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כמה ?  לאן–הבית המשותף   *ר� כרמי

הרהורים על תרבות של פרטיות

  א

 וטמיעה מאיימת כמוב� על יכולתו ,גוררת אותו לטמיעה" בידוד"הרתיעה של האד� מ

כ� , השאלה היא א� אפשר להציע באדריכלות סינתזה נוחה. של היחיד להגדיר את עצמו

שי תבוא על סיפוקה מתו� רצו� לא יאבד את עצמו לדעת והתשוקה לקשר אנו" אני"שה

, רבה הלוחצת הכללית שלנו                   ִנראה לי כי למרות הק ". כורח הנסיבות"ולא מתו� , חופשי

 תו� יצירת זיקה בי� המימד ,‰ÂÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÊ˙עדיי� הכרחי וקריטי בישראל להדגיש את 

  .הציבורילבי� המימד הפרטי 

‡ÂÎ¯ÚÓ Ô„·Â˙ ר זה עניינו משב. משבר תרבות, לדעתי, מייצגת" בנה בית�"אדריכלות 

˙ÂÒÁÈÈ˙‰אני"וה" מציאות"דרכי הכינו� של האובד� ובעיקר ,  ששירתו אותנו בעבר ."

 את העי� סתשל אדריכלות שתופ, "בנה בית�"מתבטא בפופוליז� של " אני"אובד� ה

� מטה,יחד איתה, בקסמיה ומבקשת למשו� אותנו �מטה אל מחוזות המכנה המשות

גרוע בי� ל) שיכוני�(אנחנו חיי� בחברה שלמדה לבחור בי� רע . הרובשל ) הנמו� ביותר(

ולפתח ,  והבסיס הוא להבחי� בי� הטוב לבי� הרע,בסיס הלאיו� צרי� לחזור כ). בנה בית�(

  .תרבות שמכבדת את הפרט

". האיש שברחוב הציבורי"הפ� בעשור האחרו� למיודענו נשבפני� " האני הפרטי"

התובע , "זורבה ישראלי", קיבל מעמד של דמות מיתיתמח מינה צמושא הסקרי� של 

של האדריכלי� ,  למעשה שלה�–לכאורה שייתנו לו חומר מיושר לפי קו המצח שלו 

אינו מעוניי� בשפה האדריכלית הגבוהה ומעדי� שידברו אליו כאל " עמ�"הכי הטועני� 

הניבטי� ממודעות , "היכלי ירק" המשווקת כל מיני סביוני� ו,�זוהי שפת פרסו. "סחבק"

ה� ימדדו את רמת המכירה של . יזמי� שצצי� כא� חדשי� לבקרי��המכירות של הקבלני�

צור� את אכ� האיש ברחוב כי  ויוכיחו ל� באותות ובמופתי� ,האדריכלות השיווקית הזו

הצלחנו להראות שא� מציעי� לאנשי� , לעומת זאת, ברוזמרי�. הסחורה הזו בתיאבו�

 . ה� רוצי� אותו ומבקשי� עוד,ל רמת חיי� תרבותיתהללו מבנה בע

 
זוכה פרס ישראל . מ� הבולטי� והמשפיעי� באדריכלי� הישראלי�, ר� כרמי' פרופ  *

 .פרופסור לאדריכלות במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו�, ב"לאדריכלות בשנת תשס
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שיו� ר שני� להשיג תשע(במטרה רבה לאחר מאמ� רב להפי� איכות חיי� וע� דבקות 

הרגלי� חדשי� המושכי� את צרכני , קבלי� בסופו של דבר דפוסי� חדשי�מ ,)היבני

ה ונגביר את  וא� נתמיד במטר;המגורי� וצרכני התרבות לרצות יותר מאותה איכות חיי�

�בעת ג� בלח� המשחית שבי� � ויעמוד בה, גל שיזי� ויחזק את עצמוצר ייוו,הלח

  .המתווכי� והאדריכלי�

  ב

למרות הסממני� ,  הרי לעול� לא נהיה אמריקאי�–" פרובינציה במצור"אנחנו מעי� 

האוכלוסייה שלנו מורכבת מאנשי� . האמריקאי� שאנו צורכי� בשקיקה נרקומנית

אנחנו בתהלי� ". מחפשי� את עצמ�"וכול� , �דתיי� וחילוני, אנשי� מהמזרחממהמערב ו

החלטנו מה טוב ומה רע וטר�  ,נואת סמליעדיי� בוררי� אנחנו  –של יצירת זהות 

ואיש הישר בעיניו , "שולח� ערו�"אי� , מידה�אי� אמת, לכ� אי� לנו סטנדרטי�. בשבילנו

רעה אינה  המדינה הזו ,אבל בסיכומו של דבר. חבטו�נראה לא, פה הכל עדיי� ארעי. יעשה

אבל אנחנו בוני� את , רחוק והירואיאומנ� זה נראה . קרו פה דברי� גדולי�: כ��כל

הקינות על אובד� ערכי� מלוות ". דור המייסדי�"אנחנו קשורי� עדיי� בטבורנו ל, המדינה

הכל . ד הייתה שחיתותתמי. תמיד הייתה ירידה מהאר�. אותנו עוד מזמ� העלייה הראשונה

 לראות את המצב ולפעול – צרי� להיות ריאליסט. פשוט משנה צורה בהתא� לתקופה

  ?‡·Â‡¯Ï ÌÈÈ�ÈÚ ÂÏÈ‡· Ï˙. בהתא�

אדריכל אריה שרו� ברחוב ההתמונה שבקעה מהעול� של השיכו� המפורס� של 

בו ש  י– שיכו� העובדי� הזה מקסי� את השכל. ה הקריאביב זהרה ביופי�פרישמ� בתל

והלוב� שלו לא , אלא שרובנו צמאי� לחומו של רגש אנושי.  יפהפייההוכחה גיאומטרית

שאדריכלות טובה תופעה  – והבניי� נסדק ,הצהיבוע� הזמ� התעמע� לובנו . דיבר אל הלב

. כי היא צריכה להתכסות בפטינה ולהשתפר ע� השני�, יכולה להרשות לעצמהאינה 

של הרעיו� ע� דעיכתו  –הרגל של הסוציאליז� � לפשיטתהאדריכלות הלבנה מתה במקביל

כ� נמוגו .  שבא לידי ביטוי בתנועת הברוטליז� הישראלית,כיטקטונירג� מימושו האגווע 

ע� התרוקנות� של מושגי , מאחוריה�בהותיר� חלל גדול  ,השקעות רוחניות כבירות

  .המודרניז� מתוכנ�
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רחוב פרישמ� היא אדריכלות של היגיו� מעונות עובדי� בל האדריכלות הלבנה ש

 מפוקח וישיר שאינו פתוח להשפעת אמיתות פרטיות שמחוצה לה
 

הראש "מה יעשה ? למע� מה נחיה? לא� נולי� עכשיו את האידיאלי� של המייסדי�
לח� בעד אידיאל או י הא� טוב לה?השימשו לו דוגמש" הראשי� הגדולי�"ללא " הקט�

 �  ?ובלבד שיהיה אפשר לחיות בכלל, נוכיי� ובורגניי�לבחור בחיי� אשמא עדי
�הקצת,  זה המעמד הנינוח–אני חונכתי וגדלתי על שנאת הבורגני ותיעוב חלומו 

ראיתי את הכזב מאחורי , כאדריכל ישראלי יליד האר�. נתבע�תובע והלא�הלא, שמנמ�
 הקשר ולמדתי להכיר את, יחיד מהבורגנותההאדריכלות המעלה את המהפכה כמפלט 

את הלהט האדריכלי שמאחורי שיכו� הפועלי� . החיובי בי� כספו של הבורגני לבי� תרבותו
 ,וחפית�אביב בחרתי להעביר למתכונת של שיכו� רוזמרי� בהרצליה�ברחוב פרישמ� בתל

  .נגד נש� המסכות שמסביבוהתרסה קשתי להעמידו כיוב
 – שראל העובדתי� של אר�ההאדריכלות הלבנה שהייתה חלק מהציוויליזצי

אמונה אנשי� ע� , מסתפקי� במועטונפש �מסירותאשר מגלי�  של אנשי� הציוויליזצי
,  הזוה ואני ג� חלק מהציוויליזצי,כנראה לא תחזור – של חברות נעלהע� ערכי� עמוקה ו

גרעי� הציוויליזציה , בי� כ� ובי� כ�.  שלה והזחיחות שלהטיותהדוגמ, ע� העיוורו� שלה
לא תהיה פה חברה של :  בשנות השלושי� והארבעי� חל� עבר לושהתפתח כא�

 ושוויונית ליתפורמ�לא, חברה פתוחה, קי קצרי� וכובע טמבלח מכנסי ,צווארוני� פתוחי�
המיתוסי� . במרוצת השני� הל� והתחדד הניגוד שבי� החזו� לבי� הגשמתו. כביכול

 וללא אופק מעבר שמי� מעל והמציאות השטוחה של חיינו נותרה ללא, החלוציי� נופצו
 לכ� יש להכיר בחשיבותה של מסורת .‰Ó˘‚‰‰ ÌÂÏÁ „‚�Î Ì˜ Ì˘‚ÂÓ‰ ÌÂÏÁ‰. לה
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, תיכונית�מסורת האדריכלות הי�חשיבותה של וג� ב, האדריכלות הלבנה שממנה צמחנו
אנחנו צריכי� ליצור . ידי אופנות חולפות� ולא לאפשר לה� להישחק על,ללמוד מה�

  .ו בלח� האדריכלות האופנתיתדעמר ישא, ות אדריכלית מקומיתשל תרב" נוני�ק"
מה דר� יבחר לו אד� כדי לשמור על צלמו במציאות חברתית התובעת ממנו לוותר על 

וכיצד קבוצות , מה הזהות החברתית המשותפת לקבוצות חברתיות מנוגדות? זהותו
הבית המשות� ?  מסוגלות לחיות בכפיפה אחת,בעלות מנטליות חברתית שונה, שונות

�סיר"שהיא , ישראל כולה�הוא דג� קט� של מדינת�לגלויות יהודיות שהתקבצו " לח
חברה זו , למרות הכל. חברה האנוסה להעדי� את הרבי� על היחיד לאמארבע כנפות תבל 

�סיר"וכ� ג� חבריו המתבשלי� באותו מי� ובאותו , מסוגלת להעניק ליחיד תמיכה ועידוד

�  .ל צלמ�בגנבה ע הדיירי� מתחככי� זה בזה והיחידי� מנסי� לשמור  שבו,ישראלי" לח
 ביבא�לקסקט שבנה את תה כמוב� הפועל ע� כובע ה של המשתכ� ברוזמרי� אינודמות

בורגני שהבי� כי הזאת �ובכל, הבורגני בעל המצפו� הרע, אלא הבורגני האירוני, הלבנה
 העבודה ה שלמשמעות". רגנותבו"בסופו של דבר אי� ניגוד בי� תרבות וטע� לבי� 

 תו� ,פוא יציאה מ� המנטליות של הנער המתבגראהתכנונית על רוזמרי� היא בשבילי 
  .קבלת הבורגנות כצורת חיי� לגיטימית

 �קושר את כל אשר , שני�סיפור שיש בו אחידות של חוטהיא רוזמרי� כבית משות
ת כל הדיירי� למקו� אחד היחידות השזורות מסביב באמצעות חצר פנימית ושוזר ג� א

, שלומ לכל אד� למלא את הבניי� בתוכ� תהמאפשר, התכלית היא אחידות. ולמעשה אחד
המיוחד באד� הוא כוח . מצד אחר, לפתח אחווה חברתית אמיתיתבזמ� �ובו, אחדמצד 

 ויאמר –שהוא ממלא את דירתו בחלו� שלו ובכ�  , לדמיי� דברי�ויכולתוו שלהמחשבה 
 וממלא את דירתו בסיפור שמבדיל אותו משאר , נות� משמעות לביתו הוא.כי טוב

והשתכנותו , להגיע אל האושר ואל הנחלההאישי סיונו נסיפור הוא מספר את  .הסיפורי�
  .ר זהוסיפברוזמרי� היא פרק ב

 ני� מעוניינולוכהרי ש, הסיפורי� האחרי� של הדיירי� בדירות השכנות מענייני� אותו
ביתו של אד� הוא . נפגמתאינה אד� שכני� כל זמ� שפרטיותנו �� בניבשותפות חלקית ע

פרטיות היא .  הבית המשות� הישראלי הנכו�–" מבצר� שלה�"ג� היא  ורוזמרי� ,מבצרו
ולכ� קשה , ")בנה בית�"דוגמת (ידואליז� לאינדיווואפילו לא שאיפה , תוקא אחר�וו דאל

א� ,  קל יותר להילח� על הזכות לפרטיות?מה צרי� לשאו� כא� בדיוק ְל . להילח� עליה
, למעשה. להתבצרות מפני הס� הציבורי, עבודלש בקלות �הפיהזכות הזאת יכולה ל

�מאוד היא אוהבת . חדרי��ולאו דווקא מסתגרת בחדרי, הרגשת הפרטיות היא מעבר לס
�הפרטיות ג� . כזה שמציע לאחרי� לחיות בכפיפה אחת של משפחה חמה ותרבותית, חו

הרגשת הפרטיות בשטח ציבורי היא .  ויש לה תלות גדולה בחברה,)בחצר(והבת ציבור א
 רוזמרי� היא נדב� לקראת יצירת חללי� .ה התרבותית של חברהתאחת האינדיקציות לרמ

נוח . אבל הפרטיות נוהגת בציבור בעורמה. תרבות של פרטיותבה� מתקיימת שציבוריי� 
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ני�  ְ# ע� נוח לה .  אבל לא בקרבת�, נוח לה בקרב�.לה בי� אנשי� שלא ישימו לב אליה
�תוכננה החצר הפנימית של בדיוק  כ� .ני�                    ְחו� שנות� לה תחושת # ע� ו, שנוגע בחו

דבר ה. ואינה נאבקת, הרגשת הפרטיות אינה מהפכנית מטבעה. וכ� היא פועלת, רוזמרי�
 החצר של .וחהוא� אפשר ג� מנ, שיניחו לה ושיהיה שקטהוא היא מבקשת שראשו� ה

  .רוזמרי� היא אי של שלווה נינוחה
מעי� קהילה גדולה שצמחה , מקהל אינטימי ומשפחתי, כאמור, הישראליות בנויה

מעצ� טבעה של  . מקו� שאנשיו פוני� בעיקר פנימה,גדול אבל מיוחד במינו�במקו� לא
 בה  כל יחיד חשוב–התהוות של בתהלי� ואשר מצויה ד וחברה שהייתה משפחתית מא

