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 –מאה שנים של היבדלות   *נתי מרו�

היסטוריה מקוצרת של קהילות 

 אביב-מתבדלות ומגודרות בתל

‡Â·Ó � ‡. ˙ÂÏ„·È‰ Ï˘ ÌÈ�·ÂÓ‰ È�˘ � 1.  היבדלות במרחב העירוני
̆ ˙˜distinction( �·.  ˙ÂÙÂ(היבדלות במרחב החברתי  .2 � )סגרגציה( ÓÁ

Ï˙ Ï˘ ˙È�·¯Â‡‰ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰· ˙ÂÏ„·È‰ Ï˘�·È·‡ � 1.  ראשית המאה
שנות . 2 � בית וההיבדלות מיפו ומהשכונות היהודיות�אחוזת: העשרי�

אביב והתהוותה של �צמיחת� של שכונות תל: העשרי� והשלושי�
� ומיסודה של יהשיכונ: החמישי�שנות שנות השלושי� עד . 3 � סגרגציה

הפרוורי� וההיבדלות : השבעי�שנות שנות החמישי� עד . 4 � ההיבדלות
 –היבדלות במרכז : משנות השמוני� ואיל�. 5 � ב המטרופוליניבמרח

  .ÌÂÎÈÒ .‚ � מגדלי� וגדרות, נטריפיקציה'ג

  מבוא

על אופיו , תי� סוערילע, קהילות מגודרות עומדות כיו� במרכזו של דיו� ציבורי ער
  .ועתידו של המרחב בישראל

י� זו התפתחות תונות רואי� בצורת מגוריכותבי� שוני� באקדמיה ובע, מצד אחד
דוחפת לעבר ,  אשר מעמידה בסכנה מושגי� מוסכמי� בדבר המרחב הציבורי,מדאיגה

קורתית יהתייחסות ב. גוברת של קבוצות שונותהולכת והפרטתו ומובילה להדרה 
, הקשר פוליטי לאומי מובהקבתי� את הקהילות המגודרות יונורמטיבית זו מעגנת לע

ֵ פלסטיני והאופ� שבו הגד – הישראליבכלל זה ההסלמה הנמשכת בסכסו�ו רות והחומות                      
, עולמי�הקשר כללג� ב התופעה מעוגנת עתב� בה1.תוככי ישראל לא" השטחי�"נודדות מ

 
 .אביב�אוניברסיטת תל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה   *
 – ‰‡¯ı" האפרטהייד כלול במחיר: שכונת מיליונרי� בתל אביב"אס� רות�  , למשל,ראו  1

The Marker 25.1.2006 ,7 :" דומה שפתרו� הגדר קוס� לאליטה השלטת לא רק מול
" .תל אביב, תגוררי� בעיר הנאורותאפילו אלה המ, הפלשתינאי� אלא ג� מול נתיניה שלה

חיי� יעקובי  ( ‰Ù‰–Ï‡¯˘È· ·Á¯Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈËÈÏÂÙ¯„‰ ראו בהקשר זה את קוב� המאמרי� 
  ).2007, ושלי כה� עורכי�
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 ,כלכליי��רוח אידיאולוגיי��כחלק מהשינויי� המבניי� העמוקי� של הגלובליזציה והלכי
  2.משפיעי� ג� על המרחב העירוניר שא, "ליברליי��ניאו"

 –" מוצר חדש"יש המבקשי� לראות בקהילות מגודרות לא יותר מאשר , לעומת�
אשר , מתחמי מגורי� סגורי�כי יזמי� ואנשי שיווק סבורי� .  בשוק הדיור–ומבוקש 

" מנו� שיווקי"מהווי� , אורחיה�למוקפי� חומה או גדר ומאפשרי� כניסה רק לדיירי� או 
ג� דיירי המתחמי� הסגורי� . והבמחיר גב" אקסקלוסיבי"לצור� מכירת דירות לקהל 

ספקה פרטית וברמה ה: רכיה�וצלעצמ� מוצאי� בה� מענה מסוג חדש לדרישותיה� ו
כ� ו, רכי ספורט ופנאיומתקני� משותפי� לצ, תחזוקה ושמירה, גבוהה של שירותי דיור

  3.קהילתיות ויוקרה, ביטחו�של ת ותחוש
שיש בה כדי , מרחב הישראליבתופעה חדשה קהילות מגודרות נתפסות כ, כ� או כ�

 אול� למרות המינוח 4.תת ועירוני�קהילתי�, לעצב צורות עכשוויות ועתידיות של מגורי�
 או זיתע� גדר פי,  בצורות שונות5.קהילות מגודרות אינ� חידוש גמור בישראל, המעודכ�
את ובכלל זה , העשרי�ישראל מראשית המאה �ה� מלוות את המרחב באר�, בלעדיה

דיסטופי או (יותר משהקהילה המגודרת משקפת עתיד חדש , במוב� זה. רחב העירוניהמ
ונת שלה מילאו תפקיד בהיסטוריה אורבנית מג�טיפוסי� �ואב,  יש מאחוריה עבר,)נחשק

מאמר זה מחפש א� כ� דווקא את קווי ההמשכיות וההתפתחות הרציפה . ומורכבת
� כ� אני מבקש להרחיב את מסגרת לש. זמננו�שמובילי� אל הקהילה המגודרת בת

. בעיר ‰ÂÏ„·È˙ההתייחסות ולבחו� את הקהילה המגודרת כחלק מתופעה רחבה יותר של 
גלגוליה של הקהילה המתבדלת מאשר לבחינת בהקשר הישראלי אי� מקו� מתאי� יותר 

לוגיה מרחבית בת גנאשבה נית� להתחקות אחר , "העיר העברית הראשונה", אביב�תל
  .מאה שני�

 
2  SPACES OF NEOLIBERALISM: URBAN RESTRUCTURING IN NORTH AMERICA 

AND WESTERN EUROPE (Nik Theodore & Neil Brenner eds., 2003).  

3  �, אביב�המקימה שכונה סגורה ברמת, "אפריקה ישראל"מנהלי שיווק בחברת ,  למשל,כ
ראו ". הקהילה המגודרת האמיתית הראשונה בישראל"מתגאי� כי הפרויקט אמור להיות 

, 63) 1( ב„ÌÈ¯·„Â ÔÈ"  בי� הפרטה להפרדה–קהילות מגורי� חדשות בישראל "אמנו� להבי 
 .1ש "לעיל ה, כ� ראו רות�). 2005 (103

באחד הספרי� המוקדמי� והמשפיעי� ביותר , בלייקלי וסניידר, בניגוד לתפיסה זו של חידוש  4
ה� מעמיקות : וורנטועות עמוק במסורת של הפר"קהילות מגודרות כי טועני� , בנושא

 בכ� ה� ממקמי� את ."יר את הע'ֵ   ו ורלפר'ומנסות , וורהפרשל ' וריותפרוו'ומקשיחות את 
פני רצ� היסטורי אחד של היבדלות והסתגרות �הקהילה המגודרת עלאת פרוור המגורי� ו

 EDWARD J. BLAKELY & MARY G. SNYDER, FORTESS AMERICA: GATED. גוברת

COMMUNITIES IN THE UNITED STATES 10–11 (1997).  
במיוחד ו, בישראל" חדשות"המגורי� הלדיו� במידת החדשנות או ההמשכיות של קהילות   5

  .100–97' בעמ, 3ש "לעיל ה, ראו להבי, "הקהילה העירונית הפרטית"של 
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מאמר זה מציע בראש ובראשונה מסגרת ניתוח , להבדיל מסקירה היסטורית פרטנית
�שדרכה נבחנת בתמציתיות רבה ההיסטוריה העירונית של תל, מרחבית משולבת�חברתית

המאמר מבקש לבחו� . "היבדלות"במרכזה של מסגרת ניתוח זו עומד המושג . אביב
אביב וביחס �המתהווה והמשתנה של תלביחס למרחב העירוני  תצורות מגורי� מתבדלות

דרגי�  האפיזודות מכל אחת מהתקופות ולגבי  . של העיר בתקופות שונותי�החברתי  ִ      למ 
אביבי �עשה ניסיו� לתאר ה� את המאפייני� הכלליי� של המרחב התלייההיסטוריות 

 במה ה� דומות –וה� את התצורות המתבדלות הספציפיות האופייניות לתקופה באותה עת 
  . מה�ובמה ה� נבדלות, קהילות מגודרותל

הקושרת בי� היבדלות במרחב , חלקו הראשו� של המאמר מציג את מסגרת הניתוח
תו� התייחסות לכתיבתו התיאורטית , עירוני לבי� היבדלות במרחב החברתיה�הגיאוגרפי

מכ� מוצגות ברצ� כרונולוגי חמש תקופות בהתפתחותה �לאחר. של בורדייה בנושא
כשבמרכזה של כל תקופה נבח� מומנט של היבדלות המייחד , אביב�ית של תלהאורבנ

, בית� הקמתה של שכונת אחוזת–העשרי�  ראשית המאה – בתקופה הראשונה. אותה
מוצגת כאסטרטגיה של היבדלות אקטיבית ה� ביחס לעיר יפו , אביב�הורתה של העיר תל

 –העשרי� והשלושי�  שנות – היבתקופה השני. וה� ביחס לשכונות היהודיות שקדמו לה
א� , אביב מחייבת אותה לזנוח את מאפייני הקהילה המסתגרת�צמיחתה המטאורית של תל

 – בתקופה השלישית. בד בבד היא מפתחת דפוסי� של סגרגציה המאפייני� ערי� גדולות
גזרי ני� השיכוי�מתפתח – השלושי� עד שנות החמישי�שנות  של הסתדרות  י�  ִ    המ 

 מכשיר של היבדלות ממוסדת לללכ,  שהלכו בעקבותיהגופי� רבי� נוספי�ושל , העובדי�
 שנות – בתקופה הרביעית. אביב ומעבר לה�בעל השפעה אדירה על המרחב בתל

,  אקסקלוסיביי�וורי� מתבסס דפוס חדש של היבדלות בפר– החמישי� עד שנות השבעי�
, מידה מטרופוליני� לקנהמידה עירוני�המשתלב במגמה של התרחבות הסגרגציה מקנה

" המשבר של המרכז", בתקופה החמישית והאחרונה. אביב�בכל המרחב שמסביב לתל
מקדמות ונשענות על אשר , אביב מוצג כרקע לפריחת� של תצורות היבדלות חדשות�בתל

מגדלי מגורי� , נטריפיקציה של שכונות ישנות'בכלל זה גו, חדשי�" ונות חיי�נסג"
 ולטעו� כי ,הסיכו� מבקש לקשור את התקופות השונות לרצ� אחדפרק . ומתחמי� סגורי�

יש היבטי� חדשי� , חידוש גמורה� בבחינת  �א� איא� , בקהילות המגודרות בימינו
  .ררי דאגה ביחס למרחב העירוניומעו

  שני המובני� של היבדלות. א

מושג מסגרת הניתוח המוצעת כא� משלבת וקושרת בי� שני מובני� עיקריי� של ה
 ;)segregation(כסגרגציה , במוב� הגיאוגרפי: ידע שוני� הבאי� מתחומי, "היבדלות"
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 ,)Bourdieu(בפרט כפי שהוא מנוסח בכתיבתו של פייר בורדייה , ובמוב� הסוציולוגי
  6. באופ� חברתי וכאסטרטגיה של שימור יוקרהית מובנחנהכהב

  )סגרגציה(היבדלות במרחב העירוני   . 1

¯Ó ‰Èˆ‚¯‚Ò˙È·Á )spatial segregation(מאוזנת של קבוצות �לא #ה מוגדרת כפרי
סגרגציה מרחבית ). ה�בצא עיר וכיו, אזור, שכונה, רחוב(חברתיות מובחנות במרחב נתו� 

 ÌÈ¯Â‚Ó· ˙ÂÏ„·È‰ )residential differentiation, residentialל כלל�קשורה בדר�

segregation( , הנבדלי� זה מזה במעמד ,  מגורי� מובחני�מצב שבו מתקיימי� אזורישהיא
תי� קרובות מימד של יוה לע       ֶ לכ� מתלו . או בזהות האתנית של תושביה�הכלכלי �החברתי

 שנמצאות בתחתית הסול� הכלל אל�הקבוצות הסגרגטיביות ביותר ה� בדר�. בידוד חברתי
  7.או בראשוהכלכלי �החברתי

סיי� של אסכולת שיקגו הקלרי� ראשיתו של הדיו� השיטתי בסגרגציה בעיר במחק
 איתאשר חקרו את העיר האמריק, העשרי� והשלושי�בסוציולוגיה אורבנית משנות 

ובכלל זה את אופ� , )בי� היתר בהשפעת ההגירה ההמונית אליה(המתהווה והמשתנה 
, הסוציולוגי� של אסכולת שיקגופי �על 8.היווצרות� של אזורי� מובחני� במרחב העירוני

, חה בתהלי� של חילופי אוכלוסי� מהירי� כמערכת של מעגלי� קונצנטריי�העיר צמ
כלכלי �חברתי )סטטוס(מיצב  ושל )ציהאסימיל(היטמעות דרג של   ִלמ הערוכי� בהתא� 

בשעה שתושבי� , עוני במרכז העיר� ביותר נטו להתרכז בשכונות"טריי�"המהגרי� ה(
החלוקה לשכונות מהגרי� מובדלות . )וורי�ותיקי� ואמידי� יותר יצאו החוצה לעבר הפר

שחורי� הוצגו כאילו היו תוצאה ספונטנית של ההיסטוריה של של בעיר והיווצרות גטאות 

 
 –זהו ניסיו� תיאורטי ראשו� לקשור בי� שני המובני� האלה של היבדלות , ככל הידוע לי  6

  .�distinctionכסגרגציה וכ
7  Susan Mayhew, Residential Differentiation, in A DICTIONARY OF GEOGRAPHY (2004). 

 F.W. Boal, Ethnic Residential Segregation, in: ראוסגרגציה במגורי� ב" סיקל"לדיו� 
SOCIAL AREAS IN CITIES 111 (D.T. Herbert & R.J. Johnston eds., 1976). לגישה עדכנית 

 Izhak : ראו,שאינה מוגבלת לדפוסי מגורי�, "�ימדמ�רבת"יותר המתייחסת לסגרגציה 
Schnell, Segregation in Everyday Life Spaces: A Conceptual Model, in STUDIES IN 

SEGREGATION AND DESEGREGATION 39 (Izhak Schnell & Wim Ostendorf eds., 2002).  
8  ROBERT E. PARK, ERNEST W. BURGESS & RODERICK D. MCKENZIE, THE CITY (1925); R. 

van Kempen, The Academic Formulations: Explanations for the Partitioned City, in 
OF STATES AND CITIES: THE PARTITIONING OF URBAN SPACE (Peter Marcuse & Ronald 

van Kempen eds., 2002).  
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גישות מאוחרות וביקורתיות יותר ביחס  9".ביטוי לטבע האנושי"וההגירות השונות 
יחסי הכוח העומד ביסודה של התופעה ואת התפקיד של מימד הלסגרגציה הדגישו את 

פי הגדרתו �על 10.ממלאת גזענות פופולרית וממסדית ביצירת דפוסי מגורי� סגרגטיביי�ש
סגרגציה , המדגישה את המימד האקטיבי והפוליטי של התופעה, )Marcuse (של מרקוזה

סגרגציה היא תהלי� של הסרת המכשולי� �דהואילו  ,היא תהלי� יצירתו של גטו ותחזוקו
  11.של תושבי הגטוהניע�ת בפני 

�מדגישות את המימד המרחביאשר , אול� ה� הגישות הנסמכות על אסכולת שיקגו

וה� הגישות , "טבעית"במידה כזו או אחרת את הסגרגציה כתופעה פוטרות  וזיפיה
לוקות בחסר בכל , המדגישות את המימד הפוליטי של יחסי כוח וכפייה, קורתיותיהב

הגישה הפוליטית . ת הסגרגציההקשר החברתי הרחב שבו יש לבחו� את תופעבהנוגע 
בכ� היא ג� עושה רדוקציה   א�,חברהב" קבוצות מיעוט"בקצה הנוגעי� �מדגישה מקרי

. חברה בכללותהבשל התופעה לצורותיה הקיצוניות ומטשטשת תהליכי� דומי� הנוגעי� 
 א� נותרת בריחוק מהעול� זימתמקדת במרחב הפי, לעומתה, הגישה הגיאוגרפית

�לנעות עיה במגורי� היא רק חלק ממכלול רחב של פעולות חברתיות המ�סגרגצ. החברתי

בי�  (זיהאופ� שבו אנשי� מתבדלי� במרחב הפי, למעשה. ייחודל רצו� להיבדלות ודיי
מגוריה� סוג ולגבי   המגורי� שלה�האופ� שבו ה� מקבלי� החלטות לגבי מקו�, היתר
כדי לעמוד על ההקשר החברתי . "חברתיהמרחב "מושפע ישירות ממיקומ� ב) י�ואופי

 )distinction( "היבדלות" אני מבקש לקשור אותה למושג ,הרחב של תופעת הסגרגציה
  .קישור זה מאיר באור חדש את תופעת ההיבדלות בעיר. אצל בורדייה

 
9  Loic Wacquant, What is a Ghetto? Constructing a Sociological Concept, in 

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (Neil j. 
Smelser & Paul B. Baltes eds., 2004).  

10  DOUGLAS MASSEY & NANCY DENTON, AMERICAN APARTHEID: SEGREGATION AND THE 

MAKING OF THE UNDERCLASS (1993).  
ÍÂ˙Ó ‡Ï  אזור של התרכזות מרחבית – ‚ÂË: חי� בי� שלוש תצורות של סגרגציהמרקוזה מב  11

‰¯ÈÁ· ,ה הנתפסת יאשר משמש את החברה השלטת כדי להפריד ולתחו� קבוצת אוכלוסי
שבו קבוצת , ÈÁ· ÍÂ˙Ó¯‰ אזור של התרכזות מרחבית –) ÚÏ·ÂÓ )enclave˙; כנחותה
זהותה החברתית על לכלית וה מתקבצת כאמצעי להג� על התפתחותה הכיאוכלוסי

, הי אזור של התרכזות מרחבית שבו קבוצת אוכלוסי– )Ó )citadel·ˆ¯ו; תרבותיתהו
מתקבצת , ביחס לשכניה) במיצבממו� או ב, בכוח(המוגדרת מתו� עמדה של עליונות 

 Peter Marcuse, The.  תצורה זו�קהילות מגודרות נמנות ע. כאמצעי לקד� את עליונותה
Enclave, the Citadel, and the Ghetto: What has Changed in the Post-Fordist U.S. 

City? 33(2) URBAN AFF. REV. 228 (1997).  



  

  נתי מרום

174 

  

  )distinction(היבדלות במרחב החברתי   .2

שפיתח בורדייה  עומד במרכז התיאוריה הסוציולוגית המקיפה 12"היבדלות"המושג 
� והמשפיעי� ביותר שנכתבו בסוציולוגיה אחד הספרי� החשובי – DISTINCTIONבספרו 

נ ה: "distinction המילו� מציע את התרגומי� הבאי� למילה 13.במאה העשרי� ח  ב  ָ  ה   ָ ְ  ַ ,
ה ל   + ב  ָ  ה   ָ י; ַ  ְ ִ  - נ  ל,  ֹ  + ב  ֵ  ה  ב8ד; ֶ  ְ ה, ָ    >  ר  ָ  ה8ק   ָ ה,    ר   < ָ  ה   ָ = נ�ת; ַ  צ  ָ    מ  ח  בורדייה שומר על טוו14". ְ <

קושר בי� הבדלי� חברתיי� באופ� שמושג משתמש בו, המשמעויות הרחב הזה
באופ� (אובייקטיביי� לבי� האסטרטגיות השונות שבאמצעות� סוכני� חברתיי� מבקשי� 

בורדייה שב ומדגיש  .ייחוסכ כייחוד ו�לשמר הבדלי� אלה ולהציג) מודע�מודע או בלתי
ולרצו� להפגי� " טע� טוב"או " יוקרה"אחר  מצטמצמת לחיפוש האנושי הכי היבדלות אינ

בתארו  ,עשרה�התשעכבר במאה ) Veblen (כפי שהציג זאת ובל�(ולהחצי� תכונות אלה 
היבדלות היא בראש .  אלא יש בה משהו יסודי ומהותי יותר,")צרכנות מוחצנת"כאותה 

 Á¯Ó· בתו�") סוכני� חברתיי�"בהיות� (נמנע של יחידי� �ביטוי למיקו� בלתיובראשונה 
È˙¯·Á – נראה א� נתפס באופ� �מרחב שהוא בלתי, מרחב של קשרי� ויחסי�

כש� שבמרחב : א� ורק לו È„ÂÁÈÈ של כל יחיד במרחב החברתי הוא מומיקו. אינטואיטיבי
כ� ג� מיקו� במרחב החברתי , זמנית� יחידי� אינ� יכולי� לתפוס אותו מקו� בוזיהפי

מדובר , פיזיקלית של בורדייה�הכמוגיאומטרית ו�ו הכמובלשונ( .נבדל מכל יתר המיקומי�
 ÈÒÁÈמיקו� זה הוא , בעת�בה) 15."חיצוניי� זה לזה"של מיקומי�  �mutual exteriorityב
)relational( ,פי בורדייה�על, מרחב יחסי� זה.  המיקומי� האחרי�לכללמוגדר ביחס , קרי ,

ג� של המציאות החברתית ושל  העיקרו� המאר– "המציאות האמיתית ביותר"הוא ג� 
  16.ההתנהגות של יחידי� ושל קבוצות

אינו ) הייחודי והיחסי(א� מיקומ� , יחידי� וקבוצות ממוקמי� א� כ� במרחב חברתי
העיקרו� הראשו� הוא . ה� פזורי� בו בהתא� לשני עקרונות מארגני� עיקריי�: אקראי

ÔÂ‰‰ Û˜È‰בכלל זה ו(שרכשו " הו� תרבותי"במיוחד הו� כלכלי שצברו ו,  המצוי ברשות�
שימוש כגו� " (הו� סימבולי"וכ� סוגי� שוני� של ) ליסוג החינו� וכו, שנות השכלה

