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הדס שדר* וחיים יעקובי** 

שבין  וביחס  האדריכלי  בהקשרו  המודרניות  במושג  דן  זה  מאמר  תקציר. 
על  הדיירים.  ובין   – המגורים  שיכון  היא   – המגורים  מכונת  של  האדריכלות 
ותיעוד  ארכיון  עבודת  ואישיים,  תכנוניים  נתונים  איסוף  ראיונות,  בסיס 
ויזואלי מציג המאמר שלושה אופנים המשרטטים את המתח בין המודרניזם 
"צלחו"  שלא  ה"מסורתיים",  הדיירים  ובין  הגמוני  ממהלך  כחלק  האדריכלי 
לנסח  נבקש  התיאורטי  והדיון  הממצאים  בסיס  על  המודרניות.  פרויקט  את 
הדיירים, שיצרו  ובין פעולותיהם של  בין מכונת המגורים  הגומלין  יחסי  את 
ההיסטורי-אדריכלי  הציר  בין  נע  זה  מאמר  שלישי".  "מקום  הביתי  במרחב 
לרוב  נעדרת  זו  גישה  שהרי  הנוספת,  תרומתו  וכאן  החברתי-פוליטי,  לציר 
מגוף הידע הקיים, שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה 

דיסציפלינרית יחידנית. 

מבוא
מטרתו הראשית של מאמר זה היא לבחון את מושג המודרניות בהקשרו האדריכלי, ואת היחס 
שבין האדריכלות של מכונת המגורים ובין הדיירים. נבקש לטעון שלעומת המתכננים, "מרפאי 
המרחב" בלשונו של לפבר )Lefebvre, 1996, p. 99(, המבטאים את המודרניות בטהרנותה 
של  היומיום  שחיי  הרי  בבסיסה,  העומדת  והאידיאולוגיה  האדריכלית  התצורה  באמצעות 
מודרניות  של  תצורות  מייצרים  המגורים  ובסביבת  הביתי  במרחב  השימוש  ואופן  הדיירים 
אלטרנטיבית. על פי הגדרתנו, מודרניות אלטרנטיבית היא כזו שנקבעה לא על ידי המתכננים 
ובין  ידי סוכני המודרנה האחרים, אלא באמצעות הממשק בין התכנון האחיד והגנרי  או על 
הדיירים. אלו, לדברי הולסטון )Holston, 1991(, גם אם הם עניים ובשולי החברה, מארגנים 

המרכז האקדמי ויצו חיפה והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון   *
המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   **

המאמר נכתב בעקבות התערוכה "שיכונים מבפנים" שהוצגה בסוף 2011 בבית האדריכל בתל אביב-  
יפו מטעם עמותת האדריכלים. את התערוכה יזמו שלי כהן והדס שדר במסגרת הסדרה "מקומי" 
של  מעקב  עבודות  על  התבססה  התערוכה  טאוויל.  טמיר  וערן  כהן  שלי  שדר,  הדס  אותה  ואצרו 
סטודנטים בקורס של הדס שדר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. שלושת הסיפורים 
המוצגים במאמר התבססו על עבודות המעקב של ניר שמואלי )קדימה(, נועה טל )קריית אליעזר( 

וורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ )גבעת אולגה(. לכולם תודות רבות.
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ומייצרים את ערך השימוש של סביבת המגורים שלהם ואת האסתטיקה של הדיור. כדי לאשש 
את טיעוננו נבחן את השיכון הציבורי בישראל משנות החמישים, השישים והשבעים של המאה 
ה-20 כפרויקט המפגיש בין האידיאולוגיה המודרנית, הבאה לידי ביטוי באדריכלות השיכון 
שתכננו המתכננים המודרניים )Shadar, Orr & Maizel, 2011(, ובין הדיירים, שחלקם הגדול 

הגיעו מחברות מסורתיות.
 .)Appadurai, 1996( אפדוראי  עבודתו של  על  נשען  אלטרנטיבית"  "מודרניות  המושג 
נמנים  שאינם  ומרחבים  חברות  בקרב  היומיום  בחיי  המודרניות  במשמעות  מתמקד  הוא 
עם העולם הראשון. בכך הוא דוחה את האתוס של המודרניות ובמקומו מבקש להכיר בכך 
זה מבוטא במחקרו של  נושא  הובילו לתוצאות שונות.  שפרויקטים שונים של מודרניזציה 
ניתוח ביקורתי את  )Holston, 1989( שהיה זה מכבר לקלאסיקה. המחקר מנתח  הולסטון 
תכנונה המודרניסטי של העיר ברזיליה, בוחן את המעשה התכנוני וחושף את המכניזם של 
יחסי הכוחות שאיפשר לבצע את התוכנית. התוכנית נרתמה ליצירת טרנספורמציה חברתית 
במדינה, ולכן מימושה תבע מעורבות עמוקה של המדינה וגישה תכנונית ריכוזית שתאפשר 
ליישם חזון אוטופי בסדר גודל שכזה. עמדה זו מספקת זווית חדשה לדיון התיאורטי בסביבה 
הבנויה וקוראת להכרה בריבוי המבעים של המודרניות: הכלכלה הקפיטליסטית, הטכנולוגיה 
והארגון הביורוקרטי של המדינה הם מרכיבים אינהרנטיים למודרניות, אך במפגש עם החברה 
ועם חיי היומיום של קהילות ויחידים הם מובילים לריבוי אופנים של מודרניות, ואלה חורגים 

 .)Taylor, 1999( מההעמדה הבינארית של מודרניות מול מסורתיות
ההגות הפוסטקולוניאלית מרכזית להבנת התהליכים הנידונים במאמר זה משני טעמים. 
ביקורתית מבנים חברתיים כתוצר  בחינה  הידע הפוסטקולוניאלי מציע לבחון  גוף  ראשית, 
של יחסי הכוח בין התרבות ההגמונית לתרבויות מוכפפות, כפי שמאמר זה מציע לבחון את 
הממשק בין המודרניות ההגמונית הבאה לידי ביטוי אדריכלי ובין התרבויות המסורתיות, הן 
תרבויות המגורים שמביאים הדיירים. שנית, התיאוריה הפוסטקולוניאלית מאפשרת לבחון 
כיצד תרבויות מוכפפות מאמצות טקטיקות פעולה המייצרות מרחב שלישי, כך שבנקודת 
 .)Bhabha, 1994( לפעולה  הבלעדיות  החלופות  שתי  אינם  והכפיפים  הכוח  בעלי  המגע 
המרחב השלישי, לטענת באבא, הוא המרחב שיש לו פוטנציאל להפוך לאתר של התנגדות, של 
מאבק ושל משא ומתן. הוא מערער את התפיסה הקוטבית, הרואה בזהויות ישויות אותנטיות 
ומהותניות הניצבות אלה מול אלה בהקשר גזעי ואתני )Bhabha, 1990(. עמדתו של באבא 
)2004( חשובה למאמרנו: היא מדגישה את יחסי הכוח שבמסגרתם נוצרת הזיקה התרבותית 
המוכפפת שנדון בה בהמשך, והיא נוגעת למנעד הסוציולוגי הרחב שמתאר באבא בין הכוח 

הקולוניאלי ובין קולו של הסובייקט הקולוניאלי )שנהב, 2004(. 
כלפי  ביקורת  עוררה   – – שהדגיש את הממד השיחני במרחב השלישי  הגותו של באבא 
2005( וקראה לבחינת מרחבים היברידיים בהקשרים  ההפרדה בין פוליטיקה לשיח )לאטור, 
לענות  מבקש  זו  ביקורת  על  כלכליים.  או  היסטוריים  גיאוגרפיים,  אלה  יהיו  מטריאליים, 
של  מקומן  הפוסטקולוניאלי:  הדיון  בשולי  שנותרו  הסוגיות  באמצעות  שלהלן,  המאמר 
הפרקטיקות העוסקות בייצור המרחב, כגון תכנון עירוני ואדריכלות. הדיון בסביבה הבנויה 
רק  לא  השלישי,  במרחב  המיושמות  הפרקטיקות  בחשיבות  להכיר  מאפשר  נתמקד  שבה 
כמושג מטפורי אלא כמקום קונקרטי )יעקובי, 2007(, כאתר פיסי שפועלות בו הפרקטיקות 
 ,)King, 2003; Schwarz, 2000( המייצרות את המרחב הפיסי בהקשרים פוסטקולוניאליים
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וכתמונת ראי לתהליכים אלו.1 ככלות הכול, האדריכלות מייצגת ומסמלת ערכים מופשטים 
וזהויות קולקטיביות באופן חומרי, ולכן מאפשרת לבחון דרכה מגוון שיחי זהות, קונפליקטים 
ומאבקים על כוח, על אידיאולוגיות, על ערכים ועל סמלים )Jones, 2006(. בחינה ביקורתית 
של תהליכים אלו תבהיר כיצד האדריכלות, כפרקטיקה מודרנית, מייצרת משמעות הנתפסת 
כמובנת מאליה והופכת את הסביבה למתווכת ולמשעתקת של יחסי הכוח מחד גיסא, וכיצד 

