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אפור
צבי אפרת

ג'ניה אוורבוך ,כיכר צינה דיזנגוף ,תל–אביב1937 ,

<

למעלה :אריה שרון ,חצר מעונות עובדים הוד ,בלוק הרחובות פרישמן,
פרוג ודב הוז ,תל–אביב1934 ,
למטה :זאב רכטר ,בית אנגל ,שדרות רוטשילד  ,84תל–אביב1933 ,

לאדריכלות הארצישראלית והישראלית אין עדיין היסטוריוגרפיה של ממש,
אך בין שורותיהן של מעט עבודות התיעוד ,המחקר והפרשנות שנעשו עד
כה עולה הבחנה פשוטה ואפקטיבית בין "התקופה האקלקטית" (העשורים
הראשונים של המאה)" ,התקופה הלבנה" (שנות ה– 30וה– )40ו"התקופה
האפורה" (שנות ה– 50וה–[ )60האדריכלות של ישראל רבתי ,המתחילה
ב– 1967ותקפה עד היום ,לא נדונה במאמר זה].
"התקופה האקלקטית" היא כינוי לגחמה הרומנטית ,הארט–דקורטיבית,
הזעיר–בורגנית ,שהתבטאה בנטייה לקשט ולסגנן את מעטפת הבניין .תקופת
ילדות זו הפיקה הכלאות מיוחדות בין דימויים אוריינטליים ,אלגוריות
תנ"כיות וגינונים מזרח–אירופיים .אלה מביניהן ששרדו ,משומרות היום
כעדות אותנטית לנסיונות–הסרק להמציא שפה אדריכלית מקומית.
"התקופה הלבנה" היא מליצה המתארת את הגירתו של המודרניזם
המופשט ממערב–אירופה לארץ–ישראל ואת אחיזתו הנחושה בקרב היישוב
היהודי .תקופה זו עברה תהליך מקוצר של קאנוניזציה ,הפכה ל"קלאסיקה"
מקומית ,ונידונה  -באמצעות מנגנונים אקדמיים ,מוזיאולוגיים ומוניציפליים
(וכן באמצעות טכניקות טיוח משופרות)  -לנעורי נצח בגוונים חיוורים.
"התקופה האפורה" היא כינוי גנאי המושלך על "אדריכלות המדינה"
(או לחילופין "האדריכלות ההסתדרותית"" ,האדריכלות הסוכנותית",
"האדריכלות המגויסת" וכדומה) ,שמתוך נסיבות היסטוריות ,שיקולים
פרגמטיים ורוח בירוקרטית יצרה דברים חסרי ערך לכאורה :בניינים
חשופים ,גולמניים ,סדרתיים  -מעל לכל" ,לא אנושיים"  -המצפים
ל"פינוי–בינוי" גואל.
הנטייה להלבין תקופה אחת ולהעכיר אחרת אינה מקומית ואינה
מיוחדת .למעשה ,כך ממש נכתבה ההיסטוריה של האדריכלות עד
לעשורים האחרונים ,וכך נכתבה לא מתוך רשלנות אלא מכוח סמכותם
של חוקרים ומבקרים ,שראו בעבודתם שליחות פדגוגית האמורה "לעשות
היסטוריה" על פי מפתח ערכי והיררכי .יתרונה של גישה זו גלוי :היא
מארגנת את האדריכלות על רצף דיאכרוני ,ממיינת אותה למחלקות רחבות
ואלסטיות (תקופות ,תנועות ,סגנונות ,טיפולוגיות ,מונוגרפיות) ,ומאפשרת
התמצאות נוחה בשבילים המסומנים של ההיסטוריה .מוגבלותה מתבטאת
המתאר הסכימטיים ואינו תומך
בחוסר סובלנותה כלפי מה שחומק מקווי ִ
בהבניית העלילה המרכזית  -כל אותן פרקטיקות מקבילות ,סותרות,
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אחד המחקרים האדריכליים
היסודיים והמשובחים
שנעשו בארץ  -ב א ו ה א ו ס
ע ל ה כ ר מ ל  ,המתאר את
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לכותרת מסחרית ומטעה,
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סוררות ,המחלישות את הטיעון הטליאולוגי ומכבידות על קריאותן של
"תקופות"" .תקופה" היא לכן תמיד מחיקה של הבדל באמצעות סדרה של
הגדרות קטגוריות ,שהופכות עם הזמן למושגים נרדפים עד שאי–אפשר
עוד לראות דרכן 1.כך ,אבחוניה השונים של האדריכלות במחצית הראשונה
של המאה ה–" - 20התנועה המודרנית"" ,הסגנון הבינלאומי",
"באוהאוס" ו"אובייקטיביות חדשה" ) ,(Neue Sachlichkeitעם מרכאות
או בלעדיהן  -מתאחים לבליל סמנטי ואופטי המאגד ממסד ואוונגרד,
ימין ושמאל ,פוזיטיביזם וניהיליזם ,בורגנות ופרולטריון ,אסתטיציזם
ופרגמטיזם ,הפשטה ופשטות.

"באוהאוס"
בישראל יש לתעתועים טאוטולוגיים  -מיובאים או מקוריים ,א–פריוריים
או רטרואקטיביים  -קסם מיוחד .הם מציפים את הדיון האדריכלי המקומי
באמיתות שגורות ובמונחים שקופים ,היוצרים מישור אחיד למדי של כוונות
ופעולות ומנציחים (זה תמיד התת–טקסט) קשר אימננטי בין ציונות באשר
היא לבין מודרניוּת ,מודרניזציה ומודרניזם באשר הם .הנוסחה היא דו–
כיוונית אבל חד–ערכית :המפעל הציוני הוא המעבדה או שדה הניסויים
האופטימלי של האדריכלות המודרנית; האדריכלות המודרנית היא
האילוסטרציה או המראה הטבעי של הגוף הציוני .ומשני הכיוונים צריך
לקרוא :מהפכנות ,חדשנות ,נאורות ,פרוגרסיביות ,קוסמופוליטיות.
נוסחה כזו אינה חסרת בסיס .ישנן סיבות טובות ,כמותיות ברובן,
להתפעל מההתפשטות המהירה ומההתבייתות הנוחה של האדריכלות
המודרנית בארץ–ישראל בשנות ה– 30וה– .40זוהי אכן תופעה ייחודית
בממדיה היחסיים .הרי במחצית הראשונה של המאה ה– 20היתה האדריכלות
המודרנית נוכחת במערב בעיקר כרטוריקה או כתיאוריה  -כ"עבודה
אינטלקטואלית" ,בשפת ההיסטוריונים המרקסיסטים .היא התגשמה במרחב
הקונקרטי כתופעת לוואי אופנתית המייצרת טיפוסי–בניינים ,בכמה מקרים
טיפוסי–שכונות  -אבל לא ערי באוהאוס ,לא קומונות רדיקליות ,לא הרגלי
בניין ודיור חדשים ,לא קאנון חדש ,לא טעם חדש כמו בארץ–ישראל.
אלא שהתבוננות קרובה יותר באדריכלות המקומית משבשת את פשטות
הנוסחה ומכתימה את "התקופה הלבנה" גם בלקטנות הססגונית שקדמה לה
וגם בחומרה האפרורית שבאה אחריה.
תחילה ססגוניותה :האדריכלות המודרנית בארץ ,זו שזוקקה על–ידי
חרושת התרבות המקומית כ"באוהאוס" ,היא קולקציה מגוונת ושרירותית
למדי של השפעות ושמועות ,מרביתן מיד שנייה או שלישית ,חלקן
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ניצה מצגר–סמוק ,ב ת י ם
מן החול :אדריכלות
הסגנון הבינלאומי
בתל–אביב1948—1931 ,
(תל–אביב :קרן תל–אביב
לפיתוח ומשרד הביטחון -
ההוצאה לאור,)1994 ,
עמ' .36