מנת לבנות את עצמה �ג� רוזמרי� היא חברה שהסתגרה על. אבל אינו חשוב בלעדיה
זהות הנגזרת מאלה שחיי� יחד בבניי� , ה זהות גמורה וברורהלמשפחה שיש . מבפני�

  .היסוד שלה הוא הנוכחות כא� בפני��תנאיר שא, ייכותתשהמשות� בעל דמות הבונה 
הא� זה מקו� לחיות בו או שמטבע  ? פנימהא� מהו חו� של מקו� קט� שפניו כאמור

הא� זה ? פיתוח�נו� החו� של הרצליהדוגמת , חסר מסגרת, "אי� מקו�"הדברי� מדובר ב
מה קורה למי ?  הירוקההרקמה של "הפקר"בו מתרחשי� אירועי� בשטחי השמקו� 

, חו� של כבישי�אל , "אי� מקו�"חו� של  לאשיוצא מהחצר הפנימית של רוזמרי� 
חו� כזה ? כלו��כלו� ומוביל ללא�חו� שמתחיל בלאאל , קירות אב� ועצי�, כותמדר

 ומי שיוצא והול� בו ,)שאינ� בהכרח מרחקי� פיזיי� ("ÌÈÓÂ‚Ù ÌÈ˜Á¯Ó"פ� מאליו לנה
מה קורה לה לזכות הזו לפרטיות , לופי�לח. סקת חבילה ג� מרחק וג� ניתוקבעקונה 

,  מקו� צפו� שלאור� זמ� לא נעי� להיות בו– אביב�סנטר בתל�נגו�במקו� ציבורי כדיז
לחפש הא� יש טע� להמשי� ? בי� כה וכה מפריעי� לפרטיות ופולשי� לתוכהר שאו

  ?אותה
 המוספי�  ולראיה כמות,�יוהיומאסתטיקה יש חשיבות הולכת וגדלה בחיי דיו� בל

ות כל זאת  למר.לי וכו"עיצוב", "גלריה"כגו�  ,תוני� היומיי�יהמצורפי� לעבתחו� זה 
שאינ� תואמי� את בצורות מחשבה מסורתיות ואנחנו ממשיכי� להשתמש במונחי� ישני� 

בחיינו מערער והשינויי� רועי� י קצב הא.נושבת אלינו ע� חילופי התקופותה" רוח הזמ�"
  . ההווהבעיותלפתרו� מידה �תואמ ושמשיאולוגיות העבר יאת האפשרות שאיד

ומ� הראוי  ,"הרמוניה"וב" יופי"ה לנגוע ולחוש בימימ�רובנו נטוע צור� מימי�ב
לרוב זו תחושה שאינה ניתנת להגדרה . בה אנו חיי�שסביבה הבנויה שאלה ישתקפו ב

מכנה משות� בנושאי� להסכמה וליצליחו להגיע בקרבנו מעטי� ורק  ,י�ולאפיו� מדויק
 שלנו בסיס ההבחנהב כאשר אנחנו בוחני� את האקלי� הרגשי ש,זאתלמרות . אלה

 מונחי� שה� טיה� באופ� אוטומילא נראה שנצמדי� ,"הרמוניה"ו" יופי"כגו� מונחי� ב
  .לי וכו"סדר", "בנהמ", "משקל�שיווי", "אינטגרציה "כגו�, משפחה�קרובי

יש מעט מאוד כי   נראה,את הסביבה הבנויה שבה אנו חיי�ונבח� רגע ל� נעצור אבל א
,  שייכי� לנו–שנרגיש שה� באמת שלנו כ� מרכיבי� שנוכל לקבל ולאהוב עד כדי 
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עצו� המבחר ה מתו�  לעצמנולבחורמה וכאשר אנחנו חוככי� בדעתנו . מבטאי� אותנו
מער� ולכ� , כמעטאפשרית �זאת משימה בלתיאנחנו מגלי� ש ,שמקי� אותנו מכל עבר

 רשאוכ. "זה לא זה"ש לטשטש את ההרגשה הזו כדימתגייס עצו� של פרסומת אגרסיבית 
טגרציה עקבי ומייאש נ אנו מגלי� חוסר אי,אנו בוחני� פתאו� את הסביבה הבנויה כולה

, מעשה ידי אד�מכוער יוצרי� נו� בנוי , בית אחרי בית,  חפ� אחרי חפ�–פנה נבכל אשר 
  .שלו� חרו� במשימה הראשונית של האד� לבנות לו סביבה שתהיה לו ביתיכי נכשלנו כ

אבל ,  שלנו בצורה טובה יותר ויותר היומיומיי�פיזיי�אנחנו מספקי� את הצרכי� ה
מקצוע שלמדו אי� לבנות לו ה�בעליכל  למרות .מרוצה�מבודד ובלתי, האד� נשאר מנותק

ערב רב של פעלולי� טכנולוגיי� שאמורי� להנעי� ולמרות , של� והרמוני, עול� נוח ויפה
מרגיש הוא אינו  .שועמ� מהאד� נשאר, פשי בתוכ�ו החנולו את החיי� ולמלא את זמ

על הסכמה �בחברה הישראלית קיימת אי .יוצר מכנה משות� רחב ע� בני מינוואינו  ,בטוב
כ� �עלו , הפרט� הפנימיי� שליויולי� לבטא נאמנה את המאוהקונספטי� האסתטיי� שיכ

יחס שלנו לזמ� ה .ו רוצי� לחיותינסביבה שבה היהלגבי קשה להגיע לתפיסה מוסכמת 
.  אותו"בזי�זמב"אנו שבו הבית הוא המקו�  שכ� ,משפיע רבות על עיצוב הביתפשי והח

יה חזקה להתאמ� כדי לתפוס באפלה את הנימפה החמקמקה של יתחנו לעצמנו נטיפ
כי  נמצא ,וכוחות בחיפוש אחר משמעות�אפיסתלעצמנו ביא את א� נג�  ."פשיוהזמ� הח"

שכבר מצוי  ,פשיוזמננו החאת  משמעותבתוכ� ובכיצד למלא אי� לנו שו� רעיו� מקורי 
שבוע עבודה של ארבעה ימי� כבר ר שא כ, מלאהציהשל אוטומזו בתקופה  בידינו בשפע

  .באופקנראה 
 ,פשיוהזמ� החע�  הטכנולוגית ציהללא כל ספק יש קשר ברור שמחבר את האוטומ

מצוא את אבל לא נצליח ל. ההנאה מ� החיי�לבי� פשי וקשר ברור בי� הזמ� החג� ויש 
 ה אינציההנאה מ� החיי� מבלי להבי� שאוטומלבי�  מלאה ציההדר� המחברת בי� אוטומ

תנו מאמ� ימוריד מאאכ� חשב ליצירת חיי� קלי� מומ" צעצוע ".רק תופעה של תחכו�
מכניזציה של וה מל�ה אלא שמער� משולב של כוח שרירי� גופני ,גופני ועבודה שחורה

זמ� לבי�  את הקשר הישיר בי� יעילות של תפוקה פרק לותהאפשרכוח מחשבתי יוצר את 
תפתח תיצור י של תהליכי ה� נוכל לדמיי� את הזמ� שבו יעילות,א� נסתכל קדימה. עבודה
�משוחררי� זה מזה סו�כשה� , שלומפשי יתפתח בכיוו� ושלה וניצול הזמ� החמבכיוו� 

�  .סו
וא מייצר מכונות שמנסות בכ� שה, המדע עוסק יותר ויותר בתיעוש הזמ� החופשי

יו� יש בידינו ג� היכולת וג� ההזדמנות לבנות ממירי� שיהפכו את כ. למלא אותו בתוכ�
שאיננו  מה שאומר –" חברה מתקדמת" כי אנו רואי� את עצמנו כ,פשי לאושרוהזמ� הח

בעול� שבה� אנשי� חיי� את רבות אבל קיימות חברות . מתקדמי�איננו מאושרי� א� 
 זמ� .מסופקי� רכיה�וכל צבה שמשתנה �רמת חיי� קבועה ובלתיביפוק ובאושר חייה� בס

 למנוחת בצל הגפ�ג� א� הוא מוקדש לישיבה בנחת  ,הוא נכסאנשי� אלה לגבי פשי וח
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תחנו לנו נטייה לתור אחר גירויי� י חיי� פובציוויליזציה שבה אנ. הצהריי��אחר
רוע י זהו הא– "ביותר"ביטוי ידי ה�על �ינמדדרוע חברתי יאוכל  כל פעילות .וסנסציות

המופלא ביותר שנעשה עד , הבהיר ביותר, יחודי ביותריה, הנהדר ביותר, הגדול ביותר
קדימה בשאיפה כי הכל א� לו ר� לו , ולא נשתעמ�ליטול בה� חלק כדי שנבוא  –היו� 

ו שמיעת הקפה א�ישיבה בשדרה או בבית, טיולי� לעת ערב לחו� הי�. דמה  ִלק  תסופיאינ
 באופק ציהות אבודה ע� הופעת האוטומפשרבלי משי� לאמסית בבית נהפכו קליקה מוז

�ג�"האחרי� זוכי� ב ת תשע,ידי אחד� פועלי� נעשית עלעשרהעבודה של כאשר . חיינו

ללא  "רועי�יא"א� סופ� שה� צורכי� , עשות ככל העולה על רוח�לי� פשיוח ,"עד�
  .זמ� החופשי לאושרהקשה לאנשי� להפו� את כי , ויזיהומול מסכי הטלהפסקה 

מסוגלות אינ�  צרכי� שהערי� הללו  כיו�תחנויפא�  ,אנחנו גרי� בערי� שקיבלנו
כדי . את הלב הפוע� שלה כלפי פני�והורסת ,  העיר פורצת כלפי חו�כ�� על.לספק

יי� פשי שיש לנו בערי� שעדו אנחנו מבלי� את הזמ� הח,הזה ניהאורבנח� מהשיממו� ילה
 ערי� קטנות יחסית ששמרו –  או וינהגפר, ונציה, ינהסי, ירנצהפ, ריזפכגו� , ח�ילא נס ל

עלולות לא להחזיק מעמד ערי� אלה  ג�  אבל.�למטרופוליהפכו נ הפוע� ולא �ביעל ל
כפי , מאמ� לעמוד בדרישות שהתקופה המודרנית עלולה להעמיס עליה�מול הלאור� זמ� 

כיו� ה�  .יו��נהרסי� לעינינו יו�ר שא ,ופי השרו� שסביב להאביב ולנ�שקורה ללב תל
 "כ��כליפה " להיכ� שהכ, שהופ� אות� לערי� מוזיאליות" שימור"בתהלי� של נמצאות 

  .וכל מה שפרקטי בורח לפריפריה לאור� צירי התנועה הראשיי�, "פרקטי"כ� �לא כלאבל 
מטורפי� מספיק להרוס יננו א.  אנחנו מייצרי� את ההרס של עצמנו,מבלי משי� ,כ�

�שהציע להכפי , ניתר מקו� לעיר המוד בהאת ההיסטוריה שבלב ערינו כדי ליצור

הרבה יותר כאשר אנחנו מרחיבי� את מטורפי� אבל למעשה אנחנו  ,ריזקורבוזיה לפ
הרכב ממשיכי� �רגל מפני שכלי�להולכילחו� צר וומשאירי� מרחב הרחובות הראשיי� 
 יכולההייתה  ,אחרת בעול�שפויה  כמו כל עיר ,ביבא�ל ת. כשפני��להתרבות בקצב מוא

 כאשר היא ,שחר או בשבתותע� רק לא וירה אדריכלית יפה ולחזור להיות מלאת א
�מגרשל פ�נה ביבא�לת כל שטח ציבורי בכיו�. הרכב�כלישל  התנועהמשוחררת מעומס 

�אנשי� והרבה יותר כליעוד ו מגדלי� שמביאי� עוד מתוכ� נבני� ה ריקהפינובכל  ,חניה

 את  הופכי�,רהבאי� בר , ואז.נקודת שבירהל עד שלד העירמטילי� עומס על ש, רכב
תנועתי שרק מעטי� מבו�  ונוצר , בכיוו� אחד של נסיעה לעורקי� העירהתנועה בכבישי

העיר , הגני� הלבנה�עירו ,נו�יהי לגפכי�נה ביבא�לתכ� חיינו ב.  בוהתמצאיודעי� כיצד ל
 כי האדמה שעליה נבנתה ,עלמת לה ואיננה עודנ, יתה בנויה להליכה נעימה ברגליהש
  .חרהפכה לסחורה עוברת לסונ

 יודעי� לבנות למע� נוני וא, יכולי� לבנות למע� העברנוני א– דרכי��אנחנו על פרשת
 בכל אות� מקומות –ינה בסי, ריזבפ, ונציהושטוב לי בלומר הכל אני יכול �בס�. העתיד

 לשבת ולראות את החיי� נעי� לנגד , להגיע לכיכר,אני יכול ללכת לאיבוד ברגלה� בש
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 י לא אזור– מקומות מלאי חיי� האל.  ואולי לפגוש מישהו שמעול� לא הכרתי,יעיני
 ,קניותצור�  רק לה� קניות שבאי� אליי לא אזור,עסקי�צור�  רק לה�עסקי� שבאי� אלי

 לגמרי בשעות � שעות מסוימות ביו� ושוממי�פועליר שאתפקודיי� �אזורי� חדלא 
  .שהפעילות בה� פסה

 :בהליכהרק  אני מכיר ריז את פ.ערי�חיבתי אל מרחקי ההליכה ה� הבסיס העיקרי ל
תחו� של הליכה ב כול� נמצאי� – חנות פרחי�, בנק, נהר, היספרי, להקתדר, באר, גלריה

ובמכונית  , המחייבת החלטה מראשזו פעולה,  א� אני צרי� לנסוע במכונית.ברגלנעימה 
 אנשי� סביביכש, רגע לזרה�מהסביבה שנהפכה ב� י מרגיש לבד בתו� כלוב המג� עליאני

השיטוט ברגל בעיר משדר לי  ,לעומת זאת. בנוחותאל יעדי שמפריעי� לי לנוע רבי� 
ני את עישלכד  או לבחו� משהו אישה יפהעצר כדי לראות יאני יכול לה, אד��רבה אל בניק

אנחנו הולכי� ומפסידי� את הבסיס הזה  ,מבלי משי�, כ�. ראווה או בחזית בניי��בחלו�
עוד תתפוס בעתיד  ו, רבמקו�ותופסת רכב היא אגרסיבית ה�כי תנועת כלי ,של החיי� בעיר

וגורמת לה� לברוח רחוק רגל מ� המדרכה �כל מכונית מורידה כמה הולכי. הרבה יותר
, אביב לחיפה בצפו� ולאשקלו� בדרו��תלתגיע ד ועפו של דבר בסו .חיק הטבע לא ,יותר