התנהלות הדיירים חותרת תחת יחסי הכוחות ומערערת אותם מאידך גיסא. 
מבחינה אמפירית מבוסס מאמר זה על שתי מתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו. הראשונה, 
מתוך  ואדריכליים  תכנוניים  מהלכים  ניתוח  היא  אדריכליים-היסטוריים,  למחקרים  האופיינית 
מסמכי  על  מבוסס  זה  ניתוח  בו.  פועלים  שהם  והתרבותי  הכלכלי  הפוליטי,  להקשר  התייחסות 
ארכיון, על עיתונות וכתבי עת תקופתיים ועל מסמכים תכנוניים שיוצגו להלן. הגישה המתודולוגית 
השנייה היא זו של גירץ )Geertz, 1975(, שגרס כי תפקיד החוקר הוא לקרוא או לתרגם טקסטים 
שנכתבו על ידי התרבות ולתת משמעות רחבה לתופעות שהוא חוקר. גישה פרשנית זו, כך ממשיך 
וטוען גירץ, היא מעין דו-שיח מתמשך בין החוקר למושא חקירתו, ובתהליך זה הולך ה"תרגום" 
ומשתכלל. גישה זו נסמכת על התפנית האיכותנית בגיאוגרפיה אשר "העמידה את המרחב האישי, 
חוק   – ובמקום המטרה הפוזיטיביסטית של מציאת המכנה המשותף  הסובייקטיבי, החד-פעמי; 
כללי אחד להסברת המגוון העצום של התופעות – היא העמידה מטרה הפוכה: זיהוי, איתור והדגשה 
היחסים  ובמערכת  ובסביבה,  באדם  שקיימים  והחד-פעמי  הסובייקטיבי  המיוחד,  המגוון,  של 
ביניהם" )פורטוגלי, 2000, עמ' 217(. שינוי מושגי זה הוביל בהכרח גם לשינוי מתודולוגי הנשען 
על מסורות המחקר הפרשניות המוכרות משדה המחקר הסוציולוגי. גישה זו מציעה אפוא להכיר 
בריבוי העולמות הקיים בתפיסת האדם את המרחב כבנקודת מוצא שמחייבת, בראש ובראשונה, 

לחקור את העולמות הללו במקום להניח הנחות פשטניות בנוגע אליהם )יעקובי, 2005(.
התיאורטיות  ולמסקנותיו  האמפירי  למחקר  מעבר  המאמר,  של  תרומתו  היא  גם  זו  מתודה 
המובאות כאן. המאמר נע בין הציר ההיסטורי-אדריכלי לציר החברתי-פוליטי. גישה זו נעדרת בדרך 
כלל מגוף הידע הקיים שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה דיסציפלינרית. 
דוגמה לכך היא שני ספרים חשובים שפורסמו בשנים האחרונות. האחד הוא ספרה של מוצפי-

האלר בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית )2012(. ספר זה, הנטוע במסורת 
את  ובוחן   )233 עמ'  )שם,  חתרנית"  כ"אסטרטגיה  הבית  ביצירת  היתר  בין  עוסק  האתנוגרפית, 
הבניית זהותן האתנית, הלאומית, המרחבית והמגדרית של נשים מזרחיות בירוחם. הספר השני, 
בישראל  המגורים  בתרבות  התמורות  את  בוחן   ,)2007( ועמיר  כהן  של  בעריכתן  מגורים  צורות 

ובצורות המגורים לאורך צירים דיסציפלינריים )סוציולוגיה, ארכיטקטורה, היסטוריה, תרבות(. 

התיאוריה  של  הרלוונטיות  על  תיאורטיות  שאלות  מעלה  זה  במאמר  שנידונה  המבט  נקודת   1
מרחבים  של  בהקשר  לרוב  נידון  זה  עניין  בישראל.  האדריכלי  המרחב  לניתוח  הפוסטקולוניאלית 
עירוניים פוסטקולוניאליים, קרי מרחבים שנוצרו בעבר במסגרת דפוס קולוניאלי אירופי )להרחבה 
 Jacobs,( מתוך התעלמות ממה שהגדירה ג'ייקובס ,)Bishop & Phillips, 2003 ולדוגמאות ראו
1996( "אידיאולוגיות של דומיננטיות" )ideologies of domination(. אידיאולוגיות אלה נטועות 
ביחסי הכוח שיצר העבר הקולוניאלי והן משפיעות על ייצור המרחב הפוסטקולוניאלי בהווה, כגון 
לדוגמה  ראו  הישראלי  )בהקשר  ילידות  ופוליטיקה של  דיאספוריות  קהילות  חוקית,  בלתי  הגירה 

נצן-שיפטן, 2003(. 
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נתונים  איסוף  כללו  עמם  הראיונות  מרואיינים.  מאה  מתוך  שלושה  להציג  בחרנו  זה  במאמר 
תכנוניים ואישיים, אולם בעיקר נסמכו על ריאיון פתוח שבו סיפרו הדיירים על תרבויות המגורים 
שלהם בדירת השיכון ולפני שהשתכנו בה. הם ליוו את הסבריהם בשרטוטים פרי עטם ובשיחה על 
התנהלותם ועל רגשותיהם כלפי המרחב, החפצים ובני המשפחה. הריאיון נכתב בשפתו של הדובר 
ולאחר מכן נותח וסוכם: האם יש חפיפה בין הכוונת המתכנן ובין השימוש בדירה? ואם אין, מדוע? 
בפנים  פריט  כל  של  משמעותו  מה  זאת?  עשו  ומדוע  בדירה  הדיירים  שערכו  השינויים  היו  מה 
תועד  אף  לעיל  בשיח  נושא  כל  הריהוט?  ובסגנון  ברהיטים  הבחירה  של  המשמעות  מה  הדירה? 

אדריכלית באמצעות שרטוטים וויזואלית באמצעות צילומים שצילמו החוקרים. 
נדגיש כי בחירתנו בשלושת חקרי האירוע המפורטים במאמר איננה מקרית, אלא מצביעה על 
שלושה אופנים מייצגים המשרטטים את המתח בין המודרניזם האדריכלי כחלק ממהלך הגמוני 
והדיון  הממצאים  בסיס  על  המודרניות.  פרויקט  את  "צלחו"  שלא  ה"מסורתיים",  הדיירים  ובין 
התיאורטי נבקש לנסח את יחסי הגומלין בין מכונת המגורים ובין פעולותיהם של הדיירים, שיצרו 
במרחב הביתי מקום שלישי. בסוף המאמר נעבור מהדיון האדריכלי לדיון החברתי-פוליטי ונתהה: 

האם אפשר לקרוא את פעולות הדיירים כפעולה של התנגדות?

מכונת המגורים המודרניסטית
ביקשה  עת  ה-20,  המאה  בתחילת  התהווה  האדריכלות  ובין  המודרניות  פרויקט  בין  הקשר 
פרי  אותה,  ששימשו  הטכנולוגיים  לחידושים  בהתאמה  חדשה  אסתטיקה  לפתח  האדריכלות 
)Le Corbusier, 1956(. אוצר הצורות של האסתטיקה  המהפכה התעשייתית של המאה ה-19 
דיוק, הבטון פותח כבר בזמן  נבע מתוך הבטון המזוין שפותח בסוף המאה ה-19. ליתר  החדשה 
סטרוקטורות  לפתח  ואיפשר  חדיש  היה  לפלדה  הבטון  בין  השילוב  אולם  הרומית,  האימפריה 
שלא היו קודם. הוא איפשר להעמיד את הבניין על עמודים ושחרר את הקירות מהצורך לשאת 
האסתטיקה  רק  לא  אולם  אופקיים.  וחלונות  זכוכית  קירות  איפשר  מכך  וכתוצאה  המבנה,  את 
והטכנולוגיה שונו. המודרניזם האדריכלי, שבשם החשיבה הרציונלית קרא תיגר על העולם הישן, 

בחן גם את התנהלותו עד כה והציע חלופות. 
בעקבותיה  שנוצרו  הצפופות  והערים  התעשייתית  המהפכה  בתקופת  המואצת  האורבניזציה 
לטבע  הקרבה  אלה  בערים   .)Benevolo, 1980( ואוטופיות  חדשות  ערים  על  תיאוריות  הזינו 
דומיננטית, אם באמצעות בית פרטי על חלקת קרקע )Howard, 1965; Wiebenson, 1969( ואם 
באמצעות מגורים בבתי קומות מרוחקים זה מזה הפונים לשטחים ירוקים. העיר, כפי שהתפתחה 
מאות בשנים, נשללה, על רחובותיה וכיכרותיה, ופותחו דגמים חדשים להעמדת המבנים במרחב 

 .)Le Corbusier, 1967, 1981(
אודסה  יליד  יהודי  אדריכל  קליין,  אלכסנדר  המסורתית.  המגורים  דירת  גם  נשללה  בעת  בה 
של  המגורים  דירות  את  בחן   ,1933–1920 בשנים  ברלין  סביב  השיכון  במפעלי  שעבד   ,)1897(
הן  מפותלת,  בהן  התנועה  יעילות.  אינן  הדירות  כי  ומצא  התקופה,  ברוח  רציונלית,  בחינה  זמנו 
חשוכות מדי והמרחבים בהן מעטים. סכמת תנועה שערך בדירה הובילה אותו למסקנה כי החיים 
בדירת המגורים נחלקים לשניים: לחלק פעיל בשעות היום ולחלק פעיל בשעות הלילה. בשעות 
בצוותא  נמצאים  הבית  בני  אלו  בחלקים  האכילה.  וחדר  המטבח  המגורים,  חדר  פעילים  היום 
והדיירים עוברים לשהות בחלק  זאת, מתרוקן החלק הציבורי  ומארחים. בשעות הלילה, לעומת 
הפרטי של הבית: בחדרי השינה ובחדר הרחצה. לפי אותו היגיון, טען קליין, יש לפתח את הדירה. 
היום,  במשך  ומארחים  יחדיו  שוהים  הבית  בני  שבו  ציבורי  לחלק  חלקים:  לשני  להתחלק  עליה 
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ובו המטבח, חלל האכילה וחדר המגורים, ולחלק פרטי ובו חדרי השינה והרחצה. מכיוון שבחלק 
הציבורי שוהים בני הבית יחדיו, ממילא אין מקום לפרטיות, ולכן אפשר לאחד את חלל האכילה 
עם חלל המגורים. לעומת זאת, יש לשמור על החלוקה לתאים בכל הנוגע לחדרי השינה האישיים 

.)Wiedenhoeft, 1985(
תרבות,  תלויות  היו  החדש  הבית  דמות  מאחורי  המגורים  ותפיסת  הרצויה  העיר  תפיסת 
המהפכה  שלאחר  העיר  שעוררה  ההתנגדות  מתוך  נבעה  העירוניות  שלילת  והיסטוריה:  מקום 
התעשייתית, מהפכה שהורתה אירופה. עצם היכולת לחשוב מחדש על ארגון הדירה נבע מהשחרור 
הסטרוקטורלי שאיפשר הבטון המזוין, שפותח גם הוא באירופה. זאת ועוד, העיסוק בדירה עצמה, 
לא בחצר ולא ביחסים בין הבית לחצר, נבע מכך שתוכננה באירופה המרכזית, שם לא הייתה החצר 
הפעולות  של  הרציונלי  הלימוד  מדי.  קר  בחוץ  שהאקלים  מכיוון  המגורים  להתנהלות  רלוונטית 
אחת  תכלית  יש  שלפיו  התעשייתי-מודרני,  החשיבה  דפוס  את  ביטאו  לתאים  וחלוקתה  בדירה 
מוגדרת לכל חלל: חדר לבישול, חדר לאירוח, חדר לשינה. החלוקה לחדרים אישיים )חדר להורים 
לעומת חדר לילדים או חדר לכל ילד( התאימה לקידוש האינדיבידואל בחשיבה המודרנית וביטאה 
תרבות שבה האדם היחיד, האינדיבידואל, הוא היחידה הבסיסית והחלל חופף לה. גם תכנונם של 
ולא משפחה אחת  לזו  זו  זרות  גרעיניות  דירות, שבהן מתגוררות משפחות  כאוסף של  הבניינים 
מורחבת, העיד כי המהפכה התעשייתית והנהירה של המשפחות הגרעיניות לערים עמדו מאחורי 

תפיסת התכנון. תפיסת מגורים זו היגרה עם קליין ועם אדריכלים יהודים אחרים לארץ ישראל. 