ממקורות סותרים ,שאת קצתן אכן אפשר לשייך ל"אסכולת הבאוהאוס",
ואחרות  -למנודיו או למתנגדיו .יהיו המקורות אשר יהיו ,לא מדובר
במהפכה מגובשת ומנוסחת שהתרחשה כאן ,ודאי לא באוונגרד ,אלא
למעשה בהמשך של "תקופת הסגנונות"  -כפי שמעידות הביוגרפיות של
אותם אדריכלים מקומיים שהיו פעילים בשנות ה– 20ו"נולדו מחדש" בשנות
ה–( 30יהודה מגידוביץ' וזאב רכטר הם דוגמאות בולטות) ,או כפי שמאבחנת
בחדות האדריכלית ניצה מצגר–סמוק ,אפוטרופוסית ה"באוהאוס" התל–
אביבי ,בספרה ב ת י ם מ ן ה ח ו ל " :קבוצת המבנים עם 'חזית תפאורה'
היא השכיחה ביותר [בשנות ה– ]...[ .]30הציבור המקומי התייחס לעתים
בביטול למבנים אלה ,ובלעג מסוים הם כונו 'פסאדות' ,בטענה שזו למעשה
ואזכורים של
אדריכלות מסורתית במסווה של שימוש במוטיבים ,חומרים ִ
2
התנועה המודרנית".
אין להסיק מכך זהות או רציפות פשוטה בין "האדריכלות האקלקטית"
ו"האדריכלות הלבנה" .אפשר כמובן להצביע על שינויים וחידושים
משמעותיים בשנות ה– :30היקף הבנייה התרחב באופן ניכר; נפח הבניינים
גדל; שלדי קורות ועמודים החליפו בהדרגה את הקירות הנושאים ו"שחררו"
את קומת הקרקע ,את מעטפת הבניין ואת המחיצות הפנימיות; הבית
המשפחתי הפך לנכס משפחתי ,כלומר לבניין דירות להשכרה; הדירות
השתנו לחלוטין והפכו ממקבץ של חדרים שווי–שטח ( 4×4מ' בממוצע)
ל"מערך אורגני" של חללים ייעודיים המאורגנים על פי תפקודי–יום (חדר
מגורים ,מטבח ,מרפסות) ותפקודי–לילה (חדרי שינה ושירותים); התאמה
לתנאי האקלים המקומי ,בייחוד דאגה לאיוורור והצללה נאותים ,הפכה
לנושא מרכזי בתכנון והִ צריכה פיתוח מקורי שלא היה יכול להסתמך על
מודל מיובא של דירה אירופית .באופן כללי אפשר לומר שבשנות ה–20
קיבלה המיומנות האדריכלית את ביטויה בעיקר במלאכת עיצוב המעטפת,
ואילו בשנות ה– 30התבססה מומחיות חדשה בתכנון חללי המגורים ובעיצובו
הפלסטי של גוף הבניין.
בשנות ה– 30נולד לראשונה גם שיח אדריכלי :אדריכלים צעירים
שחזרו מלימודים בבתי ספר שונים באירופה ,חלקם גם מעבודה במשרדים
מובילים ,ארגנו קבוצת דיון ("חוג האדריכלים בא"י") ,ייסדו כתב–עת
מקצועי משובח (ה ב נ י י ן ב מ ז ר ח ה ק ר ו ב ) ,השתלטו על עמדות השפעה
ב"אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים" ,הכתיבו נוהל של תחרויות תכנון,
הובילו שינוי בחוקי–עזר עירוניים ,והחלו לבנות בפועל פרוטוטיפים של
"האדריכלות החדשה".
אבל עם כל זאת ,השינוי של שנות ה– 30היה אופנתי בעיקרו ,שינוי
במסגרת התרבות האדריכלית ,מעבר מנראוּת אחת לאחרת  -שינוי שנבע
באופן שולי בלבד מפרוגרמות חדשות ,מתנאי ייצור וצריכה משתנים,
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המונח המנהיר "ורנקולר–
באוהאוס" (Bauhaus
 )vernacularנטבע על–ידי
הרברט וסוסנובסקי ,לעיל
הערה  ,1שם עמ' .248
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מטכנולוגיות בנייה מתקדמות .מבחינה עקרונית ,האובייקט האדריכלי נותר
כפי שהיה :אוטונומי ,מיוחד ,אחד; וגם האדריכל נותר כשהיה :יוצר של
אובייקטים ייחודיים ,אמן–אומן של שלמות פנימית );(Gesamtkunswerk
העיר העברית גדלה וקיבלה מעמד משלה (עד  1925היתה תל–אביב למעשה
פרבר–שינה של יפו ,ורק ב– 1934קיבלה מעמד של עיר בפני עצמה) ,אבל
התבנית העירונית נותרה כשהיתה והמשיכה להתבסס על פרצלציה של
מגרשים קטנים ,בני  400עד  500מ"ר.
 75%מאוכלוסיית הפועלים ,בני העלייה השנייה והשלישית ,התגוררו
בשנות ה– 30בערים ,במצוקת דיור ובתנאי שכירות קשים ובלי יכולת
השפעה על השלטון המקומי (רק בעלי בתים יכלו להשתתף בבחירות
העירוניות)  -ו"סגנון הבאוהאוס" נותר אדיש" .תוכנית גדס" לתל–אביב
( )1925—29והעדכונים שבאו אחריה לא שינו באופן מהותי את המצב ,אלא
להפך  -קיבעו את הדפוס הפרברי ,הבעלביתי ,של "תל–אביב הקטנה",
ובמידה מסוימת אף העמיקו את נכותו של המרחב הציבורי .הטעם האנטי–
מונומנטלי של שנות ה– 30והתכנון האוורירי (בנייה בנסיגה גדולה מקווי
המגרש ,גינון סביב הבניין ומעט לאחר מכן הרמתו על עמודים) החלישו את
סיכויי התגבשותו של רחוב מסורתי.
למודרניזם הארצישראלי של שנות ה– 30וה– 40לא היה ,אם כן ,מצע
מהפכני .למרות כל חידושיו הוא היה ניאו–קונסרבטיבי ברוחו .זה המרחק
התהומי בינו לבין המודרניזם האירופי של שנות העשרה וה– :20שם היו
ההתפתחויות הסגנוניות באדריכלות תגובה (לעתים עניינית ,לעתים
פואטית) לתהליכי תיעוש ומכניזציה ,להאצת הקפיטליזם ,לריבוד החברתי
החדש ,לתנאי החיים בעיר הגדולה ולצורך האישי  -המנטלי והגופני -
להסתגל לממדי הזמן והמרחב המשתנים במהירות .לכאן הגיע המודרניזם
כשפה מדוברת ,כרפרטואר מוכן של דוֹ גמות ,עקרונות מנחים וקונוונציות
מקצועיות .מבחינת האדריכלים הארצישראלים ,באוהאוס ,לה קורבוזייה,
דה–סטיל ,אקספרסיוניזם ,קוביזם או קונסטרוקטיביזם לא היו אלא מאגר
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של סימנים וטכניקות ייצוג המשתתפים בהפצה של ורנקולר חדש.
כאן ורק כאן ,למשל ,הפכו "חמש הנקודות" של האדריכלות החדשה
שהציע לה קורבוזייה (הבניין המורם על עמודים ,החזית החופשית ,הגן על
הגג ,החלון האופקי ,התוכנית החופשית) לדפוס המקובל בתכנון בנייני דירות
ולהנחיות בינוי עירוניות (וצריך לזכור ש"חמש הנקודות" מתייחסות בעצם
לאדריכלות דומסטית ,לווילות בתנאים פרבריים) .לעומת זאת ,האורבניזם
הרדיקלי של לה קורבוזייה מאותן שנים לא הגיע לארץ ,ולמודלים המושגיים
שלו ("דומינו"" ,סיטרוהאן" וכדומה) לא היתה כאן כל השפעה.
אכן ,במבט לאחור ,האדריכלות המודרנית הארצישראלית היא "גמל
מעופף" ,שהופיע "מן החול" ונדד כמו החול  -בסביבה טרום–תעשייתית,
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בחברה טרום–קפיטליסטית ,בתרבות טרום–מטרופולינית  -לכאורה בלי
סיבה ,בלי מניע ,בלי רעיון ,בלי סדר–יום; כלומר ,בלי אותו מצב מודרני
שהצמיח את הפרקטיקות הרדיקליות באירופה של ראשית המאה .זהו מודרניזם
שהתפתח לא מתוך אלא ִ ּב ְמקום מודרניות ומודרניזציה  -אדריכלות שאמורה
להמציא את ההקשר החסר ,לייצר סימנים וסימולציות של מהפכה שלא
היתה ,להזכיר תהליכים של מכניזציה–אלמנטריזציה–מודולציה–סריאליזציה
שהתרחשו במקום אחר ,ולבנות לא את העיר כי אם את הבורגנות החדשה של
העליות הרביעית והחמישית באמצעות שפה קוסמופוליטית" ,הומניסטית",
לא–מוּלדת ,לא–ביתית ,לא–אותנטית במופגן.
מקובל להסביר את הקליטה הקלה של סממנים מודרניסטיים בארץ–
ישראל בהעדר מסורת אדריכלית מקומית ובנסיבות שהצריכו בנייה מהירה
ויעילה לאוכלוסייה גדלה .קשה להסתפק בהסברים ענייניים אלה .באשר
לטענה הראשונה ,לא היתה כאן אמנם מסורת שורשית אבל בהחלט היתה
כאן אדריכלות מסוגננת ומודעת ,גם יהודית–אוריינטליסטית וגם בריטית–
קולוניאלית (שונה בתכלית מהמודרניזם האירופי–קונטיננטלי) .באשר
לטענה השנייה ,האדריכלות המודרנית לא הביאה לייעול של ממש בתהליכי
הבנייה :הבניין ורכיביו נותרו ייחודיים ולא ניתנו לשיעתוק המוני (יש
לשים לב שבין כל ההתוויות והתארים המיוחסים למודרניזם הארצישראלי,
אחד  -הנפוץ ביותר בכל מקום אחר  -בולט בהיעדרו :פונקציונליזם).
נדמה לכן שצריך לבקש הסבר פסיכו–היסטורי יותר :האדריכלות
המודרנית "התאימה" כאן כל כך מכיוון שהגיעה באיחור  -תלושה ,בלי
מצע פוליטי ,בלי אידיאולוגיה ,בלי מחויבות רגיונלית ,משוחררת מסמלים
–פוֹ ְרטֶ ה; אדריכלות שאיפשרה להפיג את חוּמה
של תחייה לאומיתְ ּ ,פ ֶרט–אַ ּ
של "רוח המקום" ולגרש את השדים המאיימים מכל (על בני העלייה
הרביעית והחמישית ,לפחות) של בדלנות ופרובינציאליות .אם אפשר לזהות
באדריכלות הזאת נימה של שלילה ,ביקורת או התנגדות כלשהי (תכונות
המגדירות כל פרקטיקה מודרניסטית ,ודאי אוונגרדיסטית ,ראויה לשמה),
הרי זו מעין התנגדות אזרחית ,ליברלית ,יזמית ,בורגנית–קטנה ,לעתים
בוהמיינית ,לטעם המוכתב של "ההתיישבות העובדת" ,להגמוניה המתחזקת
של הציונות המפא"ית ,החלוצית ,ה"חברית"  -התנגדות המזכירה יותר
מכל את רוח הדברים במדינת היהודים הא–פריורית של הרצל.
חוקר האדריכלות ריצ'רד אינגרסול כותב ש"הסגנון הבינלאומי"
4
בארץ–ישראל איפשר למהגרים היהודים לשמור על נייטרליות תרבותית.
דיאגנוזה נייטרלית ,מתורבתת ואוקסימורונית כזו דוחה את הדיון ּ ַבעיקר:
מהם ,באופן כללי ,דפוסי ההגירה וההתבייתות של אופנות אדריכליות?
מהו ,באופן מיוחד ,המסלול האליפטי של "הסגנון הבינלאומי" ,הטוען
למקור ים–תיכוני אותנטי ,נטען ברוח הפולמוס של תנועות אוונגרד
7

אירופיות ומתרוקן לבסוף לחופי הים התיכון בפרץ חסר תקדים של רפליקות
לבקניות רוויות געגועים לארצות–האֵ ם ולדמויות–האב האירופיות? כיצד,
אם כן ,פועלת התרבותיות הכפייתית של "האדריכלות הלבנה" לנטרול
האקזוטיקה של הלוונט ,ל"הפשטת" הוורנקולר הערבי ,ובאותה נחישות גם
לסירוס האתוס של הציונות הפועלית?