לשטח רצו� אחד של אחידות  –" מדבר"ל �הפי י של הציונותח� הבהימה שהיה פע� לו
  .חניה אחד גדול�מגרשמלווה ב ,משעממת

 שבה אנחנו ,ויזיהוסבו� בטל�רתנהפכה לאופשאותה שכונה  –אביב ג �רמתראו את 
. ההתאמה בי� העושר שצברנו לבי� חוסר המעש שלנו�איעל והשוויו� �מצחקקי� על אי

 מהרווחי� אתנ� שנהפכו לחברות סחר שעניינ� לקחת ,אנחנו מזלזלי� במפלגות שלנו
הפכנו נ ו,שליחותע� תחושת הפסקנו להיות חברה כ�  .הזמניי� של העוגה הממלכתית

. בעזרת מומחי� לדבר ינו לפתור את בעיותנו אותמפתי�של טכנוקרטי� שנרצעי� לעבדי� 
של  המשקמות את החללי� הפרוצי�  ודר� חיי�תרבותלבחור פירושו  עיר תכנ� לאבל

 אי� לנו עוד תירוצי� להטיל  לכ�.משועממי� וחסרי מעש עומדי� ש� אנו,  העממיהשיכו�
הא� אנחנו , של החלל הזור�" יק ִר "עומדי� בתו� הכאשר אנו  .על העיר שממנה באנו

אפשר לתכנ� עיר מבלי לדעת למע� איזו חברה �איהרי ?  אנחנו רוצי�קו�איזה מיודעי� 
  .המתכנני� אותאנו 

אנחנו נוגעי� בטבע כבר לאור� . באופ� קיצוניכל נגיעה שלנו בנו� משנה את הטבע 
 ,מושבות הראשונותהחל ב –את רישומו על הנו�  כל דור הניח .מאה שנה של ציונות

כיו� מתפתחות אשר  ,ריותהפרווהגני� �עריכלה ב ו,י� ובערמושבי�ב, קיבוצי�מש� בה
�טבעואת הטבע לפי האד� משנה  .שינוי הנו�ומהוות את הגור� המרכזי בלמטרופולי� 

עצי� של שורות לאורכ�  ונטעו ,הצרפתי� בנו כבישי� ישרי� שעלו וירדו גבעות: הוא
בנו כבישי�  ,לעומת� , האנגלי�;אחד ממרכיבי הנו� הצרפתי העיקריי�ל הפכונש

בפארק לכסות טבע המתחזה ל כדי לאפשר למאות שני� של גננות ,שעוקפי� כל גבעה
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עצי של ירוק  אנחנו כיסינו את האר� בשטיח ;מנטי חלקי� גדולי� של הנו�ואחד גדול ור
  .נועגה כדי ליצור את נו� היערות של מזרח אירופה שממנו ,�רוא

ע� , קורבוזיה�לה: על הערי� שלנושומ� ירו את ריהות מגדולי מתכנני הערי� שלושה
 "שטי� " מגדלי� בעזרת, לחיי� מודרניי�אהיעיר כאידבדבר  1922שנת החזו� שלו מ

שיצר  ,ווארדה אבנעזרלעומתו המתכנ� האנגלי ו ; מסודרי� ברשת שתי וערב,בתו� פארק
עד  שתיי�מבני� בני מבוססת על אשר מיועדת לארבעי� אל� תושבי� ו ,גני�ה�עיראת 

את השפעתו של . בתו� ג� אנגליבחופשיות " נחי�"ש ,רעפי��גגותמכוסי�  , קומותשלוש
אביב ג ובמגדלי המשרדי� והמגורי� �קורבוזיה אנו רואי� במגדלי� של רמת�לה

איבד ר שא ,המטרופולי� שלנו  צומחעליוש הבסיס זה .מתפתחי� לאור� ואדי איילו�ה
צמחה העיר של שממנו שהיה הבסיס " סורקמ"ה את הפארק אצלנוהתאקלמותו במהל� 

 – במיטבהאביב א �רמתבארד אנו רואי� ווה את השפעתו של אבנעזר .קורבוזיה�לה
 ,הסברביה שלנו" פורחת"ממנו  ו–דימונה  ושבע�באר, אשקלו�, שמש�ביתמדדות אחריה 

 ו טבע ואינושמהווה רקמה דלילה מאוד וחסרת דמות שהולכת לאיבוד בנו� ירוק שאינ
� גדס שמחזר את מסורת העיר הקלאסית והעניק לנו את תל– ואחרו� אחרו� חביב .עיר

שממסגרי� רובע מגורי� שקט , אביב המבוססת על רשת כבישי� ראשיי� שתי וערב
  .בעקבותיה בנינו את אשדוד שבאה לתק� את השגיאות שלנו. שבמרכזו גינה
 נימער� אורבואילו  ,�שמימעלה אל ה�מעלהאנכית אחד הוא התפשטות  נימער� אורב

לו הלשתי ההתפתחויות . הרחק אל קו האופק�הרחקאופקית הוא התפשטות אחר 
לסביבה עיוור ותו� עצמו בסגור אשר נו� ויוצרות  ,נו� הטבעיבהתעלמות מהמתאפיינות 

" הרגל�הול�" של ניתהאורבמהתרבות  רחוקי� מערכי� הללוה שני .שבה הוא מתמק�
הללו מבוסס על האפשרויות  של שתי ניהנו� האורב .עיר ההיסטורית השעליו נרק� מתווה

הללו הורסות את האפשרויות  שתי .הייכול להתקיי� בלעדואינו המכונית המידה של �קנה
  . שיכול לעמוד בפני עצמוחיוביחודי יהנו� הקיי� מבלי להחליפו במשהו י

 ,הגני��ערימצויי� ב אינ� של העיר ההיסטורית הרוב המרכיבי� שבוני� את חיוניות
, קניוני�ב, דלק�תחנותצריכת העיר הומרה בבילוי ב. י� לאור� עורקי התחבורהמומתמק

 ומכל אלה רק הקניוני� מסוגלי� לספק מעט מזעיר ,אתרי מזו� מהירב ומוטלי�ב
 ניתוח האורביהפ. יתה אופיינית למרכזי הערי� ההיסטוריותיירה ומהרבגוניות שהומהאו
, הרצליה, חדרה: אט את הנופי� של השרו��ס כל המושבות שבנו אטבהרמתבטא הזה 

 מרחבה. גדרה וכל הפרדסי� שסבבו אות�, חדרה, לציו��ראשו�, התקו�פתח, רעננה
ממו� ושיאט ומתכסה בשמיכה רצופה של אחידות �המפריד בי� העיר לבי� הכפר נעל� אט

  . שאי� לו תקנהנירורי� אורבישל רצ� פ
  :מרכיבי�יש שישה יו� כ לדמות הערי� שלנו

ÔÂ˘‡¯‰ ·ÈÎ¯Ó‰ מאחוריה דונמי� של מגרשיהמשאיר ה,הוא המכונית �חניה וכבישי� 
  .אנושיי��לאמידה �גודל וקני� בסדרי וגדלי�ע� מחלפי� שתופחי�
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È�˘‰ ·ÈÎ¯Ó‰ מרכיבי�  של 'זקולכנראי� ה ,הבנייני�הדמות המפורקת של  הוא
  . הכל חלקי ומקוטע– מותשלאי�  .שוני�עת �מכתביאו הלקוחי� מקטלוגי� 
È˘ÈÏ˘‰ ·ÈÎ¯Ó‰ו מ,ו� האופנתיות האינטרנטית המנותקת ממיק הוא �. סיטואציהמנו

� וליצור איתו ו להתאקל� במקושידע, העבר� בניגוד לתנועות אדריכליות גדולות מ, זאת
  .הזמ�ברוח פורה וגרסה דיאלוג 

ÈÚÈ·¯‰ ·ÈÎ¯Ó‰יהיהה והטכנולוגיה י חומרי הבני של הדמות האדריכלית הוא�טקית 
הפגנת שרירי� אדריכלית שכמותה לא ראינו מתקופת  י� היוצר,אנו משתמשי� �בהש

  .הפירמידות
È˘ÈÓÁ‰ ·ÈÎ¯Ó‰ וחלליובניי�� הפיזיי� של הצרכי הלשאדריכלי הביטוי ל קשור  
 כי המהפכה , בנושא זה אנחנו עניי� במיוחד.לו בתוכ�הלחללי� את הולסמלי� הממלאי� 

 מצואלכ� אנחנו מחויבי� ל. חררה אותנו מכל הקשרי� שהיו לנו בנושא זהשדריכלית הא
 מקומות ע� עצבתאפשר לנו לש רטוריקה אדריכלית ליצור ו,ליותמונומנטדר� למחדש 

 או בה� בהקי�לחלו�  שטוב ,מנוחה ושקטמקומות מופנמי� של  – וירה והשראהוא
 של טובי� לריטואלי�אשר , מיותודינועה תנ, קצב,  מקומות של זרימהולציד�, להתפלל

מנת �על , כל אלה�קשר ומעבר ביג� ליצור עלינו  .מקומות מלאי מסתורי�כ�  ו,הוד והדר
  . ההול�מה אדריכלית שמחפשת את סיוסימפוניהכלל לחללי� לחבר את אוס� ה

È˘È˘‰ ·ÈÎ¯Ó‰אנו ר שא כ.רוח התקופהל של הדמות האדריכלית קשור  והאחרו�
את הסגנו�  –וחיו  – אנחנו מרגישי� שאז ידעו האנשי� ,נסת האדריכלות של הרנסחווי� א

יחודיות יהשתמשו בצורות  נסאנשי הרנס .�הטא נכונה את מאוויייהאדריכלי שתא� וב
  לבנותשבה� השתמשו כדי מהחומרי�וה� י� י של הבנהטכנולוגיהמה� שהיו משוחררות 

דבר היא  רוח התקופה .ו שלליותונפונקצימהעצמ� את שחררו ה� א� ולפעמי�  ,אותו
טחו� יאת חוסר הבג� �כמו, הסקרנותוהמתח , יותהחיונ, מיותהדינחמקמק שמבטא את 

הדמות . של בני הדור לחיי� נוחי� ואת הרצו� , לנותהאופייניהנובע מ� החומרנות 
  .הביטוייה השוני� במהל� ההיסטוריב ווח האד�ר של הרוממותהיא ההכרה ב האדריכלית

 יוצרי�אשר וירה ומקומות ספוגי אלבנות מאפשר לנו  לולהמרכיבי� הכל שילוב של 
יוצרי� נקודות משע� שבה� אנו יכולי� לבטא את ו, חיינו תוכ�ב יוצקי�, כרו� שלנויאת הז

 של האווירה ה זה סיפור.�הופכת אותנו לחברה ע� דמיואשר האחווה ששוררת בינינו ו
  .ת מענה לחיי� בחיק המטרופולי� הבאה לת,�המקננת ברוזמרי

   בתכנו� עריליות מימד הלוק– רוזמרי�

משהו בקצה המזרחי , פרובינציאלי במקצת, בשנות השישי� נחשבה ישראל לכת� קט�
 המגוו� וההדוניז� המעוד� , השפע–דר� �א� מאז היא עשתה כברת. של אג� הי� התיכו�

�ַ רג והת$, פשוט התבגרנו. �מילאר� מדהי�שסיגלנו בעקבות הנהירה השנתית לחו   .נו 
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 בקצרי� .אפריקאית שוכנת בנגב� והפיקנטיות הצפו�,האנינות האירופית שוכנת בגול�
לח� ב, רימו�ב, ומקנחי� במצה,  מתקתק לקינוחיי� מוסקט אירופ             ֵ שותי� בכוסית י 

צא� �גבינותעל שולחננו שפע של ו, אפריקאי לא חסר�מהמטבח הצפו�ג� ו. ריבותבו
כי תמיד ידענו ,  והיד עוד נטויה,אורלינס� בשמות לועזיי� ותערובות תבליני� מניואנינות
�א�והוא , ע� שאי� לו זמ� לחכות, שוני� מאחרי�, "ע� סגולה"שאנו  �בבולמוס  –ר

 מאות שני�נדרשו  להספיק מה שלאומות אחרות – עכשיו כא� ו"in"שדורש מכולנו להיות 
את כל מה , טרחנו להרוס את כל מה שבאמת שלנו, כידוע, במקביל. כדי להגיע אליו

והקיבוצי� שהיו , מושבות השרו� של פע�, גימנסיה הרצליה הישנה: נואפ�שיצרנו בזיעת
�  .ישראל העובדת�הדגל של אר

 מקרינה תחושת בדידות ,זה עתה התחילה להשתלט עלינוש ,הוויית המטרופולי�
זרות החמורה למדי עולה ריחוק חדש תחושת הומאנונימיות השורה עליה מ� ה. גדולה
. המרחב הציבורילבי� בי� סביבת� או בי� המרחב הפרטי להגומלי� בי� הדמויות �ביחסי

ריחוק זה מערער את האינטימי שבמימד הציבורי ואת השלווה שבמימד הפרטי בעת 
דמויות מנותקות . ומוזר חדש, האלה סבו�" מרחבי�"אופי התקשורת בי� ה. ובעונה אחת

, מעלית, מכונית(מרחב אטו� כלשהו ב נבלעות , שימורי�ות כמו סרדיני� בקופס,קפואותו
. תו� בהייה ריקה אל החלל, מסתגרת במרחב שלה,  וכל דמות לעצמה,)רכבת, אוטובוס

? הא� זה באמת נעי�? חניה חשו��אנו פוסעי� במגרשר שאכ, בעצ�, אל מה אנחנו בוהי�
ה� ר שאוכ. מעבר לכל שאלה, בלי שאלות: כבר כא�וג� המגדלי� ? ידנו�מי פוסע על

 ה� מייצגי� בחריפות –  סגורי� ואטומי� זה אל זה–מתכסי� בזכוכית שחורה ובגרניט 
האחווה והשותפות , רבה                                          ִבי� התפתחות העול� המטרופוליני לבי� יחסי הק שאת המתח 

רקמה העדינה אלה שיצרו את ה, שהיו פע� הדבק של החיי� והדבק של הבנייני� הלבני�
  .אביב�של תל

חול� ,  משל לעול� שברירי,פע��איאשר  יותר מ,יו�נעשית כאביב �עובדה היא שתל
. פיוני� אלהא יותר מאשר ההגדרת העיר שאנו עצמנו נושאי� בתודעתנו אינ. וצבעוני

 הולזהות בפנורמת המגדלי� המקוטעת הנפרשת לנגד עיננו מיאפשר �איברוב המקרי� 
זכוכית של אות� קירות , אות� חלונות מרובעי�,  שכ� אלה אות� גרניטי�,רהאדריכל היוצ

