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מקומי:
המרחב של המובן מאליו

שהתערוכה לא הסתפקה בתיעוד האסתטיקה המרשימה של המפעל .לצד העיסוק בהיגיון האדריכלי של
המבנה ,הציג גרון עדויות לייעוד המבנה כמפעל שעבדו בו פועלים ,והאמן ג‘וזף דדון המחיש את דמות
הפועל בתוך חלל מבנה התעשייה המודרני באמצעות דיוקן עצמי מבוים שלו כפועל שחור .בדרכים אלה
פתחה התערוכה פתח לסיפור היסטורי וחברתי רחב יותר על מקומה של התעשייה במרקם החיים של
עיירות הפיתוח ועל משק העובדים בה.
כאלטרנטיבה לתפיסת המקומיות באדריכלות הישראלית ,מקומי משיבה ,אם כן ,את ההקשר
הלאומי ,האתני והמעמדי אל הדיון באדריכלות ,והיא עושה זאת קודם כול בהיותה פה לדיירי האדריכלות
ולמשתמשיה ,שהושמטו מן הדיון הצורני המסורתי באדריכלות.

הקטלוג מקומי מתעד עשר תערוכות ראשונות שהועלו בין השנים  2001ל 2007-במסגרת סדרת התערוכות
מקומי שהוצגה ב”גלריה בבית האדריכל” ביפו ,משכנה של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.

את הסדרה מקומי פתחה התערוכה יחידת דיור .הצלם יאיר ברק הציג בה תצלומי ”דירות לדוגמה” מאתרי

תפיסת ה”מקומיות” באדריכלות הישראלית חתרה להשתלבות במקום על ידי גיבוש שפה אדריכלית

בנייה שונים בארץ .מול עבודה זו הציגה הצלמת טל גרבש דיוקן של דירות מאוכלסות בבתי דירות חדשים

צורנית שתתייחס לתנאים הפיזיים והתרבותיים הייחודיים לו ,ושתמזג ”עבר עם עתיד” ו”מזרח עם מערב”1.

יחסית .טעמם האישי של דיירי הדירות הסטנדרטיות הועמד כנגד עיצוב הפנים המקצועי של ה”דירות

הפנייה אל המקום באדריכלות הישראלית הביאה בדרך כלל לאימוץ צורות אדריכליות מזרחיות בהשפעה

לדוגמה” ,שהן תוצרי המערכת שמשווקת בנייה קבלנית-יזמית למגורים.

של סגנונות אדריכלות מערביים ובתיווכם ,באופנים ובאתרים שונים בתולדות האדריכלות בישראל,

התערוכה יחידת דיור כיוונה את המבט אל בנייה סטנדרטית למגורים בישראל 4,ולמעשה התוותה את

בהם :האדריכלות האקלקטית )שנות העשרה והעשרים של המאה העשרים(; האדריכלות הוורנקולרית

נושאי הסדרה :מקומי אינה מתמקדת באדריכלות ייצוגית  -בהישגים אדריכליים ,בבניינים יוצאי דופן

שב”מושבות האמנים” בצפת ,ביפו העתיקה ,בעין הוד ,בעין כרם ועוד )שלהי שנות הארבעים עד שנות

ובאדריכלים מובילים  -אלא עוסקת באדריכלות פרטית וציבורית שהיא לרוב בנאלית ושגרתית ,ולצד

השישים( ובשכונות החדשות בירושלים )לאחר  ;(1967והאדריכלות הפוסטמודרנית המקומית שבערים

המרחב הפרטי מפנה את המבט גם אל המרחב הציבורי ,בנוף העירוני ובנוף הפתוח.

המעורבות נצרת ,עכו ,יפו וירושלים )שנות התשעים( .דרך אחת של מקומיות פנתה לבנייה הפלסטינית,

כך התערוכה קביים תיארה מסלולי שיטוט עירוניים במרחבים ציבוריים ומסחריים מינוריים בעיר

שהיתה היא עצמה הכלאה של מסורות שונות ,ול”כפר הערבי” כאל מקור השראה; דרך אחרת ומאוחרת

לונדון :מנהרה תת-קרקעית ,מספרה ,תחנת אוטובוס וסופרמרקט .התערוכה הציגה את סיפוריהם של

יותר הציעה ארכיטקטורה ים-תיכונית  -גרסה של מקומיות המבוססת על שלילה כפולה של המזרח  -הן

המוכר בחנות הקטנה לצורכי צילום ,של היושבת על ספסל בגן הציבורי ושל עוברי אורח בכיכר ,סיפורים

של המזרח התיכון הערבי המאיים ,והן של המזרח האירופי הגלותי 2.מבחינה חזותית נבנתה האדריכלות

עירוניים שאותם כתב הסופר סמי ברדוגו ,בתגובה לדימויים של מרחבים עירוניים שכיחים שצילמה

המקומית בישראל על מילון צורני ועל רפרטואר חומרי בנייה מצומצם שנחשב אותנטי :פתחים קמורים,

האמנית והמעצבת גילה קפלן .המרחבים בקביים הם בבחינת המחשה של גיבורי הסיפורים  -אתרים

אמצעי הצללה ,בנייה באבן ועוד ,ועל מרקם בינוי המבוסס על מערך רחובות ,כיכרות ,סמטאות מוצלות,

במסלול ההליכה או השהות של הדמויות ,או מקומות שהתבוננו בהם .קביים היא דוגמה לאופן שבו מבנים

חצרות פנימיות ועוד .כלומר ,המעשה האדריכלי של האסכולה המקומית תרגם שאלות של זהות לעיסוק

ומרחבים שוליים ,שמזוהים עם אדריכלות ”קטנה” ו”רגילה” ,הפכו לנושא המרכזי בסדרת התערוכות

תכנוני ,צורני וסגנוני ,ובו בזמן נמנע מההקשר הפוליטי של צורות אדריכלות אלה .כך שבעוד האוכלוסייה

מקומי.