באוהאוס
עד כה עסקה הפרשנות במימד האקלקטי ,הלא–אידיאולוגי במופגן,
של המודרניזם הארצישראלי ,ודחתה את הדיון בכתמיו ה"אפורים",
האידיאולוגיים .מבחינה כמותית ,כתמים אלה לא היו דומיננטיים בשנות
ה– 30וה– ,40אך רק בהם אפשר למצוא קשר ישיר בין עמדה פוליטית,
פרוגרמה חברתית והתפתחות של פרקטיקה אדריכלית .קשר זה הוא הבסיס
הרלוונטי היחיד להערכת האדריכלות הישראלית שלאחר קום המדינה.
כדי להניח תשתית לדיון ב"אפור" ,יש לחזור לבאוהאוס ,הפעם בלי
מרכאות .בית הספר הזה " -בית הזיקוק של תנועות האוונגרד האירופיות",
כפי שכינה אותו היסטוריון האדריכלות מנפרדו טאפורי  -אינו אחד .בשנותיו
הקצרות הוא הונהג על–ידי שלושה מנהלים  -ולטר גרופיוס (,)1927—1919
הנס מאייר ( )1930—1927ולודוויג מיס ון–דר–רוהה ( - )1933—1930ועוצב על
פי שלוש תפיסות עולם שונות .לענייננו ,ההבדל בין הבאוהאוס של גרופיוס
לבין הבאוהאוס של מאייר הוא העקרוני  -וכפי שנטען בהמשך ,הוא גם זה
שהותיר את רישומו על האדריכלות הישראלית .יש להדגיש שלא מדובר
בדקויות אקדמיות אלא בשינוי תפיסתי של ממש :בהתנתקותה היזומה של
האדריכלות המודרנית מהמסורת הקלאסית–הומניסטית תוך ריסון דחפיה
האסתטיים ותוך ויתור ,רטורי לפחות ,על האוטונומיה הדיסציפלינרית שלה.
הבאוהאוס של גרופיוס היה בית ספר לאמנויות ואומנויות (& Arts
 )Craftsאנטי–אקדמי  -מוסד אידיאליסטי עם נטיות מיסטיות ברוח גילדה
ימי–ביניימית ורטוריקה של "בניית עולם חדש" .סדר–היום שלו התבסס
על לימודי צורה וטכניקה ותרגילים בהבעה עצמית .שיטת ההוראה היתה
בנויה מקורסי מבוא וסדנאות של רבי–אמן נערצים מתחומים שונים (וסילי
קנדינסקי ,פאול קליי ,ליונל פיינינגר ,לזלו מוהולי–נאג' ,מרסל ברוייר,
הנס בלמר ,יוזף אלברס ועוד) .הפדגוגיה שלו התמצתה בסיסמה" :אמנות
וטכנולוגיה  -מיזוג חדש" .מיזוג הוא מילת המפתח ,המציינת את נסיונותיו
של גרופיוס לאחות את המרקם המתפורר של התרבות הבורגנית באמצעות
חזרה לפרדיגמה האינטגרטיבית הישנה של  ;Gesamtkunstwerkלגשר על
הפערים המתרחבים בין אמנות וחיים ,יצירה ועבודה ,אסתטיקה ופוליטיקה,
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באמצעות יצירה של מנגנוני תיווך חדשים בין תעשייה ,אומנות ואמנות;
לפשר בין השפות הפורמליות השונות של האוונגרד תוך סירוס האסטרטגיה
הפולמוסית ,הפרובוקטיבית והאנטי–אמנותית שלהן; ולשמר  -זו סיבת
קיומו של הבאוהאוס מבחינת גרופיוס  -את האוטונומיה של האמנות
ואת מעמדו המסורתי של האמן היוצר כמקורן הסמכותי של משמעויות.
אדריכלות ,על פי תפיסה זו ,אינה דורשת מסלול לימודים נפרד או קורסים
מיוחדים ,מכיוון שהיא הסינתיזה הנוצרת מתוך כל המיומנויות היצירתיות;
היא היצירה הכוללת ,שבה אמור להתקיים המיזוג הרוחני והגשמי בין אמנות
וטכנולוגיה.
עם מינויו של הנס מאייר למנהל ,המוסד המקורי "נהרס" למעשה.
גרופיוס וכמה ממוריו הדומיננטים עזבו .אוסקר שלמר כתב" :הבאוהאוס
יתנהל עכשיו לכיוון של אדריכלות ,ייצור תעשייתי וההיבט האינטלקטואלי
של הטכנולוגיה .הציירים נסבלים כעת כרע הכרחי" 5.מוהולי–נאג' ,בין
העוזבים ,חריף עוד יותר" :כאשר עשיית אובייקט הופכת להתמחות ועבודה
הופכת למקצוע ,התהליך החינוכי מאבד את כל חיוניותו ]...[ .אינני יכול
לשאת עוד את הנטייה הגוברת להתמחות מקצועית בסדנאות .התחום שלי
היה בנייה של בית ספר ושל אדם" 6.החששות והביקורת של הסגל הישן היו
במקומם :עם מינויו של מאייר נפתח לראשונה בבאוהאוס מסלול ללימודי
אדריכלות  -יש להקפיד ולומר "מחלקה לבנייה" )- (Bauabteilung
בראשות לודוויג הילברסיימר ובגיבוי צוות חדש שכלל מומחים לבינוי–
ערים ,מהנדסים ותיאורטיקנים של אדריכלות .הציירים אכן הפכו לנספחים
נסבלים; קורסי מבוא פורמליסטיים ופסוודו–מדעיים הוחלפו בסמינרים
מקצועיים על קונסטרוקציות ,מערכות בניין ובעיות מגורים; כיתות רבי–
האמן הפכו לסדנאות ,שכונו עכשיו "תאי שיתוף" או "בריגדות עיצוב".
מאייר הצהיר ש"הבאוהאוס בדסאו אינו תופעה אמנותית אלא
חברתית" .הוא התנגד לתהליך בחירתם של המחוננים וביקש להתרחק ככל
האפשר מ"אוניברסיטת העיצוב ,שעשתה מהצורה של כל כוס תה בעיה
באסתטיקה קונסטרוקטיביסטית" 7.במקום הניתוק האקדמי שנשמר קודם
לכן בין מחקרים צורניים לבין טכניקות ייצור קונקרטיות או ביקוש צרכני
בתנאי שוק ממשיים ,הכתיב מאייר סטנדרטיזציה בעיצוב ובנה מערכת
שיווק להפצתם של מוצרי הסדנאות .הבאוהאוס עבר תהליך מהיר של
פרולטריזציה ופוליטיזציה (שהוביל בסופו של דבר לפיטוריו של מאייר).
הגישה ההומניסטית של הסגל הישן  -שהתמקדה באדם ,במקוריות אישית,
באינטואיציה אסתטית ,בלידתו המסתורית של הרעיון היצירתי ובפטישיזציה
של האובייקט האמנותי  -עברה תהליך בוטה של דה–מיסטיפיקציה .מאייר
הוביל את הבאוהאוס לרציונליזם חסר פשרות ,המרוקן כל ניסיון להשגבתו
של האובייקט ומוחק את חתימתו האישית של הסובייקט  -לקראת
9

פרקטיקה ארצית ,חומרית ,טכנית ,המבקשת להיות כוח מארגן בחברה;
לקראת אדריכלות ואמנות שיהיו לא יותר מאשר אינדקס של שיטת הייצור
השיתופית שלהן ,של העובדות שלהן.

אובייקטיביות חדשה (פוסט–הומניזם)

”Hannes Myer, “Bauen
( ;)1928מצוטט אצל הייז ,שם,
עמ' .99
9

10

מחקר האדריכלות בעשורים האחרונים מרוכז בניסיון להעביר את מרכז
הכובד של הדיון האדריכלי המסורתי מעיסוקו הבלתי נלאה באובייקט  -אל
בחינה מקבילה של הסובייקט ה"מיוצר" על–ידי אדריכלויות שונות .דוגמא
בולטת ומעמיקה במיוחד למחקר מסוג זה היא ספרו של התיאורטיקן מייקל
הייז ,מ ו ד ר נ י ז ם ו ה ס ו ב י י ק ט ה פ ו ס ט – ה ו מ נ י ס ט י  :ה א ד ר י כ ל ו ת
ש ל ה נ ס מ א י י ר ו ל ו ד ו ו י ג ה י ל ב ר ס י י מ ר  .הייז מצביע על תפנית
פוסט–הומניסטית באדריכלות המודרנית ,שגיבוריה הראשיים הם הנס מאייר
ולודוויג הילברסיימר  -אדריכלים המתויגים בספרות המקצועית כנציגיה
המחמירים של "האובייקטיביות החדשה" ) .(Neue Sachlichkeitלטענתו
של הייז ,התפנית הפוסט–הומניסטית היא תגובה מחושבת לפרגמנטציה
הפסיכולוגית של הפרט בסביבה הטכנולוגית ,והיא מתבטאת בניסיון
להחליף פרקטיקות אסתטיות הומניסטיות בעבודה המקריבה את האישיות
היוצרת לטובת ניסוח כוליותו וכלליותו של הקיום המודרני באמצעות
חזרתיות ,סדרתיות ,שיעתוק ,בנאליות ,תעמולה והפצה המונית.
הייז משווה בין לה קורבוזייה ההומניסט  -המשמר את ההבחנה מהנדס
פרגמטי  /אדריכל פואטי  -לבין מאייר הפוסט–הומניסט ,המבקש מהפכה
רדיקלית בהגדרת המקצוע ,כפי שעולה מתיאור ההצעה שהגיש ב–1926
לתחרות על תכנון בית ספר בבאזל )" :(Petersschuleהבניין החדש הוא
יחידה מוכנה להרכבה באתר  -מוצר מתועש ועבודה של מומחים :כלכלנים,
אנשי סטטיסטיקה ,היגייניסטים ,קלימטולוגים ,מהנדסי ייצור ,מומחי תקנים,
מהנדסי חימום ...והאדריכל? הוא היה אמן והפך למומחה בארגון" 8.אין זה
ביטוי של פוזיטיביזם מכשירני לשמו ,אלא ניסיון לייצר ריקוּת פרודוקטיבית
שתחשוף בלא פניות את שאלת היחסים בין המקצוע לבין חברת ההמונים
וכלכלת השוק .לכן ,בעוד ההומניזם של לה קורבוזייה ,גרופיוס או מנדלסון,
במאמציו הבלתי פוסקים למלא את החלל בינינו לבין העולם ,מוצא תמיד
דרכים להפוך דברים לצורות ,לשמות ,למשמעויות ,לטוטמים  -הפוסט–
הומניזם של מאייר והילברסיימר ,במאמציו לנסח חוזה חברתי–מקצועי חדש,
מגביר את הגולמיות החומרית של המרכיבים האדריכליים ,מצמצם את
תהליך היצירה לסדרה של פרוצדורות ומייצר אדריכלות של העדר :העדר
גימור ,העדר עידון ,העדר משמעות קבועה ,העדר עומק רגשי.

למעלה מימין :מוניו וינרויב ,השוואה בין עיצוב דקורטיבי לעיצוב פונקציונליסטי,
ותרגילי נפחים מתקופת הלימודים בבאוהאוס ;1930 ,למעלה משמאל :מכתב משולחנו
של מנהל הבאוהאוס לודוויג מיס ון–דר–רוהה ( ,)1932המפרט את הקורסים שלקח
וינרויב בין אוקטובר  1931למרץ  ;1932למטה :מוניו וינרויב ,תרגיל בעיצוב כיסא
מתקופת הלימודים בבאוהאוס 1930 ,בקירוב
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מאייר ,למרות כל האמור לעיל ,לא נטש את המחקר הפורמליסטי.
עבודתו לא הוגבלה מעולם ל"כתיבה אוטומטית" של אידיאולוגיה פוליטית
(הקונסטרוקציות התלויות שתכנן בפרויקט  ,Petersschuleלמשל ,הן
מנייריסטיות יותר מכל מבנה אקספרסיוניסטי) .הילברסיימר " -המורה
חסר–הכריזמה" ,כפי שהעידו תלמידיו  -הוא זה שהילך על פי התהום של
תאי האדריכלות והאורבניזם האלמנטריים ביותר; של חזרתיות אינסופית
בלא כל שיא ,כיווּן או חתימת יוצר; של דיסטופיה פוסט–הומניסטית
שהפכה ,לאחר מלחמת העולם השנייה ,להוראות ההפעלה של פרויקט
השיקום והצמיחה האדיר בחברות הסגורות והפתוחות כאחת.