הגירתה של מכונת המגורים 
תפיסת המרחב והאדריכלות המודרניסטית עברה לארץ ישראל בטבעיות גמורה, כמו המשא הפיסי 
שנושאים עמם מהגרים ממקום למקום. על סמך נימוק זה, בין היתר, כינה הרברט את האדריכלות 
רוב לתיאור  פי  מינוח המשמש על   – ורנקולרית"  "אדריכלות  המודרניסטית-יהודית בפלשתינה 
אדריכלות שמתפתחת במקום, על ידי בני המקום, ללא אדריכלים )Herbert, 1995(. האדריכלים 
היהודים ילידי אירופה ראו בתיאוריות החדישות ביטוי לקדמה שיש ליישם בהתיישבות היהודית 
"ארץ  בין  לקשר  ביקשו  הם   .)1997 )הרצל,  האירופיים  החוליים  של  תיקון  אלא  שאינה  בארץ, 
חדשה" ל"אדריכלות חדשה" ול"חברה חדשה" )בצר, 1984( ותכננו ערים חדשות ושכונות עירוניות 
חדשות מתוך זיקה ברורה לתיאוריות החדישות. מיותר לציין כי מתכנני המנדט, שראו את עצמם 

כמחוללי הקדמה במזרח התיכון, היו שותפים לתפיסה זו )מסלובסקי, טרם פורסם(. 
לכאן  היגר   1935 בשנת  לארץ.  אירופה  המגורים ממערב  דירת  הגירתה של  סיפור  גם  היה  זה 
אלכסנדר קליין. הוא עמד בראש לימודי בינוי ערים בטכניון. גם דפוס הדירה שפיתח היגר לארץ 
איתו ועם אדריכלים אחרים יוצאי אירופה. לא עוד דלתות המחברות בין חדרים, לא עוד חללים 
הפולשים לחללים אחרים, לא עוד ניתוק בין חדר האירוח למטבח. היעילות המודרניסטית כבשה 
את מקומה בשנות השלושים של המאה ה-20, כמוה כאסתטיקה של הסגנון האדריכלי המודרניסטי. 
עיון בגיליונותיו הראשונים של כתב העת הבניין, ביטאון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ 
ישראל, מגלה כי בשנות השלושים נערכו דיונים ערים בדפוסי האדריכלות והבינוי היישובי הראוי. 
בין דיונים ביחס הנכון למצאי המבני הערבי בארץ ובין השאיפה לאדריכלות החדישה טען האדריכל 

יליד גרמניה יוליוס פוזנר בגיליון הראשון של הבניין כי

בעלות יהודי ארצה אין הוא מביא אתו מארץ מגוריו את צורת הדירה המיוחדת לו והמתאימה 
לאפיו. כשם שלא העריך ביותר צורות אחרות של החיים החיצוניים, כן לא העריך גם את צורת 
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בהערצה את  ביתו. באירופה המרכזית, מקום בו שמו לב לדירות ולבתים, קבל עליו היהודי 
מנהגי הגרמנים והאנגלים. )פוזנר, 1938, עמ' 1–3, ההדגשה שלנו(

לקחו  "]בשנים האחרונות[  כי  וגרס  ההיגיון המודרניסטי  פוזנר את  ביסס  דבריו  בהמשך 
הם  בכך ש[  ביטוי  לידי  בא  ]הדבר   ]...[ האירופי  בהתפתחותו של הטעם  חלק  היהודים 
הולכים ומתרחקים מהצורות המסורתיות הנושנות, הם לומדים לאהוב את הניקיון והפשטות, 
ומשחררים את דירותיהם מזיכרונות העבר" )שם, עמ' 1(. פוזנר התייחס לצורניות הנקייה 
והחדישה של האדריכלות המודרניסטית. השחרור מזיכרונות העבר מתייחס כנראה לאדריכלות 
האירופית הישנה. אחר כך תהא זו אדריכלות הגלות הערבית-אסלאמית שיש להשתחרר 

ממנה לטובת אימוץ המודרניות.
חיבוטי האדריכלים בשנות השלושים לא האריכו ימים. מלבד היבוא הטבעי של האדריכלות, 
שנתפסה כביטוי של קדמה, ומלבד זיהויה עם התחדשות ההתיישבות היהודית ועם היהודי 
החדש והפיסי, העניקו מאורעות חיצוניים רוח גבית למהלך. המרד הערבי הגדול והשביתה של 
סתתי האבן הערבים עודדו את פריחתה של תעשיית הבטון היהודית, המקושרת לאדריכלות 
המודרניסטית, והתהייה אם יש לאמץ משהו מהאדריכלות הערבית הוכרעה לשלילה. המהפך 
שלמדו  היהודים,  והאדריכלים  פרחה  הבטון  תעשיית  ופשוט:  קל  והכיבוש  מושלם  היה 
באירופה, הביאו את הסגנון האדריכלי ואת צורת החשיבה המודרניסטית לארץ עם עלייתם. 
התושבים – רובם ממוצא אירופי – הסכינו להבין ולקבל את החומר, את האסתטיקה ואת 
צורת החיים הנגזרת מתוך תכנון הדירה המודרנית. ככלות הכול, הן הדירה, הן המתכננים 

והן התושבים הגיעו מאירופה. 

מכונת המגורים התרבותית 
עם קום מדינת ישראל הוכפלה האוכלוסייה היהודית בתוך שלוש שנים, ובתוך עשור שולשה. 
בשל העלייה ההמונית נבנו דירות שיכון לרבבות. את הדירות בנתה הממשלה ותכננו אדריכלים 
והאיכות  האסתטיקה  היו  משאבים  בהיעדר  כי  אם  כבעבר,  היה  התכנוני  ההיגיון  מטעמה. 
ירודות יותר. כמו מפעלי מודרניות אחרים, המבוססים על הנדסה חברתית שמבצעת המדינה 
)Appadurai, 1996(, גם בישראל קודדה המודרניות את משמעותו הלאומית של עיצוב המרחב. 
הדבר ניכר בתוכנית הארצית המקיפה לפיתוח מרחבי בישראל שערך בראשית שנות החמישים 
אריה שרון, הממונה על אגף התכנון במשרד ראש הממשלה )שרון, 2004(. התוכנית, שנקראה 
"תכנון פיסי בישראל", הגדירה שלושה ממדים לעיצוב המרחב: הארץ, העם והזמן. לתבנית 
"קיבוץ  שבו  הממלכתי,  החזון  במימוש  שסייעו  מודרניסטיים  תכנים  נוצקו  זו  אידיאולוגית 
גלויות מגוון זה" אמור היה "ללבוש צורה אחידה רק על רקע של תנאים פיסיים, חברתיים 
לייצר  אמורים  המודרניות,  פרויקט  ברוח  אלה,   .)1951 )שרון,  ומעודדים"  נוחים  וכלכליים 
"הרכב חברתי ויצירת מסגרת תכנונית, שתקל את הטמיעה ותזרז את התהליך של איחוד חלקי 
ויוצרת" )שם, ההדגשה שלנו(. מימוש תוכנית שרון  היישוב המגוונים ]...[ לחטיבה אחידה 
תבע מעורבות עמוקה של המדינה וגישה ריכוזית המאפשרת את יישומו של חזון שיממש, 
 Holston,( "כך במילותיו של הולסטון, "הזדמנות לכתיבה מחודשת של ההיסטוריה הלאומית

.)1989, p. 5
וזהות  שייכות  ליצירת  כמקור  הבית  של  חשיבותו  העצמת  את  להבין  אפשר  זה  רקע  על 
קולקטיביות וכאמצעי להפיכת המהגרים ל"ילידי המקום". דבריה של גולדה מאיר מחזקים 
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טענה זו:

מחסור בשיכון קיים בכל העולם ובכל מקום ומקום. אולם בשבדיה אין סכנה ששבדי שנולד 
ויושב בשבדיה מדורי דורות, יחדל להיות שבדי בגלל זה שאין לו בית. אצלנו הועמדה השאלה 
אותה  אם  תקבע  שהיא  כיוון  החשובות,  השאלות  אחת  היא  השיכון  בעיית  חריפותה.  בכל 
גם  קרובות  ולעיתים  לתנאים  לשפתה,  לארץ,  זרה  שהיא  ילדיה,  עם  לארץ  שבאה  משפחה 
לשאיפותיה; היא תקבע אם בני אותה משפחה יהיו ישראלים, או יישארו זרים בארץ הזאת, 