 
  . של בורדייהdistinctionזה התרגו� המקובל למושג   12
13  PIERRE BOURDIEU, DISTINCTION: A SOCIAL CRITIQUE OF THE JUDGMENT OF TASTE 

 ,PIERRE BOURDIEU: להתייחסות תמציתית ראו). BOURDIEU, 1984: להל� ((1984)
PRACTICAL REASON: ON THE THEORY OF ACTION 1–14 (Stanford University Press 

  ).BOURDIEU, 1998: להל� ((1998

  .milon.morfix.co.il, מילו� מורפיקס  14
15  Pierre Bourdieu, Site Effects, in BOURDIEU ET AL., THE WEIGHT OF THE WORLD: SOCIAL 

SUFFERING IN CONTEMPORARY SOCIETY 123 (Polity Press 1999).  
  .34–31' בעמ, 13ש "לעיל ה, BOURDIEU, 1984ראו   16
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 העומד ‰¯ÔÂ‰‰ ·Îהעיקרו� המארג� השני הוא ). ליבכללי� חברתיי� וכו, בשפה" נאות"
 בורדייה, בהתא� לעקרונות אלה. הו� תרבותיבי� ובפרט היחס בי� הו� כלכלי ל, לרשות�

:  שני צירי�דיי�לי המחולק עמדמ�כמרחב דותרשימי מציג את המרחב החברתי באופ� 
כ� נוצרת חלוקה . הוא היק� ההו� התרבותיוהאחר , אחד הוא היק� ההו� הכלכליה

מרחב שלמצויי� בו יש �תת: מרחבי� מקוטבי��לארבעה תתשל המרחב החברתי סכמטית 
מרחב של הו� כלכלי רב והו� תרבותי �תת; שילוב של הו� כלכלי רב והו� תרבותי רב

מרחב שהמצויי� בו �תתו; מרחב של הו� כלכלי מצומצ� והו� תרבותי רב�תת; מצומצ�
מוב� שג� בתו� כל . שילוב של הו� כלכלי מצומצ� והו� תרבותי מצומצ�מתאפייני� ב

דרגימתייחסי� זה לזה באופ� מרחבי� �התת. תחו� כזה קיימי� מיקומי� יחסיי�  –  ִ    מ 
אול� . החלש, )dominated( ועד לקוטב הנשלט ,החזק, )dominating(השולט מהקוטב 

הוא , תרשימישקשה לתת לו ביטוי , המימד השלישי. ימדמ�המרחב החברתי עצמו אינו דו
האופ� שבו יחידי� משני� את מיקומ� במרחב החברתי לאור� זמ� כתוצאה : מימד הזמ�

  17.מד לרשות�ההו� העושל הרכב במשינויי� בהיק� ו
ההו� המצוי של הרכב ליחידי� פזורי� א� כ� במרחב החברתי בהתא� להיק� ו

בהשכלה , בכס� (‰·„ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÏמיקומ� במרחב החברתי הוא ביטוי של . ברשות�
 ומשמשי� לצור� 18אבל הבדלי� אלה נטעני� במשמעויות חברתיות סובייקטיביות, )ליוכו

ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ÌÈ‚ÂÂÈÒ .והרכב דומי� של הו� (רבה במרחב החברתי  ִק , כ� �במוב� של היק
לחפש את , )19"מעמד"או כ(מאפשרת לסווג יחידי� כקבוצה הומוגנית ) כלכלי ותרבותי

ובמיוחד למתוח קווי� , קבוצות אחרותבי� המשות� לחברי הקבוצה ואת המבדיל בינ� ל
ברצ� של שונות י� קבוצות ב) סימבוליי� או קונקרטיי�(תוחמי� ולהציב גבולות מבדילי� 

 ההבדל האובייקטיבי במרחב החברתי מתממש כי ,א� כ�, אפשר לומר .המרחב החברתי
שיכולות לבוא ליד , ונות אסטרטגיות שונות ומג�דיי�ל ע,באמצעות היבדלות אקטיבית

  .זיביטוי ג� במרחב הפי

 
  .ש�  17
 לכל אור� .הפנמה סובייקטיבית של הבדלי� אובייקטיביי�נית� להגדיר זאת ג� כתהלי� של   18

בי� המבני� האובייקטיביי� של המציאות שאורטית עומד בורדייה על המתח כתיבתו התי
הפועלי�  הסוכני� החברתיי� דיי�להחברתית לבי� התפיסה הסובייקטיבית שלה� ע

  .מציאות זוב
לבי� , שאינו קיי� במציאות כשלעצמו, )class(בורדייה מדגיש את הקשר ההכרחי בי� מעמד   19

מסווגת ותוחמת קבוצות אשר ) ופוליטית(פעולה אקטיבית ו שהינ, )classification( מיו�
. ונותנת לה� קיו� במציאות החברתית, הקיימות רק כאפשרות או כפוטנציאל, "תיאורטיות"

  .11–10' בעמ, 13ש "לעיל ה, BOURDIEU, 1998ראו 
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 במרחב רבה ִק ". טע�"לידי ביטוי הוא הבו ההיבדלות באה שתחו� חשוב במיוחד 
בורדייה מייחד את . המובנה באופ� חברתי, כלל ג� בטע� דומה�החברתי מתבטאת בדר�

ובמיוחד לטענה כי טע� , "קורת חברתית על שיפוט הטע�יב" לDISTINCTIONעיקר ספרו 
המש� , מזו�ב החל – הטע�. הוא בראש ובראשונה ביטוי למיקו� ספציפי במבנה החברתי

 – "גבוהות"מנויות הואוכלה ב, הרגלי צריכהבתחביבי� וב, "הליכות ונימוסי�"ב, בלבוש
הוא  ו,"שאלה של טע�"הטע� הוא לא רק  .משמש כמערכת שלמה של סיווגי� חברתיי�

 כמערכת שלמה של אסטרטגיות היבדלות נו יש להבי;"סנוביז�"ג� יותר מאשר סת� 
ֵ היגיו� מארג� ומאח המושתתת על    20.� החברתיי�באה לבסס ולשמר את ההבדליר שא, ד                
במרחב ג� אלא , זי פועלת א� כ� לא רק במרחב הפי, במופעיה השוני�,ההיבדלות
הבנה זאת מאפשרת לתפוס ולנסח את פעולתה המשולבת בשני . ותוהחברתי בכלל

מנ� קדימות למרחב החברתי ומעניק א, מבטו הסוציולוגית�מנקודת, בורדייה. המרחבי�
י היחסי� בי� שני המרחבי� ה� הדדיי� ומחזקי� זה אבל הוא מדגיש כ, זיעל המרחב הפי

דרגית  מרחב בחברה אי�, מכיוו� שכ�. את זה דרגי שאינו  ִ      מ  דרגי� בעצמו ואינו מבטא  ִ     מ   ִ      מ 
מנכסי� , אד� שוכני� בו�שבניאותו מרחב  – זיהמרחב הפי, מצד אחד. ומרחקי� חברתיי�

את  Û˜˘Ó –) ב ביותרשהעיר היא ביטויו המורכ(רכיה� ועושי� בו שימוש ואותו לצ
שיקו� זה הוא תולדה של ). שלו" ניתסימבוליזציה ספונט"או משמש (המרחב החברתי 

דרגי� על , שבמהלכ� המרחב החברתי, טווח�תהליכי� היסטוריי� ארוכי  י�החברתי  ִ      המ 
דרגי�  עד שנדמה ,הפיזיעול� במוטבע ,  אותוי�מאפיינה  לידי י� בא�כפי שה, אלה    ִ      כי מ 

תכונות יש  המנוכס זילמרחב הפי, אחרמצד  21.לחלוטי�" י�טבעי "�ה, ביטוי במרחב
ולכ� הוא אינו משק� את המרחב , בכלל זה היותו קונקרטי ומקובעו, המייחדות אותו

מיתרג�  המרחב החברתי: תמיד  משהו בתהלי� התרגו� ישתבש."כפי שהוא"החברתי 
בשל טבעו המקובע , כ�. חותיותר או פמטושטש  אלא שתרגו� זה יהיה תמיד ,זילמרחב פי

הקיבעו� של מבני� , אכ� . את המרחב החברתיÚ·˜Óפועל באופ� שהוא  ,זיהמרחב הפישל 
מלאכת " ללא �לשנותאפשר �ואי, זיבמרחב הפינטבעו חברתיי� מוסבר בחלקו בכ� שה� 

על יתר  22.ואנשי�) מבני�, למשל(המחייבת להזיז ולפנות דברי� , יקרה ומכאיבה" עקירה
דרגי� ,  בתהלי� מעגלי שמעמיק את עצמו,כ�  זי שהוטבעו במרחב הפיי�החברתי  ִ      המ 

 
תא� גבוה בורדייה מצביע במחקרו באופ� אמפירי על   20 בי� טעמי� בתחומי� שוני� ונפרדי�  ִ         מ 

  .לכאורה
באה לידי ביטוי אפילו " טבעיות" תחושה זו של ."אפקט הנטורליזציה"בורדייה מכנה זאת   21

דרגי� חברתיי� המוטבע. אד� ידי מעשה, "מלאכותי"שהוא מרחב , במרחב העירוני  י� ִ                    מ 
 באמצעות הגו� י�ו נחו� ג� מכיוו� שה� מאליהי�מובנכ וי� כטבעיי� נתפסזיבמרחב הפי

  .והתנועה במרחב
22  Bourdieu ,124' בעמ, 15ש "לעיל ה.  
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וג� (המרחב מוב� . המעצבות את המחשבה ואת השפה, ליותמנטג� לקטגוריות נהפכי� 
 ,)principles of vision and division"" ("הבחנהעקרונות של הבנה ו"בהתא� ל) מובנה

דרגי� מעשיי�"המארגני� מציד�  דרגי�  .ורי� במרחבשל אז"  ִ            מ   בי� י� מבחינהאל ִ      מ 
גדה " ("שמאל"ו" ימי�", )uptown/downtown" (למטה"ו" למעלה", "שוליי�"ו" מרכז"

  23.על כל המשמעויות החברתיות הנלוות, ")גדה שמאלית"ו" ימנית
 יכול להצביע על משהו זינראה כי ניתוח זה של היחס בי� מרחב חברתי למרחב פי

על , של המרחב החברתי" תרגומו. "בעיר) כסגרגציה(לות מהותי בתופעת ההיבד
דרגי� ההבדלי�  פני מפת העיר �חור� ומקבע על, אל המרחב העירוני הקונקרטי, שבו   ִ      והמ 

,  על כ�נוס�. את הסיווגי� לקבוצות ואת הגבולות החברתיי� שסומנו ובוצרו ביניה�
בכל הנוגע , למשל(ברתי אסטרטגיות של היבדלות המאפיינות יחידי� וקבוצות במרחב הח

˘„‰ ה� ממלאות תפקיד מרכזי במיוחד ב. זימתגלמות מציד� ג� במרחב הפי") טע�"ב
¯ÂÈ„‰ ,דלות שאנשי� עושי� ביחס למשאב הכלכלי ב  ַ                                    ומתגלמות בבחירות המבדילות והמ  ְ                              ,

או שאי� ( הבחירות שאנשי� עושי� 24.הבית: החברתי והסמלי החשוב ביותר בחייה�
סוג המגורי� ה� בעת ובעונה אחת סימ� של לשר למקו� מגוריה� ובא) בכוח� לעשות

אשר , ופרקטיקה של היבדלות, המעיד על טעמ� ועל מיקומ� במרחב החברתי, היבדלות
 זיתממקמת אות� במרחב משות� ע� מי שקרובי� לה� במרחב החברתי ומרחיקה אות� פי

יו� החברתי שמנחה אני מציע לכנות את ההיג. מאלה הרחוקי� מה� במרחב החברתי
 ‰ÂÏ„·È˙" ,ג� את הדפוס המרחבי שנוצר כתוצאה מה�� כמו,ומארג� את הבחירות האלה

ÈÓÚËÓ ‰¯˜ÂÈ "–מונח הקושר יחדיו את המובני� השוני� של היבדלות .  
עירוני ה�יהפיזהתפיסה כי ההיבדלות פועלת במשולב במרחב החברתי ובמרחב 

טגיות היבדלות בתחומי חיי� שוני� לשרטט מנעד של� של אסטר, א� כ�, מאפשרת
 מודעת ומובנת� מהיבדלות בלתי–פועלות זו על זו ומזינות זו את זו אשר , ובשדות שוני�

מתוכננת , ונתועד להיבדלות מכ�, "סגנו� חיי�"ו" טע�"מאליה בענייני� יומיומיי� של 
ר בי� תפיסה זו מאפשרת לקשו. בדפוסי המגורי�) על אחרי�נכפית ג� ש(ומקובעת 

 
אחד ) ג� בערי� רבות אחרות�כמו(אביב �בתל, כפי שיפורט בהמש�. 126–125' בעמ, ש�  23

דרגי� החשובי� ביותר הוא זה שבי� דרו� לצפו�  כאשר במידה רבה הצפו� הוא ג� (  ִ                                           המ 
דרגי� אחרי� פעילי� במקביל, ")שוליי�" ואילו הדרו� הוא ג� ,"המרכז" ויכולי� ,         ִ                         אבל ג� מ 

, עבר הירקו�/אביב�תל, יפו/אביב�כגו� תל, לקבל משנה תוק� בתקופות שונות
  .מזרחית לאיילו� וכולי/מערבית

כהשקעה קרי , ועל חשיבותו של הבית ה� כמשאב כלכלי לכל דבר" שדה הדיור"לניתוח של   24
 PIERRE :ראו, כמקו� שבו נעשית השקעה בהצלחת המשפחה, וה� כמשאב סמלי, תכספי

BOURDIEU, THE SOCIAL STRUCTURES OF THE ECONOMY 15–185 (Polity Press 2005) . על
  ).È‚ÂÏÂÈˆÂÒ· ˙ÂÏ‡˘ 113–119) 2005‰ ראו פייר בורדייה "שדה"מושג ה
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, לבי� היבדלות אקטיבית, מעצמהכביכול שמתרחשת , לכאורה בעיר" ספונטנית"סגרגציה 
בכ� היא מדגישה את המימד האקטיבי של תהליכי . שמבטאת הסתגרות מודעת ורצונית

·ÈÏ˙  של קבוצות מסוימות מובילה ג� להיבדלות ÈÁ· ÍÂ˙Ó¯‰ההיבדלות : הסגרגציה
� נותר נבדל בעל–י� ביכולתו להיבדל מתו� בחירה כל מי שא.  של קבוצות אחרות¯‰·¯

  .כורחו
. תפיסה זו תשמש כעת מסגרת פרשנית לתקופות ההיסטוריות השונות שיוצגו במאמר

מומנטי� ספציפיי� של היבדלות אקטיבית כמה בסעיפי� הבאי� אני מבקש א� כ� לבחו� 
  . סגרגציה ולמק� אות� בתו� מרחב עירוני רחב יותר של,אביב�והסתגרות בתל

  אביב�חמש תקופות של היבדלות בהתפתחותה האורבנית של תל. ב

  השכונות היהודיותמבית וההיבדלות מיפו ו�אחוזת: ראשית המאה העשרי�  .1

 א� שיש בכ� –" קהילה מגודרת"בית הייתה במידה מסוימת �נית� לומר כי אחוזת
המהלכי� להקמת . נהגהשכ� השכונה קמה עשורי� רבי� לפני שהמושג , משו� אנכרוניז�
ביוזמתו ובהנהגתו של " (בוני בתי�"ע� הקמתה של אגודת , 1906שנת השכונה החלו ב

 חלק� בני משפחות ותיקות – קבוצה של יהודי� תושבי יפו דיי�לע, )עקיבא אריה וייס
חלק� תושבי� חדשי� שזה מקרוב הגיעו אל יפו ו, שחיו בעיר הערבית עשרות שני�

 ,"חברה לבניי� בתי� ביפו"הפכה כעבור זמ� קצר לנהאגודה ). פולי�מבעיקר מרוסיה ו(
 בניגוד 1909.25שנת והמשתכני� הראשוני� עלו לקרקע ב, "בית�אחוזת"ובהמש� לחברת 

 אלא ג� מכל ,להתבדל לא רק מיפו הערבית" החברה לבניי� בתי� ביפו"בחרה , לשמה
ית הייתה השכונה היהודית ב�אחוזת, למעשה. השכונות היהודיות שקדמו לה במרחב

שכונות מוסלמיות ונוצריות על כעשרי� נוס�  (1887למ� שנת עשרה שנוסדה ביפו �האחת
עשרה �התשעהמחצית השנייה של המאה למ� חדשות שנוסדו מחו� לעיר העתיקה 
, צדק�והנהשכונות , בי� היתר,  קדמו לה26).1870בעקבות הסרת חומות העיר בסביבות 

פי �על, ע� זאת. התימני� ואחרות�כר�, יוס��מחנה, אהרו�� מחנה,האחו, שלו��והנ

 
: 1909–1906' אחוזת בית'חברת  " �בית ראו יוסי כ�על תהלי� הקמתה של שכונת אחוזת  25

  ).1984 (161, 33 ˜˙„¯‰  "אביב�הנחת היסודות להקמתה של תל
על תהלי� היציאה . מקב� של בתי� ספורי�אשר הללו היו לא יותר מ" שכונות"חלק מה  26

 ÂÙÈ :¯ÈÚ Ï˘ ‰˙ÁÈÓˆ :1799–1917מהחומות וצמיחת שכונותיה של יפו ראו רות קרק 
)1984.(  
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בית � נודעה אחוזת,יחד�ההיסטוריוגרפיה הרשמית ובתודעה הציבורית הכללית ג�
  .אביב�בית לתל�נה שמה של אחוזת ש�1910שנת ב. אביב�כשכונה הראשונה של תל

�אחוזת. ביתבמהל� מובהק של היבדלות אקטי, א� כ�, אביב כעיר�ראשיתה של תל

, ג� א� של מאות מטרי� בלבד, "לתפוס מרחק("בית בחרה להתבדל לא רק באופ� מרחבי 
 מבחינה –ולהיתפס כשונה  –אלא ג� התאמצה להיות שונה , )מהשכונות הקיימות

ובמיוחד לייצר הבדל ברור בינה לבי� השכונות , איכותית מכל השכונות שקדמו לה
, ארכיטקטורה, ערי�  בהיבטי� של תכנו�, בי� היתר,ויהבדל זה בא לידי ביט. היהודיות

, במכלול של פעולות תכנוניות.  ועוד)היגיינה(ֵ      ג יה�ת , תברואה, סדר ציבורי, מרחב ציבורי
 ביקשה השכונה להיבדל ה� במרחב העירוני הקונקרטי וה� במרחב ,אדריכליות ואחרות

  .החברתי האמורפי
. בית מיפו ומהשכונות שקדמו לה� של אחוזתנית� להציע הסברי� שוני� להיבדלותה

של תנאי מגורי� מעשיי� לאומיי� מודעי� היו כרוכי� בשיקולי� �שיקולי� אידיאולוגיי�
מעל ובתו� כל אלה . והושפעו ג� מהיבטי� אתניי� ומעמדיי� סמויי� יותר, ואיכות חיי�

  .‰‰ÂÈ ÈÓÚËÓ ˙ÂÏ„·È˜¯‰קרו� עפעל 
כבר  .לאומי�דלות מיפו היה ללא ספק אידיאולוגישל ההיבהמרכזי העיקרו� המארג� 

בה יגורו עברי� "שהשכונה שתיבנה תהיה שכונה עברית כי בדיוני� הראשוני� נקבע 
לפיה אסור למכור או ש,  החלטה זו עוגנה בהמש� כתקנה בתקנות השכונה27".במאה אחוז

הפרויקט ההיבדלות במרחב העירוני נועדה לשרת את . להשכיר בתי� בשכונה לערבי�
שמטרתו הייתה כינו� ישות יהודית נבדלת ואוטונומית , הפוליטי והתרבותי של הציונות

כראשיתו של  בית נתפסה בעיני מקימיה ותומכיה בממסד הציוני�אחוזת. ישראל�באר�
ייב לדעת� היבדלות גיאוגרפית        ִ הדבר ח 28.ישראל�פרויקט התיישבות עירונית רחב באר�

 
 כתב ,מראשי הקר� הקיימת, לנוב' צ.ו"באב תרס' מיו� ט" בתי��בוני"ודת פרוספקט אג  27

הא� ישכירו דירה , א� ישאלו אות�, אביב ישתוממו בוודאי�תושבי תל: "...1913שנת ב
, אצל כ�מצוטט ..." בשכונת� ללא יהודי והא� יכניסו את בנו של לא יהודי לגימנסיה שלה�

 .168' בעמ, 25ש "לעיל ה
לתרו� כדי שיש בו , בית מפעל חשוב�ההסתדרות הציונית והקר� הקיימת ראו באחוזת  28

עיקר העלייה פנתה במיוחד לנוכח העובדה ש, שראלי�ר�למכלול המטרות הציוניות בא
בעקבות הקמת הפרוור ליד יפו יוקמו פרוורי� כי המוסדות הציוניי� קיוו . דווקא לערי�

�יוזמות דומות בהשראת אחוזת.  שיש בה� ריכוז יהודישראלי�ר� כל הערי� באדומי� ליד

סיוע הקר� הקיימת להקמת שכונות "ראו יוסי כ� . בית התפשטו במהרה לערי� אחרות
 99יב  ı¯‡ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚· ÌÈ¯˜ÁÓ�Ï‡¯˘È" עירוניות לפני מלחמת העול� הראשונה

 כמודל לתכניות להקמת 'תל אביב'כונת ש: דיפוזיה של רעיו� אורבני"יוסי כ� ; )1986(
" �1 בסו� העשור הראשו� של המאה ועד מלחמת העול� השראלי�ר�פרברי� מודרניי� בא
‰ÈÙ¯‚Â‡‚· ÌÈ˜ÙÂ‡ 11–12, 108) 1984.(  
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בו יוכלו ש ,� של העולי� החדשי� המפוזרי� ביפו במקו� אחדתו� ריכוז, מיפו הערבית
. חלק במוסדות חינו� ותרבות עבריי� ולקיי� חיי ציבור לאומיי�ליטול , לדבר בעברית