רקע לבן ,דמויות אפורות
נחזור לארץ–ישראל של שנות ה– .30כאשר מדובר על "סגנון באוהאוס"
בתל–אביב או על "באוהאוס על הכרמל"  -למה הכוונה? לבאוהאוס
ההומניסטי ,האסתטיציסטי ,או לבאוהאוס הפוסט–הומניסטי ,הסוציאליסטי?
הכוונה היא בדרך כלל לראשון  -ובצדק מסוים ,כפי שכבר הוסבר ,שכן
מרבית האדריכלות המודרנית בארץ–ישראל ,בלי כל קשר לבאוהאוס עצמו,
היא אוסף אידיוסינקרטי של בניינים מסוגננים .אבל מה עם הקשר הישיר
למוסד המקורי באמצעות תלמידיו שהשתקעו בארץ? איזו אדריכלות בנו
כאן הבאוהאוסלרים עצמם ומה היתה מידת השפעתם על הפרויקט הלאומי?
לפי היסטוריון האמנות ומומחה הבאוהאוס מיכאל לוין 19 ,אדריכלים
ויוצרים מתחומים אחרים ,שהיו פעילים בארץ–ישראל בשנות ה– ,30למדו
במחלקות השונות של הבאוהאוס .אבל ,כפי שמציין לוין ,רק שלושה מהם
השפיעו באורח ישיר ועמוק על האדריכלות המקומית :מוניו גיתאי וינרויב,
שמואל מסטצ'קין ואריה שרון.
ראוי ,אם כן ,לבחון מקרוב את עבודתו של כל אחד מהם ולהעריך את
השפעתו ,אך עוד קודם לכן אפשר ללמוד משהו מן המשותף להם :שלושתם
באו מרקע שמאלני בצעירותם ופעלו בחסות השמאל הממוסד בבגרותם (אם
כי הקפידו על אורח חיים בורגני לעילא); שלושתם למדו בבאוהאוס המאוחר,
כשכבר היה תחת השפעת מאייר–הילברסיימר ואחר כך מיס; שלושתם בנו
בפועל ,לאורך הקריירות שלהם ,לאין ערוך יותר ממוריהם :מאות יחידות
דיור ,עשרות בנייני ציבור ,תוכניות ִמתאר אזוריות ,תוכניות בינוי–ערים
המתאר
וקיבוצים רבים על כל מבניהם; שלושתם פעלו בעיקר בתוך קווי ִ
של "מדינת הצללים" ההסתדרותית ואחר כך התגייסו ל"עבודות ציבוריות"
במסגרת מפעל ההקמה הלאומי; שלושתם מהווים חוליה מקשרת בין הדור
הישן ,הארצישראלי ,של האדריכלים ,לבין הדור החדש ,הצברי.
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מוניו גיתאי וינרויב התחיל את לימודיו בבאוהאוס ב– .1930הסמסטר
הראשון שלו בבית הספר היה האחרון של מאייר כמנהל .הבאוהאוס היה
"נגוע" באותה תקופה באקטיביזם פוליטי–שמאלני .מאייר סירב להטיל
משמעת על הסטודנטים הפעילים ,ובעקבות לחץ חיצוני של הימין המתחזק
בדסאו ּ -פוּטר .מיס ון–דר–רוהה מונה כמנהל במקומו והחליט להדיח
חמישה סטודנטים זרים שהפגינו נגד פיטוריו של מאייר ,ביניהם גיתאי
וינרויב .במקביל שכר מיס את גיתאי וינרויב לעבודה במשרדו הברלינאי
וכעבור שנה איפשר את חזרתו לבאוהאוס ,שתוכנית הלימודים שלו התקרבה
אז למתכונת של ( Technische Hochschuleבית ספר גבוה ללימודי
טכנולוגיה) .גיתאי וינרויב למד עד  ,1933שנת המעבר של בית הספר
המתנה בציריך ועבודה במשרד
מדסאו לברלין .ב– ,1934לאחר תקופת ְ
האדריכלים האפלי–מוזל–שטייגר ,הגיע לארץ–ישראל והתמקם ב"חיפה
האדומה" ,מעוזה העירוני של תנועת העבודה .בשנים  1959—1937עבד
בשותפות עם אל .מנספלד ,ולאחר פירוק השותפות המשיך באופן עצמאי.
ב– 1948הצטרף לאגף התכנון שהקים אריה שרון במשרד העבודה,
בתפקיד ראש המחלקה לאדריכלות ,והשתתף במשך כשנה ומחצה בהכנת
תוכנית–האב הארצית .בשנים  1970—1943לימד בפקולטה לארכיטקטורה
בטכניון .במהלך הקריירה המקצועית שלו תכנן למעלה מ– 300פרויקטים,
ביניהם שכונות ושיכונים ,קיבוצים ,מפעלים ,מוסדות ציבור ואתרי הנצחה.
גיתאי וינרויב הוא נציגה המובהק של האדריכלות המטריאליסטית
בארץ .מבין כל המודרניסטים שפעלו כאן ,מעטים העזו לחקור את
דרגות האיפוק ,הצמצום והקפדנות שהטיל על עצמו ,בין אם תכנן רהיט,
מבנה ציבור או שכונה שלמה .אפשר לראות בעבודתו מפגש מוצלח בין
האתיקה החברתית של מאייר ,המחקרים על יחידת המגורים הבסיסית

מוניו וינרויב (משמאל) בפתח הרכבת העוזבת את דסאו לאחר גירוש הסטודנטים
ה"מורדים" מן הבאוהאוס ,ספטמבר ( 1930צילום :ארכיון הבאוהאוס)
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מוניו גיתאי וינרויב" ,מחשבות
בהתקדמותן :הפרט" (;)1958
מופיע אצל אינגרסול ,שם,
עמ' .338

מוניו גיתאי וינרויב ,בית פנחס (וינרויב) ,קריית–ביאליק1935—36 ,

של הילברסיימר ,והנזיריות החומרית והמבנית של מיס ון–דר–רוהה .אלא
שבניגוד לעמדה המהפכנית ולהקצנה הרטורית המאפיינת את עבודותיהם
של מוריו ,האדריכלות של גיתאי וינרויב תמיד מתונה ,מינורית ,חוסכת לא
רק בצורה אלא גם בשימוש עודף בתיאוריה ,באידיאולוגיה או בביקורת.
למרות שהזדהה לחלוטין עם תנועת העבודה ותכנן עבור מוסדות ההסתדרות
השונים ,סירב להצטרף לשורות המפלגה ומעולם לא ראה את עצמו עושה
"אדריכלות מרקסיסטית" כמו מאייר .גישתו העקרונית לפתרון בעיית
הדיור והבנייה ההמונית אינה שונה מזו של הילברסיימר  -אבל מבחינתו,
יעילות אינה מכתיבה דיאגרמטיות אלא רק מדגישה את הצורך ב"עיצוב
טוב" ,כפי שעולה מדבריו ב"הרחוב בשכונה :בעיות תכנונו ודמותו":

מוניו גיתאי וינרויב" ,הרחוב
בשכונה :בעיות תכנונו
ודמותו" ( ;)1944מופיע אצל
אינגרסול ,לעיל הערה ,4
שם עמ' .325
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גיתאי וינרויב ,שם ,עמ' .340
12

האדריכלי" .אם יוכל הארכיטקט להגיע לחיבורים נכונים" ,כתב גיתאי
וינרויב ב–" ,1958יוכל גם להגיע לבניין הנכון .אין צורך שיקדיש את כל
זמנו למחשבה על המוצר המוגמר :אם יעבור בזכרונו סביב כל הפינות ,יוכל
10
להוכיח אוּמנות טובה ,ובזה עליו להסתפק בתור התחלה".
גיתאי וינרויב היה אסתטיקן גם כאשר עשה דירת–מינימום ,צרכנייה
בשכונת פועלים ,מפעל קירור ,מקלחות בקיבוץ או מוסד לעיוורים.
אסתטיקה לא היתה עבורו עניין של סגנון או של הבעה אישית ,אלא ביטוי
של משמעת מקצועית ושאיפה להשגת הרמוניה בכל הרמות האפשריות:
אחדות פנימית בין איברי הפרויקט ,הטמעה אורגנית ככל האפשר של הבניין
בסביבתו הפיזית ,הטבעה של ההקשר החברתי והתרבותי בפיזיונומיה של
האובייקט .כל מקרה לגופו ,כל פרויקט והגניוס שלו ,כל תהליך מכוון
לגיבוש נורמה ולעיצוב טיפוס ,כל קפריזה מאיימת על הדיסציפלינה
האדריכלית:

על הארכיטקט תמיד לזכור ,בכל נקודה בתכנון ,מה הוא למעשה מבקש
לעשות .עליו לבוא במגע ולהישאר במגע עם אופיו הטבוע של הבניין
המיוחד ,אחרת בניינו יהיה שרירותי וקפריזי .עליו למשמע את הבניין
ולתת לבניין למשמע אותו .דימוי הוא תהליך של קיצור ּוויתור; על כן,
בכל מקרה שהארכיטקט נמצא בספק ,עליו לגרוע ]...[ .ההיגיון  -אמנם לא
ההיגיון היוצר  -הוא למעשה היסוד המשליט הרמוניה .על כן כל דבר
שאי–אפשר לשעבדו לתהליך הרמוניזציה כזה ,כל דבר שאינו הגיוני או
11
גורם לפיזור המחשבה ,משחית את הארכיטקטורה.