גם אם יהיו אזרחיה. )זסלבסקי, 1954, עמ' 3, ההדגשה שלנו( 

זרים  יישארו  הגישה התכנונית המודרניסטית הלמה את הצורך "לביית" את המהגרים כדי שלא 
במדינה החדשה. תפיסה זו התייחסה למערכת מרחבית שלמה, שברוח התכנון המודרניסטי כללה 
 Sandercock,( שבהם  המגורים  יחידות  על  מגורים  ומבני  פתוחים  שטחים  קהילתיים,  מבנים 
1998(. לארגון המרחב הביתי נועד תפקיד חברתי שהגדיר כיצד יחיו המשתמשים במרחב הפרטי. 
תפיסת המגורים החדשה שמה לה למטרה לא רק לספק מגורים, אלא גם לשחרר את המשפחה 
מתפיסות דומסטיות מסורתיות. משטר אדריכלי-תכנוני זה נשען על תפיסות תכנוניות שרווחו 
בעולם המערבי באותה תקופה, ואף זכה לתמיכה נלהבת בכתבי העת האדריכליים בעולם. דוגמה 
לכך היא כתב העת L’Architecture d’aujourd’hui שהפיק בשנת 1963 גיליון מחווה מיוחד 
ללה קורבוזיה, מאבות הפרדיגמה המודרניסטית בתכנון ובאדריכלות שהשפיע רבות על אדריכלים 
שפעלו בישראל בעשורים הראשונים לאחר הקמתה. באותו גיליון פורסמו גם פרויקטים ישראליים 

שביטאו את תפיסת העולם האדריכלית המודרניסטית שלה קורבוזיה דגל בה. 
לאחד  לשאיפה  בנוגע  דעים  תמימות  הייתה  ההגמוני  בשיח  לבדה.  עמדה  לא  התכנון  פעולת 
ביטאונם של  על המשמר,  בעיתון  בפרט.  והמגורים  בכלל  הסביבה  באמצעות  החברה  את  ולחנך 

תנועת "השומר הצעיר" ואוהדי מפ"ם, נכתב כך על האוכלוסייה היהודית בעיר לוד: 

ובולגריה  יוצאי פולין, רומניה  50% הם  גונית המאפיינת את קיבוץ הגלויות:  ]...[ קשת רב 
עצמאית  עברית  כעיר  לקיומה  ה-7  בשנה  ועיראק.  תורכיה  תוניסיה,  מרוקו,  יוצאי  ו-50% 
מוסיפות  העדות  הגלותי.  לבושו  את  שחלץ  ואחיד  מלוכד  עירוני  לגוף  הדרך  רחוקה  עדיין 

לקיים מנהגיהן והרגליהן, עובדה הכובלת את התפתחותה הבריאה והרצויה. )גלילי, 1954(

בהמשך קושרו השאיפות האינטגרטיביות למצאי הפיסי המבני:

כאשר הינך מהלך בסביבות גיטו "סקנא"2 ורואה את החיים המנוונים של שוכני בתיה ומרתפיה 
4–5 נפשות – יש  ונמוך מתגוררים  החשוכים ללא תנאים סניטריים מינימליים – בחדר קטן 
לך הרגשה ששום דבר לא השתנה בחיי האנשים הללו שהועברו מהגיטאות החשוכות במרוקו 

המפורסמות לשמצה. )שם( 

ואפשר  ברור מאליו,  היה  וכגלותי,  כמזרחי  הנוף שסומן  להחליף את  היה  העירוני, שאמור  הנוף 
למקמו בהקשר של פרויקט המודרניות:

 .1948 רוכזה האוכלוסייה הפלסטינית לאחר מלחמת  לוד שבו  הכוונה למתחם במרכז  כך במקור.   2
.Yacobi, 2009 ;2005 ,להרחבה ראו נוריאלי
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הם  שניבנו  היפים  השיכונים  פורחת.  גנים  לעיר  ולהופכה  העיר  פני  את  לשנות  ניתן   ]...[
התעשייה  מפעלי  ויבוססו  יפותחו  העוני,  פרברי  לשוכני  פועלים  שיכוני  ייבנו  נאה.  התחלה 
הקיימים ויתווספו חדשים ]...[ או-אז מובטח לנו שלוד העיר תימנה עם הערים הישראליות 

המשגשגות. )שם( 

השיכונים הלכו ונבנו בעשור הראשון להקמתן של לוד ושל הערים החדשות האחרות – בין שנבנו 
סמך  על  תוכננו  הערים  חורבותיהן.  על  או  פלסטיניות  ערים  על  שנוסדו  ובין  בתולה  קרקע  על 
ומסחריים  ציבוריים  שטחים  ומסחריים,  ציבוריים  מרכזי-משנה  ]ש[תכלולנה  שכנות  "יחידות 
רשת  על-ידי  הכלליים,  המרכזיים  השטחים  עם  יתקשרו  אשר  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  וכן 
וכך בערים אחרות. לאור הדוקטרינה  כך בלוד   ;)17 1954, עמ'  )בר,  ופארקים"  תחבורה פנימית 
לעירוב  בניגוד  הייעודיים,  השימושים  לפי  לאזורים  חולקו  הן  הערים  תכנון  של  המודרניסטית 
השימושים של הערים הקדם-מודרניסטיות ושל הערים הפלסטיניות. מסכת המודרניות הצדיקה 
לעבד  צורך  "יש  בר:  מיכאל  לוד עצמו, האדריכל  כמו שהעיד מתכנן  את הרס הסביבה הקיימת, 
גולדה   .)1952 לוד,  )עיריית  הקיימים"  במבנים  כלל  להתחשב  מבלי  מפורטת  ערים  בנין  תוכנית 
מאיר, שרת העבודה והבינוי דאז, סיכמה את התכנים ואמרה: "העוברים היום בדרכי הארץ ורואים 
את מאות הבתים החדשים המלבינים מכל צד, את ירק הגינות והעצים העוטרים אותם, ואת החיים 
הרוחשים בהם, מדמים בנפשם כאילו קיים הכל מימים ימימה" )זסלבסקי, 1954, עמ' 3(. כלומר 
השיכון, כצורת מגורים פיסית וחברתית, קיפל בתוכו את הייצוג התרבותי של מדינת ישראל כחלק 

מתנועה מודרנית אוניברסלית.

"קלקולה" של מכונת המגורים
המודרניסטית,  ולאדריכלות  המודרניסטי  המגורים  לדפוס  למודרנה,  ישראל  מדינת  בין  הזיהוי 
ליניארי למתאם  היה המשך  הוא  ולמקבלי ההחלטות.  הנוגע למתכננים  בכל  לחלוטין  היה טבעי 
כי  מקדים  רמז  במעין  הארץ,  בכל  ושועתקו  אחידים  היו  הדגמים  המדינה.  קום  טרם  עוד  שהחל 
תכנים אידיאולוגיים יגברו על הצורך להתאימם למקום הספציפי ולאוכלוסייה שיועדו לה. בשנות 
ארבע-משפחתיים  או  דו-משפחתיים  חד-משפחתיים,  קטנים,  בתים  נבנו  המוקדמות  החמישים 
מתפתלים  ותוואים  נרחבים  ירוקים  שטחים  קיבוץ.  המזכיר  באופן  החדשות,  ובשכונות  בערים 
אפיינו את התכנון והביעו שתי אידיאות: הערצת הירוק, שסימל את הגישה הפרו-חקלאית של 
ההתיישבות העובדת; והרצון ליצור קהילתיות, שלא לומר מיזוג גלויות, מהערב-רב של העולים 
של  בגובה  טוריים  בתים  נבנו  השישים  ובשנות  החמישים  שנות  מאמצע  תבל.  כנפות  מארבע 
שלוש או ארבע קומות, בעלי שלושה וארבעה חדרי מדרגות. בדרך כלל הועמדו הבתים בשורות 
נוסף וקהילתי.3 בשנות השבעים  ופנו לעבר השטחים הריקים ביניהם שהיו מעין "חדר מגורים" 
H, סביב חצרות משותפות, גם כאן  הועמדו בתי מגורים מגוונים יותר, ובכללם גם בתים בצורת 
מתוך ראייתה של החצר כזרז ליצירת קהילתיות. בכל הדגמים, נוסף על האידיאולוגיה הקהילתית 
הסמויה, הביעה העמדת הבתים את האוריינטציה האירופית. העמדת שנות החמישים המוקדמות 
נלמדה מהערים החדשות בבריטניה שאחרי מלחמת העולם השנייה; את ההעמדה הטורית פיתח 
וולטר גרופיוס בגרמניה בין שתי מלחמות העולם; העמדת הבתים סביב חצרות משותפות נלמדה 

 .)Shadar & Oxman, 2003 ;2011 ,גם היא ממערב אירופה של שנות השבעים )שדר

להרחבה בנושא התפתחותן של טיפולוגיות המגורים ומאפייניהם ראו אפרת, 2004.  3
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לכאורה, מאומה לא השתנה עם קום המדינה: אידיאולוגיה סמויה ואוריינטציה אירופית היו גם 
קודם. אולם לא היא. שלא כמו בשנים שקדמו לקום המדינה, האוכלוסייה שאוכלסה עתה בדירות 
לא חלקה בהכרח את תרבות המגורים של המתכננים. העולים, בעיקר המזרחים מהארצות החמות, 
לא קיבלו מענה. העולים שתרבותם התבססה על המשפחה כולה, ורצוי המורחבת, כיחידת הזהות 
נתפסה  זו  חלוקה  לחדרים-חדרים;  הדירה  חלוקת  עם  להסכין  מיוחד  בקושי  נתקלו  הבסיסית, 
כמיותרת. חללים רחבים ורב-תכליתיים היו זרים לעולים שתרבותם לא כללה את הפונקציונליות 
)חזני  הראש"  על  "נופלת  ושהתקרה  מדי  קטן  שהבית  חשו  הם  הפנימי.  ארגונה  ואת  הדירה  של 