, לנוב' כתב צ1909שנת בעלו� מ,  למשל,כ�". גטו"היהודיי� ביפו נתפסו כסוג של  החיי�
ÌÈ‡�˙· ¯ÂÒÁÓ ולצפיפות גדולה ביפו נית� למצוא נטייה ל"כי , מראשי הקר� הקיימת

È�·˘�ÌÈÈ�ÂÈÁ ÌÈÎ¯ˆ Ì‰· ÌÈ‡Â¯ ̇ Â·¯˙  ואשר משפיעי� עמוקות על התפתחותו הגופנית
החיי� העירוניי� בפלשתינה החופשית יתפתחו , ידיא� לא נתערב מ... אד�הוהרוחנית של 

  29."כמו בגטו
יותר מאלה נועדה ההיבדלות לאפשר תנאי דיור טובי� ,  יותרמעשיבמישור עירוני ו

� להיבדלות היו יהמניעי� האידיאולוגי, למעשה. שהיו מצויי� ביפו ובשכונות הוותיקות
תנאי ב ובמיוחד ,מציאות החיי� ביפובהנוגעי� מעשיי� קשורי� באופ� הדוק למניעי� 

סמטאות יפו : "...כפי שתיאר זאת לימי� דוד סמילנסקי. הדיור הגרועי� ששררו בעיר
מה� שימשו משכ� לאד� ובהמה .  באות� ימי� לגנאי בזוהמת�הצרות היו מפורסמות

‡„È‰˘ÏÎ ˙�˜Â˙Ó ¯ÈÚÓ ‡·˘ Ì ... בכפיפה אחת ולזוהמה נוספו ג� רעש והמולה
‰ÙÂ¯È‡· מקימיה , תנאי הדיורבבכל הנוגע . 30..."קשה היה לו להסתגל לתנאי חיי� אלה

ארתור . הודיות שבהכמעט בי� יפו הערבית לבי� השכונות הילא הבחינו בית �של אחוזת
ל להעניק הלוואה לצור� " לקק1907שנת שהמלי� ב,  הסוכנות היהודיתאשר�שביו, רופי�

  :תיאר זאת כ�, בית�הקמתה של אחוזת

הלכלו� וטיב הבנייני� המפליצי� שבשכונות בושה , הרחובות הצרי�"
להתיישב  ‡�˘ÏÚÓ‰ È‰ ובגלל� מתייראי� רבי� מתוחרפה ה� ליהודי

 ·�È�Â�È·‰ „ÓÚÓ‰ È דירות טובות ומבריאות בשביל היהודי� בניי�. באר�
אני מאמי� שלא אגזי� א� אומר . ביפו הוא דבר חשוב שאי� למעלה הימנו

שרובע יהודי בנוי כהלכה הוא הצעד החשוב ביותר לכיבושה המשקי של 
  31..."יפו בידי היהודי�

 
29  MARK LEVINE, OVERTHROWING GEOGRAPHY: JAFFA, TEL AVIV, AND THE STRUGGLE 

FOR PALESTINE, 1880–1948, 3–62 (2005) )ההדגשה ; תרגו� שלי מאנגלית, במקור ברוסית
  .)הוספה

  .)ההדגשה הוספה (163' בעמ, 25ש "לעיל ה, כ�  30
מכא� שלמרות הרצו� להתבדל . )ההדגשות הוספו (173' בעמ, 25ש "לעיל ה, אצל כ�מצוטט   31

ברור היה כי השכונה החדשה לא תעמוד , )רח מוסרי של ממששהוצג כהכ(מיפו במגורי� 
רופי� ואחרי� ביקשו להפו� ש א� , אלא תהיה תלויה ביפו,בזכות עצמה מבחינה כלכלית

  .אביב� ולהכפי� את יפו מבחינה כלכלית לתל,פיה� על בהדרגה את יחסי התלות
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בית לא נבעה �וזתהתקופה מעידי� כי נטיית ההיבדלות של מקימי אח�המקורות בני
 אלא מהאופ� ,א� אלה לא היו טובי�א�  ,מתנאי המחיה האובייקטיביי� ביפו כשלעצמ�

עריה "כפי שעולה מההתייחסויות לאירופה ול" (יתאירופ"שבו נתפסו תנאי� אלה בעי� 
ממיקו� ,  כלומר,")אנשי מעלה", "תרבות�בני("גבוה �של בני מעמד בינוני") המתוקנות

� במרחב החברתידומיננטי ועדי.32  
שיקולי� , של תנאי דיורמעשי כי מעבר לכל מניע אידיאולוגי או שיקול , א� כ�, נראה

קשה להפריד בי� השקולי� , למעשה. בית�ה� שהניעו את היבדלותה של אחוזת ÂÈ˜¯‰של 
בבואו לדו� , למשל, לנוב'צ .שיקולי� של יוקרה תרבותית וחברתיתבי� הלאומיי� ל

קשר בצורה ישירה בי� היבדלות במגורי� , בית להתרחק מיפו�את אחוזת שהניעובגורמי� 
  :לאומית�לבי� יוקרה תרבותית

שאנו שואפי� , א� נזכור את חשיבותו של כוח תרבותי דומיננטי באר�"...
את השיטה הזו לא אנו . הסיבות שגורמות להתבדלות מובנות, אליו

¯·ÌÚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ�˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙Úˆ·˙Ó ‡È‰Â ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó È˙Â ˙ המצאנו
˙ÂÈ˙Â·¯˙ ‡Ï ÌÈ¯Ú· ,ישראל �הטמפלרי�[למשל הגרמני� . בפרט באר ,

 ...נוקטי� באותה שיטה] מתיישבי המושבה הגרמנית ושרונה בקרבת יפו
 ˙‡ ÌÈÊÎ¯Ó ̄ ˘‡Î ̇ Â˘ÚÏ ̄ ˙ÂÈ Ï˜ ‰ÊÂ ı¯‡· Â�˙¯˜ÂÈ ̇ ‡ ̇ ÂÏÚ‰Ï ·Â˘Á

Â�ÈÁÂÎמאשר בפזרנו אות� בי� האוכלוסייה המקומית המרובה הרבה  
  33."יותר

בית לא הבחינה בסופו של דבר בי� שכונות �נטיית ההיבדלות של תושבי אחוזת
. השאינ� כאללבי� שכונות אלא בי� שכונות יוקרתיות , שכונות ערביותבי� יהודיות ל

ביחס לשכונה הגרמנית ) ומדדו את עצמ�(במרחב החברתי של יפו נמדדו היהודי� 
שבה בנו ערבי� , מי מדרו� ליפו'שכונת עגס לביחלהאלה מצפו� ליפו או והמודרנית 

צה קטגוריות אתניות שחדרג יוקרה ביפו              ִעל קיומו של מ . נוצרי� בתי מגורי� מפוארי�
מי 'עג בית שימשה דווקא שכונת� להקמת אחוזתי�אפשר ללמוד מכ� שע� תחילת המגע

 
מילא תפקיד בבחירת� של ) במוב� שהעניק לו אדוארד סעיד" (אוריינטליז�"אי� ספק שג�   32

ונכו� יותר לראות כא� , לדעתי, אבל זו פרשנות מצמצמת. בית להתבדל מיפו�אנשי אחוזת
 �הבדלי� מזהה אלא , "מזרחי"ל" מערבי"מבחי� בי� שלא רק , כללי יותרמיו� תהלי

קשורי� אשר (דרג של סיווגי� חברתיי�   ִבמ מארג� אות� , )תנאי דיורכגו� (יקטיביי� יאוב
ומוביל בסופו של תהלי� , )לסיווגי� אתניי� אבל עשויי� ג� לחצות קטגוריות אתניותנ� אומ

  .לנטייה להתבדל באופ� מרחבי
  .)ההדגשות הוספו (178' בעמ, 25ש "לעיל ה, כ�  33
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יהודיות  בשעה ששכונות –פיו יש לבנות את השכונה החדשה �דג� שעל – מושא לחיקוי
  : עדותו של דוד סמילנסקיפי�כ� על. צדק עוררו יחס של בוז�והונשלו� �והנדוגמת 

בענייני היישוב העירוני הראו לנו באצבע על ' המומחי�'ו' הבקיאי�'ו"...
. 'אחוה וכו, צדק�נוה, שלו��נוה: הישוב הצפו� בפרברי� הסמוכי� ליפו

̇ ‰מי שלא ראה בימי� הה� את  Â�ÂÎ˘‰ Ï˘ ÍÂÏÎÏ‰ ÏÚ ̃ ¯ ̇ Â·˘ÂÈÓ‰ Ô‰
È�· Â�ÈÁ‡ È„È�Ï‡¯˘È, מי שלא הריח את הריחות המבושמי� של 

רפש , אי� לו מושג מה זה זוהמה, הסימטאות הצרות והאפלות הה�
ואת� באי� להוסי� לנו עוד גיטו , על הראשוני� אנו מצטערי�'. ולכלו�

ÎÏ Â... אמר לי פע� בכעס רב אחד העסקני� הותיקי� מהישוב היש�,' חדש
‚ÚÏ'ÈÓ) פרבר הנוצרי� (È˙ÙÂÓ ÔÂÈ˜È�Ó Â�‰È˙Â Ì˘ Â·˘È˙‰ , ÌÈ˙·· Â·˘˙

ÌÈÁÂÂ¯ÓÂ ÌÈÙÈ34..." ואל תשעו בדברי הבל  

בית �אחוזת.  יוקרה מעמדית� של שיקולידיי�להיבדלותה של השכונה הונחתה ג� ע
, בעלי מקצועות חופשיי�ל, סוחרי�ל ויועדה ,"בורגנית"נועדה מלכתחילה להיות שכונה 

. ג� רוב חברי הוועד של החברה היו סוחרי� או בעלי עסקי�. מורי�למלאכה ו�ליבעל
ה� (עצמ� את  ומקימי השכונה בחרו למק� ,הייחוס המעמדי של השכונה נעשה במופג�

בעלי (בי� המעמד הגבוה ביותר ) מבחינת ההתארגנות המוסדית והכספית וה� באופ� רטורי
דינמיקה . לבי� המעמד הנמו�)  קרקעות פרטיותהו� שלא נזקקו לכל סיוע לצור� רכישת

  .מכ��אביב בשני� שלאחר�מעמדית כזו המשיכה לפעול במרחב של תל
יש , בית� שעמדה מאחורי הקמתה של אחוזת,ההיבדלות מטעמי יוקרהנוס� על 

בינה לבי� קהילות מגודרות ,  באופ� אנליטיול�, מאפשרי� להשוותשמרכיבי� נוספי� 
שהייתה  ,ת באגודההתניית המגורי� בשכונה בחבר�את ניה� נית� למנות בי. זמננו�בנות

ירניות �אמות של ת�הפעלאת  ו,בעלת מאפייני� שיתופיי� או קהילתיי� ִ        מידה @ר        
קיומ� של תקנות את ; ) ג� מי זכאי לחיות בשכונהשהגדירו(ת באגודה לחבר�) סלקטיביות(

 תושבי השכונה ביחס לאגודה ולחיי יה� של וחובותיה� את זכויותשהגדירומחייבות 
ספקה הבכלל זה ו(ציבורי לבי� קניי� י� פרטי יבי� קנשתחו� היחסי� את ובמיוחד , הקהילה

ופיקוח ציבורי , מצד אחד, של שטחי� ציבוריי�" הפרטה"עצמית של שירותי� ציבוריי� ו

 
  .)וההדגשות הוספ (100–99' בעמ, 26ש "לעיל ה, קרק  34
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 של הגידור ומהתיחואת , ולבסו�; )אחר מצד ,� הפרטייסנקציות על השימוש בקני�נושא
  35.שימוש במנגנוני שמירה ואבטחה פרטיי�את ההשכונה ו

הסעיפי� .  ארתור רופי�דיי�לבית חוברו ע�התקנות המקוריות של אגודת אחוזת
ירה הראשוני� בתקנות הגדירו את עקרונות  ִ     ה@ר  בסעי� ,  ה� על בסיס לאומי– של האגודה  

בסעי� ב ,  וה� על בסיס כלכלי,")פו יס�ד רובע יהודי מודרני בי–תעודת האגודה היא ("א 
  נוס�.")החברי� ותשלו� של חמישי� פרנק קבלת חבר חדש טעונה הסכ� של אספת("...

מתוק� תקנות האגודה הופעלה רגולציה על , מגודרת של ימינוהבדומה לקהילה , על כ�
החברי� חיבי� : "ובילה לסנקציותהחריגה ממנה ר שא, החברי� בתחומי חיי� שוני�

שהוחלטו מאת אספות , התנועה�ההגיינה ומשטרי�את דיני, הבני��מור ולקי� את חוקילש
 רשאי הועד למנוע ממנו זכות השמוש במסדרי� –חבר המסרב לשמור ולקי� . החברי�

  36).סעי� ז" (א� רשאי הועד להטיל עליו קנס ממו�, ובפרט במסדר המי�, הציבוריי�
דרג שיצרו , תקבלו תקנות חדשותה 1910שנת ב בשכונה על בסיס בעלות על הרכוש  ִ    מ 
) מי ששוכרי� דירה" (תושבי�", )בעלי בתי� או מגרשי� בשכונה" (אזרחי�"בי� 

�ÂÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ : Ì‰Ï‰"כ� נקבע ש). מי ששוכרי� חדר בדירה" (שכני�"ו
Â„Ú· ÌÈ‡¯Á‡ Ì‰Â ˘ÂÎ¯‰ ÏÎ ÍÈÈ˘ ." ספקה עצמית וההתקנות הגדירו מנגנו� של מיסוי

כ� נכללו סעיפי� �כמו. בכלל זה שירותי שמירהו, ל השירותי� העירוניי� החיוניי�של כ
בכלל זה החובה ו(מפורטי� שהגדירו רגולציה ציבורית קשוחה למדי על היחיד וקניינו 

 בי� Â¯„‚ ÌÈ˜‰Ï ‰·ÂÁ˙‰ואת  תובניילפני כנית הבית וועד את תולהגיש לאישור ה
:  סילוק מהקהילהיתהביניה� הימשהקיצונית , נות התלוו סנקציות שוהלכל אל). המגרשי�

להכריח את האזרח למכור את נחלתו ואת התושב או השכ� ... האספה הכללית תוכל"
בית דמתה א� כ� לקהילה מגודרת לא רק בהיבדלותה � אחוזת37."לעזוב את דירתו

 אלא ג� ביחסי הקניי� שהתוותה ובמערכת היחסי� שהגדירה בי� היחיד ,האקטיבית
פרטית על � ציבורית על הרכוש הפרטי לצד בעלות קניינית כמוציהשאפשרו רגול, קהילהל

  ).למשל, שדרות רוטשילד(ציבוריי� בכלל זה שטחי� ו, רכוש ציבורי באופיו
המכונני� את , הגידור והאבטחה הפרטית, זיתההסתגרות הפי ילמרכיבומה באשר 

. ת חובת השמירה של החברי�תקנות השכונה הגדירו א, כאמור? הקהילה המגודרת
מאניות ששלטו העותעל שירותי הסדר הציבורי שסיפקו הרשויות " סמכה"השכונה לא 

 
 , למשל,אור. מרכיבי� אלה עולי� בקנה אחד ע� ההגדרות המקובלות של קהילה מגודרת  35

BLAKELY & SNYDER ,2' בעמ, 4ש "לעיל ה ;SETHA LOW, BEHIND THE GATES: LIFE, 
SECURITY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS IN FORTRESS AMERICA 19 (2004).  

̄ ˙Ïלפירוט מלא של תקנות האגודה שחיבר רופי� ראו   36 ÙÒ�·È·‡  א (156א'�,  דרויאנוב עור
  .)‡·Ï˙ ¯ÙÒ�·È: להל� ()1936

  .163–158' בעמ, ש�, ‡·Ï˙ ¯ÙÒ�·È ראו 1910שנת לפירוט של תקנות האגודה מ  37
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 באשר לגידור 38.ובחרה למעשה להפריט לידיה את הסדר הציבורי, ביפו באותה תקופה
�ÂÎ˘‰ ÔÂÁË· Ì˘Ï‰ "נאמר כי , בית לא הייתה מוקפת גדר היקפית�אחוזתשא� , ממש

Â·‚ ÈÁ˙Ù ÂÙ˜Â‰ÏÊ¯· ÈËÂÁ Ï˘ ̇ Â¯„‚ ‰È˙ÂÏ".גדרות" נראה כי עיקר השימוש ב, ע� זאת "
הוועד "...דרויאנוב מציי� כי . י�חגב וותאלה נעשה לצור� מניעת כניסה לשכונה בשבת

החלטה זו הטילה ... תק� לסגור את מבוא השכונה בערבי שבתות ובערבי ימי� טובי�
והכריחה את הא� הזקנה ] יפו[ הזקנה לא�] אביב�תל[שלשלת של ברזל בי� הבת הצעירה 

 נראה כי ."לנהוג כבוד בבת הצעירה ולא להפריע את מנוחת ש@תB ומועדה ברכב ובסוסי�
ָ                      היו ויכוחי� בו עד ואחד מחבריו התנגד : "היה חשש שההסתגרות מפני יפו תעורר תרעומת              

 ¯ˆÁ‰ ‰�ÂÎ˘Ï ·ÂË ‡Ï ,„„Â·˙˙ ÈÎ ,ÏÚÂ�˙‡ ÈÂÏ‚· ‰‡¯˙˘ ‰Ê È„È ‰�Â„˘‰ש, 'וטע�
È‡ ÌÂ¯‚Ï ‡È‰ ‰ÏÂÏÚ „„Â·˙‰Ï�‰ÓˆÚÏ ˙ÂÓÈÚ�' ". שיקול זה הוביל בסופו של דבר

במחשבה לסגור לשבתות ולימי� טובי� , כנראה, מתחילה עלה: "להחלטה מתונה יותר
̇ ‰˘Ú¯ את Â˙Ï„ ]ולפתוח אות� רק למי שיבוא לשכונה לש� בקור או ]... הדגשה במקורה

אבל מפני אותה התנגדות . ' א� יוגש הדבר למשפטואפילו, 'לשאול ברופא ולא לשנות
  39."שהיתה נמתחת בי� עמוד לעמוד מערב עד ערב, הסתפקו לבסו� רק בשלשלת

  צמיחת� של שכונות : העשרי� והשלושי�שנות   .2
 אביב והתהוותה של סגרגציה�תל

היא נאלצה , של קהילה מגודרתטיפוס �אבאביב מעי� �א� בראשית ימיה הייתה תל
העיר "אימצה את השאיפה להיות היא ההסתגרות ככל ששל " היתר�זכות" את לזנוח

 40)ההכרה הפוליטית והרשמיתלפני עוד (הגדרתה העצמית כעיר ". העברית הראשונה
חיקה את השכונות החדשות  לאחייבה אותה להתבונ� אל מעבר לגבולותיה ולאמ� 

כבר בראשית שנות . תחילהמה� התבדלה בשג� את השכונות הישנות �כמו, שצמחו סביבה
#רה ה של בעלי המקצועות החופשיי� " הבורגנות הגבוהה" שכונת ה שלדיקמו לצֶ     ע 

חברה "ו) 1911(בכלל זה נחלת בנימי� ו, "בורגנות נמוכה"בית ג� שכונות של �באחוזת

 
כלל �בתו� השכונה מסיירי� בדר�" לקהילה מגודרת היא קובעת כי Lowבהגדרה שנותנת   38

. 35ש "לעיל ה, LOWראו ". שי אבטחה מקצועיי� או משמר שכונה על בסיס התנדבותיאנ
�, שהיה למעשה כוח שיטור פרטי, הוק� כוח שיטור עברי, ע� גדילתה של השכונה, בהמש

̄ ˙Ïאביב ראו �עוד על התפתחות השמירה בתל. עד אשר נכלל תחת המשטרה הבריטית ÙÒ�

È·‡· ,130–127' בעמ, 36ש "לעיל ה.  
  .)הוספו ,למעט האחרונה, ההדגשותכל ( 170–169' בעמ, ש�  39
מעמד של מועצה עירונית באביב �זכתה תל, בעקבות פרסו� פקודת העיריות, 1921שנת ב  40

)township(הוכרזה תל1934שנת ב. א� שלא הייתה עצמאית לחלוטי� מיפו,  אוטונומית �

  .ה עצמאיתיאביב כעירי
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אביב �אול� המהל� שבו זנחה תל. אביב�מהרה הצטרפו אל תל�ר עדשא, )1913" (חדשה
בא לידי ביטוי בסיפוח , מנת להתרחב ולהיות עיר� על,קהילה מגודרתאת מאפייניה כ

�כר�, אחוה, משה�אוהל, יוס��מחנה, שלו��והנ, צדק�והנהשכונות היהודיות הוותיקות 

נמש� ו 1921שנת ומת� בשאלת הסיפוח החל ב�המשא .מלאכה�התימני� ומרכז בעלי
מעמד , שירותי� עירוניי�ספקת והובמרכזו עמדו שאלות של תשלו� מיסי� , כשנתיי�

שבסופו של א�  41.שמירת השבת בפרהסיהשל  הסוגיהאביב ו�הרכוש הציבורי של תל
אביב לשכונות אלה לחלוק את הרכוש הציבורי שלה וליהנות משירותיה �דבר אפשרה תל

 42.לא זנחה את מיקומה המועד� במרחב החברתיהיא , )תמורת תשלו� מיסי�(העירוניי� 
 � נפש �3,500 מכ–ה אביב כמעט פי ארבע�ת תלי זינקה אוכלוסי,השכונותכתוצאה מצירו

אביב חדלה להיות קהילה � ותל– מכ��לאחרשבשנה נפש  �13,000 לכ1921שנת ב
  .הפכה לעירנמתבדלת ו

�הסיבה היחידה לצמיחתה המהירה של תל, כמוב�, צירו� השכונות הוותיקות לא היה

–1920סביב " העלייה השלישית("ישראל � לאר�גלי ההגירה היהודית. אביב באות� שני�
, )1933–1931סביב " העלייה החמישית" ו1925–1924סביב " העלייה הרביעית", 1921

תו� כעשור וחצי שלושי� וחמישה תה פי יאביב הגדילה את אוכלוסי�כ� שתלידי הביאו ל
ב אבי�תל, למעשה 43).1933 בסו� שנת �72,000 לכ1920שנת  תושבי� ב�2,000מכ(