עם גמר המלחמה יהיה צורך בהקמת בניינים רבים באמצעים מוגבלים.
מצב זה יאלצנו להקים בניינים פשוטים ככל האפשר ונצטרך לחפש אחר
טיפיזציה של הבניינים .כוח זה ,המביא לידי פשטות ,אין בו כל רע -
ובכל זאת יהיה עלינו להימע מחדגוניות משעממת ]...[ .כוונת העיצוב
לְ עולם לקשר ולא להפריד .במקומות מסוימים נכון יהיה לתכנן בניינים
9
גדולים יותר.
עיסוקיו הטקטוניים של גיתאי וינרויב בגוף המבנה ,בפרטי הבניין ,בחומר
וטקסטורה ,ממשיכים את אתיקת–הבנאים של מיס ון–דר–רוהה (ובכך
מוציאים אותו אל מחוץ למחנה האדריכלים המקומיים); אבל הוא מעולם לא
התפתה לאקסצנטריות המיסיאנית  -להחצנה הסמנטית של פרטי הבניין,
לליטוש האובססיבי של חומרי הגמר ,להשגבה הטכנולוגית של האובייקט

מוניו גיתאי וינרויב את אל .מנספלד ,המשביר המרכזי ,העיר התחתית ,חיפה:
שלב א'1947—50 ,
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ההיגיון הרדוקטיבי הזה הִ נחה את המעבר מן "התוכנית הקטנה" בקהילות
הפועלים הפרבריות שתכננו גיתאי וינרויב ומנספלד בחיפה ובקריות לפני
קום המדינה  -אל השיכונים שפיתחו השניים בשנות ה– .50כפי שצפה גיתאי
וינרויב ,המלחמה ותוצאותיה יצרו צורך דחוף בבנייה המונית ובטיפוסי–
מגורים חדשים .קנה–המידה החדש לא נתפס כמגבלה אלא כהזדמנות
לגיבוש סביבה אורבנית רציפה ולמשחק חדש בקומפוזיציות שטוחות.
הבלוק המוארך ("טיפוס  "Zeilenbauאו "טיפוס  ,"Mבלקסיקון של גיתאי
וינרויב ומנספלד) הועדף בטופוגרפיה שטוחה או מתונה ויושם בקריית–ים
( ,)1952—55בקריית–אליהו ( )1954ובקריית–שפרינצק ( .)1956פיתוח מיוחד
לתנאים ההרריים של רמת–הדר ("טיפוס  "Tבהשראת "יחידת המגורים"
של לה קורבוזייה במרסיי) חיבר ארבעה בלוקים מוארכים לקומפלקס אחד,
שרק חציו מעל מפלס הרחוב (.)1959—63

מוניו גיתאי וינרויב את אל .מנספלד ,שיכונים ,קריית–אליהו ,חיפה :1954—61 ,תרשימי
חזיתות
מוניו גיתאי וינרויב את אל .מנספלד ,בניין האדמיניסטרציה והספרייה ,יד ושם,
ירושלים :1953—55 ,גרם מדרגות ספירלי (צילום :גבריאלֶה בזיליקו)
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שמואל מסטצ'קין בשיחה עם
המחבר.1998 ,
14
מוניו גיתאי וינרויב ,לשכת המס של ההסתדרות (בית יצחק שדה) ,קריית–אליהו,
חיפה( 1960—64 ,צילום :גבריאלֶה בזיליקו)

שמואל מסטצ'קין ,תל–אביבי כל חייו ,עשה את מרבית הקריירה
המקצועית שלו כאדריכל הראשי של הקיבוץ הארצי .למרות שפעל כמעט
אך ורק במסגרת מנגנונים פוליטיים ,בעיני עצמו מעולם לא היה שליח
הממסד אלא "אדריכל של קולקטיב" .במהלך חמישים שנות פעילותו
המקצועית תכנן עשרות חדרי אוכל ,בתי תרבות ,אולמות התעמלות,
מוסדות חינוך ,תיאטראות ובתי מגורים בקיבוצים ,וכן "עבודות–חוץ"
רבות ,ביניהן בית הנוער העובד ,סמינר הקיבוצים ,בית הקיבוץ הארצי
ובית ברנר בתל–אביב; בניינים שונים במדרשת שדה–בוקר; אמפיתיאטרון,
אולם התעמלות ובריכת שחייה בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם,
ירושלים; מוזיאון ,אכסניית נוער ומרחצאות על חוף ים המלח.
נסיונו הקדם–אדריכלי של מסטצ'קין כלל בניית מגדלי עץ במסגרת
מחנות הנוער העובד ולאחר מכן יישובי "חומה ומגדל"  -טקס החניכה
המחשל ביותר שאפשר להעלות על הדעת עבור כל אדריכל–מהנדס
לעתיד .על פי עדותו ,ל"נער העובד" מסטצ'קין לא היה כל סיכוי להתקבל
ללימודים בטכניון ,ולכן ניסה את מזלו במבחני הקבלה הפחות אקדמיים של
הבאוהאוס .במבחן הקבלה שערך לו יוזף אלברס גילה מסטצ'קין תושייה
כאשר פרם יריעת שק וקלע מחוטיה חבל ,ואלברס התפעל מכך ש"עמד על
ההבדל בין סטרוקטורה לפקטורה" 13.זכרון נעורים זה טבוע בכל עבודותיו
של מסטצ'קין בארץ–ישראל .כל פרויקט שלו עוסק בגלגולו של רעיון
חומרי לצורה אדריכלית; כל בניין ממציא מחדש בעיה קונסטרוקטיבית

מאייר והילברסיימר ,מנהיגי "האובייקטיביות החדשה" ,ביצעו מהלך
אינטלקטואלי שביקש לשחרר את הפרקטיקה האדריכלית לחלוטין ממוסרות
הדיון ההומניסטי–פורמליסטי .שני עשורים לאחר מכן ,כאשר בנייה המונית
ומתועשת לא היתה עוד עניין תיאורטי ,הבהיר תלמידם גיתאי וינרויב את
הצורך להחזיר לאדריכלות את התפיסה החושית:

גיתאי וינרויב ,לעיל הערה ,9
שם עמ' .322—321
13

18

הבניין הגדול מאפשר חזרה ריתמית של הפרטים (בבניין הקלאסי  -קצב
העמודים; בבניין המודרני  -חשיפת הקונסטרוקציה ,חלונות חוזרים וכו');
לעומתו הבניין הקטן ,בצורתו הזעירה כבית בשכונה ,הוא תא שאינו
ניתן כמעט לפירוק לפרטים ארכיטקטוניים נוספים ]...[ .מדוע משפיעים
עלינו גופי בניין ארוכים יותר ,שאורכם כ– 15מ' וגובהם כארבעה מטרים,
השפעה נעימה יותר מבניינים קצרים? כפי הנראה ,הרשמים החזותיים
הנעימים לעין הם אלה שבהם המבט יכול לנוע לאורך גוף הבניין למשך
12
זמן–מה.

מגדל עץ שבנה שמואל מסטצ'קין לפני נסיעתו ללימודים בבאוהאוס,
סוף שנות ה–20

19

מסטצ'קין בשיחה עם המחבר,
.1999
15

הדבר נתן לי רעיון להתחיל את התקרה מעל המקום הרדוד בגובה שניים
וחצי מטרים מעל המים ,ובמקום שהמים עמוקים ,שבו ניצבת גם המקפצה,
לתת גובה של שישה מטרים מעל המים .על–ידי כך מתקבל קו אלכסוני
של גג הבריכה .לא רציתי להשלים אותו ולקבל גג שטוח אלכסוני ,הן
מבחינה צורנית והן מבחינה קונסטרוקטיבית ,ובאתי לידי החלטה ליצור
שתי קשתות  -אחת גבוהה ,ליד המקפצה ,והשנייה נמוכה ,מולה ,בצד
14
הרדוד  -ועליהן לצקת גג בטון צילינדרי (קונואיד).

שמואל מסטצ'קין ,מרכז הסטודנט ,קמפוס גבעת רם ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים,
 :1960—72תרשים חזית וחתך

ומציע אובייקט המסביר אותה; כל חדר אוכל נראה אחרת ומתפקד אחרת,
גם אם הפרוגרמה זהה לחלוטין.
הצורך להציע דפוסים בהירים וטיפולוגיות יציבות בשביל חברה
שיתופית ,מעולם לא פורש על–ידי מסטצ'קין כעבודה סדרנית או סדרתית
אלא אך ורק כמחקר פתוח ,תמיד נקודתי ,תמיד הקשרי ,היוצר הצטברות
של פרשנויות ופתרונות אפשריים בתהליך מתמיד של שכלול .הקיבוץ
ִעניין את מסטצ'קין כתופעה ,כמצב חדש ,כהזדמנות לאדריכלות ,כדוגמא
לפרוגרמה שיכולה לשרוד רק בזכות יצירתיות אישית ופולמוסית .נדמה
שזה היה גם יחסו לאופנות עיצוב ולקונוונציות מקצועיות :בתקופה שבה
רוב האדריכלים המקומיים התיישרו על פי צו השעה ,מסטצ'קין "אינו מבין"
סגנון ,אינו מציית לנורמות ארגוניות ואינו מסתפק בפתרונות טכנולוגיים
מובנים מאליהם.
אוסף המבנים מיוחדי–הצורה שתכנן בקמפוס האוניברסיטה העברית
בגבעת רם ,או בקמפוס סמינר הקיבוצים ,מבהיר את הסתייגותו מיצירת
פרוטוטיפים הניתנים לייצור והפצה המוניים ואת שאיפתו להעמיד
ארכיטיפים סמכותיים .על מבנה בריכת השחייה בגבעת רם ,למשל ,אומר
מסטצ'קין:

המעניין במבנה של הבריכה הוא צורת הגג המכסה אותה .הרעיון הוא
להביא לידי ביטוי את מבנה החתך של רצפת הבריכה גם בתקרה שלה.
החתך המקובל של בריכת שחייה הוא שבקצה אחד המים עמוקים ,כדי
לאפשר קפיצה לתוכם ,ובקצה השני המים רדודים ,כדי לאפשר עמידה.
20

שמואל מסטצ'קין ,למעלה :חדר אוכל ,קיבוץ מזרע ,שנות ה–;50
למטה :אולם התעמלות בסמינר הקיבוצים ,תל–אביב ,שנות ה–60

21

שמואל מסטצ'קין ,מגורי סגל ,מדרשת שדה–בוקר1964—66 ,

החלטות אלה אינן מובילות לאקסצנטריות צורנית ומבנית לשמה  -אלא
מבהירות באמצעות הגזמה רטורית ,כמעט אילוסטרטיבית ,את מסלול
התנועה בבריכה (מקפיצה לצלילה) ואת חוויית השחייה אל עבר האופק,
המבוימת באמצעות קווי פרספקטיבה מוקצנים.
הארכיטיפ של מסטצ'קין אינו מתפתח רק מבפנים ,מחתך הבניין,
מפרשנות של הפרוגרמה הנתונה ,מגילומה של הסטרוקטורה בפקטורה
ובטקסטורה ,אלא גם (ובעבודותיו המאוחרות בעיקר) מבחוץ ,מהסביבה
הפיזית ומהאקלים התרבותי .דוגמאות בולטות לנסיונותיו של מסטצ'קין
להכיל בבנייניו את תכונותיו המיוחדות של האתר ולגבש אדריכלות
מקומית  -בלי הרטוריקה הצברית של הברוטליסטים החרופים ואף בלא
הנטיות האוריינטליסטיות של הרגיונליסטים ה"רגישים"  -אפשר למצוא
בבנייה באבן פראית וחלוקי נחל ובגולמיות הצורנית של אכסניית הנוער
ומוזיאון "בית היוצר" בנווה–זוהר שלחוף ים המלח ,ובבנייה האקלימית
של מגורי הסגל במדרשת שדה–בוקר :בתים המנותקים מהקרקע החמה
ומאוּוררים באמצעות גג פתוח.
היצירתיות הפלסטית ,החושניות החומרית והספציפיות הטופולוגית
בעבודותיו של מסטצ'קין מותחות גם את הפרדיגמה "אדריכלות מודרנית"
וגם את התבנית "אדריכלות ממסדית" ,בעשורים הראשונים של המדינה,
עד לקצה גבול הסיבולת שלהן .ייתכן שדווקא משום כך ,ממרחק הזמן,
עבודותיו מתגבשות לכלל הצעה לכידה ונהירה לאדריכלות ישראלית
ייחודית.