ואילן, 1970; להרחבה בעניין המגדרי ראו מוצפי-האלר, 2012(.
הקונפליקט בין תרבות המגורים המסורתית ובין תרבות המגורים המודרניסטית לא היה ייחודי 
בשיכון  העיסוק  את  מייחדים  פנימית,  מהתנהלות  חלק  והיותו  כאן,  עוצמתו  כי  אם  לישראל, 
הישראלי. למעשה, ביקורת המודרניזם מתוך אותו מפגש בין התיאוריה, הבטון והאנשים החלה 
פי התיאוריות המודרניסטיות.  נבנתה אירופה על  כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, שלאחריה 
 CIAM (Congrès המודרניסטיים,  האדריכלים  של  התשיעי  בקונגרס   ,1953 בשנת  כבר 
הזוג אליסון  בני   – Internationaux D'Architecture Moderne(, קראו האדריכלים הצעירים 
ופיטר סמית'סון )Smithson(, אלדו ואן אייק )van Eyck(, ג'ורג'ס קנדיליס )Candilis(, שרדך 
ועל  המודרניסטיות  האוטופיות  האמיתות  על  תיגר   –  )Voelcker( וולקר  וג'ון   )Woods( וודס 
היעדרם של זהות, שכנות ומרקם שלא היו בבינוי המודרניסטי ה"נכון לכול". ב-1956, בקונגרס 
העשירי, ניהלו בני הדור הצעיר את המפגש והקימו את תנועת Team X. המפגש עסק במגורים, 
כאל  המתוכנן  לשטח  ההתייחסות  במקום   .)Frampton, 1992( ובדמוקרטיה  בזהות  במקומיות, 

 .)Webster, 1997( שטח ריק, דובר בהשתלבות ברקמה אורבנית ישנה
זאת ועוד, מכיוון שהאדריכלים הצעירים ביקשו לפתח סטרוקטורות לתכנון עירוני ולמגורים 
לעבר  המבט  הופנה  המודרניזם,  שהציע  הפיסית  הנוחות  על  נוספים  תכנים  להכיל  שתוכלנה 
 Scott,( תרבויות ילידיות שטרם עברו תהליך של תיעוש וקדמה, ונלמדה האדריכלות הוורנקולרית
יורק  בניו  מודרנית  לאמנות  במוזיאון  הוצגה  עת   ,1964 בשנת  אירע  התהליך  של  שיאו   .)2000
)MOMA( התערוכה "אדריכלות ללא אדריכלים" )Architecture without Architects( שאצר 
ברנרד רודופסקי )Rudofsky, 1965(. את אחד מפרויקטי הדגל, שלמד את איכויות המקום וניסה 
להתאים בנייה מודרניסטית לתרבותם של הילידים ולאקלים המקום, בנו במרוקו האדריכלים וודס 

 .)Candilis, Josic & Woods, 1968; Eleb, 2000; von Osten, 2009( וקנדיליס
)נצן-שיפטן,  אליה  שנלווה  השיח  ואת  החדישה  הבנייה  את  הכירו  הישראלים  האדריכלים 
מתוך  שנבעו  איכויות  ניכרו  אכן  הציבורי  בשיכון  פרויקטים  של  מייצג  ולא  זעום  בחלק   4.)2006
תצורות פיסיות שמזכירות את הכפר הערבי ולא את הבנייה האירופית המודרניסטית )שדר, 2009; 
Oxman, Shadar & Belferman, 2002; Shadar, 2004, 2010, 2013(. אולם פרויקטים אלו 

 .)2001 ביוני,   7( יער  ויעקב   )2001 ביולי,   13( דרוקמן  זאב  עם האדריכלים  בראיונות  גם  עלה  כך   4
1971, מנהל המחלקה הטכנית של  דרוקמן היה חבר בצוות תכנון מיוחד של משרד השיכון משנת 
משרד השיכון במחוז הצפון בשנים 1976–1982 ואדריכל באגף תכנון והנדסה בשנים 1982–1986. 
יער תכנן שכונות מגורים שונות: שכונה בפרויקט בגבעת המורה בעפולה משנות החמישים, שכונת 
בן-גוריון בנצרת עילית בשנות השבעים, שכונת כפיר בתל אביב בשנות השבעים ושכונת פסגת זאב 

בירושלים בשנות השמונים. 
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– בבאר שבע, בערד, בנצרת עילית ובגבעת המורה בעפולה – היו היוצאים מן הכלל המעידים על 
תוכנית  את  שינו  לא  אלו  פרויקטים  ועוד,  זאת  ומודרניסטי.  אירופי  מונוטוני,  היה  הכלל  הכלל. 

הדירה, אלא את המרקם האורבני סביבה. תוכנית הדירה המודרניסטית נותרה כשהייתה.
התושבים, כך נבקש לטעון, ערערו על תפיסת המגורים שהכמין התכנון הדירתי במעין התנגדות 
 Shadar, 2005, ;2010 ,שקטה. זו כמעט לא זכתה להתייחסות תכנונית, זולת בית הפטיו הגדל )שדר
2006(, או להתייחסות מחקרית קונקרטית, זולת מחקר אקדמי יחיד בשנים הרלוונטיות )חזני ואילן, 
1970(. התנהלות הדיירים בשיכון הציבורי בישראל באה לידי ביטוי באופן מבני והתנהגותי בדמות 
תוספות של אלמנטים אדריכליים המוגדרים כלא-חוקיים וחסרי התחשבות בחלל הציבורי )איור 
1(; ניכוס שטחים שהוזנחו והפיכתם לגינות פרטיות; שינוי בפרטי הבניין הסטנדרטיים כחלונות 
וכניסות וטשטוש האנונימיות שהם מייצרים. כל אלו הפכו את השיכון ליצור כלאיים אדריכלי שאינו 

מוכתב על ידי תוכניות, חתכים והיגיון אסתטי מקצועי )יעקובי, 2007(. 

איור 1: תוספות בנייה שהוסיפו הדיירים בשיכון בעיר רמלה. צילום: הדס שדר

בשנות המדינה הראשונות תועדו טאבונים לצד הבתים – בין שמדובר בשיכונים הראשונים בבית 
שמש ובין שמדובר בצדי בתי הסוכנות הקטנים במושבי העולים – ולצדם ילדים, רובם לבושי סחבות 
)חזן, 2012(. דוגמה נוספת, מרהיבה, תועדה בספר אלבומי ובו נראים קירותיה המצוירים של דירת 
שיכון סטנדרטית בשלומי. בעלת הבית, ממוצא תימני, ציירה על הקירות לאחר שהתאלמנה, כך 
 .)2 2001( )איור  שהבית איבד לחלוטין את חומריותו ונראה כמעשה רקמה תימנית )רוזנהיימר, 
עם זאת, מרבית הפעולות היו מינוריות יותר ולא מודעות, גם בקרב הדיירים עצמם, ונעשו בבית 
פנימה, באותה דירה מודרניסטית שאפילו הפרויקטים הייחודיים ביותר בשיכון הציבורי בישראל 

לא אתגרו את תפיסתה הבסיסית.
על רקע הדיון לעיל נציג שלוש דוגמאות המייצגות את התנהלותם של הדיירים ומעניקות חיים 
למפגש בין שתי תרבויות המגורים. בשלושתן הדירות מודרניסטיות והעמדתן טיפוסית, למרות 
שנידונה  המודרניסטית-אירופית  התכנון  מחשבת  את  מייצגות  הדירות  בארץ.  במיקומן  השוני 
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קולוניאלית  השפעה  בעל  מרוקאי  מסורתי,  מרוקאי  מגוון:  זאת,  לעומת  הדיירים,  מוצא  לעיל. 
צרפתית, מזרח אירופי וישראלי "שורשי". 

איור 2: "רקמה תימנית" מעשה ידיה של עפיה זכריה, דיירת בדירת שיכון בשלומי. צילום: הדס שדר

ביתה של אסתר בקדימה 
אסתר )כל השמות בדויים( נולדה לפני כחמישים שנה בכפר טהלה, כשישים קילומטר ממזרח לעיר 
מרקש שבמרוקו. ביתה, שנבנה על ידי המשפחה ותושבי הכפר בצוותא, היה בית בוץ. כמו בתים 
אחרים בכפר, גם הבית שלה פנה לסמטה והכיל חצר פנימית שאליה פנו כל שלושת החדרים – חדר 
השינה להורים, חדר השינה לבנים וחדר השינה לבנות – ושני המטבחים, אחד גדול והשני קטן, 
ששימש גם לאחסון. החצר מוקמה בלב הבית, כך שמעבר מחדר לחדר חייב לעבור דרכה. החצר 

הייתה גם לב הבית במובן הרגשי: היא שימשה לאירוח, לאכילה ולשינה בימים חמים )איור 3(. 

איור 3: סכמה של בית חצר במרוקו. איור: ניר שמואלי
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ילדיה עלה מחמישה לתשעה,  אסתר היגרה לישראל כשהייתה בת חמש. המשפחה, שמספר 
ממרוקו.  מודעים  זיכרונות  עמה  נושאת  אינה  כמעט  אסתר  לשנייה.  אחת  שיכון  מדירת  עברה 
זיכרונות מהשיכונים – דווקא יש. מדירת החדר הקטנה בתחילת הדרך אסתר זוכרת רצפה מכוסה 
במזרנים וילדים שישנים גם אצל הדודה, שגרה בשכנות. מהדירה השנייה, הגדולה יותר, אסתר 

זוכרת חדר בנים, חדר בנות וחדר שינה להורים, כמו במרוקו.
דו-קומתיים  טוריים  בתים  על  שהושתת   )4 )איור  בקדימה  לשיכון  אסתר  עברה  נישואיה  עם 
לאגף  מודרניסטית המחולקת  בדירה  ילדיהם התגוררו  וחמשת  אישּה  חופשית. אסתר,  בהעמדה 
"פרטי" ולאגף "ציבורי", כנהוג, שהשתרעה על פני 60 מ"ר. אולם מכיוון שצר היה המקום הם סגרו 
5(. כשבגרו הילדים  )איור  ולתינוק  זעיר להם  את חלל האכילה המקורי והפכו אותו לחדר שינה 
וכמעט עזבו את הבית הוא הורחב ונוספו לו שני חדרים וחדר אמבטיה על חשבון שטחה של החצר 
האחורית. חדר השינה המאולתר פורק, והחלל חזר לתפקד כחלל אכילה. נוסף עוד מטבח, בצמוד 
לזה הקיים אך נפרד ממנו, בדומה לשני המטבחים שהיו בבית במרוקו )איור 6(. על כל פנים, עיקר 

העניין טמון ברחבה המרוצפת והמקורה שנוספה לבית, בצמוד למטבח החדש.

