  בדמותה של העיר השתלבה בעצומה למהפך דרמטי ה

יצרה ו 1967-בוהביטחון העצמי ששררה בארץ לאחר הניצחון הגדול 

צבאי, ביטחוני,  –ובכל תחום   ,לעשות הכול, בכל מחיר ניתןתחושה ש

  פיזי.-כלכלי ותכנוני 

האמינו   ה,שבאו לבנות ולהיבנות בוהיזמים המתכננים  ,אבות העיר

שאפשר לחולל שינוי דרמטי בהינף יד אחת במרכז המוזנח והעלוב. הם  

ברבות מארצות  שרווחה   ,אימצו תפיסה תכנונית אופנתית באותה עת 
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להגיע לתוצאה דרמטית בדרך של הריסת  ניתן המערב ואשר לפיה  

  70-בראשית שנות ה מתחמי עיר שלמים ופיתוחם מחדש. ברוח זו הופקד 

תכנון מתחם ממילא שנפגע קשה ונהרס בחלקו במהלך מלחמת השחרור 

הכין תוכנית  . ספדיה  [ספדי]  בידיו של האדריכל רב המוניטין משה ספדיה

כבישים  שהתבססה על הריסת כל הבניינים שבמתחם, הקמת מערך בינוי 

שנועדה להקמת   ת ענקקרקעי שעליו תוכננה פלטפורמ-תתוחניה 

התוכנית בפני אבות העיר ואמצעי כשהוצגה בניינים החדשים. ה

ה החזותי, מורכבותה  יהתקשורת היא עוררה התפעלות רבה בשל יופי

והתמיכה הבלתי   , ותחכומה. לצד ההתפעלות הראשונית מן התוכנית 

ספקות  עוררה התוכנית  ,לה זכתה מראש העיר טדי קולקאשר מסויגת 

בציבור הרחב. בראש המתנגדים לאישור רבים בקרב הקהילה המקצועית ו

, שחשש מיומרנותה ומהיקפה, ובעיקר  בנבנשתיהתוכנית עמד מירון 

, איש רחב בנבנשתי מחוסר הוודאות הכלכלית ליישומה בשלבים. 

אופקים, בחן את התוכנית בראייה ארוכת טווח של פיתוח העיר וחשש כי  

פיזי על  -ון אורבנידווקא בשל תחכומה ומורכבותה היא עלולה להמיט אס

זקוקה לפתרונות אורבניים של אינה סבר שירושלים   בנבנשתי. ירושלים

ולא היה מוכן ליטול סיכון של הפיכת   , סטרוקטורות "מגלומניות"- מגה

למעבדת ניסיונות   , סמוך לחומות העיר העתיקה,מתחם היסטורי רגיש

 ם בעולם.ארכיטקטוניים שטרם הוכתרו בהצלחה במקומות אחרי-אורבניים

קולק, למרות היותו איש חכם, מעשי ומחושב, המשיך ללכת שבי אחר  

  תוכניתו של ספדיה ולא שוכנע שאין סיכוי להגשמתה. 
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תכנון, פנה אפוא  ניכסגן ראש העיר לענייכיהן , שבאותה עת  בנבנשתי

בבקשה לבדוק אפשרות לפתח את   ,לצוות התכנון העירוני שבהנהלתו

רנות ופשטות, ללא צורך בפיתוח מקיף. תוך המתחם ביתר צניעות, שמ

רבים חודשים ספורים הכין הצוות תוכנית ברוח זו אשר כללה שיקום של 

ת  ערכמעם  הבניינים ההיסטוריים, שימור אופיו הפתוח של עמק ממילא מ

וללא  בנבנשתי, קרקעית ושלבי ביצוע הדרגתיים. ביוזמתו של -כבישים על

אמצעי התקשורת  בקרב  1977ביולי  ההופצ, ידיעתו של קולקאישורו או 

  עקרונות התוכנית הנגדית לזו של ספדיה.חוברת מאוירת בה הוצגו 

שלמען  ספדיה, תקיעת סכין בגב תכנית זו קולק ראה בתוכנית חלופית 

ובתגובה זועמת שלל קולק  אישורה נלחם בעקביות במשך שנים

ר שהוביל , דבתכנון העירבכל הקשור לאת סמכויותיו  בנבנשתימ

של  עמדתו העיקשת  .  1978אוגוסט  מהעירייה ב להתפטרותו של בנבנשתי

שנים לאחר עוד  לביטול תכנית ספדיה המשיכה להדהד ולהשפיע מירון 

לביטול  וחות כלתהליך בלתי נמנע של התפבסופו של דבר והובילה מכן, 

שאימצה רבים    ,תכנית חדשהשל ספדיה. ספדיה הכין התוכנית המקורית  

היה  שנה רצופות   30-ונות התוכנית החלופית. ספדיה, שבמשך כ מעקר

לכשרונו ציבורית, הצליח בסופו של דבר, הודות -בעין הסערה התכנונית 

ני חי ותוסס בין אורב, להגשים את חלומו וליצור קשר ולסבלנותו העיקשת 

כתב    2009-. לאחר השלמת הפרויקט בירושליםבין מרכז להעיר העתיקה 

מכבד את המאמץ שהיה כרוך בהכנת התוכנית החלופית ספדיה: "אני 

  והשפעתה מרחיקת הלכת". 
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, למרות התנגדות קשה מצד יזמים בנבנשתיגם באזורים אחרים הצליח 

מבנים בעלי ערך ארכיטקטוני     ובעלי עניין פוליטיים, למנוע את הריסת 

והיסטורי. בין הדוגמאות הרבות להצלחותיו בתחום זה ניתן למנות את  

מבנים שימור התוכניות לשימור שכונת החבשים והמושבה הגרמנית וכן 

טחנת הרוח בשכונת רחביה, שימור מבני בית החולים היסטוריים כמו  

וכן לון "הר ציון" והסבתו למ  , סנט ג'ון שבדרך חברוןלשעבר  לעיניים 

שימור מבנה בית החולים לעיניים לשעבר של ד"ר טיכו במרכז העיר  

  המסונף למוזיאון ישראל. והפיכתו למוזיאון 

על אומץ לבו הפוליטי, אחריותו הציבורית ויושרתו, שהייתה מבוססת על 

להערכה רבה ולמקום של כבוד   בנבנשתיאמונה שלמה בצדקת דרכו, ראוי 

-ושימור ערכיה האדריכליים ודרנית של התפתחות ירושליםבהיסטוריה המ

  . היסטוריים

אני מאמין שלו היה בנבנשתי הופך ליורשו של קולק, שפי שרבים ציפו, היו 

נמנעים מירושלים פיגועים אורבניים רבים כמו מגדלי הולילנד, התוכניות  

למרכז מבקרים של "אלעד" בעיר דוד, תוואי הרכבת הקלה ברחוב עמק  

 אים והרכבל לשער האשפות.  רפ