22

Arieh Sharon, Kibbutz +
Bauhaus: An Architect’s Way
in a New Land (Stuttgart
& Tel Aviv: Karl Kramer
Verlag & Massada, 1976),
p. 30

16
שם ,עמ' .92
17

אריה שרון הוא האפראטצ'יק הבכיר של האדריכלות הטרום–לאומית
והלאומית .אין עוד אדריכל בארץ שהשפיע כל כך על תבנית המדינה,
וספק אם אפשר למצוא אדריכל בעל השפעה דומה במדינה אחרת .שרון
הגיע לבאוהאוס בקיץ  1926היישר מקיבוץ השומר הצעיר גן–שמואל ,שבו
היה אחראי על הבנייה ועל הכוורות .מעבודות הבנייה רכש ניסיון טכני
ביציקת בטון ובשיטות בסיסיות של ייצור טרומי ,שעזרו לו לאחר מכן לבסס
את מעמדו בבאוהאוס.
בספרו האוטוביוגרפי ק י ב ו ץ  +ב א ו ה א ו ס כותב שרון כי החליט
לצאת ללמוד כדי להשלים ידע בתיאוריה ובטכנולוגיה ,ובמיוחד כדי
"לדעת על תפיסות סוציו–אדריכליות ביחס לבעיות תכנון כלליות" .בשל
נסיונו המעשי בבנייה היה שרון לאחראי על התחזוקה של בנייני הסגל
שתכנן ולטר גרופיוס בשטח הבאוהאוס (אלה שהפכו למודלים האציליים
של האדריכלות הלבנה) ,ולמד להכיר מקרוב את הבעיות בפרטי הבניין
ובמיוחד במערכות הבידוד והאינסטלציה של בניינים "נקיי עיצוב" אלה,
כפי שכינה אותם .במסגרת תפקידו הוא גם נקלע אל אחורי הקלעים של
מאבקי הכוחות בקרב סגל בית הספר ,שהסתיימו בעזיבתו של גרופיוס,
במינויו של מאייר למנהל ובהצבתם של מורים חדשים  -שכולם ,לפי עדותו
של שרון ,היו "שותפים לגישה פרגמטית יותר לעיצוב והתנגדו לרעיונות
15
הכמו–פורמליסטיים של הבאוהאוס הקודם".
האדריכלות הישירה והפרגמטית של הנס מאייר ושותפו הנס ויטוור
( )Wittwerתוארת על–ידי שרון בהערצה" :העיצוב הטוב ביותר שלהם
היה הפרויקט לבניין ליגת האומות ,שקיבל את אחד הפרסים [בתחרות];
פרויקט חשוב ביותר בעל אמת קונסטרוקטיבית ,הרבה יותר אוונגרדי מכל
הפרויקטים האחרים ,כולל הצעתו המבריקה של לה קורבוזייה" .ההשוואה
ללה קורבוזייה מצביעה על קפיצת מדרגה של ממש ,על מעבר מהאסתטיקה
והרטוריקה של המכונה לפרקטיקה המבקשת לחרוג מגבולות השיפוט
האסתטי ,כדברי שרון המצטט את מאייר" :בניין ליגת האומות שלנו אינו
מסמל דבר .כבניין אורגני הוא מבטא באופן נחרץ את הכוונה להיות בניין
לעבודה ולשיתוף ]...[ .הבניין הזה אינו יפה ואינו מכוער; הוא מבקש
16
להיות מוערך כהמצאה מבנית".
שיעורי האדריכלות בבאוהאוס החדש היו מבוססים על פרויקטים
קונקרטיים שעמדו על הפרק .הסדנה שבה למד שרון שועבדה לטובת הכנת
תוכניות עבודה לתחרות שבה הוזמן מאייר להשתתף (יחד עם ברונו טאוט,
אריך מנדלסון ואחרים) :תכנון המכון לחינוך של איגודי המסחר הגרמניים
) (Bundesschule des ADGBליד ברלין ,שיועד להשתלמויות מקצועיות
של חבריהם.
הפרויקט של מאייר ותלמידיו התבסס על פרוגרמה שדמיינה קהילה של
23

שם ,שם.

הנס מאייר (אדריכל אחראי  -אריה שרון) ,המכון לחינוך של איגודי המסחר הגרמניים,
ברלין1929 ,

שם ,עמ' .13
18

24

 120משתלמים ,המחולקת ל"קומונות" קטנות יותר בנות עשרה משתלמים
האחת .חברי ה"קומונה" יתגוררו יחד באותה קומה ויעבדו יחד בסדנאות.
חדר האוכל ,אולם ההתעמלות וחדרי ההרצאות יהיו חללי מפגש משותפים
לקהילה כולה .הפרוגרמה הזאת תורגמה לסכימה של יחידות אדריכליות
קטנות ,לא היררכיות ,הקשורות באמצעות מעברים מקוּרים וקושרות בין
החללים הציבוריים הממוקמים בקצות הפרויקט .שרון מעיד על ההגבלות
הנוקשות שהוטלו על הסטודנטים שהכינו את ההצעה" :בעיקרו של דבר
לא הרשו לנו אפילו לשרטט חזיתות ,שהיו אמורות להיות תוצר לוואי
הגיוני של המידות השימושיות והיחסים בין החלונות" .זהו תיאור קולע של
"האובייקטיביות החדשה"  -אדריכלות הממלאת את החלל שבין פרוגרמה
לדיאגרמה בלי תיווך לכאורה" .ארגון הבניין" ,כפי שהצהיר מאייר" ,הוא
רק תרגום פלסטי של הפונקציות הסוציו–פדגוגיות שלו ]...[ ,תדפיס ישיר
17
של הדיאגרמה הפונקציונלית".
מאייר זכה בפרס הראשון בתחרות ובהזמנה לבניית הפרויקט .זה היה
הבניין הציבורי המשמעותי הראשון שלו ,ובאמצעותו קיווה לקדם את
רעיונותיו .עם סיום לימודיו הוזמן שרון על–ידי מאייר להיות אדריכל
הפרויקט בפועל ,ובמשך שנתיים ( )1931—1929פיקח על בנייתו וניהל
את משרדו של מאייר בברלין .ההנחיות שקיבל שרון ממאייר קילפו בלי
סנטימנטים את "האדריכלות הלבנה"" :הביצוע צריך להיעשות בדרך
טהורה ,ללא כל שימוש בטיח או בכל 'הסוואה' אחרת .לבֵ נים ,בטון,
עץ ,מתכת ,לוחות לבידים ואסבסט צריכים לשמור על הצבע והטקסטורה
הטבעיים שלהם ]...[ .כל הצינורות והאביזרים צריכים להישאר חשופים,

19
הלוגיסטיקה העיצובית
והרטוריקה המילולית של
הנס מאייר ב–Bundesschule
 ,des ADGBזהות באופן
מפתיע לאלה של אליסון
ופיטר סמיתסון בבית הספר
הנסטנטון )(Hunstanton
באנגליה ,הנחשב לבניין
הברוטליסטי הראשון .שרון
מדבר בספרו [שם עמ'  ]31על
משלחות משוודיה שביקרו
באתר הבנייה של מאייר
והתפעלו מהגישה האדריכלית
הישירה .לביקורים אלה אפשר
לייחס משמעות בהתחשב
בעובדה שהמונח "ברוטליזם
חדש" השתרש באנגליה לאחר
שקבוצת אדריכלים אנגלים
ביקרו בשוודיה והתרשמו
מישירותה של האדריכלות
השוודית בתקופת מלחמת
העולם השנייה .יש לציין
שהאדריכלות השוודית
השפיעה ישירות גם על כמה
אדריכלים ישראלים בשנות
ה– ,50דוגמת יעקב רכטר.
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כולל מערכות המים ,החימום ,הניקוז והביוב ,החשמל ואפילו הארובות".
ההנחיות האלה מנציחות את "המכון לחינוך" של מאייר לא רק כדוגמא
מובהקת של "האובייקטיביות החדשה" אלא גם כמודל מוקדם ,בשל לגמרי,
של "האדריכלות הברוטליסטית" ,כפי שנוסחה לאחר מלחמת העולם השנייה
19
על–ידי אליסון ופיטר סמיתסון ואחרים.
אריה שרון נמצא אם כן בחזית האוונגרד האירופי ,אבל גרמניה הלכה
ונסגרה בפניו ,כשם שנסגרה בפני המודרניסטים האחרים .עבור מאייר,
הברירה המובנת מאליה היתה ברית–המועצות ,לשם היגר ומשם הזמין את
תלמידיו לשעבר ,שרון וגיתאי וינרויב ,להשתתף בבניית העיר התעשייתית
מגניטוגורסק .שרון התלבט בין ברית–המועצות לארץ–ישראל והחליט
שעליו לחזור" ,אם לא לחיי הקיבוץ לפחות לפלשתינה ,להביא לשם את
הבשורה של גישות בנות–הזמן באדריכלות ובתכנון".
תל–אביב נראתה עכשיו לקיבוצניק–לשעבר עלובה ופרובינציאלית
כמו עיירה מזרח–אירופית .ל"תוכנית גדס" התייחס שרון בציניות ("סכימת
תכנון העיר הוכנה על–ידי המדען–המתכנן סר פטריק גדס בהתאם להנחיות
האידיאולוגיות של המתיישבים הראשונים בתל–אביב ,כפי שפורשו על–
ידי אנגלי") ,וראה את חזון עיר הגנים השלווה ל– 40אלף תושבים כמיס–
קונספציה המגבילה את התפתחות העיר.
ב– 1933השתתף שרון בתחרות על עיצוב ביתני ההסתדרות ביריד
המזרח הבינלאומי בתל–אביב ,וזכה .זכייה זו היא ראשיתו של קשר אמיץ,
שיימשך לכל אורך הקריירה המקצועית שלו ,בינו לבין תנועת העבודה,
מוסדות ההסתדרות ומנגנוני המדינה.
יריד המזרח היה חלון הראווה של המודרניזם הילידי ,מעין מוזיאון
אדריכלי ברוח התערוכות העולמיות במחצית השנייה של המאה ה–19
וה"שכונות לדוגמא" (בשטוטגרט ובברלין) של ראשית המאה ה– .20אריה
אל–חנני ,מתכנן היריד של  ,1934בחר את מיטב האדריכלים המקומיים
לתכנון הביתנים (ביניהם ריכרד קאופמן ,יוסף נויפלד וג'ניה אוורבוך)
והכתיב אדריכלות לבנה ,קלה" ,זורמת" ) .(stream-linedמתצלומי–
תקופה של יריד המזרח אפשר ללמוד על דיכוטומיה המאפיינת את הביתנים
(לפחות את הארצישראליים שבהם) ,כזו שלעולם אינה באה לידי ביטוי
קיצוני (ומצחיק) כל כך אלא באתר אדריכלי ייצוגי גרידא :בחוץ לבן -
הפנים מהפכני,
בפנים אדום; המעטפת סולידית ,מופשטת" ,נייטרלית" ְ ּ -
פיגורטיבי ,סוציאל–ריאליסטי ,על פי מיטב כללי הגרפיקה ,הצילום והמיצב
של התעמולה הבולשביקית.
ביתני ההסתדרות שתכנן שרון יוצאים מן הכלל במובן זה שהם מצמצמים
את הפער בין האדריכלות לבין עיצוב הפנים ,ועושים זאת מתוך הזדהות
אידיאולוגית מלאה עם המזמין (ההסתדרות ,לדבריו ,אינה רק ארגון המגן על
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המקרה הזה ,אם נורשה
לחטוא כאן בהכללה גסה,
טיפוסי לאדריכלות אוונגרדית
בחברות ובמדינות שמאלניות.
כל עוד אדריכלות כזו פועלת
בסביבה בורגנית–קפיטליסטית,
היא מייצרת דיאלקטיקה של
שלילה וביקורת ומצליחה
לשמור על חדשנות רדיקלית.
כאשר היא מעמידה את עצמה
בלא תנאי לשירות מנגנונים
הגמוניים והופכת לאדריכלות
רשמית ,היא מסרסת את כוח
היצירה שלה וגוזרת על עצמה
תפקיד של מוציאה–לפועל.
האם יש צורך להצביע על
סימניה ועל ממדיה של תופעה
זו באדריכלות הישראלית של
ראשית המדינה?
21