איור 4: השיכון בקדימה. צילום: ניר שמואלי

ועוטרו  פנים  כקירות  סוידו  קירותיה  כחדר.  רוצפה  היא  מתעתעת.  והמקורה  המרוצפת  הרחבה 
בתמונות. גם הריהוט שבה – טלוויזיה, מאוורר, שולחן אכילה וכיסאות – לקוח מפנים הבית. אולם 
היא חסרה את אחד הקירות והיא מקורה בסככה. הרחבה הזאת אינה חוץ ואינה פנים: היא פוסחת 
הראשית  הכניסה  והיא  בה  הנעשות  הפעילויות  מבחינת  הבית  של  לבו  היא  הסעיפים.  שתי  על 
לבית. הרחבה – כך משתמע מדברי אסתר – היא התרגום העכשווי לחצר הפנימית במרוקו. זאת 
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יוצאי  ועוד, המיקום שלה, בשטח שרובו של השכנים, הופך אותה למשותפת, כך שגם השכנים 
חזרה  כולם",  עם  היו  "כולם  במרוקו, שבה  התחושה שהייתה  אורחיהם.  את  בה  מרוקו מארחים 

בזעיר אנפין )איור 7(.

איור 7: חדר-חצר. צילום: ניר שמואלי

איור 5: תוכנית הדירה בקדימה בשנות המגורים 
הראשונות: סגירת פינת האכילה לטובת 

חדר נוסף. שרטוט: ניר שמואלי

איור 6: תוכנית הדירה בקדימה אחרי 
ההרחבה. שרטוט: ניר שמואלי
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המגורים  בחדר  הבית.  חלקי  בשאר  גם  חוזרים  המשפחתיים-המסורתיים  המגורים  דפוסי 
)ה"סלון"( ריצוף חדש וכהה, ספות עם כריות משי, ארון ספרי קודש ותמונה של אגרטל פרחים. 
מתחתיה, בתיאום מושלם, אגרטל זהה, המונח על שולחן עטוי מפה ורודה. מבט נוסף מגלה שזה 
אינו שולחן אלא מכונת הכביסה, ושהמתקן לתלייתה עומד לצדו. כלומר כיבוס הכביסה וייבושה 
מתבצעים בחדר המגורים, אף שהבית רחב דיו לאפשר מקום אחר לפעילויות אלו )איור 8(. זאת 
 .)9 ועוד, אף שבבית יש שני מטבחים, ממוקמים שני המקררים בתוך אחד מחדרי השינה )איור 
ארגון הבית מערער אפוא על החלוקה הפונקציונלית של הדירה, שלפיה יש תכלית אחת לכל חלל. 

בבית של אסתר החוץ והפנים מתמזגים זה בזה וגם הפעילויות. 

איור 8: מכונת כביסה בסלון. צילום: ניר שמואלי

ביתה של רחל בקריית אליעזר 
סיפור משפחתה של רחל שונה מזה של אסתר. אבי המשפחה היה ניצול שואה שהיגר מפולין 
ללא משפחה. האם הייתה דור חמישי בירושלים. בתחילת נישואיהם גרו בבית פלסטיני 
נטוש בוואדי ניסנאס בחיפה. "אני זוכרת את הבית עם חצר ענקית, המון חדרים ותקרה נורא 
גבוהה", מספרת רחל. לאחר שמונה שנים רכשה המשפחה דירה חדשה בשיכון קריית אליעזר 
בחיפה, שכונה חדשה שתכננו אל מנספלד ומוניו ויינרוב, שבתיה טוריים והעמדתם טורית 
או חופשית. שכונות דומות מילאו את הארץ בשלהי שנות החמישים ובשנות השישים, עד 
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כי הבתים הטוריים המאפיינים אותן מכונים "שיכונים" ומזוהים עם המעשה התכנוני של 
השיכון הציבורי עד ימינו. הדירה הקטנה, של 45 מ"ר, הכילה מבואת כניסה, חדר מגורים 
פתוח למבואה ולמרפסת מצדו השני, מטבח, שירותים וחדר שינה. גם הגיון חלוקתה הפנימית 
היה מודרניסטי, כנהוג. הדיירים העבירו אליה את הרהיטים הכבדים מהבית בוואדי ניסנאס: 

סלון מרופד, שולחן עץ גדול וכבד ובר.

איורים 10 א+ב: תוכנית המגורים בשיכון קריית אליעזר בחיפה בשנים הראשונות: 
שבע נפשות בשני חדרים. א – מצב יום, ב – מצב לילה. שרטוט: נועה טל

בארבע השנים הראשונות בדירה גרו בה זוג ההורים ושלושת ילדיהם עם הסבתא ובנה שהיה תלוי 
בה בשל מום. חדר השינה, החדר היחיד הסגור בבית, שימש את הסבתא ואת בנה. בחדר המגורים 
ישנו ההורים עם בתם התינוקת. במבואת הכניסה ישנו שני הילדים הגדולים יותר. אולם אלו היו 
פני הדברים רק בלילה. במשך היום תפקד חדר המגורים כחדר מגורים והמבואה שימשה להכנת 

איור 9: מקררים באחד מחדרי השינה. צילום: ניר שמואלי
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שיעורים ולמשחק. הדירה הפכה את פניה מדירה מודרניסטית ביום לדירה רב-תכליתית בלילה. 
זז.  היא לא הייתה היחידה: "בלילה הכול הפך למיטות. ]...[ רעשי לילה – ממש כל הבניין היה 
]...[ היינו שומעים את כל השכנים מזיזים רהיטים ומתכוננים ללכת לישון", סיפרה רחל בריאיון 

)איור 10(.
ב-13 השנים הבאות, עם מות הסבתא, שונה ארגון הדירה. המרפסת הפונה לחדר המגורים נסגרה 
לטובת הבן הגדול. ארון עם מיטות מתקפלות חבויות ושולחנות נבנה בתוך המבואה לטובת האחיות 
)איור 11(. בנה של הסבתא שנזקק לטיפול זכה בחדרה של הסבתא המנוחה. ההורים המשיכו לישון 
בסלון. רק לאחר 17 שנה, עם עזיבתו של הבן את הבית, זכו ההורים לחדר שינה משלהם. בנה של 
הסבתא שנזקק לטיפול עבר למרפסת, האחיות המשיכו לישון במבואה, וההורים הזמינו מנגר ריהוט 
מיוחד, כבד וחגיגי לחדר השינה הראשון שלהם. תזוזות הלילה פחתו. רק האחיות תפעלו עדיין את 

הארון שבמבואת הכניסה, והפכו אותו לשולחנות לימוד ביום ולמיטות בלילה.

איורים 11 א+ב, ההול: מיטות מתקפלות ושולחנות נשלפים. צילום: נועה טל

שנים ספורות חיו ההורים בחדר השינה שלהם וישנו במיטתם המשותפת, ואז חלה אב המשפחה 
אחרי  "בלילה  השינה.  בחדר  עם אמה  לישון  האחיות  עברה אחת  פטירתו  עם  הופרדו.  והמיטות 
לה:  "אמרתי  אחותה.  על  רחל  מספרת  בחדר",  איתה  לישון  לבוא  ממנה  ביקשה  אימא  ההלוויה 
תדעי שאם את הולכת עכשיו אז זה יהיה כך לתמיד". וכך היה. עד מות האם ישנה האחות השנייה 

במיטתה. 
רחל ואחותה מבוגרות כיום. הן לא נישאו ולא הקימו משפחות. שתיהן ישנות יחד בחדר היחיד 
הסגור בבית, שהיה בתחילה של הסבתא ושל בנה הנזקק לטיפול, בהמשך של הבן לבדו, אחר כך 
של ההורים, ולבסוף של האם ושל אחת מהן. כיום מתפקד חדר המגורים כחדר מגורים, המרפסת 
– כחדר עבודה, ומבואת הכניסה – כפינת ישיבה נוספת. רק כשבאים אורחים – והאחיות אוהבות 
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לארח – נפתחות שוב המיטות החבויות בארון. מלבד השינה המשותפת, נראה כי הבית חזר לדמותו 
הפונקציונלית שאליה כיוונו המתכננים )איור 12(.

איורים 12 א+ב, הבית כיום: מטבח וחדר שינה ובו מיטות נפרדות לשתי האחיות. צילום: נועה טל

גם כאן ערערו הדיירים על המודל הדירתי המערבי-מודרניסטי. הדיירים – בין מבחירה ובין מכורח 
לחבריה  המשפחה  את  חילקו  לא  הם  המשפחה.  של  חללה  את  הבית  בכל  ראו   – להרגל  שהיה 
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כפי ששטחו של הבית נחלק לחדריו. המשפחה נותרה אחת וחלל הבית נותר אחד. לכן האחיות 
ממשיכות לישון יחד. "אני תמיד אהבתי את הבית: בית של חמימות. עכשיו, כאשר ההורים לא 
נותן לי אנרגיות טובות ומזכיר לי את  נמצאים, טוב לי שהבית מזכיר לי אותם בכל פינה. הבית 

העבר", מספרת רחל. הדירה לא מסמלת אפוא טריטוריה אישית, אלא את המשפחה כולה.

ביתה של חנה בגבעת אולגה
שלטון  עם  שברחו  ספרד  ביהודי  שתחילתה  יהודית  לקהילה  הספרדית  במרוקו  נולדה  חנה 
האינקוויזיציה. היא גרה בחלק העתיק של העיר תטואן, בשכונה היהודית. בהיותה בת בכורה לא 
גרה אצל הוריה, אלא אצל הסבא והסבתא, כמנהג המקום, "בשביל הירושה". עם נישואיה התגוררה 
בבית דירות ברובע המודרני של תטואן, שנבנה בסגנון קולוניאלי ספרדי במחצית הראשונה של 
שנות העשרים. בדירות הסמוכות באותו בניין התגוררו משפחותיהן של שתיים מאחיותיה. בביתה 
הגדול, ששתי משרתות היו בו, נמתח מסדרון רחב שמצדו האחד מטבח ומצדו השני חדר מגורים 

ופינת אכילה. בקצות הדירה מוקמו חמישה חדרי שינה )איור 13(.