  ".פרה עיוורת"כאילו משחקי� , עצמ� את עולי� זה על זה ומחפשי�ר שא, כהה
� הפוסטהבמתכונת הפלורליז� של כל דאלי� גבר השתלט על האדריכלות הישראלית

. מקצועי�טשטוש מוסריי ידאלא ג� מביא ל, לא רק מעודד רלטיביז� מעקרו ,מודרנית
אדריכל מתכנ� . הימבושלת דישאינה , גמורהשאינה כוונתי היא לקומפוזיציה אדריכלית 

אנחנו מתפתי� להיכנס . מגדל בשדרות רוטשילד ומתעל� מהקשר של הבניי� אל המקו�
והבניי� כמו . מתפתחת פנימהאינה אבל דמות הבניי� כפי שהיא מתבטאת בחזית , לבניי�

זו כנראה המשמעות ". עבור לבניי� אחר, מספיק ל�, נגמר התעלול, די: "ואומר לנ
איזה ח� פרוע : האמיתית של המהפ� שעברה האדריכלות הישראלית בשנות התשעי�
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 שהשתרשה ליתשמתפר� וקולח בחופשיות לאחר תקופת היובש של הפשטנות הפונקציונ
  .לאומי משנות החמישי� והשישי��בסגנו� הבי�

האידיאולוגיה והאתיקה של "יז� האישי ממיר את הרצינות המקצועית ואת האופורטונ
המוסכמה שליוותה אותנו בנאמנות ובעקביות . ומשווק בעיקר אריזה לעצמו, "המקצוע

 –אמצע וסו� , יש לקומפוזיציה אדריכלית מנגינה טובה ע� התחלהלפיה ש, דורות�דורי
שאלת הקשר שלה� אל .  לסביבת�מגדלי� קמי� בלב העיר ומתנכרי�. חלפה מהעול�
נראה שאנחנו חיי� בעול� שיש לו זמ� וסבלנות רק .  היא משנית לחלוטי�ניהמרק� האורב

אשר מ" התחלות"לכ� נראה שיש בנו� שלנו יותר . כל השאר מוכר עד זרא". התחלות"ל
חלפה התקופה שבה יכולנו להכיר אנשי� לעומק ולהכיר בנייני� . סיומי� מוצלחי�

ויתרה במודע על הצהרת כוונות ועל ניסיו� ליצור ואנחנו חיי� בתקופה ש. קלעומ
 דמות ברורה שיש לה ללמסגרת שמאחד את כל חלקיה לכ�אדריכלות הבנויה על סיפור

  .ה של צבי הקרי לפחות כמו החמני–מסר 
ופוטרי� את עצמ� מהחלק הקשה יותר של , אדריכלי� פוטרי� אותנו בגימיק מתחכ�

 מה ה� עושי�.  אל המקו�ניקשר אורגבאת היצירה האדריכלית לקשור : ריכלעבודת האד
מתחרי� ביניה� על יצירת מפגשי� מפתיעי� יותר ויותר בי� טכנולוגיות ה� ? במקו� זאת

אסוציאציות המליות הטמונה בשימוש כזה או אחר או במארג בסמבלי להתחשב , וחומרי�
אלומיניו� מוברש של ב, גרניטב, זכוכית כהה השימוש החופשי ב.שהחומרי� מעוררי� בנו

לכפר " ביקור�כרטיס"בעיקר כ,  חברתי)סטטוס(מיצב משק� את המגמה לבטא , "טק�היי"
זר , מבטאי� יסוד חדש, למשל, אביב�המגדלי� שאנחנו שותלי� בתל: התוצאה. ליובלהג

ות את היהיראבל בהיבט אחר הוא יסוד אופייני המבטא זה שני� , לנו למדי באופ� כללי
  .והכוחנות של הישראלי המצליח�

אינה , איכותג� שיש בו לא רק כמות אלא , הבעיה היא שהעיר כמכלול אנושי תרבותי
רציפות גו� היוזמה החופשית מכתיבה את הקצב ומוחקת ערכי� כ. בעינינומספיק נחשבת 

  .תרבות רוצי� ב��בניר שא, היסטורית וזיכרו� קולקטיבי
 ,שתנה הזוהמלמציאות בהתא� � מחדש את המבנה העירוני הפיזי אנו צריכי� לארג

ולא מתו� פחד מקטסטרופה של , מתו� אמונה ומחויבות חברתית אנושית ותרבותית
  .רופולינית שלוחצת עלינו מכל עברצפיפות מט

עי� סרח עוד� שנשאר מעלינו לחדול לראות בשטחי� הפתוחי� של העיר הגדולה 
תוכנית  (ע"רכי� המרכיבי� את הפרוגרמה הכמותית של התבאחרי שממלאי� את כל הצ

אלא שטחי� פתוחי� שה� תוצר של , אי� לנו כיו� שטח ציבורי ממשי. )בניי� העיר
 י�שטח (י�פ"ואז נוצרי� בכל רחבי המדינה שצ. ניתמדעית אורב�סטטיסטיקה פסבדו

נו רגע של הנאה מאפשרת לששאי� לה� תוכ� ודמות אורבנית אנושית ) י� פתוחי�ציבורי
מגדלי� כי זו הפעולה בהמגרשי� הפנויי� מתמלאי� . ייכות למקו�תשהתרבותית ותחושת 

 ,אביב�רחוב אינשטיי� ברמתשל זה מה שקרה בציר : והיעילה ביותר שאנו מעלי� בדעתנ
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אביב �ירוקה היורדת ומחברת את אוניברסיטת תלידיי� ו�רחבתשהיה אמור להיות שדרה 
,  מתו� אינטרס יזמי של כס�,אביב�קרה כי על אותה שדרה צמח קניו� רמתזה לא . אל הי�

אפשר וא� מועיל , ותאסתטימידה �אמותבהעדר . בראשו מתנוסס מגדל משרדי�כש
 האדריכלי הזה �הריאליז. מוד את ערכ� של יצירות אדריכליות לפי הרווח שה� מניבותאל

  .הילכוח הקניעצמו את  מכיוו� שההו� מתאי� ,מסתגל לכל המגמות
 סמיכה של יחד אנושי צמוד ניתוכ� נוצרת רקמה אורב, כל עיר היסטורית היא צפופה

 אנושית ניתפיתוחה של חממה אורב. ה לתרבות של מקו�ייוח� המהווה קרקע פור
כפי  ,לצמיחת חיי תרבות אנושיי� הייתה מאז ומתמיד הבסיס למסורת העירונית

תרבות זאת נשקפת בעוצמה משלד .  ובפריסומארב ,מצרי�ב, אשורב, שהתפתחה בבבל
 שמראה לנו את הדיאלוג הציבורי שמתפתח ני אורבזאורדינואותו  – ארש'העיר הערו� בג

  .השני בי� כל המרכיבי� של העיר ההיסטורית�כחוט

סח י כפי שנ,� בפילדלפיהוהמסורת הזאת ניבטת אלינו מ� העבודה היפה שעשה בייק

 אפשר להזכיר ג� . קא�סהצעות לפילדלפיה של לואימ� ה וDESIGN OF CITIES,1 זאת בספרו

ער� שהמבוססות על ניתוחי� עמוקי� , וינה" עיר הברוקית" למילו סיטהקהתוכנית של 

המבוססת על , שיצר האוזמ�,  ושדרותיהריזאו את פ, הביניי��מסורות שירשנו מערי ימיל

עומד בפני הלח� ר שאד זהו שלד העיר היחי.  של פריז או רומא"רוקיבשלד "

 יוכניותותו ליאו� קרייר –אחרו� �ואחרו�. נטית עד היו�אלגפועל בצורה והמטרופוליני 

ניסו להתמודד ע� בניית דמות למטרופולי� , כל אחד בדרכו שלו, כול�. לערי� בגרמניה

  .חסר דמות שיצא מכלל שליטה

אות� לכל רוח בצורת את רקמת� של הערי� וזרו " פוצצו"מאותו רגע ש, א� בישראל

שה� שטחי� ציבוריי� פתוחי� חסרי תועלת וחסרי , י�פ"נולדו שצ, גני��פרוורי� של עיר

מד י בי� המנילתורי� שפגעה ביצירת קשר אורגלאנוצרה מציאות מבונה הפרוצה ו, דמות

  .ציבורי לבי� המימד הפרטי בתכנו� ערי�ה

גורי� של בית משות� שתוכנ�  מקטכפרוי, כא� המקו� להחזיר את רוזמרי� לתמונה

�בת מידה ציבורי ויוצר דמות אורבנית�מידה פרטי המשתלב ע� קנה�מנת ליצור קנה�על

 היא משתלבת למקב� של יחידות – שיכו� פרוורי המנוכר למרכז הרוזמרי� אינ. קיימא

המידה הפרטי �ברוזמרי� מוגדרי� מלכתחילה היחסי� בי� קנה. דיור היוצרות אינטימיות

  . ולא ליד�,המידה הציבורי בתוכ� פנימה�קנה� לבי

עליה� צמח ש – )המטרופולי�( והתפוצצות גבולות העיר ניסדר האורבה�אילנוכח 

טא באקלקטיות ארכיטקטונית את דרגת האפס של תרבות ישב,  בישראלז�מודרני�הפוסט

 
1  EDMUND N. BACON, DESIGN OF CITIES (1978).  
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 אשריו� למצוא קהל ליצירה אדריכלית כ קל – �יהמושתתת על משחקי� טלוויזיוני

  . של האד� ברחוב ונהפכת לקיטשמוהסדר המושל בטע�מתאפיינת באי

מהו אותו יסוד שמאפשר עדיי� אינטגרציה של ? מה נקשר למה בהוויה הישראלית

חיפוש זה כרו� לא רק במבט ביקורתי ? אד� ע� מקומו ותרבותו במצבי� קיימי� וחדשי�

חסר תמיד היה  על מה שאלא ג�,  הקשה שיצרו השיכוני� באר�ניתעל המציאות האורב

  .במחשבה שלנו על תרבות המטרופולי�

של ו, היה ובצפיפות הבניי לעול� במצב של גידול משמעותי באוכלוסיהרוזמרי� בא

ההיתו� �המציאות של כור. אולוגית בכל תחומי החיי�יואידכוללנית ויתור על מהפכה 

י להקי� דבר חדש  ושוב איננו שואפי� להחריב יש� עד היסוד כד,עברה מ� העול�

 בתנאי� נוהישגישל מסתפקי� בתיקו� ובשכלול , התפר יו� אנו חיי� באזורכ. ומוחלט

 לבי� מדיניות – היוזמה הפרטית – ליסטי הקפיטליז�בה� מתבקש איזו� בי� הליברש

  .טובת הע�,  שבראש מעייניה טובת הכלל,הרווחה

אל תגעו :  חופש הפרט תמיד ראו בצדק חברתי המונחה מגבוה איו� עללי�הליבר

אל תעזו להנדס את החברה ולשפ� את , של שיכוני�" גולגי�"פ� תביאו עלינו , בזמיר

ר שאהחברה הישראלית מתמודדת כיו� ע� שאלות . וויו�שהאד� מתו� אידיאולוגיה של 

הגומלי� בי� תרבות החיי� � יחסי�מה: זווית�רחוק היה אפשר לדוחק� לקר��בעבר הלא

הא� קיי� בכלל ? ונות הדתיות לבי� אלה שזיקת� ליהדות היא אפסיתשל תושבי השכ

בוני� בעיד� כיצד ?  שירשנו מהדור הקוד�"לכידות לאומית ותרבותית"מקו� למונח 

  ?הא� קיי� בסיס אית� למכנה משות� חברתי חזק? "הפרטה"ה

ויכוח על דמות המרחב הציבורי בחייה� של אנשי� או על ורוזמרי� נוקטת עמדה ב

שפיע תדמותו של מרחב זה . מקומו של המרחב הזה בחייה� של פרטי� בעיד� ההפרטה

איננו . ה� על הדפוסי� של חיי הפרט והמשפחה וה� על זהותה המוסרית של החברה

לא בש� עקרונותיה המקודשי� בוודאי  –כלכלי �חברתייכולי� להנהיג באר� דרוויניז� 

 כי בנסיבות שלנו הישראלי זקוק –ברתי  העיוורת לכל צד ח,"הכלכלה החופשית"של 

הפרדתה מ� החיי� ל של התרבות האורבנית וההתיקו� לקיטוע. לרגישות חברתית לצרכיו

ויה וכאשר מעמידי� אותה ח.  של החוויה האסתטיתההכרה בחשיבותמולד יועשוי לה

נית� לגשר בעזרתה על התהו� המפרידה בי� השיח של , בזיקה ישירה לבעיות הקיו�

לתפיסה הכוללנית א� האדריכלות נכשלה בכ� שהניחה . של הפוליטיקהלבי� זה תיקה הא

 צמחו �מהש ,של החיי� במרחב לפנות את מקומה לתרבות של התמחויות ממוקדות

  .האדריכלות מומחי� אשר בראיית� המקצועית המצומצמת ובפעילות� הנמרצת פירקו את
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דמותו של מרחב זה . ב הציבוריויכוח על דמות המרחורוזמרי� נוקטת עמדה ב

 הדיאלוג שמתפתח בי� רוזמריני� .תשפיע על הדפוסי� של חיי הפרט והמשפחה

מאחד אות� יחד לרקמה אורבאנית � לתו� עצמ� לבי� המימד הציבורי המכונסי

החצר הפנימית , שמתקיי� בה מנעד הדרגתי של יחסי פני� חו� בי� הרחוב

 )י משרד ר� כרמיצול� על יד(והכניסה לדירה עצמה 
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 הסתמנה בישראל דר� חיי� , אמצעי התקשורת� שלעקב התפתחות, בשני� האחרונות