זכויות העובדים ,אלא מוסד המקיף את כל היבטי החיים הכלכליים ,החברתיים
והתרבותיים בארץ) .מבין כל האדריכלים המודרניסטים שהשתתפו ביריד,
שרון הוא היחיד שניסה לנסח הצעה לאדריכלות ירידית  -ארעית ,פתוחה,
מודולרית ,ניתנת בקלות לפירוק ולהרכבה :ארבע קונסטרוקציות מקבילות
וחזרתיות אך שונות באורכן ובגובהן ,המעוצבות בצורת משולשים קטומים
ועשויות קורות עץ וקירוי מבד יוטה .הבדים צבועים בצבעים המסמנים
את התכנים :אדום לאיגוד המקצועי ,כחול לקואופרטיבים העירוניים ,ירוק
להתיישבות העובדת וכתום לתעשיית ההדרים.
בדיעבד כתב שרון על ביתני ההסתדרות ביריד המזרח ,שהם מייצגים
את אחד הנסיונות המקומיים הראשונים להביע רעיונות באמצעות צורה
עכשווית .אפשר לומר עליהם יותר :הם הפרויקט הקונסטרוקטיביסטי
הבולט ביותר שנבנה בארץ (במידה שלא מביאים בחשבון האדריכלי את
יישובי "חומה ומגדל") ,ניסיון בודד למדי  -אין רבים אחריו  -להניף את נס
האוונגרד .אבל מעל הביתנים מרחפת שאלת היסוד של ולטר בנימין :האם
מדובר כאן בפוליטיזציה של האסתטי  -כלומר בהבעת עמדה ביקורתית,
באמצעות צורה חדשה ,ביחס לתהליכי ייצור וצריכה וכלפי מוסדות האמנות
והאדריכלות  -או שמא באסתטיזציה של הפוליטי ,בהתגייסות תעמולתית
לקו מפלגה? התשובה ,כך נדמה ,ברורה לגמרי :בפרויקט של שרון אין כל
מרחק ביקורתי או ביטוי פולמוסי .הצורה הדינמית והקונסטרוקציה הקלה
20
נותרות תפאורה למנגנון ההסתדרותי ,סימן לבאות.
אלא ש"הבשורה של גישות בנות–הזמן באדריכלות" ,שאותה ביקש
שרון להביא לפלשתינה ,לא היתה בתחום הייצוגי .עבורו ,אדריכלות
מתקדמת היא לפני הכל ומעל לכל התמקדות במענה רציונלי לשאלת
המגורים העממיים .את עמדותיו בנושא זה החל לקדם באמצעות דיונים
ב"חוג האדריכלים" שהקים יחד עם זאב רכטר ,דב כרמי ואחרים,

אריה שרון ,ביתני ההסתדרות ,יריד המזרח ,תל–אביב ;1934 ,למעלה :הכניסה לביתן ההדרים

אריה שרון ובנימין אידלסון ,אודיטוריום ע"ש צ'רצ'יל ,הטכניון ,חיפה1956—58 ,
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Hannes Meyer, “Über
”marxistische Architektur
( ;)1931מצוטט אצל הייז,
לעיל הערה  ,7שם עמ' :104
"ה– ABCשל אדריכלות
סוציאליסטית בכלכלה
מתוכננת מורכב מנורמות,
טיפוסים ותקנים .אנחנו
הופכים דרישות ממדיות
לחללים טיפוסיים ולציוד
טיפוסי ,ואת המרכיבים
הטיפוסיים הללו אנחנו רואים
כתקנים 'טבעיים' של צורת
החיים הסוציאליסטית".
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אריה שרון ,מעונות עובדים הוד ,תל–אביב :1934 ,תוכנית דירה טיפוסית ,תוכנית אתר
ופרספקטיבה

בהשתתפות בתחרויות תכנון ובכתיבה .בגליון אוגוסט  1935של כתב העת
ה ב נ י י ן ב מ ז ר ח ה ק ר ו ב ,התפרסם מאמרו "הדירה המינימלית בבתים
משותפים" .בין השורות אפשר לקרוא שבמקביל למהלך שהוביל יחד עם
חבריו ל"חוג" ,שרון גם ניהל מלחמות פנימיות נגד נטייתם לעיצוב עודף
ולהבעה אישית" :קירות שנשברו על–ידי פינות ושקיעות מיותרות רק
מעמיסים על הדירה ויוצרים ,על פי רוב ,תנאי דיור בלתי נוחים העומדים
בניגוד לדרישות המציאות .על כן יש להרכיב את המספר המצומצם של
החדרים לפי תכליתם ולא ליצור מבנה יוצא מגדר הרגיל ,מודרניסטי ,של
יצירת מרחב אינדיווידואליסטית".
מודרניוּת ולא מודרניסטיות ,יעילות ולא צורניות  -זו הבשורה שהביא
שרון מהבאוהאוס של מאייר והילברסיימר .האלף–בית של האדריכלות
שלו הוא הנוסח העברי של ה– ABCשפירט מאייר ,ארבע שנים קודם לכן,
28

אריה שרון" ,הדירה
המינימלית בבתים משותפים",
הבניין במזרח הקרוב
(אוגוסט .)1935
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במאמרו "על אדריכלות מרקסיסטית" 21.למרות שאין בו להג ולהט של
מניפסט ,הטקסט של שרון ראוי למלוא תשומת הלב מכיוון שזהו המרשם
הראשון של מה שעתיד להיות ,תוך מעט יותר מעשור ,האדריכלות
הישראלית הלאומית:

א .קונסטרוקציה פשוטה וברורה של גושי הבניין ,ההולכת בד–בבד
עם בהיר ּות ופשט ּות של תוכנית הסידור :קירות נושאים נמשכים
וקונסטרוקציה פנימית נמשכת ומניעת פינות פנימיות והפינות
החיצוניות הנהוגות בתל–אביב.
ב .יצירת טיפוסי–דירות אחידים עם דלתות ,חלונות ופרטים אחרים
לפי דוגמא שווה  -מאפשרת הוצאה–לפועל פרוגרסיבית ,מהלך
חוזר של אותן עבודות ולכן עבודה מהירה .אולם דבר זה אפשרי רק
עם ריחוקם של בעלי הדירות ,שהתערבותם בעיבוד התוכנית היתה
נהוגה עד כה בבניינים משותפים בארץ–ישראל.
ג .ארגון טוב ומסודר של מקום הבניין ומהלך העבודה מבוסס על
נסיונות דומים בהוצאה–לפועל של בנייני סריות בחו"ל ,מכונות וכו'.
ד .מאידך גיסא ,אין אני מייחס חשיבות מרובה לחומרי הבניין החדשים
המציפים בזמן האחרון את שוק הבניין בארץ–ישראל ,באופן מיוחד
מנקודת הוזלת הבנייה]...[ .
בה–במידה שבעיית הדירה המינימלית נראית פשוטה וקלה לבלתי
מומחים ולמומחים  -בה–במידה קשה היא במציאות ,דווקא משום
פשטותה .לכן אין לפתור את הפרובלמה בבת–אחת על–ידי רעיון יותר
או פחות גאוני ,אלא על–ידי עבודה שיטתית ואנליטית עם חקירת כל
התנאים הנוגעים בדבר ועל–ידי הקמת בנייני ניסיון שייטיבו מדי פעם
22
בפעם את טיפוס–הדירה המינימלית.
יישומם בפועל של עקרונות אלה הזדמן לשרון באמצעות "המרכז לשכונות
עובדים" בתל–אביב ,גוף הסתדרותי שהוקם בסוף שנות ה– 20כדי לתת מענה
מיידי לציבור הפועלים העירוניים שחי במצוקת דיור קשה ובתנאי שכירות
בעייתיים ,ובמטרה מוצהרת לבצר מאחזים "אדומים" בלב הבורגנות.
שאלת הדיור היתה חוליה מרכזית בהידוק החוזה החברתי–פוליטי בין
ההסתדרות וחבריה .הכוונה להפוך את הפועל מדייר שכיר לבעל–בית
(אם כי לא לבעל הקרקע; זו נותרה ברשות המוסדות ואחר כך המדינה)
ולחבר קבוע בארגון (רק בעלי פנקס חבר יכלו לרכוש דירה) ,היתה אמורה
להבטיח את יציבותו ומחויבותו ארוכת הטווח .השיטה :במקום דמי שכירות
ישלם הפועל משכנתא בתנאי החזר נוחים ל"מרכז לשכונות עובדים".
ציבורי הפועלים באגודות שיתופיות ,לאיתור
ֵ
"המרכז" יהיה אחראי לארגון
29