איור 13: תוכנית המגורים בבית במרוקו הספרדית. שרטוט: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ 

בתחילת שנות השבעים היגרה לישראל והשתכנה בגבעת אולגה. היא הייתה בת 31, נשואה ומטופלת 
בתשעה ילדים. שניים מילדיה עלו קודם במסגרת עליית הנוער והתגוררו בפנימייה. למשפחה הוקצו 
שתי דירות צמודות בבית בצורת H שנבנה על שפת הרחוב. למרות הקצאת השטח הכפול סירב אבי 
המשפחה לשבור את הקיר ביניהן ולאחדן, כדי שיהיה "בית יפה ובית עם הבלגן". בדירת המגורים 
גרו חמשת הבנים, ארבעה נוכחים תמיד ואילו החמישי היה מגיע לעתים מהפנימייה וישן "ראש זנב" 
עם אחד מאחיו. באותה דירה נעשה השימוש היומיומי בחדר המגורים ובושלו התבשילים. בחדרי 
השינה בדירה הצמודה לנו ההורים והבנות הצעירות. אחת הבנות ישנה "ראש זנב" עם אחת האחיות 
גרה אצל הדודים העריריים "בשביל הירושה".  כשבאה מהפנימייה שהתחנכה בה. הבת הבכורה 
בדירת המגורים היה המטבח פעיל, ואילו בדירה הצמודה, ה"יפה", לא הותקנה צנרת גז במטבח 
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והוא שימש לאחסון בלבד. חדר המגורים המסודר שימש לאירוח. כאשר אירחה המשפחה עשרות 
אורחים הצטמצמו כולם בחדר המגורים היפה ואחיו הזהה שימש חמ"ל להתארגנות )איור 14(. 

עם השנים עזבו הילדים את הבית ואבי המשפחה נפטר. חנה צמצמה את מגוריה ל"דירה היפה" 
זרה. הילדים התארגנו לשפץ  15(. את דירת המגורים רכש אחד מבניה והשכיר למשפחה  )איור 
את בית אמם ולשמור על תחזוקתו. הרהיטים מתטואן התבלו והוחלפו באחרים, אולם החפצים 

איור 14: תוכנית המגורים בדירת השיכון הכפולה בגבעת אולגה. 
שרטוט: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ

איור 15, חדר המגורים הנוכחי: החפצים מחליפים את האנשים. צילום: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ
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המרובים עדיין מזכירים את העולם שהיה. בוויטרינה המוארת מוקדש מדף אחד לחפצים ממרוקו, 
ומדף אחר – לחפצים מספרד )איור 16(. כיום החפצים מחליפים את הילדים ומעידים על הזיכרונות.

כמו בסיפורים הקודמים, גם בסיפור דירותיה של חנה ישנו ממד של התנגדות. הבחירה שלא 
לאחד את הדירות, לחיות בחדר מגורים אחד קטן ולהתפרש אל מרחבי שתי הדירות רק בשעות 
השינה מעידה על הצורך בתחושת החברותא, השונה מהאינדיבידואליזם המודרני. בד בבד מועצמת 
הגרעינית  מהמשפחה  שנמנע  חלק  באותו  היפה",  ב"סלון  ביטויה  את  המוצאת  האירוח  תרבות 
בעיני  הייתה אחרת ממה שראו המתכננים  והוקדש לאורחים. מן הסתם, משמעותו של האירוח 

רוחם. לא אירוח של פרטים אלא של משפחה מורחבת מאוד, שהבית אמור לקבל את כולה.

איורים 16 א+ב, מדפים וויטרינה: א – מדף מרוקו, ב – מדף ספרד. 
צילום: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ
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סיכום ודיון 
פיזור  במדיניות  מרכזי  מרכיב  היותו  ועל  השיכון  של  האדריכלית  משמעותו  על  נכתב  רבות 
נדון  כלל  בדרך   .)2004 אפרת,   ;2003 ולו-יון,  )קלוש  בישראל  החברתי  ובריבוד  האוכלוסייה 
תפקידו הכפול – תפקיד אדריכלי, כמכל מגורים וכאמצעי ליצירת ערים ושכונות חדשות, ותפקיד 
זהותי-חברתי, המבקש לחולל שינוי בזהותם של הפליטים והמהגרים היהודים שהגיעו לישראל, 
ובסביבתה.  בדירה  שהוטמעו  המודרניסטיים  המגורים  ודפוסי  האחידה  האסתטיקה  באמצעות 
להבנת  הפוסטקולוניאלי  הדיון  של  הרלוונטיות  על  גם  נכתב  רבות  המאמר,  בגוף  שפירטנו  כפי 
המבנים החברתיים והפוליטיים בישראל )ראו לדוגמה חבר, שנהב ומוצפי-האלר, 2002(. במאמר 
שימש  שבו  האופן  עבר  אל  הדיון  את  ולהסיט  לחברתי-פוליטי  האדריכלי  את  לחבר  ביקשנו  זה 

השיכון לא רק לניכוס הטריטוריה, אלא ככלי לביטויו של פרויקט המודרניות ולתגובת הדיירים. 
מבט  נקודת  של  התפתחותה  מדעית,  תודעה  של  צמיחה  כללה  חברתי  כפרויקט  המודרניות 
חילונית ודוקטרינה של קדמה )progress( המלוות בייצורו של סובייקט חדש – סוכן המודרניות 
המשוחרר מכבלי המסורת כדי לממש את עצמו כפרט רציונלי )Taylor, 1999(. פרויקט המודרניות 
שם דגש על המהלך הליניארי של הפיתוח, הן החברתי והן המרחבי )Sandercock, 1998(. בבסיסו 
הוא מבקש, כמו פרויקטים לאומיים רבים, לייצר הומוגניזציה של הקולקטיב. בהקשר האדריכלי 
מדובר בתכנונו של מרחב נשלט – מן הבית הפרטי ועד לעיר – לפי פרדיגמה שעיצבה את ישראל 

בעשורים הראשונים ובמידה רבה עדיין שולטת בתפיסה החברתית והמרחבית המוסדית.5 
כפי שטענו בתחילת המאמר, פרויקט המודרניות תובע מרחב מודרני המאורגן מלמעלה בשם 
ממהלך  חלק  אינו  זה  מהלך  הגמוניים.  תרבותיים  אינטרסים  המקודדות  והיעילות  החדשנות 
ולרוב  מזדחל  הוא  וככזה  חברתיים-פוליטיים,  כוחות  ליחסי  ביטוי  אלא  נשלט  בלתי  אבולוציוני 
פורץ באמצעות סוכניו: מסחר, קולוניאליזם, לאומיות, הגירה, תקשורת, הון, ולעניינו של מאמר 
וחברתית  ואדריכלים. כך מובטחת טרנספורמציה קוגניטיבית  זה: מומחים מקצועיים כמתכננים 
שתוביל, בבוא היום, אל עתיד טוב יותר שהוא גם בלתי נמנע. ראיית המודרניות כתהליך ניטרלי 
מעצימה את הדומיננטיות של התרבות המערבית והופכת אותה לבררת המחדל שאליה יש לשאוף 

.)Taylor, 1999( "כדי לזכות בתואר "מודרניים
פרויקט  את  "צלחו"  שלא  מי  של  ומעמד  תרבות  הגירה,  מראה,  זה  שמאמר  כפי  זאת,  עם 
המודרניות קוראים עליו תיגר. אלה הן תגובות מלמטה של המשתמשים שזהותם ותרבותם אינן 
נשמעות לתשוקת המודרניות, לעתים ביודעין ולעתים קרובות מתוך טקטיקה של הישרדות, והן 
ביטוי חומרי, שהרי הסביבה  זה  יש ל"שיבוש"  משבשות את החזון האוטופי. בהקשר האדריכלי 
והיא,  במקומה,  קפואה  נותרת  אינה  אך  פיסי  ביטוי  לידי  הבאה  עולם  תפיסת  מייצגת  הבנויה 
בשירות  ממכשיר  השיכון  הפך  כך  ותרבותי.  מרחבי  ומתן  למשא  בסיס  בפירוט,  שהראינו  כפי 
המסמל  קונקרטי  לאתר  זהותית,  אחידות  לייצר  המבקשים  הלאומי,  והפרויקט  המודרניזציה 
תרבויות אחרות; מאתר של מודרניות אוניברסלית לאתר של מודרניות אלטרנטיבית, המבליטה 

בתצורותיה זמנים ומקומות אחרים המערערים על השאיפה לייצר לכידות תרבותית-מרחבית. 
לשלוט  היכולת  את  המומחים  מידי  הפקיעה  הדיירים,  ידי  על  מלמטה,  האדריכלית  העשייה 
במרחב הביתי והציבורי, וכך ערער השיכון על פרויקט המודרניות החברתית, הזהותית והמרחבית 
שמושתת על ההיגיון הלאומי. חלקים נרחבים מ"ההפרעה האדריכלית", הנראית באתרים שהצגנו 

להרחבה ראו פנסטר, 2012, עמ' 56–60.  5
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או הרחבתו  איכות החיים. תוספת של חדר  נובעים רק מהרצון לשפר את  אינם  וברבים אחרים, 
עולות  תרבותיות שאינן  תפיסות  ובהתנהלותם  בתצורותיהם  בחומריותם,  מבליטים  של המטבח 
בקנה אחד עם חזון המודרניות ההגמוני. אלו מערערות על הסדר החברתי-מרחבי כלפי הכתבתו 
ותצורות  לדוגמה(,  ופרטי,  ציבורי  ציבורי/חצי  מרחב  של  )בהיררכיה  מלמעלה  חיים  אורח  של 
אדריכליות והתנהגויות שאינן "תקניות" קמות ונוצרות על ידי המשתמשים. השימוש התרבותי 
במרחב הדומסטי של הדיירים, שבא לידי ביטוי בהתנהלות ובשינויים המבניים בתוך הדירות, כוון 