, שראלי�ר�ה המהירה ביותר באיצמיחת האוכלוסיע� העיר באות� שני� לא רק הייתה 
זינוק ל 44.בעול� כולוג� בי� הערי� ע� הצמיחה המהירה ביותר אלא כפי הנראה 

 
ÌÂÏÁ  לצירו� השכונות ראו איל� שחורי ת�ומ�שאלסקירה מפורטת של השתלשלות המ  41

Í¯ÎÏ ÍÙ‰˘ :Ï˙�·È·‡ ,‰ÁÈÓˆÂ ‰„ÈÏ 196–214) 1990.(  
תייחס הש� , ביטוי לכ� נמצא במאמר נוקב שכתב דיזנגו� בעקבות פרשת סיפוח השכונות  42

לנוכח תהלי� האיחוד שיזמה ". יה של השכונות נגד המטרופולי�רבולוצ"ל) באירוניהא� כי (
ההיבדלות מיפו הערבית " (עיר יהודית ע� פיזיאונומיה יהודית" במטרה ליצור ,אביב�תל

יסודות נבדלי� "דיזנגו� כי השכונות ממשיכות להתקיי� כטע� , )היא עובדה מובנת מאליה
אל מול תרבות ". טרדיציות מיוחדותהשקפות ו, מצבי נפש"ולהתנהל בהתא� ל" ונפרדי�

" הכוח המוסרי"ציב את ה הוא ,המזרחית והכנועה של השכונות הוותיקות" מה עליש"ה
 ‰‡¯ı" אביב�על הרבולוציה בתל"מאיר דיזנגו� . אביב ומנהליה�והדמוקרטי של תל

  .)Ó .ÛÂ‚�ÊÈ„ :ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÂ ÂÈÈÁ 46) 1926פולסקי� �אצל יעקב יערימצוטט , 1.11.1923
 'א (341–340, 321 א ‡·Ï˙ ¯ÙÒ�·È" אביב�פרקי סטטיסטיקה של תל"וואלטר פרויס   43

� ).1936, דרויאנוב עור
 �60,000 ל�30,000מ(יי� שנצמחה באות� שני� רק פי " ירושלי� היהודית", לש� השוואה  44

משנת ).  תושבי��25,000 ל�5,000מ (השיצמחה פי חמ" חיפה היהודית" ואילו ,)תושבי�
, ה ומוסקבה צמחו פי שלושזפרי, יי�שנסטר רק פי ' צמחו לונדו� ומנצ1920שנת ל 1850

, הברלי� צמחה פי תשע, יורק צמחה פי שמונה�ניו, הרומא ולנינגרד צמחו פי ארבע



  

  נתי מרום

186 

  

, לוו מחזורי� של צמיחה כלכלית מהירה ולאחריה משבר ומיתו�התהדמוגרפי המקוטע 
 שיצרו התפשטות 46,כישת קרקעותרו 45מואצת" תנועת בניי�"ג� גלי� של �כמו

, כל אלה יצרו מרחב חברתי דינמי.  א� לא בהכרח רציפה,טריטוריאלית ואורבנית מהירה
אשר  זי ומרחב עירוני פי47,גוני יותררבונעשה בזמ� הל� �ובוגדל במהירות מסחררת אשר 

 נית��בלתיכמעט היה ש, תי� ספקולטיבייתרחב לכל עבר באופ� ספונטני ולעוהתפשט ה
ובמצב דברי� זה , "רבוביהע"אביב לתו� � הטילו את תלהתהליכי� אל. לתכנו� ולשליטה

  .גיונות מרחביי� של היבדלות ושל עירוב בעת ובעונה אחתפעלו ה
אול� מעבר לערבוביה הכללית החלו להסתמ� דפוסי� ברורי� של היבדלות מרחבית 

ונות מרכזיות חדשות סביב צמחו שכהעשרי� מראשית שנות . הצפו� והדרו�, בי� המרכז
�תל, אביב�ה� לב תליניב(היו לשכונותיה המבוססות נש, אביב�הגרעי� ההיסטורי של תל

ובעיתות חירו� (אביב �בעת הופיעו סביב תל� בה").השרו��רמת"השכונה אביב המרכזית ו
, צריפי�, אוהלי�של שכונות ) במגרשי� פנויי� או בשטחי ציבור, ג� בתו� העיר הבנויה

 
עד שנת  1880שנת מ (עשר�שלושהצמחה פי ', לודז, אביב�והמתחרה הקרובה ביותר לתל

  .341' בעמ, ש�). 1920
. 25 פי – 1933 בסו� שנת �5,000 לכ1920שנת  ב�200אביב זינק מכ�מספר הבתי� בתל  45

' עמב, ש�. 23.3 פי – 1933 בסו� �35,000 לכ1920שנת  ב�1,500מספר החדרי� זינק מכ
הפכו נ הבתי� בתהלי� בניי, הפכה לחלק קבוע מהנו� העירונינהבנייה המתמדת . 323

 והעיר נבנתה במהירות לנגד ,שי�למאפיי� חיצוני בולט לאור� כל שנות העשרי� והשלו
‡ÌÈÂ ¯Â  הלמ� ראו ענת. חיפזו� וזמניות,  תושביה ויצרה תחושה של דינמיותה� שלעיני

‰ÂÙÈ˜‰ :Ë„�Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙È·È·‡ Ï˙ ˙Â·¯˙ 27) 2007(. 
אביב � דונ� של קרקעות בתל�3,500 כלהכ�� נרכשו בס1933שנת  עד 1921שנת מ  46

כאל� דונ� ": עליות"סביב ה, נרכשו בשני� ספורותרוב הקרקעות . סביבתה הקרובהבו
 1933שנת וב, 1926–1925נרכשו בשני� נוספי� כאל� דונ� , 1922–1921נרכשו בשני� 

ÙÒ¯ " אביב�פרקי גיאוגרפיה וטופוגרפיה של תל" ברוור י"א.  דונ� בשנה אחת�855נרכשו כ
Ï˙�·È·‡ א (296–294, 267 א'�  ).1936,  דרויאנוב עור

 –ת העיר י אוכלוסיה שלאביב השפיע לא רק על גודל�ת תלי המהיר של אוכלוסיהגידול  47
שתפקד ,  המרחב החברתי האמור‡ÈÙÂ אלא ג� על – המרחב החברתי ‰Û˜Èומכא� על 

אביב בתקופה �המרחב החברתי של תל.  וגובר�הולוגיוו� כמרחב דינמי של השתנות מתמדת 
� ממרחב מצומצ� ומאוחד יחסית למרחב הפנאלא , שהואכמות את עצמו " עתקש"זו לא 

קבוצות . גוני יותר ויותר מבחינת הקבוצות החברתיות המרכיבות אותוורבהיק� �רחב
ג� מעמדיות �כמו) ליוכו" גרמני�", "פולני�", "רוסי�(" אתניות –חברתיות חדשות 

 ,הקיי�אל תו� המרחב " נבלעו",  הגיעו בגלי�–") בורגני�", "בורגני��זעיר", "פועלי�("
על התגובות הסטריאוטיפיות בעיקר� . בשעה ביקשו לייצר לעצמ� מרחב נבדל בתוכו�ובה

–175' בעמ, 45ש "לעיל ה, אביב ראו הלמ��כניסת� של קבוצות חדשות למרחב של תל לע
ראו שוב " שפטי�נלנדסמ"ונות לשמר מרחבי� תרבותיי� אוטונומיי� באמצעות יסנעל . 185

 .219–213' בעמ, 45ש "לעיל ה, הלמ�
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שלא עמדו לרשות� קלטו את העולי� הרבי� ואת מי ר שא, חוני� ובתי� בבנייה עצמיתפ
נדחקו אל השכונות הערביות א� תושבי� רבי� . בית של ממש בעירהאמצעי� לרכוש 

 שכונות הצריפי� לא היו מוגבלות לחלק מסוי� 48.אביב�והמעורבות בגבולה של תל
, מחלול, ברנר, שכונות נורדיה(בנויה אביב ה� ומוקמו ג� מצפו� וממערב לתל,מהעיר

בהתא� לקווי� , אביב צפונה באופ� מתוכנ��תלצמחה  אול� ככל ש,)לוי��פרדסורוזנפלד 
 �כ, מסודרות" גני��עיר"ה שכונות ילא ספותוי וה1925,49שנת מ" כנית גדסות"שהתוותה 

, לנוב'צ, שאנ��והנ(יותר ויותר האורבניז� הספונטני של שכונות הצריפי� אל הדרו� נדחק 
מחו� לגבול אל בעיקר , )המכבי ועוד�מכבי ומול, עובד, הרכבת, הקווקזי�, שפירא

כ� נוצר במהרה דפוס מרחבי שבו . ת יפוי עיריה שלשטחאל , אביב�המוניציפלי של תל
  ".וורי�השכונות והפר"נבדלה מ" העיר"ו, "הדרו� הפרוע"הצפו� המתוכנ� נבדל מ

וסי ההיבדלות והעירוב באות� שני� היה הלי� רכישת גור� מרכזי שהשפיע על דפ
אביב לצמוח כעיר באופ� �המשיכה תלהעשרי� והשלושי� במש� כל שנות . הקרקעות

כתוצאה . זמינות� של קרקעות בבעלות יהודית פרטיתידי �עלשהוכתב בראש ובראשונה 
גבי חלקות �לפיצול של שכונות קטנות עבמכ� התאפיי� תהלי� צמיחתה של העיר בריבוי ו

רבות מה� ו, ורסיסי שכונות נבנו כ�" שכונות"עשרות . קרקע פרטיות מצומצמות בגודל�
הגו� שהתארג� לצור� על ש� נקראו בתחילה על ש� בעלי הקרקע שעליה קמו או 

תי� התערבבו שברי שכונות אלה זה בזה בהתא� לאקראיות ולשרירותיות של ילע. ההקמה
תי� יצרו יחד גושי� גדולי� יותר ואזורי� מובחני� מבחינת יולע, הלי� רכישת הקרקעות

 
הנציב העליו� . תה מבחינות רבות היפוכהיהינ, בית�כ� לאחוזת�הקרובה כל, שכונת מנשיה  48

, "יהודי של העירה�רובע המעורב המוסלמי"כ 1921שנת הרברט סמואל תיאר את מנשיה ב
 תיארה אותה כשכונה שבה 1921 הרשמית של מהומות פני ועדת החקירהלואילו עדות 

עניי� בעיר ה, אכ�. 315' בעמ, 29ש "לעיל ה, LEVINE". אנשי� עניי� החיי� יחד"מתגוררי� 
במהל� השני� עברו להתגורר בשכונה . הלוקסוס של היבדלותליהנות מכלל �בדר�יכלו לא 

אול� מנשיה הייתה . בעיקר ממוצא מזרחי, העניי� ביותר באזוררבי� מהתושבי� היהודי� 
לצד תושבי יפו העניי� ביותר .  אלא ג� מבחינה מעמדית,מעורבת לא רק מבחינה אתנית

וכ� כמה (התגוררו בה ג� ראש העיר של יפו וחלק מהתושבי� הפלסטיני� העשירי� ביותר 
תי� היבדלות יעוני התקיימה לעה�ג� בשכונות,  גיסאמאיד�). תושבי� יהודי� אמידי�

חארת (פחי� סמוכות א� נפרדות  לערבי� ולתימני� היהודי� היו שכונות,  למשל.אתנית
  ).אלטנק וכר� התימני�

 ,BENJAMIN HYMAN, BRITISH PLANNERS IN PALESTINE 1918–1936: כנית גדס ראוועל ת  49
195–226 (unpublished dissertation, London School of Economics, 1994); Rachel 
Kallus, Patrick Geddes and the Evolution of a Housing Type in Tel-Aviv, 12(3) 

PLANNING PERSPECTIVES 281 (1997).  
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 אלא ג� ,פני מפת העיר�שכונות אלה לא רק עלמוקמו במוב� זה . כלכלי�מעמד חברתי
  .ו במרחב החברתי של העיר המתהווהבאופ� יחסי זו לז

יוקרה מעבר לקטגוריות �מטעמי�אביב פעלה ההיבדלות�א� בשני� הראשונות של תל
בעקבות האירועי� ,  כלפי יפו הערבית וה� כלפי השכונות היהודיות הוותיקותה�, אתניות

אביב שני הגיונות �כבר פעלו בתלהעשרי� והשלושי� בטחוניי� בשנות ה�הפוליטיי�
שתורגמה , ביחס ליפו הערבית, המוצהרת והאקטיביתההיבדלות : שוני� של היבדלות
בי� שכונותיה השונות של העיר , פונטנית וזו המוסווית והס;"הפרדה"לפרויקט פוליטי של 

) 1939–1936(והמרד הערבי ) 1929(ט "תרפאירועי , )1921(א "אירועי תרפ. העברית
אביב ואת התביעה לבסס אות� �גיו� ההפרדה המרחבית בי� יפו לתלהחיזקו והעמיקו את 

את רתמו ת הציונית אביב וראשי המנהיג��ת תליעירי. כשתי ערי� נפרדות לחלוטי�
אביב �כדי לקד� מול השלטונות הבריטיי� את רעיו� העצמאות המלאה של תלהאירועי� 

 בפרט סללו 1936 אירועי 50.מחנות פוליטיי�שחצתה הפכה למוסכמה נוההפרדה , מיפו
לא רק הצעת חלוקה של  שכללה, 1937שנת כנית החלוקה של ועדת פיל מואת הדר� לת

‚„¯ הוועדה המליצה להקי� . אביב�י� יפו לתלאלא ג� הצעה לגבול מדיני ב, פלשתינה
‰‰Â·‚ ÏÊ¯· )iron railing(ש  ותשמ– אביב� בי� יפו לתל–  שתפריד בי� שתי הקהילות

  .למעשה גבול בי� מדינות
בי� השכונות והאזורי� ההיבדלות , קרי – היגיו� השני של ההיבדלותבבכל הנוגע 

כבר התפתח בעיר דפוס של י� השלוש נראה שבאמצע שנות – אביב�השוני� בתו� תל
סגרגציה זו הייתה . נורמלי" כר�"כמו בכל , סגרגציה שנראה לתושביה טבעי לחלוטי�

ולמעשה , בית בראשית דרכה�מההסתגרות האקטיבית שאפיינה את אחוזת, כאמור, שונה
�מתו�� תיאור מרתק של סגרגציה51.פעלו בה במשולב מרכיבי� של היבדלות ועירוב

 ,1934 בשנת  נמצא במאמר שכתב הגיאוגר� ברוור,פעלה באותה תקופה כפי ש,עירוב
תחת הכותרת . אביב�הנראה הטקסט הראשו� בגיאוגרפיה אורבנית של תלשהיה ככל 

 
אביב היא �תל: "...בוטינסקי' כתב זאב זThe Meaning of Tel Avivבמאמר בש� , למשל  50

יכולי� וצריכי� לחיות , יות באותה האר�דוגמא ומופת כיצד שני לאומי� שנגזר עליה� לח
� ביותר של תל'המדוברת'זאת אולי התכונה . זה לצד זה מבלי לדרו� איש על בהונות רעהו

שני אנשי� ע� הרגלי� שוני� יוכלו לשמור על יחסי . הער� ביותר�ועבורי היא א� רבת, אביב
̇ È„ ÌÈ·Ú, ידידות לעד א� לכל אחד מה� דירה משלו Â¯È˜‰˘ È‡�˙·ÌÈ . אבל ה� יאבדו את
תרגו� שלי ( 126'  בעמ,29ש "לעיל ה, LEVINE" .עשתונותיה� א� יאלצו אות� לחלוק חדר

  .)ההדגשה הוספה; מהמקור באנגלית
כפי שהתקיי� בחיי היומיו� " תרבויות אתניות�תת"מתארת את העירוב של , למשל, הלמ�  51

דרגית על– האביב בשני� אל�של תל . פי סיווגי� עדתיי��                            ִ         עירוב שלא ביטל את החלוקה המ 
  .185–175' בעמ, 45ש "לעיל ה, ראו הלמ�
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,  באדמתה‚Á ‰�ÂÎ˘�˙È�Â„"אביב בראשיתה הייתה �נכתב כי תל" העיר לחלקיה"
ֵ בצורת בתיה ואפילו באוכלוס , ברחובותיה אול� בשנות ; "ויה השוני� מאוכלוסי יפ                        

יסוד מאה שכונות חדשות וגידול� , ע� סיפוח השכונות הישנות", העשרי� והשלושי�
ופמיז� לסגרגציה יכא� כמעי� " גוני�"את אפשר להבי� ". ‚Í¯Î�ÌÈ�Â ¯·המהיר נוצר 

ג� א� כזו שדפוסיה לא התקבעו  ,)"גוני� מבדילי� בי� רובע לרובע�גוני� ובני"שהרי (
נקלה נתפוס ונגדיר את הגוני� הללו ולא על נקלה נקבע את מקומ� �עללא ("...במלוא� 

  52.")כנהוג בפרקי גיאוגרפיה על עיר, בשטח
 או לחלופי� 53החלוקה לאזורי� מובחני� ונבדלי� מוצגת במאמר כטבעית

ÂÈ¯·¯Ù ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙Â ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ בכל כר� מתהוה במש� הזמ�  ":קציונליתנפוכ
ÌÈ�Â˘‰התפקידי� השוני� מטביעי� את . ע והגורמי� האנושיי� בהשפעת תנאי הטב

לא . על הקולות היוצאי� מה� ועל הריח הנוד� מה�, חותמ� על מראה הרחובות והבתי�
  ."ולא הרי שניה� כשכונות של מעונות שקטי�, הרי פרבר מסחרי כפרבר תעשיתי

דרג   ִבמ רי�  מסודהאל. הפונקציונליז� ניכר ג� בתיאור אזורי המגורי� השוני� בעיר
, שמשרת את צרכיה, לה" מתאי�"חברתי שבו כל קבוצה מתגוררת בדיוק באזור ש�אתני

הקומות "שבו , כזה הוא המרכז המסחרי. מעמדה ומקצועה, פי דמותה�שנבנה על
הבתי� . ÈÏÚ·ÏÂ Ì‰È„È˜ÙÏÂ ÌÈ¯ÁÂÒÏ�‰¯ÈÚÊ ‰È˘Ú˙Â ‰Î‡ÏÓ העליונות משמשות דירות

הדירות קטנות ... בתי היהודי� בכרכי פולניהדומי� מבחו� ומבפני� ל... הישני�
„ÂÓÂ˜Ó� ‰¯È˙משמשות "אשר , שאנ��והונלנוב 'ת צושכונהג� כאלה ה� ; "וצפופות
ÌÈÏÚÂÙÏ ,ÌÈÏÎÂ¯ÏÂ ÌÈ¯ÈÚÊ ÌÈ¯ÁÂÒÏ ... האחוז של˙ÂÈÁ¯ÊÓ‰ ̇ Â„Ú‰ È�· – בבלי� וסוריי� 

בחלקו המזרחי : "חלוקה�שבו מתקיימת תת, אביב�לב תלכזה הוא ג� ; " גדול ונכר דיו–
·�È�Â�È·‰ „ÓÚÓ‰ È  של –לצד מערב , ÌÈ„ÈÓ‡ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ·˘ÂÓהוא עושה רוש� של 

¯ÈÚÊ‰ ...וכזה הוא ; ..."בגוש הזה מרוכזי� מוסדות תרבות ואמנות יותר מאשר בשאר העיר
שכונות ... ÌÈÏÚÂÙ È˙· ,ÌÈ¯ÂÓÂ ÌÈ„È˜Ù, הזרוע בתי דירה פרטיי� קטני�", הצפו�ג� 

 הכל מתנהל מתו� תוא� מופלא בי� ."לה קשה למצוא במקו� אחר בעול�עובדי� נאות כא
Ì·ˆÓ "צורת� ואיכות� של רחובותיה ובנייניה ו, תפקידה של השכונה במער� העירוני

˙È˙Â·¯˙‰ Ì˙‚¯„Â È¯ÓÁ‰ " שימוש של בי� הוהרי אי� הבדל בי� ניסוח זה ל(של התושבי�
  "):הו� תרבותי"ו" הו� כלכלי"ה במושגי� יבורדי

 
  .)ההדגשות הוספו (313–312, 309' בעמ, "העיר לחלקיה "–סעי� ו , 46ש "לעיל ה, ברוור  52
כטבעות השני� בעצי� כ�  "– מתפתחי� באופ� אורגנימתוארי� כ העיר ההבדלי� בי� חלקי  53

מודל הסגרגציה " (ה� הרחובות והשכונות בערי� ישנות שהתפתחו לאט לאט באופ� אורגני
תולדה של מתוארי� כאו שה� ; )הקונצנטרית של אסכולת שיקגו מהדהד כא� בבירור

תופעה  "– פני הקרקע של העירב" גבי� ושקערוריות"מתפתחי� בהתא� לכ, הטופוגרפיה
בשעה , שהאמידי� מתרכזי� בחלקי� העליוני� ונהני� משפע אור ואוויר, רגילה היא בערי�

  .311–310' בעמ,  ש�."שהעניי� מוכרחי� להסתפק במדרו� ובשפל
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"˙Â·ÂÁ¯ Ï˘ Ì˙ÂÓ„� Ì˙‚¯„Â È¯ÓÁ‰ Ì·ˆÓ ÈÙÏ ‰�Â˘ ˙Â�ÂÚÓ‰
Ì‰È·˘Â˙ Ï˘ ˙È˙Â·¯˙‰ .צריפי� ע� כל סימני הדלות �מצד אחד שכונות

שעוד לא , פליטי��מושב� של מהגרי��המיוחדי� למקומות, והארעיות
 רחובות שקטי� קטני� או פינות –ומצד שני ; נשתרשו בארצ� החדשה

 –ילות מוקפות גנות יפות ומרהיבות עי� שקטות ברחובות גדולי� ע� ו
˙Â„ÈÓ‡Ï ÔÓÈÒ ,ÌÚË ·ÂËÏÂ ˙Â·ÈˆÈÏ .דירה�ובי� שתי הקבוצות בתי ,

  54..."שבה� שוכני� הבעלי� עצמ� וג� שכני� מסוגי� שוני�

פני �ניתוח זה מעיד בבירור על האופ� שבו ההיבדלות פועלת את פעולתה עלא� ש
) האירופי" (הטע� הטוב"שג� את התפקיד � בתו� כ ומאיר ,·È˜ÏÁ ÏÎ ÔÈ‰, העיר כולה