אד� שוב אינ� יוצאי� אל מקו� �בני. חדשה יחסית של מגורי� ועבודה באותה יחידת דיור

 פרי המהפכה של המסו� –תהלי� זה כי א� יתברר .  ה� יכולי� לעבוד מהבית–עבודת� 

עצמו שעות רבות ספו� את ורחות החיי� במידה כזו שהאד� ימצא  משנה את א–הביתי 

הפרט ירצה לחוש . החברה ילבשו צביו� אינטימי יותרלבי� היחסי� בי� הפרט אזי , בביתו

אשר יהווה בשבילו מעי� תא של חו� משפחתי , אנונימי של דיירי��רבה אל מעגל לא ִק 

דירות משות� כזה יוכל להמיר חלק מקב� , במקביל. מורחב בלב המטרופולי� הגדול והזר

אד� יחזור . כלובי המשרדי� בעת ובעונה אחתוחלק מ של השיכו� "תילי הנמלי�"מ

כדי ליהנות , � לוילמסלול חיי� שיאפשר לו לצאת מחדר העבודה שבביתו ברגע המתא

יל� לאכול , השכונתי" ביסטרו"בפאב או ב ,קפה�בחברת בני משפחתו ושכניו בבית

  .וכ� ישתנו ג� פני הרחוב, עדו� או במסעדה הסמוכה שבפינת הרחובצהריי� במו

טק שמתפתח ליד �התפתחות זו מתחילה לקרו� עור וגידי� בשטח המשרדי� וההיי

�אזור זה מעיד על סוג חדש ובוגר של סוציאל. פיתוח�אזורי המגורי� של הרצליה

ו� מתקיימת התרוקנות י�אנו חווי� יו�ששכ� במטרופולי� . דמוקרטיה שעשוי לצמוח כא�

לצד תרבות . הדרגתית מכל חובה של הפרט כלפי הכלל ומכל אחריות אישית לגורל הרבי�

אנו חסרי� בעיקר רגישות נאותה , בלנותוהמשדרת אחריות משותפת יחד ע� חוסר ס

, במקביל. ויכולת לעד� את מרחב החיי� העשיר של הפרט לצורה של שותפות בי� פרטי�

ותיצור , שווה בי� פרטי� שמוצא� שונהאשר תקשור ותיו� תרבות כ ישראלי� חסרי�ה

  .זיקות בי� כל הזהויות שהחברה הישראלית חובקת

 .ינושלונותוכ נולכל אחד מאיתנו יש קהל שאליו אנו מדברי� כדי לבדוק את הישגי

 אני מפנה  ואז,פ� להיות אני עצמינה קהל זה �בשלב מסוי. קהל זה משתנה במש� החיי�

  .כולי לעשייה�את כל

תפר מוצלחי� ונכוני� ה�  זוריאמבח� של יצירת , בי� היתר, מבחנה של רוזמרי� הוא

 באמצעות מבני� אדריכליי� היוצרי� זיקות מאוזנות בי� האד� – ניתמבחינה אורב

תפר שמאפשרי� זיקות חברתיות מתו� חירות  אזורי:  וה� מבחינה אנושית–לסביבתו 

 יש כא� החייאה ,למעשה. פשר השיכו�      ִמזה שא  ומתו� מגוו� אינטרסי� עשיר יותר ,ובחירה

מעול� לא התפתח ר שא ו,אביב�היווה את הבסיס לרקמה של תלש" הבית המשות�"של 

ֵ  ליצור לב יווהתבגר כמרכיב פעיל המאפשר לציבור החי יחד אפשר להקי� ש ניתנה אורב        

  .מארג שכונתי שבונה עירממנה 
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ל רוזמרי� הוא בי� היתר מבח� של יצירת אזורי תפר מוצלחי� ונכוני� ה� מבחנה ש

בחללי� מתמזגי� כוחות של חיבור . מבחינה אורבאנית וה� מבחינה אנושית

ת ביטוי והמחפש סיטואציות החללי� מהווי� רצ� של.  כניסה ויציאה,והפרדה

, חלליתהחלל והאירוע נהפכי� ליחידה אורבאנית לאישיות . אדריכלי הול�

 )צול� על ידי משרד ר� כרמי(לבית , למקו�
 

יותר דחופה ההבעיה הוא תפר מתוכנני� היטב בפרוורי המטרופולי�  העדר� של אזורי
העיר מ� , למשל, ללמוד יכולנו" תפר אזורי"את העיקרו� של . ובכל התחומי�, שלנו

רדו הקיב תפר בתו� וסב בירושלי� מתקיימי� אזורי. שלנו ירושלי� ההיסטורית
מאזורי� אלה נית� ללמוד .  שה� שטחי� מפורזי� שמתפקדי� כצירי� ראשיי�,נוסוהדקומ

 תו� תזמור מבוקר ,זאת. המימד הציבורילבי� כיצד נית� לקיי� דיאלוג בי� המימד הפרטי 
חסרונ� מונע . כה חסרי� לנו בתרבות ובחיי� שלנו בישראלר שא, ואווירה אנושית חמה

שינה לבי� � בה הפרדה בי� שוליי� של ערי� אמיתית שאיניתה אורב רקמה שלאת הקמת
  .מרכז עיר שוקק חיי�

 שמאחד את השכונות ,שכונות המכונסות בעצמ� לבי� המימד הציבוריבי� הדיאלוג 
ֵ לב "הופ� את מבנה הבית המשות� ברוזמרי� ל, "בית משות�"יחד ל ני מאחת " נה עירונית 
ֵ לב שמשו� , ל תכנו� עירוני גדולהיכולות להשתלב בתמונה ש, רבות עשויה לשכפל זו נה  

פיתוח המערכת העירונית נעשה . פי דפוס כללי דומה�וריאציות שונות עלואת עצמה ב
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 וכל מבנ� ,שתי וערב למערכת רחובותבצורת  הקרקע נחלקת –" שטיח"בצורת 
ֵ לב "הוא ) קומפלקס( ה האורבנית בעוד ברקמ. או שכונה שהינה עיר בתו� עיר" נה עירונית 

, no man's land, הבתי� מפני� עור� זה לזה ונוצר ביניה� שטח מפורז" בנה בית�"של 
מאפשר למבני� ליצור מערכת משפחתית צמודה אחת והדבר , ברוזמרי� המבנה מופנ�

�פוא מאמ� קולקטיבי של רצ� אהחלל הציבורי הוא . תכמו בעיר ההיסטורי, בבינוי רצו
  .ונת ובתוכו מתקיימת מערכת חללי� מג�,תוהמבני� הפרטי התוח� או

כי ,  אלא ממש יוצרות אותו,החזיתות של כל יחידת רוזמרי� לא רק מתייחסות לרחוב
� אלא ג� חלק בלתי, ולכ� ה� אינ� רק ביטוי לתפקוד� המבני,אפסה� בנויות על קו בינוי 

 הפונקציה החזיתות אינ� כפופות א� ורק לצור� לבטא את הצורה או. נפרד מהרחוב
) יות ומפתני�'לודז, ארקדות( אלא מכילות מעברי� ציבוריי� ,שמאחורי הקירות המקיפי�

 הממסדת ,הקירות תוחמי� ומגדירי� חצר ציבורית פנימית מוגנת. ויוצרות שפה אדריכלית
בגובה , הרגל מתמקד בחזית רוחשת חיי�� של הול�ומבט, ובחו�. תוכ� פנימי וייחודי

זה מודל . לנוח, לשבת, להישע�,  חזית המאפשרת לגעת– הקרקע�תשל קומ, העיניי�
,  ובפני�; קיר–מבחו� : ע� קו בניי� אפס, תיכוני�שאוב מהרקמה האורבנית של הבית הי�

  .נולהעלות בדעתנוכל  ומרחב הנוס� את כל האושר שרק ,חלל מופנ� ומוג�, בתוו�
ו הצעה לבינוי צמוד ורצי� משו� שז, רוזמרי� מהווה חזרה לתרבות עירונית עתיקה

בחלל עירוני שיש בו שטחי� פתוחי� ציבוריי� ושטחי� פתוחי� הסגורי� בחצרות , יחסית
סדרה של . עכודוגמת  ,שמוצאי� בערי� עתיקותאלה כמו , פרטיות�ציבוריות חצי

 ,נופש, חיי�,  עבודה– של חללי� לשימושי� מעורבי� ניתרוזמריני� תיצור רקמה אורב
עיצוב הגבול והדיאלוג שבי� הפרטי לציבורי ה� מקור לשפה . ברתיות וטקסי�פעולות ח

שכ� השטח שבי� המבני� , אדריכלית עשירה במעברי� מסוגנני� בי� היחידות השונות
  .נפתח לפעילות של הציבור

, בחלל של רוזמרי� מתקיי� קשר ודאי ומיידי בי� הרחוב לבי� הנמצאי� בחצר הפנימית
, הכניסה לדירה, החצר הפנימית, חו� בי� הרחוב–י�פנגתי של יחסי מתקיי� מנעד הדר

.  על פרטיות הבית�פונה לחזית ומגאשר שהיא ג� מופנ� , המרפסת  ולבסו�,הדירה עצמה
א� היא ג� נושמת את האוויר הציבורי של , המרפסת ספונה בחיק הדירה והיא חלק ממנה

ת רבות ודרגות שונות של שותפות  זו מאפשרת צורויצורת בינו. הרחוב שלמרגלותיה
זהו פתרו� . של כל יחידת דיוראישי ואופני� שוני� של פרטיות ותכנו� , ואינטגרציה

שיתו� א� ג� במימד ה, יצירת איכות חיי�בחיוני כמרכיב מד הפרטיות ימגורי� המכיר במ
ימי מד הציבורי הקט� והאינטי נכו� שיש בו את המניכמרכיב הכרחי ליצירת מרק� אורב

  .בתחו� המגורי� עצמ�
ולא , יו� היא הפרט והצרכי� הטבעיי� שלוכ נקודת המוצא הראשונה שלי ,כאדריכל

ייכות למקו� הישראלי תשהייכות ורוח של תשה.  לו�יסוד דוגמטית שמחו�איזו הנחת
של פתרונות דיור  – להיות תוצאה ותצריכ ואינ� –תוצאה  � בוודאי אינ�וה, אט� אטותנוצר
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מכיוו� . אלא בוחרי� לגור היכ� שנראה לה�, מוכרחי� לגור היכנשהואינ� אנשי� . כפויי�
רוזמרי� משקפת את השאלה מה עוד אני מחפש , כ�� כלותשתחושה זו או ודאות זו נעימ

  .באדריכלות יותר מאשר את התשובה לשאלה מה השגתי עד כה

   אדריכלות לירית–רוזמרי� 

שבונה , רת מקו� בהדרכתה של אדריכלות ליריתאני רואה בפרויקט מגורי� זה יצי
האדריכלות . עד� הנות� מוב� ותוכ� להנאות החיי�� ג�–סביבה רוויה אווירה של שלווה 

מימיה משתקפי� ר שא, טיו היא מנגינת המי� במזרקה שבפ–הפכה כא� למשהו אחר נ
� בי�הליטו� של הבריזה הבאה מ� הי� בשעתהיא , ומביטי� אל השמי� בעי� פקוחה

 אותי משנתי ירמעואור השמש החודר פנימה והיא , הערביי� לאורה הר� של השקיעה
המגע , ת החמצמצה של הטיח והסיד הלב�טרי�בלוויית הכשהוא מוחזר מ� הקיר 

רוזמרי� היא . המחוספס של האב� והריחות המשכרי� של היסמי� ועצי הלימו� שבחצר
אשר באדריכלות , רי� הבוני� את חיינו אל הדב,שיבה אל הפשטות והישירות שבטבע

  . מטע� גדול של מחשבה ורגש– כמו שירה –יכולה לשאת 
 ופחות אל התבונה ואל ,נפששל הפונה אל השכבות העמוקות ביותר , כמו חלו�, שירה

האדריכל . העולה על כל דמיו�" מציאות"וככלות הכל מציעה לנו , מד השכלתני שבנויהמ
. הפרטי והציבורי:  את החלו� בשני מרחביוהות ולהשיג דרכהלירי רוצה לגעת במציא

, אופיו הר� של החלו� הוא אשר נות� לאדריכל הלירי את היכולת להשפיע על המציאות
אפשרות זו חסרה באדריכלות . להשתנות בתוכה בהתא�ולהתחשב בה בזמ� �ובו

 מציאות האוטופית שבאמצעותה בדקנו ומימשנו את הקשר של החלו� הקולקטיבי אל
דרכה האמיתית של הארכיטקטורה האיכותית היא דרכה של האדריכלות . החיי� שלנו

  .הלירית
הגעתי , גני��ה פרוורית של ערייעשרות שני� אחרי בניבמש� לאחר שחוויתי ועקבתי 

חסות את הלהכרה שחלק חשוב בעול� ההנאות האנושי טמו� באדריכלות שמציעה לנו 
 אותה מעשייה שכולנו נוטלי� בה חלק –ילה של המעשייה  בסו� העלי�פורק� המגיעהו

זו המעשייה שעוזרת לנו להעביר ערכי� ונורמות של . ג� א� איננו מביני� אותה עד תו�
וכש� שהיא , מיתוסי� רחוקי� בזמ�של היא כבר ספוגה רוח של היסטוריה ו: חברה

ציאות של העול�  היא משקפת בוודאי את המ,משקפת את המציאות של העול� החיצוני
תו�  לאבזה היא פותחת לנו פתח אישי .  את המסע לתו� עולמו של המיתוס–הפנימי 

  .מודע שבתוכנו�הלא
, בתחילת דרכה של האדריכלות הישראלית חשבנו שהתרבות היא אוס� של רעיונות

אשר ו, שנזקקנו לויסוד האוטופיה . ולכ� נזקקנו לחותמה של אידיאה על כל מבנה ומבנה
 מירב האושר –" טהורה" והליתמבוסס על הנוסחה הרציונ, "דור המייסדי�"ס את פרנ

ה תיי שה,היתו� חברתי�כורתרופה בדמות אבל האוטופיה הזו יצרה . האד��למירב בני
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הניסיו� לתק� הוא האוטופיה היא עול� שחטאו ). משתיה�(והחולה מת , גרועה מ� המחלה
�העד� המושל� והבלתי�לא ג�(העד� � ג�אבל שבילי. החטאי� האחרי� בכוח את כל

ה� מתקיימי� במעגלי� האפשריי� . זאת�בכלקיימי� !) אלא האמיתי והאפשרי, אפשרי
ולא בעול� הטכנולוגיה של יצרנית , בתחושת ההרמוניה ובחושניות, של תרבות הפנאי

  .מכוניות פורדה
בל התוצאה א, האוטופיה של הציונות הניבה את האוטופיה של האדריכלות הלבנה

אנושי �שהוא ג� הפחות, "האפשריי�) השיכו�(הטוב שבעולמות "תו�  לאהייתה נפילה 
, ולפיכ� אי� מציעי� ל� בחירה בי� טוב לרע, באוטופיה אי� מניחי� את הרע. ה�ינישב

הטוב שבעולמות . עניי� ותוכ�מאבד כל אנושיי� ההטע� למעשי� , ובלי חירות הבחירה
  .זו משמעות השיכו�. צו� האישיהאפשריי� מוחה את הפר

, קונסטרוקציה�האוטופיה היא אויב קל לעומת האקלי� השורר של הדה, ע� זאת
הפחד .  המציינת את תרבותנו, אלא בדגל הפרנויה, מנפנפת בדגל החופש המוחלטהשאינ

פיו קו �הגדול שאנחנו נעי� בעול� שאי� בו עוד ציר אובייקטיבי לאחוז בו ולייסד על
 ואינו אפקטיבי כתשובה לשו� שאלה קיומית ,נוגד את טבענו אמו� ועקבי�עוררמחשבה מ