לכאורה נגד הקירות, אך לאמיתו של דבר קרא תיגר על הפרוגרמה של המודרניות.
 )Holston, 1989( מעבר לדיון האמפירי שהצגנו, מסקנתנו מכוונת לטענתו של הולסטון
הגורס כי במרחב, יהיה זה השכונתי או העירוני, אפשר לזהות התנגדות לשיחים דומיננטיים 
של המדינה או של ההון וחתירה תחתיהם. בד בבד יוצרות קהילות שיחים חלופיים שאינם 
מקבלים בהכרח את ההיגיון הלאומי, את ההיררכיות החברתיות ואת יחסי הכוח המייצרים 
הכוחות.  יחסי  על  ערעור  אפוא  לראות  נבקש  הדומסטי  במרחב  הדיירים  בהתנהלות  אותן. 
לעמדה זו מצטרף גם סקוט )Scott, 1985(, הגורס כי אחרי הכול, מרבית הקבוצות המוחלשות 
אינן מעוניינות בשינויים "גדולים", אלא מבקשות למזער את פגיעותן )שם(. על רקע טענה זו 
מציע סקוט חלופה תיאורטית הנשענת על מחקרו האמפירי, ולפיה ישנה חשיבות רבה להבנת 
הפרקטיקות היומיומיות של תגובה, גם אם היא פרוזאית, אל מול הכוחות ההגמוניים )שם(. 
ואכן, לאור דבריו של סקוט, ערעור זה על פרוגרמות אידיאולוגיות, אף שהן אמצעי מיידי 
שאינו מתוכנן בקפידה, מסמן את מגבלות עוצמתה ההגמונית של המדינה המבקשת לנרמל 

את הסדר החברתי שהיא מכתיבה. 
בהקשר הישראלי קיבלה עמדה זו משנה תוקף במחקרה של קמפ )2002( העוסק בהתנגדותם 
של המהגרים המזרחים ליישב את הספר הישראלי בשנות החמישים. לדבריה, הבחנה בינארית 
זו בין ההתנגדות ה"קטנה", היומיומית, ובין המחאה המודעת, "הפוליטית", מחמיצה את העיקר 
42(. פרקטיקות ההתנגדות היומיומיות נעות תמיד בין הסמוי למודע, בין הישיר  )שם, עמ' 
לבלתי ישיר. עוד גורסת קמפ כי תבנית מחאה זו חורגת מהחלוקה הדיכוטומית של התנגדות 
ואי-התנגדות ומבטאת מבוך של פעולות אוטונומיות שבכוחן לסתור ולהטות את העובדות 
 ,)de Certeu( הגלויות לעין של שליטה כוללת. בכך מסתמכת קמפ על עבודתו של דה סרטו
המדגישה את חשיבות המחקר העוסק ב"פעולות המשתמשים, שנהוג לייחס להם פסיביות 
ומשמעת" ואשר מעשיהם היומיומיים מופיעים רק כ"רקע החשוך של הפעילות החברתית" 
)דה סרטו, 1997, עמ' 15(. גם באתנוגרפיה עירונית עכשווית של מוצפי-האלר )2012( עולה 
טיעון זה באופן עשיר וברור ההופך את נשות ירוחם מסובייקט שולי )במובן האתנו-לאומי 

והמגדרי( לבעלות יכולת התנגדות. 
המקום השלישי הקונקרטי, שתואר במאמר באמצעות שלוש הדוגמאות, מייצר סביבות 
)ולא  הפרט  של  היותו  המודרניות:  של  מאושיותיה  שתיים  על  המערערות  קונפליקט  של 
הקבוצה( היחידה החברתית הבסיסית, וקידוש החשיבה הרציונלית שבאה לידי ביטוי בחלוקה 
הדירה  שימשה  במאמר  הדוגמאות  בכל  המתוכנן.  הבית  של  והתפקודית  הטריטוריאלית 
המודרניסטית מכל למגורי המשפחה כולה, מתוך סכסוך החלוקה הבסיסית הפונקציונלית בין 
"מקום לשינה" ל"מקום לאכילה" ובין "מקום ליחד" ל"מקום ללבד". בני המשפחה ופעילויותיהם 
התנהלו בחופשיות בכל המרחב הדירתי, וכשהתאפשר הדבר – גם מחוצה לו. הקירות לא היו 
אלא המלצה בלבד, שלא כובדה על ידי הדיירים. החברותא המשפחתית ועירוב השימושים 
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בחיי היומיום משולים למים שקטים החותרים תחת הסלע.
נדגיש כי בשונה ממרבית המחקרים שאוזכרו לעיל בדבר כוחניותו של המעשה הגדול של 
השיכון כמכשיר למודרניזציה, לכיבוש המרחב ולפריסת האוכלוסייה, מוכיח הניסיון הקטן 
של השיכון הישראלי את ההפך. מחקרנו מוכיח שדווקא תכונתן הבסיסית של דירות השיכון 
– היותן המוניות, משועתקות וגנריות – איפשרה את החתרנות תחת המודרניות וההגמוניה 
בקלות יחסית. כלומר דווקא "חוסר האופי" וה"אנמיות" של הדירה והבית, שכמותם היו רבבות, 
איפשרו לדיירים לראות בהם מצע לדפוסי התרבות שלהם. הם הביעו זאת באמצעות ההתנהלות 

האישית ובאמצעות שינויים פיסיים שיזמו כשהדבר התאפשר. 
הפרויקט המודרני השכיל אפוא להכיל את החתרנות תחתיו ולקבל אותה בשל המוניותו 
והיותו "נכון לכול". כך נוצרה מכונת מגורים אלטרנטיבית ששילבה בין המצע המודרניסטי 
ובין פעולת הדיירים, ויצרה את הטרנספורמציה האדריכלית ש"קלקלה" את מכונת המגורים 
המודרניסטית, ולאורה אנו קוראים להרחיב את השיח האדריכלי. אנו מבקשים שלא להתמקד 
באדריכלות הפורמלית המיוצרת מלמעלה, הנצרבת בתודעה כמי שראויה לתואר "אדריכלות", 
בסביבות  להתבונן  קוראים  אנו  מהי.  תקנית  אדריכלות  הקובעת  התפיסה  נגד  יוצאים  ואנו 
זה האתי. אנו  המגורים החדשות שנוצרו באופן המרחיק את השיפוט האסתטי ומקרב את 
מציעים לקרוא את האדריכלות דרך המקום השלישי, המעניק חשיבות שווה גם לאדריכלות 

שנוצרה מלמטה, על ידי הדיירים. 
 counter( נראה אפוא כי נוכחות הדיירים בפרויקט המודרניות הישראלי ייצרה תוצר נגד
product( אדריכלי-תרבותי ששינה את האדריכלות של השיכון. בלי להמעיט בחשיבות הדיון 
הביקורתי, המתמקד בעוצמתו הדכאנית של המעשה הגדול של השיכון ובהיותו תחנת מעבר 
זמנית ולא ראויה לבעלי האפשרויות לניעות כלכלית, נבקש לטעון, כאמור, כי השיכון הקטן, 
קרי הדירה והבית, עשוי לייצג את האפשרות לדיון במרחב הישראלי כפרויקט של מודרניות 

 .)alternative modernity( אלטרנטיבית

אפילוג
בשנים אחרונות דומה ש"העיר הקורנת" – היא העיר שתכנן לה קורבוזיה על טהרת התפיסה 
המודרניסטית, המבוססת על מגדלי מגורים על פני שטחים ירוקים נרחבים – קורמת עור וגידים. 
הפעם מדובר בבנייה היזמית הנגזרת מהכלכלה הניאו-ליברלית, והנימוקים לכך הם אחרים: מצד 
אחד, מנומקים המגדלים המבודדים והמבדלים בצורך לשמור על השטחים הפתוחים ולצופף 
את האוכלוסייה. הנימוק השיווקי, לעומת זאת, מעלה תוכן אחר לחלוטין: השאיפה להיות 

"גבוה מעל כולם", ובמשתמע: טוב יותר, עשיר יותר, ובייחוד מבודד יותר. 
לענייננו חשוב להדגיש כי רשויות התכנון רואות במגדלי המגורים פתרון קסם לתחלואי השיכון 
הציבורי. "פינוי בינוי" או "התחדשות עירונית" מקודדים את האינטרס של ההון הפרטי ומשמעם 
הרס השיכונים הציבוריים ובניית מגדלים שבהם יהיו הדיירים המקוריים – אלו שהפכו את 
מכונת המגורים המודרניסטית לביתם – שליש לכל היותר מדיירי המגדלים החדשים. בלשוננו: 
מחיקת המודרניות האלטרנטיבית וקימום המודרניזם הישן, אך הפעם בהקשר ניאו-ליברלי. 

הדיירים המקוריים, כך גורסת תפיסה כלכלית-תכנונית זו, "יכולים רק להרוויח", שהרי על 
פי רשויות התכנון והקבלנים הם יקבלו "דירת פאר" תמורת "דירת השיכון". אולם דירה גדולה 
יותר, וודאי כזו שתדרוש מהם הוצאות שאינם יכולים לעמוד בהן, תגרום להגירתם לפרברים 
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ולשכונות עניות יותר. כך יאבדו דיירי השיכון המקוריים את סביבת מגוריהם ואת הקהילתיות 
שנבנתה במהלך השנים, ויוותרו על הבית במשמעותו הרחבה. נתונים אלו עולים ממחקרה של 
קיינר-פרסוב )2008(, המלמד שידם של דיירי השיכונים אינה משגת לשלם את תחזוקת הבניינים 
הגבוהים שמתוכננים, שהצפיפות במבנים החדשים הייתה להם לזרא ושהקהילה שהייתה להם 

אבדה: מעמדם במגדלים נחות יחסית לדיירים החדשים, וממילא הם מיעוט מבוטל )שם(.
תיאוריות אדריכלות שהתפתחו משנות השמונים של המאה ה-20 ואילך קראו לקשר בין ערכי 
 Boussora,( המקום והתרבות ובין אדריכלות מודרניסטית מתוך רגישות למפגש התרבויות
 1990; Curtis, 1986; Frampton, 1992, 1996, 2000; Lampugnani, 1994; Lefaivre,
Pallasmaa, 1988; Taylor, 1986; Tzonis & Lefaivre, 1990 ;2003(. אנו קוראים לפתח 
אותה רגישות והכרה גם למפגש בין האדריכלות המודרניסטית ובין השינויים המקומיים שהחדירו 
בה הדיירים. יש לעשות זאת לפני שההריסה הפיסית של השיכונים תהרוס גם תרבויות מגורים 

וקהילות.
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