מוצגת במאמר כמאפיינת רק את " רוח ההתבדלות ",ביצירת דפוסי ההיבדלותממלא 
יש " שבה – צדק�והנ של שכונת התיאורמ, למשל, כ� עולה. השכונות המזרחיות והעניות

; ‚Â‡ ÔÂ‚�„ÁÂÈÓ ÔÂ ·¯ולה� , ידי בני העדות המזרחיות�רחובות מיושבי� ברוב� על
̇ ÈË�È„„Â·˙‰Ïלאחינו אלה  „ÁÂÈÓ ‰ועוד יותר מכ�  – ..." משפחה ומשפחה בחצרה היא

  :תיאור של כר� התימני�מ� ה

"‰„ÁÂÈÓ ‰„Ú Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰�ÂÎ˘‰ .ה� מי� תערובת ... בתיה הישני�
�לצד רחוב אלנבי הולכי� ונחלפי� הבתי� הישני� . משונה של בית וצרי

ÓÈ˙‰ Ì¯ÎÏ ÌÈ¯„ÂÁÌÈÊ�Î˘‡ Ì‚ ÌÈ� , Ï˘ ‰ÈÏÈ„È‡ÏÂיד� �על. בחדשי�
ÔÂÈÏÎ Û˜˘� ˙ÈËÂÒÎ‡ ˙ÂÈ�Ú ...˙ÂÏ„·˙‰‰ ÁÂ¯ , ששררה בקרב התימני�

רחוקה עתה מלבו של , בשעה שה� יצרו שכונת�, יובל שני��לפני חצי
  55."הדור התימני החדש

ליו� ידו� לכישא� נ(ומיוש� " מזרחי", מוצגת א� כ� כמאפיי� אתני" רוח ההתבדלות"
 א� למעשה היא נושבת ועולה ,)השלושי�אשכנזית כבר בשנות " ריפיקציהנט'ג"בזכות 

 – השכונות הישנות והעיר המודרנית כאחת –אביב כולה באותה תקופה �מתיאורה של תל
  .באי�אביב ג� בעשורי� ה�תמשי� לנשוב בתלהיא ובפועל 

  השיכוני� ומיסודה של ההיבדלות: החמישי�שנות השלושי� עד שנות   .3

אביב והיווצרותה של � תליה של ע� צמיחת� המהירה של שלל שכונותבד בבד
החל להתגבש דפוס חדש ומאורג� של היבדלות , "גווני��כר� רב"סגרגציה ספונטנית ב

,  אותו אובייקט אדריכלי סטנדרטי לכאורה– במרכזו של דפוס זה עומד השיכו�. במרחב

 
  .)ההדגשות הוספו (317–315' בעמ, ש�  54
  .)ההדגשות הוספו (318' בעמ, ש�  55
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אול� בניגוד לתפיסה . ומצוקהיו� יותר מכל כסמ� של אחידות וא� של דלות כהנתפס 
תפקד , לפחותהחמישי� ועד אמצע שנות השלושי� מראשית שנות , המקובלת כיו�

ישראל של אביב ו�במרחב החברתי של תללעילא ולעילא השיכו� כמכשיר היבדלות 
  .מאורגנת וממוסדת, אפקטיבית,  היבדלות אקטיבית– ותהבכלל

 דפוס ההיבדלות השיכונית ו שלתנית� למנות שלושה שלבי� עיקריי� בהתגבשו
של , השלושי� בשנות ‡˜ÂÈ·ÈÒÂÏ˜Ò˙שלב ראשו� של : אביב�במרחב העירוני של תל

לי 8Cשביקשו ליצור יקו� , של ההסתדרות הכללית" מעונות עובדי�"ו" שכונות פועלי�" ָ    ע 
החל ,  ומהירה של שיכוני�˙Á¯ ‰ˆÂÙ·‰שלב שני של ; נפרד במרכז העיר הבורגנית

זמנית �השיכו� בותפקד שבו , וביתר שאת ע� קו� המדינההארבעי� שנות אמצע ב
גזרי"וכ) מיועד לשכבות רחבותכ" (עממי"כ ; )מיועד לקבוצות מוגדרות ומאורגנותכ" ( ִ    מ 

חיסול "שבו נתפס השיכו� בעיקר כפתרו� דיור לש� , ואיל�� יהשישמשנות , ושלב שלישי
  .˜Ó‰˜ÂˆÓÏ ˙ÂÈ·ÈÒÂÏ˜Ò‡פל במעמדו כסמ� חברתי נ ו,"עוני�משכנות

התפתח והשתכלל בתו� המסגרות , ישראל צמח�השיכו� המאורג� באר�
 תיעדה באופ� 56גרייצר. רוקרטיות של הסתדרות העובדי� הכלליתוהאידיאולוגיות והבי

 שכונת העובדי� ה שלמקי� ומפורט את השלבי� השוני� בתהלי� התגבשות
ל זכות הקיו� של פרולטריו� עירוני ויכוחי� האידיאולוגיי� עבוהחל , ההסתדרותית

אודות �עלבדיוני� רעיוניי� המש� , )הפועל החקלאי, בניגוד לאידיאל של החלו�(
בכלל זה מידת הריחוק ו(מאפייניה הרצויי� והאפשריי� של שכונת הפועלי� העירונית 

� לש� הקמת יביסוס� של מנגנוני� ארגוניי� ופיננסיבהמש� , )מהעירשלה הנכונה 
 החיי� � שלוכלה בניסוח� של תקנוני� מפורטי� שהכתיבו את אופ� התנהלות, נותהשכו

  .תופיי� בקהילת הפועלי� העירוניתהשי
המרכז "המהל� להקמת שכונות עובדי� קיבל תנופה וגיבוי ממוסד ע� ייסודו של 

. שבות העירוניתי כגו� הסתדרותי מיוחד שיטפל בהתי,1928שנת  ב,"לשכונות עובדי�
כמעט עשרי� שכונות ) 1937–1932(אביב בתו� כחמש שני� � זאת קמו בתלבעקבות

, "שכונות פועלי�: " נחלקו לשני סוגי� עיקריי�השכונות אל. עובדי� עירוניות חדשות
, חצר קטנהמה�  שלכל אחד ,קומתיי��משפחתיי� וחד�שבה� הוקמו בתי� פרטיי� חד

 שהיו ,)או שלושקומות בני שתי (�  הוקמו בתי דירות משותפי�שבה, "מעונות עובדי�"ו
�אבשנית� לראות בה מעי� , בית�בדומה לאחוזת. כלל סביב חצר גדולה�ערוכי� בדר�

אביב דמו בכמה היבטי� �כ� ג� שכונות העובדי� בתל, קהילה מגודרת לטיפוס ש

 
̇ ‰ÌÈ„·ÂÚמקי� של איריס גרייצר סעי� זה מסתמ� על מחקרה ה  56 �ÂÎ˘ : ÛÂ� ·ÂˆÈÚ· ÌÈÈÂÒÈ�

ÏÚ È�Â¯ÈÚ�Ë„�Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙È˙¯·Á ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ È„È)  חיבור לש� קבלת
  ).1982, אוגרפיהי החוג לג–האוניברסיטה העברית בירושלי� , תואר דוקטור
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בי� אלה נית� למנות את קיומה של היבדלות אקטיבית . זמננו�לקהילות מגודרות בנות
�, )בית�קרו� היוקרה היה שונה מזה של אחוזתעג� א� (טעמי� של יוקרה ידי �על נעתהמ

�ירניתת באגודה התניית המגורי� בשכונה בחבר ִ      @ר  קיומ� של מנגנוני סינו� פורמליי� ,  
קיומ� של תקנוני� מחייבי� המגדירי� את תחו� היחסי� בי� הפרטי , פורמליי��ולא

  . באמצעי� אדריכליי�זיתפיולבסו� מימד של הסתגרות , לציבורי
כבר בדיוני� מוקדמי� בנושא שכונת העובדי� העירונית עלתה השאיפה 

פאר ", "חמדת העניבה"לעמוד נגד , עירוניה�האידיאולוגית להיבדל מפני הטע� הבורגני
נית�  (57".קופסת השימורי� המכילה כל טוב כבוש לפרולטריו� העירוני"ו" המגבעת

 היבדלות אידיאולוגית ביחס להיבדלות – "ות בחזקה שנייההיבדל"לראות בכ� מעי� 
הנטייה הראשונה של מנהיגי , בהתא� לעיקרו� זה.) מטעמי יוקרה של הבורגנות הגבוהה

 ג� לאחר 58.וורכמעי� פר, ההסתדרות הייתה להקי� את שכונות העובדי� בריחוק מהעיר
פה הייתה לרכוש השאי, שהתגבשה הסכמה להקי� שכונות פועלי� בתו� העיר ממש

,  באופ� שיאפשר הקמת שכונות עובדי� אוטונומיות ואוטרקיות,קרקעות בצורה מרוכזת
המטרה הייתה לקיי� בתו� שכונות אלה . הסביבה העירונית� נבדלות כמעט בכל מאשר 

לי שיהווה חלופה מלאה לאורח החיי� הבורגני בעיר8Cאורח חיי�   מטרה נוספת 59.ָ                                              ע 
" הגוש האזרחי"אביב אל מול העירייה ו�ה של ההסתדרות בתלהייתה לבצר את כוח

השכונות נועדו . מוניציפלי על ההגמוניה העירוניתה�על רקע המאבק המעמדי, ששלט בה
כינויי� כגו� ב וזכו ,"אזרחי"להיות טריטוריות סוציאליסטיות בתו� המרחב העירוני ה

, בפועל". מצודות"או " י�מבצרי� הסתדרותי", "נקודות טריטוריאליות הסתדרותיות"
הקשו השלושי� אביב בראשית שנות �הספקולציה והעלייה החדה במחיר הקרקעות בתל

הלכה והתפצלה שכונת העובדי� "כתוצאה מכ� . רכישת קרקע מרוכזת בהיק� רחב
 התערבבו בסופו של דבר בי� הואל, "הגדולה לשכונות קטנות בשטח� ובמספר תושביה�

  60.שנבנו סביב�" יי�בורגנ"בתי המגורי� ה
ירהקרו� לעבאשר  ִ    ה@ר  זה קיבל את ביטויו הפורמלי בהתניית ,  של שכונות העובדי�  

� העניק 1930שנת תקנו� שכונות העובדי� מ. ת פעילה בהסתדרותהמגורי� בשכונה בחבר
סמכות רחבה לסנ� את המשתכני� מבלי שיידרשו " חברת העובדי�"לאספת השכונה ול

 
57   �  .65'  בעמ,ש� ,אצל גרייצר, "יסודות החוקה של שכונת העובדי�"ציטוטי� מתו
בריחוק , אביב�הניסיו� הראשו� בהקמתה של שכונת עובדי� עירונית התקיי� מחו� לתל  58

. לימי� חלק מגבעתיי�,  של שכונת בורוכוב1922שנת ע� הקמתה ב, יחסי מהעיר הגדולה
הוא אבל נראה ש, כל מזמינותה של קרקע זולה לרכישה באזור�הריחוק הגיאוגרפי נבע קוד�

  .המימד האוטופי הנדרש לניסוי חברתי כזההל� את ג� 
ליתרבות �על תת  59 ָ   #!ע   .209–186' בעמ, 45ש "לעיל ה, יו� ראו הלמ�היומת נבדלת בחיי   
  .146–142, 134–130, 126' בעמ, 56ש "לעיל ה, גרייצר  60
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כהגדרתה של , "קהילה חברתית סגרגטיבית"כ� נוצרה . להחלטותיה�לתת הצדקה כלשהי 
יכולה לסלק מתוכה חברי� שאינ� ר הייתה שאכל אחד ולשורותיה  הבליקשלא , גרייצר

, התקנו� העניק לשכונה מאפייני� של גו� מוניציפלי אוטונומי. ממלאי� אחר הכללי�
ספקה פרטית של הע� ו, ו משלפיתוחומיסוי , ע� מוסדות הנהלה, אביב�מתבדל מתל

לצידה מנה רשימה ארוכה של חובות התושבי� והתקנו�  61.ציבוריי��שירותי� כמו
עי� של קהילות , הרבה של זכויותברשימה קצרה  שמ  מ  ֵ               וסעיפיו דומי� לתקנוני� המ    ַ ְ                         

  .ימינו�בנותמגודרות 
 מנגנוני פעלו ג�, שפעל על בסיס אידיאולוגי ופוליטי, נוס� על מנגנו� הסינו� הפורמלי

דמי כניסה , אלה כללו תשלו� גבוה לרכישת הקרקע. פורמליי� על בסיס כלכלי�לאסינו� 
ובמיוחד התשלו� על רכישת , סכומי� אלה, בפועל. סי שכונה שוטפי�יכחבר לשכונה ומ

הספקולציה ומחירי , הספסרות. ידו של הפועל העירוני הממוצע�היו מחו� להישג, הקרקע
 מנהיגי 62.אביב באות� שני� יצרו ס� כניסה כלכלי גבוה�ינו את תלהקרקע הגבוהי� שאפי
וייחסו לה� (את הבחירה הוולונטרית של המשתכני� אומנ� ההסתדרות הדגישו 

 א� התעלמו מהאילו� של אלה ,)עירונית כאליטה הבוחרת בסגנו� חיי� חדשני" חלוציות"
. את מנגנו� הסינו� הכלכלי וטשטשו ,להתגורר במעונות במרכז העיר" לבחור"שלא יכלו 

בעניי� , "המרכז לשכונות עובדי�"ממנהלי , מתיאורו של זליג לבו�, למשל, כ� עולה
  :י� בשיווק� של מעונות עובדי� אהקשי

"Ï˙ ÈÏÚÂÙ ÔÈ·� ‰¯È„· ÔÎ˙˘‰Ï ÌÈ�ÎÂÓ ÂÈ‰È˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ·È·‡
Û˙Â˘Ó ˙È·· ˙ÁÂÂ¯Ó . בדחיית הצעה זו באו לידי ביטוי געגועיה�

, חלוצי העלייה השלישית והרביעית, חלומותיה� של בני העיירה הקטנהו
שמסיבות שונות לא פנו להתישבות החקלאית אבל שאפו לבית קט� ע� 

הלכנו ממוסד " המרכז לשכונות עובדי�"ואנו חברי ... משק עזר חקלאי
למוסד ומבית חרושת לבית חרושת וניסינו לשכנע חברי הסתדרות נאמני� 

א� כל , אביב�ת חמישי� לירות דירה מרווחת במרכז תללרכוש תמור
... ÂÊÚ‰Â Â�Î˙Ò‰˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈ·„�˙Ó Â‡ˆÓ� ÛÂÒ·Ï. מאמצינו היו לשווא

  63..."ועסקני� אחרי�... 'דבר'ובראש� חברי מערכת 

יוקרה �של אנטי(מה שהתחיל כהיבדלות מטעמי� אידיאולוגיי� , א� כ�, בפועל
אביב שיקפו �ומעונות העובדי� בתל, ות מטעמי יוקרההפ� לווריאציה על היבדלנ) בורגנית

 
  .347–341' בעמ, ש�ראו ת העובדי� ונו� שכונתקשל נוסח ל. 120' בעמ, ש�  61
  .151–147' בעמ, ש�  62
  .)ההדגשות הוספו (132–123' בעמ, ש�  63
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. של העסקני� הבכירי� של ההסתדרות) ואת ההו� הכלכלי והתרבותי(יותר מכל את טעמ� 
שכדי להערי� אותה , לכ� תרמה ג� הארכיטקטורה החדשנית של מעונות העובדי�

  . ומודרניסטייולהסכי� לגור בה נדרשה מידה של הו� תרבותי אירופ
.  של המתחמי�זית הפי�טקטורה של מעונות העובדי� תרמה ג� להסתגרותהארכי

‡ÈÙÏÎ ˙Â„ÈÁ , אחרומצד , ‰ıÂÁ ÈÙÏÎ ˙ÂÏ„·È, מצד אחד, הארכיטקטורה נועדה לייצר
ÌÈ�Ù: �ההבדל בתפיסה "התכנו� והעיצוב של המעונות להדגיש את ביקשו  כלפי חו

מרק� העירוני שבתוכו בי� הלבי� השכונה " בארגו� החברתי ובאורח החיי�, הפוליטית
, וויו� ואחידות בתנאי הדיור בי� הדיירי�שכלפי פני� ה� ביקשו לייצר ואילו  ;היא נמצאת

תפיסה תכנונית זו באה לידי ". פונקציונליות"ו" פשטות"באמצעות ערכי� אסתטיי� של 
ידי �עלו,  תו� איחוד חלקות, ביטול הפרצלציה העירונית המקובלתדיי�לביטוי בפועל ע

, ביטול הזיקה העיקרית של הבנייני� אל הרחובות החיצוניי� והפניית� אל חצרות פנימיות
 ,ארוכי� ורציפי�" בלוקי�"התוצאה הייתה . תו� יצירת שטחי� ירוקי� גדולי� ביניה�

שאפיינו את המרק� , ע� מרווחי� צדדיי� ביניה�" יתיי�יקוב"במקו� בתי המגורי� ה
, ופונקציונלי ביחס למרק� העירוני הסובבחזותי � נוצר הבדל  כ64.אביבי�העירוני התל

כניות של ובדיו� על אחת הת,  למשל,כ�. האפשר ככל והאדריכלי� ניסו להדגישר שא
‡ÈÈÁÓ ÔÂÎÈ˘‰ ÈÏÚÙÓ ÈÙÂ· ... יש לתת לחזית צורה מונומנטלית"כי מעונות עובדי� נקבע 

˙Â·ÂÁ¯‰ ÈÙÏÎ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ."65 א� כ� פרויקטי� מופנמי� היו  מעונות העובדי�
 ואילו כלפי חו� שידרו ,ג� א� לא היו מוקפי� בגדר ממש, מבחינת תפקוד� הקהילתי

שנועדה להשאיר בחו� את מי שאינו , הקירות הלבני� הרציפי� מונומנטליות מסתגרת
  .יי� לקהילהתשמ

בא לסיומו השלב האקסקלוסיבי של השיכו� בתו� השלושי� לקראת אמצע שנות 
הפ� נ ו,מכא� ואיל� שינה השיכו� בהדרגה את פניו. אביב�מרחב העירוני של תלה
נעצרה העול� השנייה �בתקופת מלחמת.  יותרווריפרל, יותר" עממי"ל, יותר" ציבורי"ל
ה אינטנסיבית יד לאחריה החלה תקופה של בניימיא� , כמעט  לחלוטי�אביב�בנייה בתלה

� ו כאבשלנתהליכי� כמה . ו למוצר להמוני�הפכנתפוצה רחבה ובשזכו , של שיכוני�
  .יחדיו

ההסתדרות עצמה שינתה את אופי פעילותה השיכונית והרחיבה אותה בצורה , ראשית
: להל� ("מ" חברה לשכונות עובדי� בע–שיכו� " הוקמה 1935שנת ב. משמעותית

 
לא רק השיכוני " בלוק"על רקע זה יש להבי� את ה. 184–182' בעמ, 56ש "לעיל ה, גרייצר  64

אביבי �לות מבניי� הדירות התלכסמ� של היבדאלא ג�  ,סמ� של סטנדרטיזציה ואחידותכ
·�ÈÏ‡¯˘È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ : ‰Èבאדריכלות הישראלית ראו צבי אפרת " בלוק"על ה. הרגיל

 ˙ÂÏÎÈ¯„‡Â1973–1948 167–185) 2004.(  
 ).ההדגשה הוספה (187' בעמ, 56ש "לעיל ה, גרייצר  65
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צעות בחרה לפעול באמ" שיכו�. "שריכזה את כל פעילות השיכו� ההסתדרותית, ")שיכו�"
אמצע שנות בהחל . שנבנתה מחו� לעיר, "פועלי� קרית "–צורה מרחבית חדשה 

עבודה �ביניה� קרית, שלוש קריות פועלי� גדולות מחו� לערי�" שיכו�"בנתה השלושי� 
� בעקבות מלחמת66").אביב הדרומית�תל"שא� נקראה בראשיתה (אביב �מדרו� לתל

, הביניי� של הפועל העירוני�ול לשכבותלספק דיור ז" שיכו�"העול� השנייה התגייסה 
המפנה  . הרחבת הקריות הקיימות והקמת קריות חדשות ליד הערי� הגדולותדיי�לע

�  להיווצרות, בי� היתר,ואיל� הכשיר את הקרקעהשלושי� בתפיסת השיכו� באמצע שנות 
� בסעי� כפי שיידו(אביב ולשינוי מבנה המרחב העירוני �� סביב תלילווי� ועריוורי� פרשל

  ).הבא
גורמי� נוספי� רבי� החלו א� ה� בהקמת שיכוני� או הרחיבו באופ� משמעותי , שנית

ג� א� " שיכו�"תו� שה� משתפי� פעולה ע� ההסתדרות ו, את פעולותיה� בתחו�
גילתה עניי� בהקמת� של שיכוני� העשרי� שכבר בשנות , אביב�ת תליעירי. מתחרי� בה�

בנייה בבתכנו� ו העול� השנייה� ע� סיומה של מלחמתהחלה, ")דירות זולות"או (
רוב מאמצי השיכו� של העירייה . בסיוע ממשלת המנדט, אינטנסיבית של שיכוני� עירוניי�

<�לתחומה קרקעות שהיו שייכות סופחו  1943שנת בלאחר ש, ונו לשטחי� במזרח העיר
תו� שני� אחדות . מלחמה מכל תושביהזמ� הפונתה בר שא, רונהלמושבה הגרמנית #

 מאות שיכוני� – )אליהו�לימי� שכונת יד" (יואדמת זבלאו"ונה כ אשר –הוקמו במקו� 
נוס� על השיכוני� ". שיכו� חיילי� משוחררי�"או " שיכו� עולי�"עירוניי� במסגרת 

ֶ שיכו� פליטי הד "את  1944שנת ב הקימה העירייה האלה" כלליי�"ה  ג� 1948שנת בו ,"ר ֶב              
כ� נוצרה . את דייריה� בסטיגמה של נחשלות" הכתימו"אשר , "פר        ְפליטי הס שיכו� "את 