 של ולא בתחו� המיקרו, הבית הגדול, קרו של התפוצצות העירהמ לא בתחו� – בוערת
�האדריכלות הלירית לבדה עשויה לעמוד בפר� ולהציל . העיר הקטנה, הבית המשות

 לנו אירוע מעוצב של זמ� פרטי בתו�  ולהציע,אותנו מאקלי� הפירוק ומאובד� התמימות
 א� תתקבל הצעה זו כמדיניות חדשה – תועילא� ואולי היא . פני��זמ� חיצוני מטושטש

יותר מזו שאנו חיי� בה משמעותית  ביצירת דמות כוללת של עיר בעלת דמות – של שיכו�
לבי� ) ו�החז(יו� גשר יציב בי� מה שהיה שתוכל לבנות כהאדריכלות הלירית היא . יו�כ

  ).החלו�(מה שיהיה 
, "אידיאולוגית�על" ברמה בסיסית וניותמנתחת סיטואציות אורבלירית אדריכלות 

כי הידיעה אמורה להיות , מנת לחבר� כול� לאחדות אחת�על, שהיא מעבר לנתוני�
 בעוד , של תכנו� ערי� מבוסס על התבוננות חיצונית מלמעלהליהמדע הרציונ. מקשה אחת
הלירית מנסה לחבוק מאורעות נפשיי� מבפני� ולחבר תחושות או אמונות ע� האדריכלות 

 שניה� צדדי� של – סטי והמציאותי והעול� הפנטליהעול� הנורמ. זיי�הנתוני� הפי
בו החלו� פולש אל המציאות והנסתר אל שלהבחי� בגבול אפשר �ואי ,מציאות אחת

הרי ערי� נבנות ממיתוסי� . ה אלא חלק ממנ, נסיגה מ� המציאותוהחלו� אינ. המוכר
אינ� מועברי� כמסר ה� משו� ש, מיי�ודינ והסיפורי� ה� תמיד דרמתיי� ,ומאגדות

מתייפי� ומתקשטי� תו� כדי עימות , אלא מתעצבי�, מושל� וסגור בתו� עצמו מבראשית
את הרגשת הבית .  שבאה לשכו� בתוכומה של המקו� ובפרוגרנובתוכו ווהתערות באופי

באמצעות רכוש באמצעות הפרסומת השיווקית האגרסיבית של יזמי� שוני� או הזו לא נ
  .זהללגרות אותנו ולעשות אותנו מיודעי� זה שמיועדות מודרניות �חזיתות המבני� הפוסט
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:  ודאיתהא� אי� זה אומר שהיא אינ, לכ� דרכה של האדריכלות הלירית אינה מדעית
 כביטוי למאמ� הגדול ביותר שנדרש מ� ,מנות ושל החלו� הפנטסטיוהיא דרכה של הא

. גבי סקיצות�בסקיצות על, דימויי� ומעבד אות� עד בלי סו�נוטל כיו� אני . הארכיטקט
 עד שכל אחד מה� מוצא לו מקו� ,אני מזיז את המרכיבי� של הקומפוזיציה לכל הכיווני�

� לאהמשמעות של יצירה אדריכלית המבוססת על הוספת שכבות בתהלי�. בניחותא

את הקומפוזיציה של " מביי�", ליניארי היא שהאדריכל כותב את הסיפור האדריכלי
 נואדריכלות לירית פורשת לפני. ומעצב את דמות� בעת ובעונה אחת, המרכיבי� בחלל

לטעו� מעול� אותנו  המזמי� , יי� וארוחה טובה כיד הש�,נרות, שולח� ע� מפה לבנה
  .של�

  

  

שלפיו מוטלת על , "יפה"ירית מתייחסת למושג האסתטיקה של האדריכלות הל

. היצירה האדריכלית החובה ליצור אחד�ת בתו� ריבוי או ריבוי בתו� אחד�ת

בעיצוב הדמות והחלל הארכיטקטוניי� אני מנסה למצוא את ההרמוניה בי� 

. הקוטב הנשי של התכנסות והתמזגות לבי� הקוטב הגברי של התגלות והתייחדות

  )עמית גרו�: ציל�(צוב עשירה היוצרת מצבי� רוויי� זוהי פעולת עי
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  והרגשת הביתיות" בית"מושג ה

  :בחיקו של בית הבנוי על ארבע אותיותמצוי המימד הפרטי ברוזמרי� 
 סו�אינהמסמלת  –א 

  �  היא אילופו של האינסו
  ושורשיותו של העתיד  

  מסמלת בית –ב 
  בחיקו של בית  
  ני� ובחו� בפ–האופקי מימד את ההיא מסמלת   

  מסמלת גג –ג 
  גבול תחת גג  
  למטה–למעלה – האנכימימד את ההיא מסמלת   

   על דא ועל הא,באמצע –ד 
   לא פה ולא ש�–היא מפת�   

  
יומית הרודפת היומעול� הפרקטיקה , קומת הקרקע היא עולמה של המציאות, בבית

. למקו� אחרבהרגשה של זרימה , בקומת הקרקע אנו נמצאי� בתנועה מתמדת. אחרינו
מקומות שבה� אנשי� , של עבודה, יומיי� מתנהלי� במקומות של תנועההיומהחיי� 

.  זהו המימד הציבורי של הבית– חלק באירוע חברתיליטול , להשתת�, מוכני� להיפגש
 הממנו ,הפשטנות היומיומיתוהשכל הישר , מעול� המציאותאל קומת הקרקע אנו מגיעי� 

לכיוו� אחד .  הנמצאי� ברומו ובתחתיתו של הבית,ולמות אחרי�ע לאאנחנו יכולי� לעבור 
�באמצע . מובילות המדרגות אל הגגהאחר ולכיוו� , מובילות המדרגות היורדות אל המרת

מרשי� לעצמ� שאינ�  עול� האנשי� – קומת הקרקעשל מפלס ה, הביניי��נמצא מפלס
  .חלו� בהקי�ל

להיעל� שלב אחר שלב לעבר הגג שו פירולעלות במדרגות בחללו הפנימי של הבית 
העול� הגדול , ממנו מתגלה האופק הרחוקשהמקו� לעלות אל , �הצופה אל השמי

,  עול� שטו� אורוזה. בהיר וגאה, עצמאי, עול� מוחצ�: המתגלה מבעד לעדשת הטלסקופ
עול� המשוחרר , עול� של פליאה ואהבת היקו�, מדברי� אל מרחקי�העול� של מרחקי� 

  .עולמו של השכל, זה עולמה של התודעה. שיכהמכוח המ
 �לרדת שלב אחר שלב במורדות הזמ� וההיסטוריה פירושו לרדת במדרגות אל המרת

ֵ מקו� מוג� ואינטימי שבו שולטת האפ  לא זה עולמו . מקו� של עול� סגור ללא אופק, לה                               
� של עולמ, עול� מופנ� שמזמי� להתכרבל ולישו�, צמצו� עול� של, של המיקרוסקופ

עול� שהיה ואבד , עול� של חלו�. כההגמדי� החופרי� ללא לאות אוצרות של זהב בחש
  .לירציונ�הלאזה עולמו של הרגש . חלו� ליל קי�, בחיקה של ההיסטוריה
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 ועול� המזרח סיתיכוני הקל� העול� הי�–אנו חיי� במקו� שבו נפגשי� שני עולמות 
 עול� שבו האד� ;מוגדר, קרוב, נעי�,  נוח הוא עול�סיתיכוני הקל�העול� הי�. המדברי
 ; ושוכ� בו בהרמוניהלעברוזרועותיו את  +פור, אליו עול� שהאד� נפתח ;בית�הוא ב�

 עול� של מבני� ;תלוי�העצמאי והבלתי, עול� שמביא את האדריכלות של הגו� המוצק
, חול�פותמזרחי הוא עול� ח� של סוההעול� המדברי  .סיי� המתוכנני� מבחו� פנימהקל

 עול� שיצר ; עול� שהאד� מסתגר ממנו ונמצא איתו בעימות;של יובש, של חולות נודדי�
עול� שבו  ;אפל ומסתורי, מפלט קרירהמשמש , דמוי המערה, החצוב, את החלל הסגור

  .בנייני� מדבריי� מתוכנני� מבפני� ונשארי� בפני�
הירוק , העול� הקר –מקו� הזה אנחנו מביאי� איתנו את העול� המערבי  הלא

מרחבי� ע�  עול� לב� ; עול� שהאד� מסתגר ממנו בחור� ונפתח אליו בקי�;והמושלג
  .כא� הבנייני� מתוכנני� מבפני� החוצה. מוגדרי��טהורי� ובלתי, רחבי� וחללי� עמוקי�

שתי הא� אנחנו פוסחי� על ? כא� או כא�, כא�?  המסורת שלנוההיכ� בכל אל
  . כי כל מה שאנושי הוא בינתיי�–בינתיי� , ובינתיי�? ת�על שלוש? הסעיפי�

 ואינו, הקיר מסייע לאד� בתיחומו של החלל. חלל טוב למגורי� מתחיל מ� הקיר
�הקיר תוח� את החו� באותו זמ� שהוא תוח� . מחיצה אנונימית המבדילה בי� פני� לחו

  . הקיר הוא תחו� האמצע שבי� לבי�.את הפני�
החזית שהקיר מעמיד כלפי העול� . פתח למקומות אחרי�הקיר פותח , כמו מפת�

לפעילויות לא רק רקע וביטוי היא החזית . גבי שלדו של הבית� עור מתוח עלההחיצוני אינ
  .מהקיר קיבלנו דלת. ג� לפעילויות שמחו� לביתאלא , האנושיות שבתו� הבית

ה של דלת ה� סגירה ופתיח. סגור�פתוח והחצי�הדלת היא התגלמותו של העול� החצי
המבטאות את ,  וזהירותהב ה� תנועות מלאות השהירואבל ל, כ��כלשכיחות תנועות 

אלה תנועותיו של אד� המלא בתשוקה להיפתח . האד� עצמו כיצור חצי פתוח וחצי סגור
  .לכבוש את לב הסובבי� אותוועד עמקי נשמתו 

�יא נעולה וסגורה לפעמי� ה. במפת� הדלת טמונות שתי אפשרויות של חלומות בהקי
, על מפת� הדלת נולדי� דימויי� של חוסר ודאות. לפעמי� היא פתוחה לרווחה, בבריחי�

את הדלתות , א� נפתח את עצמנו. כבוד�פני� ויראת�קבלת, טחו�יב, סקרנות, תשוקה
  .יתגלה סיפור חיינו עד תומו, הסוגרות על נפשנו

קיר הוא לשאת את החומר  הו שלתפקיד. יכולה להתקיי� ללא הקיראינה הדלת 
הוא . הקיר נאנק ממשקל החומר. החומר שמפריד בי� החו� והפני�את  ,ממנוהבית בנוי ש

 ועל כל תמיכה הוא ,כ� שלכל משקל הוא יספק תמיכה מתאימה, הכבידהפועל לפי חוקי 
בי� יציבות החומר הוא מאבק ללא להכובד �המאבק שבי� כוח .יעמיס משקל תוא�

לסיי� את מנסה אשר  אסתטיקה – מתפתחת האסתטיקה של האדריכלות שדרכו ,פשרות
  .ונות אשר מוצאת את ביטויה בדרכי� שונות ומג�,המאבק הזה בהרמוניה
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תחילתה ,  הוא הייצוג לנשמתו של הבית–מבחו� הקיר מרמז על פנימיותו של הבניי� 
תי פונקציות כ� הקיר מבטא ש. של תפאורה הבאה להצהיר על האירוע שמתקיי� בפני�

והוא נות� ביטוי למאוויי� ,  מצד אחד,הוא מתמודד ע� בעיות פיזיות של כובד: אחת�בבת
  .אחר מצד ,חלומות אנושיי� הנרקמי� בחובו של חלל המגורי� של הביתלו

חללי� מהווי� רצ� של ה .כניסה ויציאה, בחללי� מתמזגי� כוחות של חיבור והפרדה
ר שאכ:  כפי שנאמר–המחפשות ביטוי אדריכלי הול� סיטואציות , סיטואציות של מתח

לכ� עיצובו של חלל  . חשוב על אהובת� מסתכלת ממנו החוצה אלי�,אתה מתכנ� חלו�
מבחו� , דיוציבחובו של קיר עבה ולחללי� שנוצרי� משני שחלל לרגישות מחייב האמצע 
 כל מה שאנושי  כי– בינתיי�,  ובינתיי�.החלל שבאמצע הוא החלל שבינתיי�. ומבפני�

  .הוא בינתיי�
יכול ו ,דיאלוג ע� העול� החיצו�מקיי� , שהוא הביטוי ההול� לפני� הבית, קירה

 בולטי� הערכי� אל.  משפחה עירונית– להתחבר ע� הבנייני� השכני� למשפחה אחת
.  שבה המעטפת החיצונית של הבניי� מקבלת דפורמציות חזקות,תיכונית�באדריכלות הי�

חללי� בעלי , פורמציות נוצרי� חללי חו� בעלי דמות גיאומטרית חזקהבאמצעות הד
רגש ,  מלאת אינטימיותכ� נוצרת רקמה עירונית סמוכה. פרופיל חזק וסילואטות בולטות

  .וזכרונות
אלה . חלל ראשו� הוא החלל הזור�: בחלל הפנימי של הבית יש שני סוגי� של חלל

בעלת מקצב , רכת חללית המתפתחת בהדרגההמעברי� המחברי� את החדרי� זה לזה למע
המשמשי� , טיי�הסטחלל שני הוא מכלול החללי� . התוא� את הדופק הפנימי של הבית

 ,שוכנת נשמתו של הביתבחללי� אלה  .התחדשות הגו� והנפשצור� מנוחה ללשהייה ול
 דמות של – ידי קירות ליצירת דמות אנושית בהירה הנקלטת בקלות�תחומי� על� הו

  . הרפיה ושלמות,פשחו
 החלל מקבל את צורתו .עיצוב החלל אינו אלא אילופו והכנסתו תחת כנפיו של הבית

,  רק שיטה גיאומטרית לאילופו של החללהכנית אינוהת. די תוכנית מסדירהי�לומידותיו ע
של � מ לקביעת מיקוטות של שטחי� או מערכת קואורדינלירגו� פונקציונא רק ההיא אינ
  .כנית היא חדירה לעומק� של אירועי� וחוויית� בחללוהת. ניה�סי� ביוהיחגופי� 
כלוא בי� הקיר שעול� , מתגלה עול� אחר, אד� נכנס לחללי האמצע שבקירר שאכ