פגם מוּלד זה הוא השריד
העיקש ביותר של צורת–האב
( )Ur-formהתל–אביבית .הוא
הקובע עד היום את מרקמה
הנקבובי ומכתיב  -לחיוב או
לשלילה  -את אפשרויות
התפתחותה של העיר.
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קרקעות פנויות לבניית שכונות ,להשגת הלוואות לרכישת הקרקע ולמימון
הבנייה ,לפיקוח על הליך התכנון ,לקנייה מרוכזת של אמצעי הבנייה,
להפעלת חברות הבנייה ולדאגה למכלול השירותים המסחריים ,התרבותיים
והחינוכיים בשכונה.
שני טיפוסים של שכונות עובדים פותחו על–ידי "המרכז" :הראשון -
קריות עמל בשולי העיר ,על קרקע זולה ,עבור פועלים בעלי הכנסה נמוכה.
אלה תוכננו כרשת של בתים חד–משפחתיים עם משקי עזר של חצי דונם
להשלמת הכנסה ,ונתפסו כשלב ביניים בחיי הפועל ,עד שיגיע להתיישבות
חקלאית.
הטיפוס השני  -מעונות עובדים בסמוך למרכז העיר ,בבתים משותפים
על קרקע יקרה ,עבור הפועל המבוסס ,שאינו זקוק להשלמת הכנסה או
לתרגול חקלאי ומוכן להסתפק בגינה מטופחת .ה"מעונות" צוידו במגוון
ִ
שירותים שהבטיחו מידה של שיתופיות ובדלנות ,ובתקנון שהכתיב הוראות
שימוש ושמר על טוהר הקהילה המקורית (אסור היה ,למשל ,להשכיר דירה
או חלק ממנה בלי אישור מוועד השכונה).
בשנים  1936—1931נבנו בתל–אביב עשרים בניינים של מעונות
עובדים ( 13מתוכם תכנן אריה שרון) בארבעה אתרים שונים בעיר .מתכנני
ה"מעונות" נבחרו בתחרויות והליך התכנון נעשה במשותף עם ועדי הדיירים
ובליווי צמוד של נציגי "המרכז" ,שנסעו קודם לכן ,על פי עדותו של שרון,
ללמוד דפוסי מגורים קואופרטיביים בשוודיה ,בגרמניה ובאוסטריה .מעונות
עובדים מהווים חלק מזערי ( 393יחידות דיור בסך–הכל) מכלל הבנייה
בתל–אביב בשנות ה– ,30אבל הם מייצגים מהפכה תפיסתית בארגון המרחב
העירוני .עיקרה של המהפכה בהעמדת מודל אלטרנטיבי לשיטת הפרצלציה
הקיימת :במקום מגרשים קטנים ,המיועדים לבניינים של ארבע עד שש
דירות ומרוחקים זה מזה במרווחים שאינם מאפשרים יצירת שטחים פתוחים
שימושיים - 23ה"מעונות" מבוססים על איחוד חלקות ובניית בלוקים
היקפיים או מקבילים סביב חצר גדולה ומוגנת מהרחוב .האדריכלית ניצה
מצגר–סמוק מסכמת את הסיבות לבחירתה של שיטת בינוי זו:

 הבתים נבנו כחומה מסביב לגינה פנימית רחבת ידיים ,שסימלה אתחיי החברה המשותפים .אל הגינה היו מופנות בקומת המרתף כל
הפונקציות החברתיות :הצרכנייה ,המכבסה ,המרפאה ,חדר הקריאה,
גן הילדים וכדומה .הגינה הפנימית סימלה גם את חשיבותה של
עבודת הגן ואת הקשר לאדמה.
 בבנייה המופנמת מבחינות פיזית וחברתית היתה הצהרה שלהתבדלות מחיי העיר הבורגניים .המעונות נקראו מאוחר יותר
"מצודות פועלים" :הגוש הבנוי הגדול ,שבלט ברקמה העירונית,

מצגר–סמוק ,לעיל הערה ,2
שם עמ' .247

25
אריה שרון ,ת כ נ ו ן פ י ז י
ב י ש ר א ל (ירושלים :הוצאת
המדפיס הממשלתי.)1951 ,

הפגין כוח ועוצמה של חברה הומוגנית בעלת ארגון עצמאי.
 הבנייה מסביב לחצר איפשרה את העמדת הבתים במרחק מקסימליביניהם; בדרך זו היה אפשר לשמור על תנאי תאורה ואיוורור זהים
24
לכל הדיירים.
מתיאור זה עולה בכל חריפותה הבעייתיות של המחשבה והפעולה
האוטופיסטית :השאיפה לחברה שיתופית ,שוויונית ומתוכננת למופת
כרוכה ביצירת מערכת של הבדלה ,הסתגרות והומוגניזציה .מעונות
עובדים הם אמנם הבלוקים הראשונים בתל–אביב והם מקנים לרחוב חזית
רציפה ,אבל הם אינם מהווים מודלים של אורבניזם חדש אלא רק שתלים
מלאכותיים בגוף העירוני ,מעין הכלאות בין הפאלאנסטריות של שארל
פורייה ) - (Fourierבלוקים שיתופיים ,שנועדו לאפשר לקהילת פועלים
להתמודד עם הקשיים הכרוכים במגורים בלב העיר  -לבין הקיבוץ ,יישוב
כפרי המפצה על המרחק מהעיר ביצירת מתחם ארקדי סגור .כבר בניסויי
המעבדה הראשוניים של מעונות עובדים מתבררת האדריכלות החברתית,
העממית ,הפוסט–הומניסטית בארץ–ישראל כשיטה ממוסדת ליצירת
סקטוריאליות ,אקס–קלוסיביות ,פרוטקציוניזם ואינדוקטרינציה.
עם ייסוד המדינה הוזמן אדריכל השיטה לצאת מהמעבדה ולהרחיב את
הניסוי המבוקר שערך לכלל "פיתוח אינטנסיבי וכולל של הארץ ,שיחדור
לכל פינותיה" 25.מרדכי בן–טוב  -שר העבודה והשיכון בממשלת המעבר
ו"סוציאליסט שמאלני" על פי שרון  -מינה אותו לראש אגף התכנון ,שהיה

דוד בן–גוריון וסגניו עם משלחת מחקר לנגב ,ראשית שנות ה–;50
במרכז (עם מצלמה) אריה שרון ,ראש אגף התכנון הממשלתי
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כפוף תחילה למשרד העבודה ואחר כך (מ– )1949למשרד ראש הממשלה,
כלומר ישירות לבן–גוריון .שרון הפך לאדריכל הלאומי וגייס (כפי שחלם
מאייר וכמו שהוא–עצמו ראה בביקורו במחלקת התכנון של עיריית לונדון)
"בריגדה של מתכננים"  -צוות של שמונים אדריכלים ,מתכנני ערים,
מהנדסים ,סוציולוגים וכלכלנים ,שתוך שנה תפח ומנה  170חברים  -לשם
הכנת תוכנית–אב שתחלק את הארץ ל– 24נפות ,תכתיב דפוסי פיזור
אוכלוסין ,תניח רשת כבישים ותשתיות תקשורת ,תייעד שטחים פתוחים
לפארקים לאומיים ותתחיל בתהליך תכנונם של עשרות ערי מחוז ומאות
יישובים חקלאיים חדשים.
תוכנית חסרת תקדים זו " -תוכנית שרון" ,כפי שהיא מכונה  -לא
מתוארת במאמר זה .כאן אפשר רק להדגיש את הקשר האפור בין האוטופיה
הפועלית של שנות ה– 30לבין האדריכלות של "מדינת הרווחה" הישראלית.
אותה יד ,אותו רעיון חברתי ,אותו מודרניזם פרוגרסיבי ,עשו את מעונות
עובדים ואת השיכונים של שנות ה– ,50אלא שפעם אחת מדובר בפעולה
חלוצית ,מוגבלת בהיקפה ,בעלת ערך סמלי בעיקר  -ופעם שנייה בהדפסה
אוטומטית של השיטה על פני הארץ כולה; פעם אחת ביצירת תאי התבדלות
בלב תשתית כלכלית ,תרבותית ואורבנית קיימת  -ופעם שנייה בהקמת
אתרים חדשים ,שכונות וערים יש מאַ יִ ן ,נקודות–ציון על מפה אסטרטגית;
פעם אחת בהתארגנות של שותפים לרעיון ,אדריכלות בין "חברים"
ועבורם  -ופעם שנייה בהטלה פטרונית של דוקטרינה תכנונית על ציבור
של "אחרים" ,שאינם שותפים לרעיון ואף אינם נדרשים בתמורה להחזיק
בפנקס חבר; פעם אחת במערכת סולידרית ,פוסט–הומניסטית אם נרצה,
המבססת לעצמה הגמוניה  -ופעם שנייה בפרויקט לאומי" ,כור היתוך"
המבקש לייצר אזרחים מחוקי–עבר ,פוסט–אנושיים ,ולהדחיק באמצעות
האדריכלות של "האובייקטיביוּת החדשה" קונפליקטים לאומיים ,הבדלים
אתניים ,פערים מעמדיים ומתחים מגזריים.
הביקורת הזאת צריכה להירשם בכל כרוניקה של האדריכלות
הישראלית ,אך היא קרה ומרוחקת מדי .אחרי הכל ,מנקודת המבט
של ראשית המאה ה– ,21לאחר עשורים של שחרור יצרים והתפקרות
מוחלטת של האתוס המודרניסטי" ,האדריכלות הלבנה" של שנות ה–30
וה– 40למאה הקודמת היא שריד מעורר געגועים של תנועת התחדשות
לאומית ,שביקשה ומצאה לעצמה דימויים של אליטיזם עממי ועממיות
אליטיסטית  -ואילו "האדריכלות האפורה" של שנות ה– 50וה– 60היא שלד
סולידי (מעורר כבוד ביושרו ,בישירותו ובהישגיו המקצועיים) של פרויקט
בנייה המוני ,חסר כל תקדים היסטורי בהיקפו היחסי ,בתנאי הגשמתו ובקצב
צמיחתו .למרות אלימותו כלפי האוכלוסייה הילידית וכלפי חברת המהגרים,
הפרויקט הזה ראוי למבט קרוב ואמפתי.
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