� טריטוריה שיכונית רחבת– יד לאחר קו� המדינה ג� בדרו� העירי ומ– במזרח העיר

�  .היק
, לפרויקט השיכוני ההול� ומתרחב הצטרפה ג� מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית

החברה הלאומית לשיכו� " ובראש� ,ג� חברות ממשלתיותהצטרפו וע� קו� המדינה 
 הוק� 1949שנת ב. מגוו� של חברות ציבוריות וחברות בנייה פרטיותוכ�  ," עמידר–עולי� 

אג� השיכו� הוק� . כדי לרכז ולתא� את כל מהלכי השיכו�, אג� השיכו� במשרד העבודה
 �שיר מתו� הכרה כי ג� לאחר קו� המדינה לא פסק השיכו� מלשמש מכ, "ממלכתי"כגו

גזריות"חברות השיכו� ה. למרות תפוצתו ההמונית, של סיווג חברתי והיבדלות פעלו "  ִ      מ 

 
לפעול בכיוו� של "ל של ההסתדרות ועד הפועובעקבות הקמת� של הקריות הוחלט ב  66

שנכנסה עבודה הייתה הראשונה �קרית". מוניציפליזציה של הנקודות והגושי� ההסתדרותיי�
. הסתדרותיות שסביבה לצור� הקמת מועצה מקומית�ומת� ע� השכונות הלא�למשא

  .272–269, 233–223' בעמ, ש�.  המועצה המקומית חולו�1940שנת בעקבות זאת הוקמה ב
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דרוש היה מכשיר אשר יפעל למע� כלל "...ולכ� , "�שלה"בראש ובראשונה למע� הציבור 
̇ ÂÈ˙¯·Á˙, העולי� ולא למע� חלקי� ממנו ÂÈË�Ï Ì‡˙‰· . הציבוריות פעלו מתו� החברות

, בשטח השיכו�,  חוג אנשי� שאותה חברה היוותה ביטוילמע� אותו, גישה חברתית
‡�˘Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Â¯ÈÎ‰ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ˙ בזמ� הגיעו ארצה רבבות  בו. לנטיותיו החברתיות

ı¯‡· ̇ È˙¯·Á‰ למסגרות ציבוריות – ודרושה הייתה עבור� מסגרת כללית ממלכתית � נוס
מגמות בפני מוד  אול� ג� הגישה הממלכתית של אג� השיכו� לא יכלה לע67."נפרדות

: שנוצרה בפועל" חלוקת העבודה"לנוכח העמיקה אות� היא ולמעשה , הסיווג וההיבדלות
ואילו , שיכוני� באיכות נמוכה יחסיתש� הקי�  ,אג� השיכו� בנה בעיקר בפריפריה

הפכו נכ� . החברות השונות התמקדו בערי� ובנו שיכוני� באיכות בנייה גבוהה יותר
זר על העולי� החלשי� ביותר ריחוק אשר ג, למכשיר של היבדלותשיכוני האג� בעצמ� 

  68.ישראלי�מ� את מיקומ� הירוד במרחב החברתי הכלליסו) אביב�ובמיוחד מתל(מהעיר 
במיוחד בשנות פרח והארבעי� סו� שנות בהחל אשר היקפו האדיר של מפעל השיכו� 

מעט כל הקבוצות כ(ספקת דיור לההיה למכשיר העיקרי הוא נוהעובדה ש, החמישי�
 הפכו אותו לגור� ,)האמידותהקבוצות בכלל זה ו, רכי דיורובמרחב החברתי נזקקו לו לצ

אלא ג� על חלוקתו של , אביב�המשפיע ביותר לא רק על עיצובו של המרחב העירוני בתל
אחידות� היחסית של השיכוני� כלפי חו� . המרחב החברתי לקטגוריות ברורות ונבדלות

ריבוי וגיוו� של קטגוריות ) א� לא הסתירה( כיסתה 69)אדריכליתשנות בהישהתבטאה (
, למעשה". משהו אחר"אבל כל שיכו� היה , כמעט כול� גרו בשיכו�: וסיווגי� חברתיי�

וא� יצר , בחנות והגבולות ביניה�הההקשיח את , השיכו� חיזק סיווגי� חברתיי� קיימי�
, "תיאורטיות"קבוצות חברתיות , ורדייהבמונחיו של ב. שלל קטגוריות חברתיות חדשות

מבחינת היק� ההו� הכלכלי והתרבותי (חבריה� היו קרובי� זה לזה במרחב החברתי ר שא
" ממש"הפכו לקבוצות נ,  המשות� היו פזורי� במרחב העירוני�א� קוד� לשיכונ) שלה�

�אמותפי שלל �השיכו� סיווג את כול� ויצר חלוקה לקבוצות על. משעה ששוכנו יחדיו

, )שהוא המימד השלישי והקריטי במרחב החברתי, מימד הזמ�(ותק באר� : מידה
גזרית , השתייכות ארגונית, ...")שיכו� עולי("השתייכות אתנית  השתייכות , ופוליטית ִ      מ 

  .וכולי) סופרי�, שחקני�, רופאי�, מורי�(מקצועית 

 
  .)ההדגשות הוספו ( )Ï‡¯˘È· ‰ËÈÏ˜Â ÔÂÎÈ˘ ,˘˙"Á–Ë˘˙"Â 44) 1955חיי� דרי�   67
לפני ואחרי קו� המדינה ראו דני שספקת השיכו� בי� קבוצות שונות בשני� בה הפליההעל   68

 Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 16 ,101¯˙" השיכו� העירוני השיתופי: האופציה שנשכחה"' רבינובי�
)2000.(  

כחוזר על אחיד וכשיכו� את הבניגוד לתפיסה המקובלת הרואה (כו� על ריבוי טיפוסי השי  69
 .605–563' בעמ, 64ש "לעיל ה, אצל אפרת" טיפוס"ראו הער� ) עצמו
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י למעי� שחילקו את המרחב החברת, בי� הקטגוריות הכלליות שביסס השיכו�
שיכו� ", "שיכו� עולי�"ומולו " שיכו� ותיקי�"נית� למנות את , "מעמדות שיכוניי�"

אחד השיכוני� אלה נמדדו . ועוד" שיכו� זוגות צעירי�", "קבע�שיכו� צבא"לעומת " עממי
,  למשל,כ�. תי� קרובות מיקומי� דיכוטומיי� במרחב החברתיי ויצרו לע,ביחס לאחר

גודל : "הלדוגמ(שיכו� העממי מה א� נפל ,וב יותר משיכו� עולי�שיכו� ותיקי� נחשב ט
מבחינת טיב ... וטיבה היו טובי� בהרבה מאשר בשיכו� וותיקי�] בשיכו� העממי[הדירה 

 השיכו� העממי לא התקרב ;...")הבנייה מהווה השיכו� העממי מיפנה בבנייה באר�
 ," בנייה גבוהה וביצוע נאהשיכוני� שהצטיינו ברמת("קבע �ליוקרת� של שיכוני צבא

י "עולה על יתר תכניות השיכו� הציבורי הממומנות ע"בה� שטח הדירה הממוצע ואשר 
היה עדי� על שיכו� ") סכסיות�מומחי הארצות האנגלו(" שיכו� מומחי� ;")הממשלה

אפשר למנות עשרות או ,  מעבר לקטגוריות כלליות אלה70.זהבצא וכיו, עולי� מ� השורה
�לקבוצות, "שברי מעמדות"שפיצלו את המרחב החברתי ל, סיווגי� מצומצמי�א� מאות 

  71.עיסוקיות ואתניות, השתייכות פוליטיות
כ� כמו �נראה כי לא הייתה תקופה שבה פעלה ההיבדלות בצורה ממוסדת וגלויה כל

 תקופה שבה כל מיקו� במרחב החברתי קיבל את הש� הראוי לו – החמישי�בשנות 
ושבה היחסי� , בה קבוצות חברתיות הכריזו על קיומ� הנפרד בראש חוצותש, בשדה הדיור

  .ובשקיפות מלאהביותר מרחב העירוני פעלו בתוא� רב בי� הבי� המרחב החברתי ל

 
  .91–87' בעמ, 67ש "לעיל ה, דרי�  70
מעלה פניות ובקשות לעזרה הארבעי�  אביב משנות�ת תליעיו� בתיקי השיכו� של עירי  71

שיכו� מורי� מטע� הסתדרות ): רשימה חלקית(בהקמת שיכוני� מצד הקבוצות הבאות 
שיכו� עתונאי� מטע� , "הרצליה"שיכו� עובדי גימנסיה עברית , שראלי�ר�המורי� בא

שיכו� סופרי� מטע� אגודת , "האר�"שיכו� ועד עובדי , שראלי�ר�התאגדות העתונאי� בא
שיכו� , )אגודת קומפוזיטורי� ומחברי�(� "שיכו� חברי אקו, שראלי�ר�הסופרי� העברי� בא

, שיכו� שוטרי המכס, שיכו� שוטרי�, "אהל"שיכו� שחקני תיאטרו� , שחקני ועובדי הבימה
עובדי מג� דוד , עובדי הנמל, הדואר והטלגר�, שיכו� עובדי הרכבת, שיכו� קציני משטרה

שיכו� עובדי , שראליי�ר�עובדי מכו� התקני� הא, שראלי�ר�חשמל לאעובדי חברת ה, אדו�
שיכו� פקידי בנק , שיכו� פקידי הדואר, שיכו� פקידי הממשלה, שיכו� פקידי העיריה, העיריה

, ארגו� המסחר הזעיר, שראלי�ר�ארגו� פקידי התאחדות בעלי התעשייה בא, פלשתינה�אנגלו
. לישיכו� התאחדות חניכי הישיבות וכו, עצה הדתיתעובדי המו, מועדו� הפועלי� הוותיקי�

כ� אפשר למנות פניות בבקשה להקי� שיכו� מטע� ההתאחדויות השונות של עולי �כמו
עולי יוו� וכ� , עולי בבל, עולי יוגוסלביה, עולי הונגריה, עולי רומניה, עולי בולגריה, כיה'צ

ניות בענייני שיכו� התקבלו מטע� פ, השתייכות פוליטיתבבכל הנוגע . ועד עדת השומרוני�
וכ� ,  הסתדרות עובדי� לאומית–סלע , רות ֵח , תהפרוגרסיביהמפלגה , הציוני� הכלליי�

  .4132–4124תיקי� , 4חטיבה , אביב�ת תליארכיו� עירי. ל ועוד"האצ, ארגו� חברי ההגנה
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  : השבעי�שנות החמישי� עד שנות   .4
   וההיבדלות במרחב המטרופוליניוורי�הפר

 ובעקבותיה ,חב העירוני יצרה שינוי אלי� ועמוק במר,1948שנת  ב,מלחמת העצמאות
שטח העיר , אביב ויפו אוחדו באופ� פורמלי� תל72.חדלה יפו מלהתקיי� כעיר ערבית

הפריד כעת בי� שני חלקי� של עיר , הפריד בעבר בי� שתי ערי�ר שא, הגבול וקו, הוכפל
ההיבדלות בי� דרו� לצפו� במרחב העירוני נותרה האיחוד לאחר אול� ג� . אחת לכאורה

, אתני�על בסיס לאומי" הפרדה"מ: ג� א� העיקרו� המארג� שלה השתנה, בעינה
�עדתי�להיבדלות על בסיס אתני, גירוש� של ערביי יפו במלחמה�שהתממשה ע� בריחת�

 נכנסו אל תו� יפו 1948בשנת החל . באר� ובמרחב" ותק"ג� על בסיס �כמו, מעמדי
 המדינה בתו� דיי�לשוכנו עאלה . מרבית� עולי�, אלפי תושבי� יהודי� חדשי� עשרות

לאחר " פולשי�"ידיה כ�לופי� נחשבו עללחאו " (נכסי הנפקדי�"ו" הרכוש הנטוש"
והתגוררו בבתי� הרוסי� או , )73בה� שוכנו בתחילהשפר         ְישובי הס ישברחו אל העיר מ

למרות ההבדלי� הניכרי� בי� . מי'מנשיה ועגדוגמת משופצי� בעיר העתיקה ובשכונות 
הייתה ברובה , למשל, מנשיה(נות במרחב החברתי של יפו לפני המלחמה השכונות השו

כניות הישראליות ויד בתי ה� סומנו מ,)מי הייתה שכונה אמידה' ואילו עג,עוני�וורפר
בהמש� השתנה המינוח " (קימו�"ולאחריה מוחלטת המיועדות להריסה " עוני�משכנות"כ
האלה במרחב החברתי של " העוני�כנותמש" מיקומ� הנחות של תושבי 74").בינוי�פינוי"ל

, זיוהמצב הפי, מיקומ� המרוחק של השכונות עצמ� בשולי המרחב העירוני, העיר
ת יכתוצאה מההרס במלחמה והזמ� הרב שנדרש לעירי(התשתיתי והתכנוני הרעוע בה� 

 ,)תוכה את השכונות האלה ולספק לה� שירותי� עירוניי� חיוניי� לאאביב להכיל �תל
שנות למ� זה את זה והעמיקו את דפוס הסגרגציה בי� דרו� לצפו� שהתקיי� בעיר חיזקו 

  .העשרי�
ספור השיכוני� שהוקמו בשני� הראשונות לאחר קו� המדינה �אי�,  גיסאמאיד�
�הדר(ובצפונה ) שלו��קרית(בדרומה , )ביצרו�, ישראל�רמת, אליהו�יד(אביב �במזרח תל

�יצרו ) אביב�ג� רמת, 1954שנת מ, ני� מאוחר יותרוכמה ש, אביב�מעוז, ברו��תל, יוס
, ת�ילא היו אחידות באוכלוסי, כאמור, השכונות אל. סביב העיר טבעת של שכונות חדשות

 
̇ È·Á¯Ó ÈÂ�È˘–‰ÓÁÏÓ ראו ארנו� גול�   72 ‡ˆÂ˙  :„Ó· ̄ ·Ú˘Ï ÌÈÈ·¯Ú‰ ÌÈÁË˘‰Ï‡¯˘È ̇ �È ,

1948–1950) 2001(.  
שליטה מדינתית והתנגדות בספר : 'הבערה הגדולה'או ' נדידת עמי�'"ראו אדריאנה קמפ   73

יהודה שנהב ופנינה , חנ� חבר (Ï‡¯˘È· ÌÈÁ¯ÊÓ–˘„ÂÁÓ È˙¯Â˜È· ÔÂÈÚ  36–67 " הישראלי
 ).2002, האלר עורכי��מוצפי

  ).1954 (9–8גיליו� , 22שנה , ‡·È¯ÈÚ ˙ÂÚÈ„ÈÈÏ˙ ˙�·È" אביב יפו�תכנית אב לתל"ראו   74
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קבע �אנשי צבא, מצוקה�משפחות, עולי� חדשי�, וכללו טריטוריות מובחנות של ותיקי�
על מעמדו כקוטב ששמר , אביב�אול� באופ� כללי נבדלו השיכוני� ממרכז תל. ליוכו

של הקוטב " נדידה"באותה תקופה החלה . הדומיננטי והיוקרתי במרחב החברתי של העיר
שהל� והתפתח ממזרח לרחוב אב� גבירול , "הצפו� החדש"אביב לכיוו� �לב תלמהיוקרתי 

  .וסביב המוקד של כיכר המדינה
" עוני�ותמשכנ"מעבר לרצועה הטרוגנית ומטולאת זו של שכונות שיכוני� חדשות ו

, נפרדותמשכונות . אביב�של תל" בנותיה"המשיכו לצמוח , שהקיפה את העיר המרכזית
הפכו בשני� נה� , )עבודה�קרית, בית וג�, ג��רמת, שכונת בורוכוב( פזורות ומרוחקות

והמשיכו לצמוח בקצב מהיר במהל� , לפני קו� המדינה למועצות מקומיות ולערי� ממשש
ערי� אלה הל� והתמלא בשכונות בי� אביב ל� המרחב בי� תל.החמישי� והשישי�שנות 

 ליי�המתעל� מהגבולות המוניציפ, עד שבהדרגה נוצר רצ� עירוני בנוי,  חדשי�וורי�פרבו
, הפ� בפועל באות� שני� למרחב מטרופולינינאביב �המרחב העירוני של תל. הרשמיי�

  .התפשט והזדחל לכל עבר, אשר התרחב
ה� מייצגות , אביב�סביב תל" י�יהלוו�ערי"שונות של כל אחת מא� ההיסטוריות ה�על

ר  Cאת תופעת ה �קלטו ערי� אלה החמישי� במחצית הראשונה של שנות . ו�ר                  ִ במשות
אול� בהדרגה הסתמנה ג� תופעה של , אר�ל��ה של עולי� חדשי� מחויבעיקר אוכלוסי

� בחיפוש אחר תנאי אביב עצמה עברו אליה� ותושבי� רבי� מתל,"ווריציאה אל הפר"
� בשוליה הרחוקי� ביותר של תל– הזה ווריבתו� המרחב הפר, בד בבד. דיור טובי� יותר

בנקודות מוגדרות , 1948בשנת  צמחו החל –בשולי המטרופולי� , אביב או מעבר לה
איכות חיי� ויוקרה של  �ווריאלה נועדו מלכתחילה להיות פר. רי� מסוג אחרפרוו, היטב

 ונעזרו במסגרות ארגוניות ופיננסיות מהסוג ,"שיכו�"נקראו ג� ה� י� תיא� כי לע(
האדריכליי� ,  אלה דמו יותר במאפייניה� התכנוניי�וורי�פר). כללו חברות השיכו�שש

תלות ברכב , בתי� פרטיי� ע� גינה, גבוה�מעמד בינוני: אי האמריקוורוהחברתיי� לפר
ג� ה� נקטו אסטרטגיות של , העובדי� בזמנ�בית בזמנה ומעונות �כמו אחוזת. ליפרטי וכו

  . המעורבוורי�היבדלות אקטיבית בתו� מרחב הפר
הוא ": תפיסת מרחק"ונת של היבדלות באמצעות היוקרה נוקט אסטרטגיה מכ��רפרוו

ÈÙ¯‚Â‡È‚ ̃ Á¯Ó ̇ ÂÚˆÓ‡· È˙¯·Á‰ ̃ Á¯Ó‰ ̇ ‡ ̄ ˆ·ÓÂ ̄ ˘‡Ó .קבוצות שנהנו מיוקרה , כ�
או )  להל� צהלהאור(כלל יוקרה צבאית � בדר�– יבאב�מיוחדת במרחב החברתי של תל

 בחרו –צבאית וכלכלית משולבת יוקרה תי� קרובות י ולע,) להל� סביו�אור(כלכלית 
מהמרחב העירוני ההטרוגני ומקבוצות שיוקרת� ירודה האפשר במכוו� להתרחק ככל 

הנדרש אל  אלה על הקשר וורי�לא ויתרו פר, בזכות המכונית הפרטית, ע� זאת. משלה�
 שהל� והתפתח והחל לחרוג מתחומיה ,מרכז העסקי� הראשי(" סיטי"היהא זה  ,המרכז

 שהתמק� ,ממשלתי של המדינה הצעירהה�המרכז הבטחוני(" הקריה"או ) בית�של אחוזת
נית� ). ממזרחשאביב לבי� מרחב השיכוני� �רונה וחצ� בי� מרכז תלבתחומי המושבה #
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, באמצעות שני מקרי�החמישי� היוקרה של שנות �רפרוול להדגי� את דפוס ההיבדלות ש
  .שמ� לבדו הוא סמ� מובהק של יוקרה במרחב החברתי הישראלי עד היו�ר שא

מזרחית � בפינה הצפו�1952שהוק� בשנת , "שיכו� צהלה"המקרה הראשו� הוא של 
א השכונה נועדה לאכלס אנשי צב. השרו��על גבול רמת, אביב�המרוחקת ביותר של תל

העובדה שרוב הבתי� בה פרטיי� מעידה (ואורגנה כאגודה שיתופית לשיכו� , וביטחו�
צהלה הייתה אחת השכונות ).  באות� שני�"שיכו�" של המושג ושוב על גמישות
̇ ‚„¯ ותוכננה להיות ,הראשונות באזור Ù˜ÂÓ ‰�ÂÎ˘ .שבו , ג� מבנה רחובותיה העקלתוני

נועד לאפשר התקנה של שערי� משני , הראשיכל הרחובות מובילי� בחזרה אל הרחוב 
כי השכונה תהיה מופנמת , א� כ�, תכנו� מער� הרחובות וידא .ל"קצותיו של רחוב צה

 75. שנית� לפתוח או לסגור את שעריה� בהתא� לנדרשספורותע� כניסות , ומסוגרת
Dשתנה של ני בא לידי ביטוי בהרכב התושבי� המ"הו� כלכלי ורווח נדל, � שבי� יוקרההתו

ל ומערכת הביטחו� "בתחילה התגוררו בה רבי� מראשי צה, כ�. השכונה לאור� השני�
ראשי הממשלה לשעבר יצחק רבי� , ה� הנשיאי� לשעבר חיי� הרצוג ועזר ויצמ�יניב(

ע� השני� עברו להתגורר בשכונה תושבי� בעלי ). שר החו� משה דיי� ועוד, ואריאל שרו�
אשר נמשכו למקו� בזכות השילוב של , "בכירי המשק"לק מבכלל זה חו, הו� כלכלי רב

והאפשרות לבנות בתי� פרטיי� ) אביב�לתל" התקרב"שבינתיי� (גודל המגרשי� והמיקו� 
  76.גדולי� בקרבת העיר

ר שוא, בשולי המטרופולי�, אביב�נמצא מחו� לתלש, המקרה השני הוא היישוב סביו�
אולי יותר . דונהייוקרה בתקופה הנ מטעמי לותבתהלי� ההיבדאחדות סיפורו מאיר נקודות 

סביו� היא עדות לכוחה הסימבולי המתמש� של יוקרה המשויכת , מכל מקו� אחר באר�
 דיי�לתוכננה ע, שהוקמה בראשית שנות החמישי�, סביו�. למקו� מגורי� מתבדל

  :פי הדג� של פרוורי ארצ��אפריקאי� על�משקיעי� דרו�

י להשקעות "א ל חברת אפריקה"מנכ, גרי) ק'ג( הגה מר יעקב 1948בשנת "
בעלת , את הרעיו� לפתח את גבעות יהוד ולהקי� שכונה חצי כפרית, מ"בע

המורכבת מבתי� בודדי� על חלקות קרקע , טובלת בירק, איכות חיי�

 
סובבי� סביב עצמ� אשר כללו מערכי רחובות שש, תכנו� זה אופייני לפרוורי המאה העשרי�  75

והוא מגיע , ממעטי� להתחבר למרק� הרחובות שסביב�אשר  ו,או מסתיימי� במבוי סתו�
ש "לעיל ה, BLAKELY & SNYDERראו . מיצוי בשערי� הסגורי� של הקהילה המגודרתכלל ל
  .9–8' בעמ, 4

76   � È„ÙÈ˜ÈÂ he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%‰באתר " צהלה"ראו הער
D7%9C%D7%94.  
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אשר תמ� ברעיו� , מר גרי הציג את חזונו בפני מר לוי אשכול... גדולות
  ...ישוב חדש, עד להתקפותשהיה מו, להקי� באזור ספר זה

למרות הריחוק הרב , החברה עשתה מאמצי� רבי� לקליטת מתיישבי�
, 'בית לדוגמא'כהקמת , לצור� כ� ננקטו צעדי� חדשניי�... מתל אביב

 'Country Club' – פתיחת מועדו� ספורט – 1955ובשנת ... מרוהט ומצויד
אשר היווה אב� אשר עורר הדי� רבי� בציבור ו,  הראשו� מסוגו באר�–

  ...שואבת למתיישבי� רבי� נוספי�

כשמספר . ישראל י חברת אפריקה" נוהל הישוב ע1958עד לשנת 
מינה משרד הפני� ועד מקומי ממונה ,  משפחות�40התושבי� הגיע לכ

�ר הראשו� של הועד המקומי היה מר הרי מוס"היו. שכלל שבעה חברי�

̇ ·‡�‚ÈÏ˙אשר (מוריס  Â·È˘È‰ ̇ ‡ Ï‰È�(.... הספורט הראשו� שנידו� � ענ
·‡Ë˜È¯˜ . Ï˘ È˙�˘‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï‰Â� ÌÈ�˘ Ô˙Âבישיבות הועד הראשו� היה 

‚�ÈÏ¯Ë˘ ˙Â¯ÈÏ· „ÚÂ‰.  