החלל בקיר . הפתעה שבקיר המוצק והמלאה זו –לעול�  הפונה לחדר לבי� הקיר הפונה
שומרי� אשר  מקומות – ותצטבא שירותי�, מחסני�, ארונות –יכול ליצור מקומות סודיי� 

  .נו� מוצק אול� למעשה ה� חלולי�של על חזית 
מתקבל אור היו� , בי� החו�להחלו� המפורז שבי� הפני� , בחללו של החלו� העמוק

א� נוציא את החלו� מקיר .  ונזרק בעדינות לחללו של החדר פנימה,פני� חגיגית�בקבלת
כיסא האהוב על ה ,פשר לשבת בתוכו או לידוזה החלו� שא. פח החדר את נשמתויי ,החדר
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להרגיש בבית כשהקפה , יקהמוזלקרוא ספר או להסתכל בשקיעה ולשמוע , להרהר, עלי�
  .ולתת לזמ� לעבור, מונח על הס� ליד אגרטל הפרחי�

ח המאפשר לו ליצור בתי� יפי� החיי� זה לצד זה והכ, ח היצירה של הארכיטקטוכ
מה , בי� ולזהות בצורה נכונה ועמוקה מה שבאמת מתרחשטמו� ביכולתו לה, בהרמוניה

במקו� ובזמ� , שבאמת קורה ומה שבאמת נכו� וקובע בסיטואציה אנושית מסוימת
 ,לו מה� אמיתיותיא, השאלה היא אילו איכויות אפשר להוציא מסיטואציה זו. מסוימי�

  . משמעות אנושית יש לה�זוואי
 – פ�לה אלא ,כ� שה� חדשות ומסובכותמא לו נובע להלאיכויות את ההקושי לאתר 

שאנו פוסחי� עליה� מבלי להרגיש עד כדי כ� יומיות ויומבסיסיות , ה� פשוטותמכ� ש
ר $ הע�ו שלתהלי� ההתגלות דומה לתהלי� התפתחות. פתחנו ל אוצרות מתגלגלי�לואי

  . וה� מתגלי� וצומחי� לאיט�,בלידה השלמות מקדימה את החלקי�. מואברח� 

  ימד הפרטיהמ

נוטל הוא . סופיהאיננות� צורה לחלק מהחלל ) או ארכיטקט(מקו� נוצר כאשר אד� 
האד� מרגיש .  הוא בורא מקו�–נות� לה פרצו� מוכר , מגדיר אותה, פיסה של תוהו ובוהו

הוא מחפש מקו� שבו יוכל לצאת מתו� עול� . אבוד בתו� תוהו ובוהו הרוד� ומענה אותו
,  לפיוהעול� פועלשדאות כדי לגלות מחדש את סודותיו של הסדר של אקראיות וחוסר ו

  . לאכול מפריו של ע� הדעת– או במילי� אחרות
 ביטוי פלסטי שאיפתו של האד� להגדיר לו מקו� בתו� החלל ידיבחלל הבית באה ל

ואולי היא דומה . פרא ואילופה�יצירת מקו� יש מאי� דומה ללכידת חיית. נתפס�הבלתי
. ומאהבילבעת �ובה ובעלילפכי� נה, אנחנו בועלי� את החלל: לבעילה, יותר לאהבה

 שבה� התנהג החלל ,כיכרות וחדרי�, ברוח זו העניקה לנו מסורת האדריכלות רחובות
מקו� החלל נהיה ל. בזמ� כאישה חופשית מלאת כוח�בית מאולפת ובו�סופי כחייתהאינ

אשר מלא בנוכחות אנושית ולמקו� ש, פעמי ובעל זהות�חדלמקו�  ,ששוב אי� בו ריקנות
 תכונות של הרמוניה גיאומטרית הבנויה – מידה ופרופורציה�קנה, מקבל תכונות של גודל

  .על יחסי� מתמטיי� שלמי� ופשוטי�
וני� האמינו שלשו� דבר אי� משמעות א� והי. סית של יוו�הקלבאדריכלות היה כ� 

 במעשה הבריאה ברא ,כ�. ק ללא אדמהיכול להיות מוצאינו שו� דבר שו, אי� הוא נראה
 וכ� ,להפריד�מנת �על ומיק� את האוויר והמי� ביניה� ,אדמהמהאל את היקו� מאש ו

פרופורציה : האש והאוויר מתייחסי� זה לזה כמו האוויר והמי� וכמו המי� והאדמה
ת כל כולל בתוכו ומנצל עד תו� אאשר כ� העול� מופיע כמבנה  .ניגוד ופרופורציה, וניגוד

על . משקל�ומכניס� לקומפוזיציה של שיווי) אש ואדמה, אוויר, מי�(היסודות 
, גיאומטריתהמתמטית והאובייקטיביות וה של ההיגיו� �נסוכה בהירותזו קומפוזיציה 

 ,כ� נעלמו הפחד והפליאה. שבעזרת� האד� יוצר דיאלוג ע� המימד האינסופי שביקו�
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ונית זו נשארה ועול� י�תפיסת. ה ג� האדריכלות נולדה ואית, התודעההואת מקומ� תפס
  . ורוזמרי� מנסה לתת לה דמות,ימינו אלהרלוונטית עד 

הנמצא בזרימה , סופיאינ, יכול להיות חלל היוליאינו חלל מתורבת למגורי� לעול� 
והוא ,  מוג� ובטוח כמו חיק, חלל מתורבת הוא חלל מוגדר מוכר וידוע.תנועה מתמדתבו

  .קשר אל אנשי� אחרי� וקשר אל הטבע, והרמוניה ע� הסביבהג� יוצר קשר 
הבית הוא אינטימיות מוגנת . בעול� זרשלנו הפינה הבטוחה , הבית הוא המקו� שלנו

, הכרחי ובטוח, ובו בתוכו כל אשר עיקריעצמו  כי הוא ,הנותנת מקו� לתחושת ההצלחה
, קובעי� את מקומנוהבית הוא הדר� שבה אנו .  קשר ויחס לסביבהי�וממנו מתפתח

�כרונותינו מימי�זבתו� הבית טמוני� כל . במקו� שלנו בתו� הקוסמוס, תוקעי� שורשי�

כרונות שלובי� זה בזה והזהחלומות .  ובו נרקמות ג� כל משאלותינו לימי� שיבואו,ימימה
. מתבטאת הזיקה שבי� זיכרו� לדמיו�של הבית בדר� תכנונו ועיצובו . ופועלי� זה על זה

חלומות , ר� החלומות חוזרי� ונוטלי� חלק כל המקומות שבה� זכינו לגור בחיינובד
  .השומרי� על זכרונות יקרי� מימי� עברו

  
הבית הוא אינטימיות מוגנת שדרכה אנו קובעי� את מקומנו ותוקעי� שורשי� 

זמ� חופשי של אנשי� הוא נכס ג� א� הוא מוקדש . במקו� שלנו פה ועכשיו

 פונה אל השכבות , כמו חלו�,שירה. מקו� שבו אנו מרגישי� בביתלישיבה בנחת ב

עיצוב החלל . העמוקות של הנפש ופחות אל התבונה ואל המימד השכלתני שלנו

 הפינה ,הבית הוא המקו� שלנו. אינו אלא אילופו והכנסתו תחת כנפיו של הבית

 )ציל� עמית גרו�(הבטוחה שלנו 
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היא , הבנה ולימודמחייבת  היא אינה .הרגשת הביתיות היא ישירה בפשטותה
באה ר שאתודעה אל , תודעה שבחלו�אל , תמימהתודעה  לא ושפתה מדברת ,ראשונית

�את החלל של ביתנו אי. אל הלב, ומדברת ישירות אל הנפש, לפני היגיו�, לפני מחשבה

 הדר� שבה דיי�ל ביתנו נמדד ע.אפשר לבטא במידות מדויקות ובערכי� של מודד מוסמ�
דמותו של הבית מבטאת את הטופוגרפיה הפנימית והאינטימית . אנו חיי� וחולמי� בו
, ש� שוכ� עולמנו: כרונותינוזנשמתו של הבית היא המשכ� של . ביותר של אישיותנו

פינות בו יש . הוא הקוסמוס שלנו במלוא מובנה של המילה.  נולדי�חנוהעול� שלתוכו אנ
 מקו� ש� – נהפ� הבית לשלנו , אותו"בעלנו"לאחר שורק , בה� נוח להתכרבל ולהשתכ�ש

  .וג� פתוחי� אל העול�, החיי� מתחילי� מוגני� וחמי�
 זה היה יכול ללבוש את צורתו –העד� לא הייתה הפרדה בי� האד� למקו� �באתוס ג�

רוש יהגלמ� . וה� יכלו לשוחח ביניה�, ")תבנית נו� מולדתו"האד� אינו אלא (של זה 
המתאר את , הפרדה זו כבר קיימת במיתוס של מגדל בבל. בי� אד� למקו�קיימת הפרדה 

ולמנוכרי� זה הפכו למנותקי� זה מזה נהאד� להיות חברי� בחברה ו�בניחדלו הרגע שבו 
  .או בפנטהאוזי�" בנה בית�" חיי� ב–לזה 

מישהו שעובר ידי �לעהוא מסופר א� והסיפור קיי� א� ורק , מיתוס הבית הוא סיפור
הסיפור בבית חוזר . המקומות וחווה את מקצבי החללי� ומוסר עליה� לאחרי�דר� 

 כ� שכל ,סו�איניו� עד � יו�,ומסופר למשתכני� בתוכו מההתחלה לסו� ומהסו� להתחלה
, סופית הזוהאיננשחק במרוצת פעולת המסירה , האדריכל, מה שמייחד את יוצרו המקורי

, פה�סיפור שבעלה טמו� ההבדל בי� כא�. יותר מחזיק מעמדקשיח ורק הגרעי� ה
 לזה האחרו� יש מחבר אחד ויחיד. האופייני לאדריכלות לבי� הרומ� הספרותי, המיתולוגי

 דיקטטור שכל התכונות המיוחדות שלו והתופעות המתרחשות סביבו קופאות כביכול –
  .בחיק כתיבתו ואינ� משתנות לעול�

שורשיו הגיאוגרפיי� נותקו ו, הטבע �הפריד האד� את עצמו מ, ע� התפתחות התרבות
והבית , מנותק מקצב� של עונות השנהבהאד� החל לחיות את הזמ� שלו .  נולדה העיר–
. קשר ישירבשוב אי� הוא קשור אליה . לאובייקט זר המרח� מעל לאדמה, הפ� לדירהנ

ַ הבית נית . הדיאלוג המיתולוגי של האד� ע� הטבע הול� ונעל� ק מפעולתה של האדמה        
  .והחל ליצור את הטבע שלו עצמו

 ינכסי� דלא ניידשל סחור ולמגל� �הפ� לניצול כלכלי של חומרינטבע  הלאהקשר 
 הוא ,ברגע שהאד� יוצא מפתח ביתו. מנווטי� ומפעילי� את המטרופולי�, יוצרי�ר שא

בד את מקומו מאהוא , עוי� וזר, בעומדו מול חלל ריק. אינטימיותהמרגיש באובדנה של 
 – לאובייקט אסתטי של מתכנ� נו�נהפ� במקרה הטוב הטבע . יחסו אל הסובב אותוואת 

  .דר� החלו�עליו קישוט יפה שאפשר להתבונ� 
לב המסתירה �לדימוי של נדיבות, הפ� לסמל של הצלחה אישיתנהפ� לדירה נהבית ש

 ני העניק הבית המודר,במקו� חיק מוג� וקשר אל הסביבה. כוזבת, הרגשת ביטחו� מדומה
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�שואבאת , הכביסה�מכונתאת , הבישול� את תנור– נה של המהפכה התעשייתית  ְ $ –

כל שאר הניסי� והנפלאות של את ו, הרדיו והטלוויזיהאת , הטלפו� והגרמופו�את , האבק
 למותה של להביוכ� שינתה הדירה את ערכינו וה. הטכנולוגיה שבאו להקל עלינו את חיינו

  .תחתיתללא לצרכנות התמימות ולסגידה חסרת שחר 
כאשר הוא יוצר מקו� , נוח בצורה יחידה ומיוחדתנעשה הוא ר שאפ� לבית כנהבניי� 

טוב לו שמקו� ב – "בבית" אז הוא מרגיש .לליבו, שבו האד� יוכל להיות קרוב לעצמו
 ומתחיל לבטא את המפה של עולמו – זמ�מבלי לשי� לב לאת שעות היו� בו לבלות 
מער� שהוא לא ,  דר� מער� החללי� של הביתי�תגלמיו ייו ומאוו כאשר רגשות,הפרטי

 טבעה של אדריכלות טובהזה  .מדבר ישירות אל רגשות ואידיאותאלא , לירק פונקציונ
  .נשמתהזאת ו

הבדידות וחוסר , התגבר על הרגשת הניכורל חייבת להציע דר� תיווהאדריכלות העכש
על ולניידות למיכו� ,  הטכנולוגי של החיי�יו� ביחס למימדחש כהאוני� שהאד� המודרני 

בישראל הרגשת הניתוק היא כפולה .  המשמיטה מתחת לרגלינו את היציבות,גלגלי�
לא צמחנו ועלינו מ�  . זרי�–וצנחנו כא� על האר� , מהגלות,  כי אנו באנו מש�,ומכופלת

, כל כא� חדשה. ואנחנו יושבי� במקו� שממנו לא יצאנו,  יצאנו ממקו� אחר;המקו� הזה
  .בית כדי לגרש את הבדידות�ואד� מוכרח להיות כא� ב�, זר

כי זו , של�לבאהבה עשה אותו . אל תתנגד לו, תחיה עימו, אתה בא למקו�כאשר 
 אנו עולי� עליה –היא חמה אלינו , האדמה אוהבת אותנו. ויי�" של הביל–המורשת שלנו 

היא . בחיינו, � כל מה שהיה בנובאדמה נקלט ונרש. באהבה או פוצעי� אותה באונס
כל מה . לא אנו עושי� אותה למולדת. נועבורב פכת למולדתנההיא : אקטיבית ביחס אלינו

 –תנועות הידיי� , טפיפות הרגליי�,  הקולות– שעשית על פני האדמה מיו� שהיית תינוק
עליה אי� אתה חושב ,  הקולות והמגעי� רושמי� בה את סימני אהבת�;נספג באדמה הזו

אתה מוצא באדמה פני� . מסתכל על הירח וחול� בהקי�, ביושב� תחת גפנ� ותחת תאנת�
מפני שאי� אנו יכולי� , היא בית לאומי ואנו אוהבי� אותה, שוכחי� אותהאיננו  .י�מחייכ

  .לחיות בלי אהבה אל המקו� שיקלוט אותנו
� עוזבת הו אינדמותו של הבית שבו נולדנ. הבית הוא המש� פועלו של האד� בנו