 –ק גרי עצמו נודע בי� תושבי סביו� בי� היתר בזכות תחביבו המיוחד 'ג
˙Â¯„‚ ˙ÈÈ�· . הוא עצמו בנה את הגדרות של כל ידידיו בישוב באהבה
  Â¯„‚‰ ·ÂÁ¯".77˙יו ניצבות בגאו� עד היו� ביצירות. ובכישרו� רב

מאפייני� החמישי� סיפורה של סביו� מראה כי הדינמיקה של היבדלות קיבלה בשנות 
מהעיר " תפיסת מרחק. "החורגי� מתחומי המרחב העירוני, מרחביי� מטרופוליניי�

 וא� זכתה ,)א� שהמרחק מוצג כא� כמכשול(הפכה לאסטרטגיה חשובה של היבדלות נ
היוקרה היו כרוכי� זה בזה סוגי �רפרוובהקמת ". פר ְס "התיישבות באזור כהצדקה ציונית ב

, )אמצעי אל מנהיגי המדינה�בי� היתר הקשר הבלתי(חברתי ,  כלכלי–ההו� השוני� 
 :כל מרכיביה של הקהילה המגודרת של ימינו נמצאי� כא�, למעשה. תרבותי וסימבולי

שנועדו לסמ� , משרתי� אותוהיבי� הנלווי� והמתקני� על שלל התחב, סגנו� החיי� הנבדל
 שבו הספורט הפופולרי בקל�נטריוקא –" קסיתס�אנגלו"במקרה זה יוקרה (ייחוד ויוקרה 

 חברה פרטית דיי�לניהול היישוב ע; )ניהול ישיבות הוועד באנגלית וכולי, הוא קריקט
רטיי� מפני הסביבה הספקה של שירותי שמירה פל , בי� היתר,אחראיתאשר , מסחרית

 
77   � ?www.savyon.muni.il/CurrentPage.aspx – אתר המועצה המקומית סביו�מתו

catid=35&pageid=108)  הוספוההדגשות.(  
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רות , ולבסו�; העוינת ֵ     אהבת הגד  ידי מייסד השכונה לתחביב לכל �מפותחת כא� עלר שא(       
  78).דבר

יתר במידת, למעשה היוקרה �רפרוושל הקפתו מה את �                      ִ          דווקא המרחק הגיאוגרפי י 
, ההתגדרות הייתה לכאורה מפני הטבע הסובב, במקו� שבו הוקמה גדר. בגדר של ממש

פר" המגמות של , ע� זאת. רצויי��אחרי� ובלתי, מפני יישובי� ותושבי� שכני�ולא , "  ְ  הס 
 Cִ רר��רפרוועצמו את וע� השני� מצא , היו שלובות זו בזו" יוקרתי "ו�רר     ִמול C " עממי "ו

המרחק הגיאוגרפי הל� ואיבד מכוחו לשמור על .  הטרוגניווריהיוקרה בתו� מרחב פר
משי� לבדל את עצמ� במרחב נדרשו לאסטרטגיות  וקבוצות שביקשו לה,המרחק החברתי

  .היבדלות חדשות
 לכל וורי�אביב כפר�מסביב לתלשי� יהלוו�עריתפקדו כבר השישי� בראשית שנות 

 התהפכה 1963שנת עדות לכ� היא שב. אביב עצמה�אליה� תושבי� מתלאשר משכו , דבר
הקמתה למ�  הכלל שנמשכה כמעט ללא יוצא מ�, אביב�ה של תלימגמת גידול האוכלוסי

 ,הגירה בעיר לשליליההפ� מאז� נלראשונה בתולדותיה . 1909שנת בית ב�של אחוזת
� לכ1963שנת  תושבי� ב�394,000כשיא של אביב הלכה וקטנה מ�תה של תליואוכלוסי

 כמעט �1983 ו1963בי� השני� איבדה העיר הכל �בס� (1983שנת  תושבי� ב330,000
בחמש השני� : תושבי� עברו אל הערי� הסמוכות לה במרכזהרוב  79.)תהי מאוכלוסי17%
מתוכ�  ,ליישובי המחוז הסמוכי� תושבי� 50,000אביב כמעט � איבדה תל1966–1962

בזמ�  80.גבעתיי�לג� ו� תושבי� לרמת�15,000כוי� �בתללחולו� ו תושבי� 25,000כמעט 
במיוחד ו,  מסחררערי המטרופולי� סביבה צמחו בקצב, תהיאביב איבדה מאוכלוסי�שתל

 1961שנת  ב�31,000מ (גדלה פי יותר משלושה בתו� כעשורתה יאוכלוסיר שא, י��בת
� ל�49,000מ(הוכפלה תה יאוכלוסיש, חולו�כ� ו, )1972שנת  ב100,000לכמעט 

98,000.(81  

 C רר        ִתהליכי� אלה במרחב המטרופוליני ביטאו מגמות סגרגציה דומות למדי למגמות ו

, במיוחד. אביב�י� הקודמי� את המרחב העירוני המצומצ� יותר של תלשאפיינו בעשור

אביב משנות �שעיצב את המרחב העירוני של תל, קרו� ההיבדלות בי� צפו� לדרו�ע

ג� ". גוש ד�" וקיבל ביטוי במרחב המטרופוליני של ,גודל�בסדר" קפיצה"עשה , העשרי�

קוטב החלש של המרחב את הה הדרו� הגיאוגרפי של המטרופולי� חפ� במידה רב, כא�

 
  .13ש "לעיל ה, BOURDIEU, 1984י� כסמ� של היבדלות חברתית ראו על תחביב  78
79  Ï˙ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙�·È·‡–ÂÙÈ ,ÌÈ¯·Ò‰Â Ú˜¯ ¯ÓÂÁ) 1985.(  
 �34,000על כרק  ועמד ,אביב למחוז היה נמו� יותר�מאז� ההגירה הסופי בי� תל, ע� זאת  80

 תושבי� חדשי� מיישובי �14,000כה אליה כאביב ג� מש�שכ� תל, תושבי� לרעת העיר
  ).ÙÒ1968 224–225 )1969¯ ‰˘�‰  יפו–אביב�עיריית תל. המטרופולי�

  .)ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘1972 18) 1973 יפו –אביב�עיריית תל  81
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די א� (קוטב הדומיננטי והיוקרתי של המרחב החברתי את הואילו הצפו� חפ� , החברתי

). הרצליה בצפו�בי� י� בדרו� ל�על ההבדל בתפיסה הפופולרית בי� בת, למשל, נחשוב

הדוק למגמות ההגירה באופ� ההיבדלות במרחב המטרופוליני הייתה קשורה , למעשה

ניכרה בתקופה זו , כ�. אביב עצמה�היבדלות בתו� המרחב העירוני של תלהפנימית וה

� בדרו� יהלווי�יפו אל ערימאביב ו�ה בהיק� נרחב מדרו� תלייציאה של אוכלוסי

במקומ� נכנסו בעיקר ו, דיורתנאי הלצור� שיפור , י� וחולו��במיוחד בת, המטרופולי�

�משכנות"משפחות רבות פונו מ,  זורו�ר          ִלצד מגמת C . הפיתוח�מערי" חלשי�"תושבי� 

והועברו לשיכוני� ) מנשיהמו" השטח הגדול"מבמיוחד (אביב �של דרו� תל" העוני

חלק ממגמת כי מה שמעיד (י� וחולו� �על גבול בת, )דיפו יפו ג ו(חדשי� בדרו� יפו 

�והשפיע מצידו ג� על אותו חלק , ו� מלמעלהההיבדלות בי� דרו� לצפו� היה יזו� ומכ

  ").ספונטני"

אשר נמצא באותה , מגמת איבוד התושבי� הייתה מודגשת במיוחד במרכז העיר

בשעה , המרכז הל� והתרוק� מתושביו. תקופה בדעיכה דמוגרפית וחברתית כאחת

זוגות צעירי� ומשפחות עברו ממנו אל שכונות . שהתושבי� שנותרו בו הלכו והזדקנו

אביב ג �רמת, אביבי��והנ, כנית לות(לירקו� המגורי� החדשות שנבנו בקצב מהיר מעבר 

מאז� הגירה חיובי נרש� שכונות עבר הירקו� היו האזור היחיד בעיר שבו , למעשה). ליוכו

בשנות , א� בעבר, כ�. וצטמקאשר ה ,בעי העירולעומת כל יתר ר, השבעי�בשנות 

ובשנות , את הקוטב היוקרתי של המרחב החברתי" לב העיר"סימ� , השלושי� והארבעי�

השבעי� נדד משנות , "הצפו� החדש"נדד קוטב היוקרה לכיוו� החמישי� והשישי� 

חלקו  לאוהלאה מש� , אל מעבר לירקו�, הקוטב היוקרתי של המרחב החברתי צפונה יותר

  ).לישמריהו וכו�כפר, השרו��רמת, פיתוח�הרצליה(הצפוני של המטרופולי� 

במידה רבה ". המשבר של המרכז" לכנותו תהליכי� אלה יצרו במשולב את מה שנית�

  מאיד�.מגורי�ובתושבי� בלפחות בכל הנוגע , אביב לעיר ע� מרכז חלול�הפכה תלנ

חדר לתו� שכונות , מרכז העסקי� הראשי התרחב מעבר למיקומו ההיסטורי, גיסא

,  ולאור� האיילו�התקו�מזרח לאור� דר� פתח�המגורי� הסמוכות והתפשט בכיוו� צפו�

בכ� ג� לגור� מפריד בי� שכונות המגורי� ו(פ� למרכז עסקי� מטרופוליני נה שהוא תו�

בשעה �בה, המרחק הגיאוגרפי והחברתי בי� הדרו� לצפו� הל� וגדל). בדרו� ובצפו�

. ולגשר על הפערי�בי� האזורי� שמרכז העיר המתרוק� מתושבי� איבד מיכולתו לקשר 

 .ה לקבל מאפייני� של קיטוב הול� ומעמיקאביב החל�ההיבדלות במרחב העירוני בתל

כלכלי ההו� הבמרכז הריק הלכו ונפתחו הזדמנויות חדשות למי שהיה לה� , בשעה�בה

את המרחב ולהפיק " לקרוא" ההו� התרבותי הנדרש כדי – לא פחות מכ�חשוב  ו,להשקיע

  .ממנו תועלת ורווח
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 מגדלי� וגדרות, נטריפיקציה' ג–היבדלות במרכז : השמוני� ואיל�שנות מ  .5

קובעי המדיניות והמתכנני� , התריעו ראשי העירהשישי� והשבעי� לכל אור� שנות 
 בעיקר בכל הנוגע ,אביב והמשבר של מרכז העיר�מפני המשבר המטרופוליני של תל

שבהכנתה , "כנית מזורות. "איבוד ההכנסה העירונית הכרו� בכ�באיבוד התושבי� וב
היא , 1985פורמלי בשנת �לאאב באופ� �כניתואומצה כתר שאוהשבעי� החלו בסו� שנות 

א� . סיו� ההתמודדות ע� המשבר של המרכזנמסמ� המדיניות המשק� יותר מכל את 
 ,היא שמה לה למטרה מיוחדת להחיות את מרכז העיר, כנית התייחסה לעיר כולהושהת

 משרדי� דיי�לובמיוחד להחזיר אליו את התושבי� שעזבו ואת המגורי� שנדחקו ע
הקטנת הפער "ה� יניב, כניתוזאת נקבעו יעדי התמטרה  ה שללאור. ושימושי� מסחריי�

י "וה� ע... י הקצאה שיוויונית יותר של שטחי� ומשאבי� לפיתוח"בי� הצפו� לדרו� ה� ע
¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó· ÌÂ¯„‰ ˙Â�ÂÎ˘Â ÔÂÙˆ‰ ˙Â�ÂÎ˘ ÔÈ· ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ¯˘‚ ˙¯ÈˆÈ בקרבת 

  82".ר"המע
רכי התחדשות וכניסת תושבי� חדשי� וכנית לצופציפיות שסומנו בתהשכונות הס, אכ�

מהרה ליעדי� מבוקשי� למגורי� עירוניי� �עדהפכו נ) צדק�והונאביב �במיוחד לב תל(
אביב מכיוו� �ה אל מרכז תליכנית הצליחה למשו� בחזרה אוכלוסיונראה שהת. מסוג חדש

קבוצות מסוימות במרחב ב בקרממילא  קיימותשהיו שהשכילה לבטא ולרתו� נטיות 
צדק ובחלקי� מיפו קרקע �והכגו� נבשכונות ישנות ,  מצאו באזורי לב העירהאל. החברתי

כמו בתחומי� .  לצור� אסטרטגיות חדשות של היבדלות–� זול יחסית " ונדל–נוחה 
 שאבו השראה ישירה האסטרטגיות אל, ")סגנו� חיי�"תחומי� הנוגעי� בבובפרט (אחרי� 

דג� וו יהש קבוצות דיי�ל עאר�ל��יות שמומשו כעשור או שניי� קוד� לכ� בחומאסטרטג
להפריד בי� תופעת הסגרגציה בעיר אפשר �איבפועל כי יש בכ� כדי להדגי� שוב . לחיקוי

  .מובנה באופ� חברתי" טע�"לות של לבי� שא
 שאינ� מובחנותא� צורות שונות כמה לבשה השמוני� מאמצע שנות " החזרה למרכז"

" יאפי�" כגי�המתוי(במיוחד צעירי� ,  הייתה כניסה של תושבי�ˆÁ‡ ‰¯Â˙: לגמרי זו מזו
, משתפצי�ה�הישני�, אל בנייני המגורי� הקיימי�, אביב� אל מרכז תל,)83"דינקי�"כאו 

תופעות תרבותיות שונות . כנית ביקשה לשמר ובד בבד לאפשר בה� תוספות בנייהושהת

 
82  Ï˙ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙�·È·‡–ÂÙÈ , ÌÈ¯·Ò‰Â Ú˜¯ ¯ÓÂÁ 4) 1985(.  
תהליכי� אות�  ה א� ביסוד� אל, לכאורהותחדשמגמות הכינויי� האופנתיי� הללו מסמני�   83

צורת� . הנהנות מהו� כלכלי ותרבותי רב, של שעתוק חברתי של קבוצות דומיננטיות
א� במהות� , התקופההספציפית של תהליכי� אלה משתנה בהתא� לנסיבות התרבותיות של 

  .אי� הרבה חדש
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" מיתוס"צמיחתו של ההמש� ב 84,"יחת סגנו� חיי� עירוניצמ"בהחל , כרוכות במהל� זה
העיר "ני של "הארכיטקטוני והנדל,  וכלה בגילוי הפוטנציאל התרבותי85,ינקי�ששל רחוב 

היו קבוצה זו כדי להתבדל במרחב העירוני ששימשו הכלי� העיקריי� ,  אכ�86".הלבנה
או " אחר", "חדש ","צעיר(" אימוצו והחצנתו של טע� ייחודי דיי�ל ע,תרבותיי�

כמעט בכל תחומי ) בעיני המקטרגי�" פלצני"או " מזעזע"; בעיני האוהדי�" אוונגרדי"
 יי�תשמאינו  מבי� אותושאינו  טע� שכל מי – )ליאוכל וכו, מיניות, יקהמוז, לבוש(החיי� 

היבדלות תרבותית כזאת תל� ותאפיי� יותר . א� הוא חי באותו מרחב ממשא� , לקבוצה
  .התשעי� ובראשית שנות האלפיי�אביב לאור� כל שנות �את מרכז תלויותר 

‰ÈÈ�˘ ‰¯Âˆ של חזרה מתבדלת למרכז הייתה כניסה של תושבי� אל שכונות שנחשבו 
המיצב העלאת קרנ� מבחינת , מי ביפו'צדק או עג�והכגו� נ, מצוקה�קוד� לכ� כשכונות

תהלי� ל. בוקשות ואופנתיותמ, והפיכת� לשכונות מתחדשות, כלכליה�חברתיה )סטטוסה(
תי� ילווה לעתמ, )או התברגנות של אזורי מגורי�" (נטריפיקציה'ג"המוכר בספרות כ, זה

. בעקבות עליית מחירי הדיור והשכירות, דחיקה של התושבי� המקוריי� אל מחו� לשכונה
ולפחות חלק מהתושבי� , תי� קרובותילעהפו� סדר הדברי� היה אביב �נראה כי בתל

תושבי� חדשי� , כ�.  המדינה או התפנו מרצונ� עוד קוד� לכ�דיי�לריי� פונו עהמקו
היכולת לזהות את , למשל(נכנסו למרחב המתפנה תו� שה� ממירי� הו� תרבותי 

, ני"רווח נדלל) שטמו� בארכיטקטורה ישנה ובמרקמי רחובות היסטוריי�" פוטנציאל"ה
 חשוב 87.וילות עירוניות יוקרתיותוכו להפנ" חורבות"באופ� שבתי� שהיו רגע קוד� לכ� 

נטריפיקציה ' בשיפור תשתיות ושירותי� באזורי גתלציי� כי ההשקעה העירונית החיוני
זכו לא  התושבי� הישני� .כלל רק לאחר כניסת התושבי� החדשי��נעשתה בדר�

לשפ� כדי ג� שלא היה לה� ההו� הכלכלי הנדרש �מה, כ��רבות כלהשקעות ציבוריות ב
הנדרש או ההו� התרבותי והחברתי , בעצמ�" פוטנציאל"בתיה� הישני� ולמצות את האת 

 
˙‰Ï˙ È¯˜ÁÓ�È·‡·–‡ ÂÙÈ : ÌÈÎÈÏ" אביב�במרכז תל' עירוני'צמיחת סגנו� חיי� "יצחק שנל   84

˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á 41) 1993 , נחמיאס וגילה מנח� עורכי�דוד.(  
  ).Ï˙-·È·‡ ,‡‰ ¯ÈÚ‰- ˙È˙ÈÓ–˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰ÈÙ¯‚Â˙ÈÓ ) 2005מעוז עזריהו   85
בד בבד ע� החזרה , תרחש באותה תקופהה" העיר הלבנה"מחדש של  אי� זה מקרה שגילויה  86

התגלתה עוד על ההקשר שבו .  על בסיס טע� חברתיוא� הוא ביטוי להיבדלות, למרכז
 Ï ¯ÈÚ ,‰¯ÂÁ˘ ¯ÈÚ·�‰ראו שרו� רוטברד  ,"טע� טוב" כהכוננומחדש " העיר הלבנה"
)2005.(  

של בתהלי� זה נרש� לאחרונה ע� ההצעה ) אבל אולי רק זמני(נתפס כמעט �שיא בלתי  87
 30עבור בצדק �והבנ "בית שלוש"יהודי רומ� אברמובי� לרכוש את ה�האוליגר� הרוסי

מנהל מגעי� ע� מריוס נכט לרכישת בית ' רומ� אברמובי�"ראו גיא ליברמ� . דולרמיליו� 
  .ı¯‡‰ – The Marker 25.12.2007 ,16"  מיליו� דולר�30שלוש ב
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או הטע� הנרכש של העדפת , ה להשקיע בשכונת�יכדי להפעיל לח� אפקטיבי על העירי
  .וור על דירה חדשה בפר88"אידיליה של עניות אכסוטית"בית יש� בתו� 

 של ˆÈ˘ÈÏ˘ ‰¯Â˙ביב ג� א�בד בבד ע� שתי המגמות שצוינו לעיל החלה לפעול בתל
ובהמש� ג� אל , קומות�מעבר של תושבי� לתו� מגדלי מגורי� רבי: היבדלות במרכז

אביב �קומות הופיעו בקו הרקיע של תל�מגדלי מגורי� רבי. מתחמי מגורי� סגורי� בעיר
ה� הוצבו לראשונה ילאשבכניסות , "צמ�וי הדר"ביניה� מגדלי (השבעי� בסו� שנות 

 È˙¯˜ÂÈ ‚˙ÂÓ";89הצהירו על עצמ� בשמי העיר כ"אשר , "מגדלי דוד " או,ס��שומרי
לאחר ששיכוני� הפסיקו , של ההסתדרות" שיכו� עובדי�"ידי חברת �האחרוני� הוקמו על
שמותיה� ר שא, מגדלי� נוספי�הופיעו השמוני� והתשעי� בשנות . )להיות סמ� של יוקרה

מגדל ", "ג� העיר(" מציעי� לדייריה� תרבותי שה�ה�תגי� את סגנו� החיי� העירוני ַמ  ְמ 
ר שא, גל חדש של מגדלי�בשנות האלפיי� התרומ�  ו,")מגדל לב העיר", "האופרה

חדירי� �ארכיטקטורת השיש והזכוכית שלה� מייצרת משטחי� אטומי� ובלתי
טק שבשולי �ובמתחמי ההיי" סיטי" ישירות ע� מגדלי המשרדי� החדשי� ב"מתכתבת"ו

תגי� את עצמ�  ַמ              ְ מגדלי� אלה מ 90).אריה�קרית(והמטרופולי� ) ל"החי�רמת(העיר 
היזמי� שבנו אות� שמותיה� של יוקרה ותיקות או �שכונותבאמצעות שמותיה� של 

ומבקשי� לטעת בקרב , )"מגדלי אקירוב" הידועי� יותר כ,"צמרת"מגדלי , למשל(
סגנו� את י התוא� טע� עיצובי ייחוד לאדייריה� תחושה שה� מחוברי� לרשת הגלובלית ו

  ).רק המעצב פיליפ סטדיי�ל המיוחצני� ע,YOOמגדלי , למשל(חייה� 
 שביסוד פריחת – שינוי דפוס ההיבדלות המועד� –רוטברד עמד על שינוי הטע� 

בעקבות המהפ� , כ�). היוקרה�רולפרווהמספקי� תחלי� לשיכו� הייחודי (המגדלי� 
ומעתה יכלו כל בני המעמד , לנחלת הכללהבית צמוד הקרקע הפ� ", 1977הפוליטי של 

,  והגלובליזציה'הכלכלה החדשה'ע� ... בשלב הבא. הבינוני לקבל דריסת רגל בקרקע
בבתי� פרטיי� , היוקרה אלה שגרו בווילות בפרוורי: הסתמנה אצל האליטות מגמה הפוכה

 במגדלי  החלו לעבור להתגורר,ל ֶג  ֶס �ביוקרקע ביישאו בבתי� צמודי , בשיכוני קציני�
 91."מיקומ� החברתי בראש הפירמידה ניכר דווקא ביכולת� להתנתק מהקרקע... דירות

 
 .55ש "ראו לעיל הציטוט הסמו� לה  88

 ÌÈ�ÓÊ 96, 106 ,114 "היוקרה ירידה לשורשי :ויפ�אביב�בנייה לגובה בתל" מרגלית טליה  89
)2006.(  

למגדלי המגורי� ה� כלל �אחראי� בדר�, זמננו�יצרני יוקרה אדריכלית בת, אות� אדריכלי�  90
ראו שרו� רוטברד . סיוו� בולט במיוחד�תפקידו של משרד יסקי. למגדלי המשרדי�ה� ו

È˜ÒÈ Ì‰¯·‡ :˙ÈË¯˜�Â˜ ˙ÂÏÎÈ¯„‡) 2007.(  
  .902 'בעמ, ש�  91
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ה� מרחב המחיה וסמ� היוקרה העכשוויי� של , ג� מגדל המשרדי��כמו, מגדל המגורי�
  .קבוצה מצומצמת בקוטב הדומיננטי ביותר של המרחב החברתי

 , כוללי�ה אל– ואיל� התשעי�אביב משנות �באשר למתחמי� הסגורי� שנבנו בתל
אסטרטגיות של כמה המשלב בהצלחה מרובה , Ô‡Ò „�‡ ÈÒ את פרויקט ,בי� היתר
במיקו� " תפיסת מרחק"תו� , נדידת היוקרה צפונהשל בכלל זה המש� ו, היבדלות

של הסתגרות מרכיבי� ג� �כמו, אביב� על חו� ימה הצפוני ביותר של תלסיבילוקאקס
ואת ; ליחברת ניהול פרטית וכו, שוערי� ושומרי�, טרוניי�שערי� אלק,  גדרות– זיתפי

˙Ú·‚�‰„ÓÂ¯„�‡נוצרית של יפו ה�היוקרה הערבית�שכונת, כזכור, שהייתה (מי' בעג
 נראה 92. מובהקת של קהילה מגודרת בישראלההמוצגת כדוגמ, )העשרי�בראשית המאה 

 מפני ,ודרות בישראלבדיו� על קהילות מג" סדי� אדו�"הפכה למעי� נאנדרומדה �כי גבעת
ע� היבדלות של ) יהודי בתו� מרחב ערבי" מבצר("שהיא משלבת היבדלות על בסיס אתני 

קוטב היוקרתי ביותר של המרחב החברתי בתו� שכונה המדורגת במקו� האחד מהקבוצה 
�גבעת משני צידי הגדר של 93.אביב�כלכלי של תלה�דרג החברתי              ִלפני האחרו� במ 

 א� זיתרבה פיבקעצמ� את נוגדי� ביותר במרחב החברתי מוצאי� הקטבי� המ, אנדרומדה
  .כמעט ללא מגע חברתי

הבדל מהותי בי� מגדלי אי� , הדרהבהסתגרות וב, היבדלותבבכל הנוגע , למעשה
קהילות " האחרוני� הנוטי� לראות באלש א� ,המגורי� לבי� המתחמי� הסגורי�

 המקרי� הכניסה מוגבלת לדיירי� או בשני. ולפטור מכינוי זה את המגדלי�, "מגודרות
�באשר לסגירת� של שטחי� כמו. או שירותי שמירה/וגידור , לאורחיה� באמצעות שוער

יו� בישראל אינו כ השטחי� הסגורי� � של ואיכותפ�היק, ציבוריי� בפני הציבור הרחב
 התי� צורות אלי לע94.היוקרה�מגדליבי� מצדיק הבחנה מהותית בי� מתחמי המגורי� ל

פארק " יהיו בסופו של דבר חלק מהשכונה המגודרת YOOמגדלי ,  למשל.משולבות זו בזו
  . דונ�133פרטי של " פארק"ת בתו� קומו�מגדלי� רביעשר �שני�שתכלול , "צמרת

 
נטריפיקציה וגלובליזציה בפרויקט גבעת 'ג: כלוב הזהב"דניאל מונטרסקו ורועי פביא�   92

  ).Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 23, 141) 2003¯˙" יפו, אנדרומדה
93  Ï˙· ÌÈ¯ÂÊ‡Â ̇ Â�ÂÎ˘�·È·‡�ÂÙÈ :ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ,ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„� ÌÈÈÏÎÏÎ)1995 ,

המרכז למחקר כלכלי וחברתי , יפו–יבאב�עיריית תל, עורכי�' מנשה חדד ואח( )1998
  ).2000, )69מחקרי� וסקרי� (

אנדרומדה אינ� סגורי� בפני הציבור באופ� �גבעתציבוריי� של �אפילו שטחיה הכמו  94
המשפט �לפחות עד לפסיקת בית, היו סגורי� בפני הציבור בפועלשה� א� , פורמלי או חוקי

 ‰‡¯ı" ביפו' אנדרומדה'וכל להיכנס למתח� הציבור י: ש"ביהמ"יגאל חי ראו . 2007ביולי 
  .10 א3.8.2007
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� העכשווית ביותר לשילוב של מגדלי� ומתח� סגור היא שכונת סביוני רמתההדוגמ

שני� האחרונות הולכת ב. "שונה בישראלהשכונה הסגורה הרא"המתהדרת בתואר , אביב
שתכלול ארבעה מגדלי מגורי� ושישה בנייני� , וקמה במקו� שכונה סגורה גדולה יחסית

גלגולה של , "אפריקה ישראל" מאחורי הקמת השכונה היא חברת ת מי שעומד95.מדורגי�
ות היוקרה המתבודד של שנ�רפרוו. הקימה כזכור את סביו�ר שא, "י"א�אפריקה"חברת 

שה� שכונות , שלה" שכונות הסביוני�"משמש את החברה כדי למתג את החמישי� 
שכונות מגורי� " קמו כהאל. התשעי� ושנות האלפיי�הביניי� של שנות �מעמד

בצפו� ועד " סביוני נתניה"המשתרעת מ, בטבעת החיצונית של המטרופולי�" קהילתיות
נית� לשער שכל מי שיוקרתו יקרה , ג למרות המיתו96.ליד רחובות בדרו�" סביו��גינות"

סמל של יוקרה מאבד מייד מכוחו מרגע שהוא  (הבעיניו לא יעלה בדעתו לגור בשכונות אל
ליוקרתיי� באמת מוצע מוצר ).  קבוצה במיקו� נמו� יותר במרחב החברתידיי�למנוכס ע

  :סגור ופרטי,  מרכזי– אקסקלוסיבי חדש

"ÈË¯Ù‰ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÁ˙Ó ,' הוא פרויקט חיי� ,  בתל אביב'אביבסביוני רמת
Â‚Ò ÌÈ¯Â‚Ó Ò˜ÏÙÓÂ˜Î¯ מתוכנ� ונבנה ] אשר[... בהשראה עולמית

„·Ï· ÌÈ¯ÈÈ„Ï ותוכנ� כ� שכל האלמנטי� בתו� כל דירה ומחוצה לה ייצרו 
כל ... ע� מרחבי� ירוקי� ושטחי� פתוחי�, הרמוניה של איכות חיי�

 'סביוני רמת אביב'ט הפינוקי� המפתי� שייבנו בשלב מתקד� של פרויק
סביוני רמת . יעמדו לרשות הדיירי� ויהוו חלק בלתי נפרד מאיכות חייה�

‰ÈË¯Ù Ú˜¯˜ , ˙Ó˜ÂÓÓ˙אביב הינו קומפלקס מגורי� ייחודי הנבנה על 
·È·‡ Ï˙ ÔÂÙˆ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ÌÂ˜Ó· , על שטח שהיווה בעבר את מלו�

  97".רמת אביב המיתולוגי

היבדלות המעודכני� של וחדיו כל מרכיביה המוכרי� בשילוב הפתייני הזה נכרכי� י
שהיא למעשה ( איכות חיי� ,א� מרכזי במרחב העירוני" צפוני"מיקו� : מטעמי יוקרה

כפי שמשתמע ( של יוקרה היסטורית ה אשלי,)סגנו� חיי� מבדיל במרחב החברתי
 ששכנו ,ס מואני'חמבני� של הכפר שיהשרידי ; "מיתולוגי"מהמיקו� על חורבות המלו� ה

 
אפריקה ישראל : הצלחה לשכונה הסגורה ומוקפת החומה סביוני רמת אביב"אס� רות�   95

 ı¯‡‰ – The Marker 5.11.2006 "מדווחת על קצב מכירות מהיר ועליית מחירי�
www.themarker.com/tmc/article.jhtml?log=tag&ElementId=art20061105_01.  

 – אפריקה ישראל מגורי�, " לאופקי� חדשי� באיכות החיי�–אפריקה ישראל "  96
www.africa-israel.co.il/megurim/heb/index.asp.  

 – אפריקה ישראל מגורי�, " סביוני רמת אביב–דירות למכירה בצפו� תל אביב "  97
www.africa-israel.co.il/megurim/heb/inner.asp?id=2080&pext=project) ההדגשות הוספו(.  
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 שבלעדיה אי� , ובראש ובראשונה ההסתגרות,) אינ� חלק מהמיתולוגיה,במקו� קוד�
  .ייחודיות

לאחר העזיבה הגדולה (החזרה למרכז של קבוצות בעלות הו� כלכלי ותרבותי , כ�
משחזרת במידה מסוימת את ההטרוגניות ) השישי� והשבעי� בשנות וורי�מהעיר אל הפר

שוב נוצר בעיר מרחב משות� של .  לה בעשורי� הקודמי�שאבדה, הצפופה של העיר
אבל נראה שדווקא . שבו נפגשי� הקטבי� המנוגדי� של המרחב החברתי, עושר ועוני

במיוחד מצד הקבוצות , הסמיכות החברתית הזאת מובילה ג� להסלמה במאבק על המרחב
המש� , חדמצד א: כתוצאה מכ� מתרחשי� שני התהליכי� שנזכרו כא�. הדומיננטיות

 ומצד ;�יהלווי�דחיקת� החוצה של הקבוצות החלשות מהמרכז אל שולי העיר או אל ערי
 ברצו� ,זיתרבה הפי  ִהק מכורח , ר מתבטאשא, התחזקותו של אינסטינקט ההיבדלות, אחר

  98.להסתגר ולהתגדר ממש

  סיכו�. ג

שה בית לצאת מיפו לשכונה חד�כמעט מאה שנה חלפו מאז בחרו מייסדיה של אחוזת
אנדרומדה עושה כיו� מהל� הפו� � גבעת.אביב�ובכ� לייסד את העיר תל, ומתבדלת

בית בחרה להתרחק מיפו תו� שהיא נותרת תלויה בה מבחינה �א� אחוזת: לכאורה
שבתיה היוקרתיי� , מי'תו� שכונת עג לא(אנדרומדה בוחרת לשוב ליפו �גבעת, כלכלית

ותרת מנותקת ממנה לחלוטי� כמעט מבחינה תו� שהיא נ) בית� ומופת לאחוזתההיו דוגמ
במרחב החברתי , אול� למרות כיווני התנועה ההפוכי� במרחב העירוני. כלכלית וחברתית

בראש ובראשונה מתו� פעלו שתיה� כאחת . תוו שתי השכונות האלה מהל� דומה מאודה
 תרבותי יצרו מובלעות שבה� הו� כלכלי נקשר ע� הו� ִי , היבדלות מטעמי יוקרהדח� של 

" תתיכוני��י�", בית�באחוזת" תעברי�("ייחודי ונבדל " סגנו� חיי�"וסימבולי כדי לאפשר 
, שער, גדר: זיי�צרו גבולות חברתיי� באמצעי� פייבוו חמ ולבסו� ת,)אנדרומדה�גבעתב

עולה , ותיהקצאנדרומדה ה� �גבעתבית ו�שאחוזת, מתו� תמצית היסטורית זו. שומרי�
הילות מגודרות ה� התפתחות חדשה ומעוררת דאגה או פרק נוס� שוב השאלה א� ק

  .בהיסטוריה הארוכה של היבדלות בעיר
ביקש מאמר זה , הרואה בקהילות מגודרות חידוש גמור, אל מול התפיסה המקובלת

כפי שזו מתבטאת בהיסטוריה ,  של ההיבדלות בעירהלהציג תמונה של המשכיות והתמד
א� שניכר מהסקירה שהובאה כא� כי , אול�. � מאה שנהאביב לאור�האורבנית של תל
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 חשוב ג� להבחי� ולחדד את ,ההיבדלות אכ� עיצבה את המרחב בכל אחת מהתקופות
, לבי� מגמה מתמשכת, תי� אגרסיביתילע, ההבדל בי� מומנטי� של היבדלות אקטיבית

של " תיזר� תח"מעי� המהווה , של היבדלות ספונטנית, כמעט מורגשת�תי� בלתיילע
, ייחודית, התגדרות היא בעיקרה נקודתיתכההיבדלות כהסתגרות ו. התפתחות העיר

�ההיבדלות כסגרגציה פועלת בקנה. אינטרסי� מוגדרת�משרתת אליטה חברתית או קבוצת

 בהתא� זיאוכלוסיות שונות במרחב הפי" מסדרת", תי� מטרופוליניילע, מידה עירוני
ל טשטוש ש, עה מותירה ג� מרחבי� של עירובבש�א� בה, למיקומ� במרחב החברתי

  .של מגע יומיומי, גבולות
. סמ� הסקירה לעיל נית� להתוות מעי� מהל� דיאלקטי בי� סוגי ההיבדלות השוני��על

. יהודי מעורב�בית הייתה יוזמה של היבדלות אקטיבית בתו� מרחב ערבי�אחוזת, כ�
המש� את הקשתה שלושי� העשרי� והאביב לאור� שנות �צמיחתה המהירה של תל

בתו� . טתה את הכ� לעבר מגמות של עירוב וסגרגציה מתונה יותריההסתגרות הזאת וה
גזריי�ולאחריה� השיכוני� ה, מעונות העובדי�, כ� הלכו והשתכללו כמכשיר של ,  ִ      מ 

ֶ       ג נ רי עד ללנפו� והשיכו� הפ� נהחמישי� והשישי� בשנות . היבדלות אליטיסטית בעיר כדי ֶ 
כ� ג� לגבי . וסגרגציה ספונטנית יותר שבה לאפיי� את המרחב, חדל להבדילהוא שכ� 

 של וורי�הפר�עד שעיר, ישוב מרוחקות ומנותקותישהתחילו כנקודות , היוקרה�ריפרוו
 מומנט נוס� של היבדלות �ת של ימינו הוהקהילות המגודר. גוש ד� סגרה עליה� מכל עבר

ג� הוא הול� ונעשה כי יש הטועני� ר שא, אקטיבית בתו� מרחב של סגרגציה כללית
  99.השמוני�שנות למ� מקוטב יותר ויותר 

והצלחת� (צמיחת� , Á‡ „ˆÓ„ .לשאלת החידוש מול המשכיות יש א� כ� שתי תשובות
של קהילות מגודרות נראית התפתחות ) עולמיהלפחות בהקשר , מעוררת ההשתאות

 ג� א� היא ,עצמה אי� כל חדשבה כשלר שא, טבעית כמעט של תופעת ההיבדלות בעיר
בהסדרי� מוסדיי� ובכלי� תכנוניי� ואדריכליי� , בטכנולוגיותעושה כיו� שימוש 

הקהילה . ומשפטיי� שלא היו קיימי� בעבר או שיש בה� מידה של חידוש ושכלול
שכונות הכוללת אביב היא החוליה האחרונה בשרשרת של היבדלות �המגודרת בתל

גזשיכוני� , אתניות , Á‡ „ˆÓ¯. לייוקרה וכו�מגדלי, חיי�  איכות� שלריפרוו, ריי� ִ  מ 
חברתית משולבת נית� לתפוס ג� את הרגרסיביות הרבה הכרוכה �פרספקטיבה מרחביתמ

 גבולות בי� זי מצטיירות כניסיו� מוצהר לחדד ולקבע במרחב הפיהאל. בקהילות מגודרות
, כ�. המ�תצי� וזליגי� במידפרו, במרחב החברתי נותרו תמיד מטושטשי�ר שא, קבוצות

חברתי העושה שימוש בכלי� �נית� לראות בקהילות מגודרות חלק מפרויקט פוליטי
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" סוגי�"פע� בי� �מנת לתחו� קווי� ברורי� יותר מאי�מרחביי� ואדריכליי� על
  .שוני� של אנשי�" מעמדות"ו

דרגית מרחב בחברה אי�" דרגי שאינו  ִ     מ  לות נמצאת ההיבד. כותב בורדייה, " בעצמו ִ    מ 
היא ג� תופעה היסטורית המלווה את . יסוד בחיי� החברתיי��בדתהיא ע�, בכל מקו�

בכ� שהיא , למשל(תי� למלא תפקיד דינמי בהתפתחותה יויכולה לע, העיר מראשיתה
אול� בשני� האחרונות נראה כי היחס ). מקדמת המצאות מרחביות וחידושי� אדריכליי�

היבדלות האקטיבית בי� הל, שקוויה מטושטשי�, "ספונטנית"בי� ההיבדלות ה
�שכונותיה הראשונות של תל. הול� ומשתנה, שקוויה חדי� וקשיחי�, והאגרסיבית יותר

�גוני� ובני "האול� היו אל, יחד�מנ� סגרגטיביות על בסיס אתני ומעמדי ג�ואביב היו א

ילקו את המרחב ג� השיכוני� ח. לא גדרות ושערי�ו ,שהבדילו בי� רובע לרובע" גוני�
�אבל אחידות ציבורית, מאות קטגוריות נבדלותללעשרות ו" נטיות חברתיות"פי �על

א� זו התקרבה אליה� , היוקרה תפסו מרחק מהעיר�ריפרוו. ממלכתית שרתה מעל לכול�
התבדלו ככל שיכלו השמוני� החלוצי� העירוניי� הצעירי� של שנות . ובלעה אות� לתוכה

, הקהילות המגודרות. ימצו את ההטרוגניות העירונית והעשירו אותהאבל א, בסגנו� חייה�
 הוא עומד –סביב� שסטרית על המרחב העירוני �כופות כיו� מערכת יחסי� חד, מציד�

בשעה שהמרחב הקהילתי , תרבותי או כנו� בלבד, כלכלי, ני"לרשות� כמשאב נדל
  .גדרבתו� ה, הקונקרטי שלה� נותר מחו� לעיר

של פעולה ג� היא של היבדלות פעולה וכל ,  ההיבדלות היא ההדרהשלהאחר צידה 
את ההיסטוריה המקוצרת של היבדלות בקוטב הדומיננטי של המרחב , למעשה. הדרה

, כהיסטוריה של הדרההאחר אפשר לכתוב ג� מהכיוו� , כפי שהובאה כא�, החברתי
קבוצות . חברתישמעמידה במרכזה את הקבוצות הנמצאות בקוטב החלש ביותר במרחב ה

נועד להעניק ג� לה� ר שאבהכרח וסביל  הג� שה� מתבדלות בעצמ� באופ� שאינו, האל
 לנגד ע�כתגובתכלל �בדר�(ה� עושות זאת לא מתו� בחירה מלאה , תחושת ייחוד

 ,)י� המוכתמ� וזהות�היבדלות� של הקבוצות הדומיננטיות ומתו� רצו� לשמור על כבוד
. יוקרהמטעמי שהיא נחלת� של הקבוצות המתבדלות , מרחבובעיקר ללא שליטה מלאה ב

 של ליותעצמה יותר ויותר לפרקטיקות ולמנטאת העובדה שבתקופתנו ההיבדלות קושרת 
 עוד פעולה של הגדרה השההיבדלות אינ, קרי –הדרה מרחבית של ובמיוחד , הדרה

  .דאגהשצריכה לעורר העובדה  היא א� כ� – אלא של גידור מפני האחר ,עצמית