מקצב החדרי� מתוא� אל קצבו של . לעול� אי� אנו יכולי� לעקור אותה מתוכנו, אותנו
כא� יש� אד� . שמש בשמי� היא הדר� שהיא עושה בנופ� של החדרי�ה ודרכה של ,היו�

עדות חמימה לקיומו של ,  וקרני השמש המעירות אותו בבוקר ישתכנו בחדר,בבטחה
ויקראו לו לקו� ולגלות , קרני השמש ילטפו את העמוד . חדשהעול� ולבריאתו של בוקר

 �המסמלת את השמי,  לתקרה"בוקר טוב"והיא מצידה תתעורר ותגיד , את הקורה מחדש
  .שבקרב� נעלמו הכוכבי�

 דרמה שיש בה – המצפות לדרמה אנושית, חדרי� ה� חללי� המהווי� במות ריקות
 יוצרי� הזדמנויות ונותני� לדברי� ,מות כב,החדרי�. אימפרוביזציות של דרכי חיי�
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ידי �הבמה הריקה של החדר מוגדרת על. בנוי ומאפשרי� לנו לשחק את מאוויי ל,לקרות
צורת החלו� היא תוצאה של משוואה המורכבת .  ומתקשרת אל העול� דר� החלו�,קירות

מהחלל של החדר , מצורת הקיר שבו הוא ממוק�, מנופי� שהחלו� רוצה למסגר
משפחתית או , ציבורית, משתתפי��הדרמה יכולה להיות רבת .עולות הקורות בתוכוומהפ

כל חדר ינסה . בחללי� שעוצבו במחשבה וטופלו באהבה יומיומיתמתרחשת היא . פרטית
 .אחרי�הלשק� את הפעילות האנושית המתרחשת בו ואת חשיבותה היחסית לחדרי� 

 בית ה הרמונית של דירות תעשהומשפח, משפחה הרמונית של חדרי� תעשה בית טוב
  .משות� טוב ואהוב על דייריו

 ,גסיסת הריטואלי� ובפריחת האימפרוביזציותבפיינת המתא ,תקופתנושל בתרבות 
מאפשרי� רקעי� שוני� ו, יותרלחופשיי� ופחות  ליי�פורמלהחדרי� הולכי� ונהפכי� 

  .לאימפרוביזציות שונותוני� ומג�
. אבל היה ג� כפו� לאילוצי� של הטבע,  הטבעהבית הקדו� חי בהרמוניה ע�

 היא שחררה אותו .לעצמורב יותר ההשתחררות המודרנית מ� הטבע נתנה לאד� זמ� 
�לחשוב ולגלות את המימד הרגשי והלאיותר חופשי והותירה אותו  ,ממלחמת הקיו�

מנותי של והאמונה בתפקידה הא כ� התפתחה .מ�ואת האד� הא,  שבתוכולירציונ
אלא ג� ביטוי , ונלי רק ביטוי מכני פונקציההאמונה שהאדריכלות אינ, קרי, כלותהאדרי

בסיס סמלי� וערכי� שהיוו של , האד�� של דימויי� משותפי� לבני,של החברה והתרבות
של סיפוק ,  תהלי� נפלא וחזק של דחייה ומשיכהוזה. זציהיהציווילהתהוותה של תהלי� ל
  .ויתור למע� ערכי� גבוהי� יותר�

 – שדרה�עמודג� לבית יש . דרהש�עמודהעמידה היציבה של האד� היא ביטוי של 
 השוכ� בגג לבי� הפ� לי שבי� הפ� הרציונ,מימד אנכי שבי� הקטבי� של הגג והמרת�אותו 

מכא� נובעת . השמשמהשלג ומ, הגג הוא הגנה מהגש�.  השוכ� במרת�ליהאירציונ
 וקובע בה �הבית כובש לו פיסה של שמיגג באמצעות ה.  של הגגו שבשיפועליותהרציונ

מחשבותינו ,  מתרחק האופק,על הגג, למעלה. ממנו יש לו שליטה במרחביה�. את חלקתו
הגג קורא לאד� .  זהו המרחב של המחשבה האינטלקטואלית.ההיגיו� שולט, מתבהרות

 ,מודע�לצאת אל מעבר לאפלת התת, לצאת לחופש,  לצאת מתו� עצמו–לצאת למרחבי� 
 שדרכ� יוכל לבטא את ,לחיי� של כיבוש יעדי� חיצוניי�, ותלצאת לחיי� מלאי הרפתק

, במרת�, למטה .הסדר�לבטא את תהלי� הבריאה בהוצאת סדר מתו� אי, פני� אישיותו
. של המבו� החושני שלנו" מינוטאור"פוגשי� ב, אנו חשי� בישות האופל של המעמקי�

  . ש� שולטת האפלה ג� ביו� וג� בלילה,ליהמרת� הוא המרכז הרגשי האירציונ
בי� , "רגש"בי� הל" שכל" בי� ה– ד המאבק בי� שני הקטבי�וד ועתיק מאוידוע מא

". עקו�"על הרגש ה" השכל הישר"ניסיו� נואש להשליט את אותו  ב,בי� הלבלהמוח 
כמו יבלית בפרדס , כמו כיור ע� סתימה עיקשת, כמו דוב זוחל, והרגש כמו ילד מפגר
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 חיי� בי� � וכ,כ��כללאט דברי� מתקדמי� ה .שעוקרי� אותהאימת ומחת מחדש כל שצ
  .המוקדי� בתו� כפילות

כיוו� שרגשותינו מ חדה ההיא אינ.  מדויקתהאינ" שכל"הו" רגש"ההבחנה בי� ה
משפטי� , הערכות מצב, ערכיות קביעות, מחשבות, ידי המו� דימויי��מודרכי� על

 הכל אל. צווי�, אירועי�, כותרות, אמונות תפלות, מסקנותלקחי� ו, מיתוסי�, קדומי�
  . את ההחלטות הנכונותג�� כמו,מכתיבי� את הפרפורי� והעוויתות

. במאבק להשליט את הרגש הטיפש או את השכל הטוב אי� טע� להפעיל כוח גדול
ו להפו� ב, לבדוק אותו, להביט בו עי� בעי�, ו� הזה לאורעדי� להוציא את האוס� המג�

  .ולהתחיל לטפל בו
 דרכ�ש, אנו חווי� את האדריכלות לראשונה דר� גופנו ודר� הזיכרו� של תחושותינו

. אנו יכולי� לחוש את מאמצי הקריסה שבעמוד בנושאו על כתפיו את משקלה של הקורה
�פחד , יאושוי שדרכו עוברות התחושות של פנטזיה , גופנוו שלשפת, זוהי שפת הגו

ומתקיימי� בו שלל קטבי� , מחוספס וחלק, מואר וחשו�,  פני� וחו�,חו� וקור, ושמחה
 קטבי� שיש לה� מקבילות – ה� מתרחשת החוויה האסתטית באדריכלותיבינש

התודעה של האחדות הוא הקוטב הראשו� . בהתפתחותו הפסיכולוגית של האד�
הא� זה החיק הח� הממלא ועוט� את האישיות שהגו� זוכר מדמותה של . וההתמזגות

כרונות של תחושת התאחדות כזו אפשר לחוות באירועי� אדריכליי� שיש ז). ושל הבית(
, רד נוטרה'ריצ, כ� בבנייניה� של פרנק לויד רייט. בפנימיות� זרימה והמשכיות של חללי�

זוהי ההכרה בייחודה של . תודעה של השוניההקוטב השני הוא . הנס שרו� וארי� מנדלסו�
של עצמאות אפשר לחוות במבני� כאלה כרונות ז. צמאיתהאישיות הנפרדת והע

קורבוזיה ושל � כ� בבנייני� של לה.המתייצבי� פני� מול פני� ומקריני� נוכחות והתעלות
  .לדיופ

האדריכל מנסה למצוא את ההרמוניה בי� שני , בעיצוב הדמות והחלל הארכיטקטוני
טב הגברי של התגלות  הקוטב הנשי של התכנסות והתמזגות מול הקו– הקטבי� אל
חיבורי� ומשמעויות כפולות רוויי�  פעולת עיצוב עשירה היוצרת מצבי� היזו. והתייחדות

מ� נבח� ביכולתו להכניס הרמוניה וסדר במגוו� של דימויי� שוני� והא. של ניגודי�
נותני� זהות לחברה , ויחד ה� מבטאי� את הזמ�, הנמצאי� בעימות בינ� לבי� עצמ�

  . המעצבת את הבית– תרבותה ומעצבי� את
הרמוניה את ידי הביא לשבה� שלמותו של סיפור רוזמרי� מגולמת בצורה ובאופ� 

כ� . כדי ליצור לכל אחד מקו� טוב ונוח, הניגודי� הפנימיי� שהתגלו בי� חלקיו השוני�
בוני� ומשוחררי� מעצבנות ר שא, ה� ניגודי�יניאי� בר שאנוצרת משפחה של מקומות 

  .לאד� השוכ� בתו� ביתואווירה 
דמותו משתקפת ר שאכרק , אד��הוא חלק מקיבו� של בניר שאאד� הוא של� רק כ

ועיר היא שלמה רק ,  מעירניחלק אורגהיא של� רק כאשר היא רוזמרי� . תיהדרכ� בסימפ
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 ע� הטבע הסובב ההרמונימצויה ב מ� המקו� שעליו היא בנויה וניכאשר היא חלק אורג
  .תוס של העיר זהו המי–אותה 

הוא חסר , וילות הצצות בנו� הגדה המערביתוהדוגמת , בית שהתפתח בצורה פראית
 ואי� בו ביטוי הול� לחומרי� שממנו הבית ,אד��שיי� לבניאינו הוא . שורשי� במקו�

זמני� מוילות האלה שאולה ממקומות אחרי� ווטבעית של ה�והלאצורת� הזרה . עשוי
 בתי� שדומי� האל. בחנההללא מרכיבי� צבע המעתיקה  צורה מצוצה מ� הא– אחרי�

 יש �לעומת. את אישיותועוד תנועותיו אינ� מבטאות אשר גופו ובלאד� שאיבד שליטה 
מתבטאת בחיו� כמו אנשי� ששלמות�  ,שלמי� ע� עצמ� וע� סביבת�אשר בתי� אחרי� 
, כתפיה�שער� נופל על בה בצורה ש, בשמחה המבצבצת מזווית עינ�, על השפתיי�

ה� נעי� בחלל מגוריה� ומזמיני� בו  ובחופש ש,הכובע מכסה את ראש�בה וית שובז
  .אותנו לזרו� בתוכנו ולהרגיש בבית

לשבת ולכתוב על השולח� , להסתרק, להתלבש, לקפו� למקלחת, להתעורר במיטה
לראות סרט ולרקוד בדיסקוטק , כרי�לשבת על ספסל ולאכול , ללכת בג�, העבודה�בחדר

סביב� ומתוכ� נבני� ר שא ,יומיי� בחיינויומאירועי� ו ה� מקצבי� של פעולות ה כל אל–
 כי אי� אנו יכולי� לתאר פעילויות אלה ,חללי� ארכיטקטוניי� שנותני� לה� משמעות

  .תתרחשומ� ה� המבלי לדמיי� ולחזות את המקומות שב
הערביי� �בשעות בי�אביב הלבנה מבלי לראות אנשי� יושבי� �ני יכול להיזכר בתליא

המרפסת מוגבהת מעל  .לתפוס בריזה ולראות את העול� חול� עובר לוכדי על המרפסת 
סאות כדי לשחק קלפי� וכוהיא עמוקה מספיק לשי� בה שולח� , לרחוב כדי לראות היטב

קפה טורקי וכוס , זיתי� שחורי�, ע� גבינה בולגרית מלוחה, מה'בפיג, או לאכול אבטיח
 �הפיל, אפשר לסגת לאחוריהיה המרפסת עמוקה כדי ש .לולי� כבדולחמי� קרי� וצ

, היא צריכה להיות מוגנת בגג כדי להטיל צל בקי�. להרגיש פרטיות, נראי��ואינ��לרואי�
�  .ופתוחה בצדדי� כדי להטיל את אור השמש בחור

 �היכולי� לחשוב על שינה מבלי לדמיי� את המקו� או המקומות שטוב לישו� באיננו 
, לא רק ישני�השינה אנחנו �בחדר.  ובתוכההפעילויות שמתחוללות סביב המיטהאת או 

בוקר �אוכלי� ארוחת, מתעוררי�, קוראי� ספר, יקהמוזשומעי� , מתני� אהבי�ג� אלא 
פותחי� את החלו� כדי לתת לשמש להיכנס ונושמי� לרווחה את אוויר הבוקר , במיטה
�מחזק ומעורר , מפעיל,  מזמי�– ת האלה באהבהחלל החדר אופ� את הפעילויו. החרי

 החלל .כרו� האירועי� שקרו במקו� הזהז את יוהפעילויות והחדר יוצרי� יחד. אות�
  .לבית, למקו�, לאישיות חללית, ניתפכי� ליחידה אורבנהוהאירוע 

בי� המבני� מהווי� את מערכת הרחובות ש החללי� הריקי� ,בשכונות ובעיר
יחד ע� . בות� עולה לעיתי� קרובות על חשיבות� של המבני� עצמ�חשיר שא ,והכיכרות

  .סדר�משקל בי� סדר לאי�המבני� ה� מנסי� ליצור שיווי
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ה� מוצרי� אנושיי� . אירועי� מבוני� אלה משתני� ממקו� למקו� ומזמ� לזמ�
 הבינו ,תפסובהתא� לאופ� שבו עיצבו אות� ר שא ,אד��התלויי� בתרבות� של בני

וג� נבנה , בכל זמ� ובכל תקופה נתפס העול� אחרת.  העול� הסובב אות�ועיצבו את
ה� צריכי� לבאר נכונה את דר� ,  החללי� הבנויי� מכילי� את האירועי� האנושיי�.אחרת
  .תרבותה של חברהאת חייה ו

כל שכ�  , ניתנת לפירוקהכל בית בנוי מחלקי� המשתלבי� זה בזה ליחידה אחת שאינ
 שו� חלק –קטנות יותר שמתחתיו הלמערכות ה� כת הגדולה שמעליו ולמערה� חלק קשור 

  . המערכת כולהה של כי בו תלויה שלמות,אינו מיותר ושו� חלק אינו יכול להיות חסר
, ובתי� לרחובות, ועדות לע�, ומשפחות לעדות, כ� נקשרי� זה לזה אנשי� למשפחות

 והרוזמריני� –  ודלתות לחדרי�,וקירות לחלונות, ועצי� לגני� ויערות, וכיכרות לעיר
  .מקשיבי� ומקיימי� מסורת זו