הפלסטינית ,לדוגמה ,נדחקה לשוליים ,זכתה ”האדריכלות הערבית” ,במנותק ממנה ,למעמד מיוחד

אדריכלות בין אמנות לחברה /

באדריכלות הישראלית כאלטרנטיבה או כמקור השראה לאדריכלות המודרנית רבת-הפנים.

סדרת התערוכות מקומי פועלת מתוך תחום האדריכלות ,ומתווכת

בינו לבין האמנות החזותית ובינו לבין מדעי החברה .זהו תיווך כפול הן מבחינת התוכן ,המשלב נושאים

סדרת התערוכות מקומי והקטלוג המתעד אותן מנסחים דיון מקומי חדש ,המהווה אלטרנטיבה

חברתיים באדריכליים ,והן מבחינת הצורה ,המשלבת אמצעי תצוגה ואובייקטים מעולם האמנות בתערוכות

לתפיסת המקומיות באדריכלות הישראלית .כך למשל ,בתשובה לדיון המקומי הישן התערוכה בית יפו

אדריכלות .משתי הבחינות ,מייצר התיווך בין תחום לתחום ובין מדיה למדיה ערך מוסף קודם כול עבור

הזמינה את הצופים לשוטט בבית מגורים של פעיל פלסטיני ,ולהאזין לשיחה ערה בין בעל הבית לבין חברו

מחקר האדריכלות ,וכתוצאה מכך עבור שני התחומים האחרים.

על הנגישות המוגבלת של פלסטינים לדיור ביפו .האמנים סאמי בוכארי ואייל דנון הקימו בגלריה מיצב

מדעי החברה בישראל מרבים לעסוק ביחסי הכוחות בין יהודים לערבים ,בין מזרחים לאשכנזים ,ובין

ששחזר מהלך חיים יומיומי המתרחש באחת השבתות בבית משפחת שקר ביפו .הם הציבו בדירה מצלמות

עשירים לעניים .בהשפעת המחקר החברתי בחנה התערוכה

וידאו שתיעדו לאורך שעות אחדות את הנעשה בה ,ולאחר מכן מיקמו בגלריה מסכים בהתאם לחלוקות

הטענה כי התיחום המרחבי והפיזי מצליב בו בזמן סוגים שונים של יחסי כוח חברתיים .אלא שעל פי

הפנימיות של תוכנית הדירה היפואית ,כך שהגלריה הניטרלית לכאורה הפכה בתערוכה לחלל הפנימי של

הפרדה ,האדריכלות לא רק משקפת מצב חברתי לא שוויוני ,אלא יש לה חלק בייצור הקיטוב והשיסוע

אותו בית .בית ביפו העדיפה מפגש עם האדריכלות ועם תושביה הפלסטינים של יפו על פני הצגת החזון

בחברה הישראלית .בטקסט לתערוכה ובקטלוג הפרדה תיאר המתכנן והפעיל החברתי יובל תמרי כיצד

הים תיכוני והנדל”ני של האדריכלות החדשה ביפו.
ברוח זו ,בתערוכה אופ-אר :האדריכלות

הפרדה5

נושאים אלה במרחב ,והעלתה את

החומות בין שכונת גני דן במערב רמלה ובין השכונות הערביות הסמוכות ג‘ואריש ושכונת המיעוטים

העובדת3

תיעד הצלם עמית גרון את מפעל הטקסטיל

אופ-אר באופקים כיום ,כעשרים שנה לאחר סגירתו .המבנה המודרני של אופ-אר תוכנן על ידי אדריכל
יצחק רפופורט ) (1901-1989והוקם בשנת  1961באופקים כחלק מתהליך התיעוש בערי הפיתוח .אלא

06

שימשו בתחילה כחומת הגנה מפני סכסוך פנימי ערבי על שליטה בשוק הסמים ,אך הפכו בהמשך מגורם
מגן לגורם שמייצר

פחד6.

הפרדה טענה כי הפרקטיקות התכנוניות-אדריכליות  -תכנון ,הנדסה אזרחית ואדריכלות נוף  -הן הן

07

אלה שמייצרות את ההפרדה ומנרמלות את התופעה באמצעות הסביבה הבנויה .הצלמים יאיר ברק ,עמית

)באתרים ובהקשרים סביבתיים שונים ברחבי הארץ ,רבים מהם ברשויות דלות אמצעים(.

גרון ואורית סימן-טוב הראו בתצלומיהם את המרכיבים הבנאליים לכאורה של תחביר ההפרדה  -חומה,

תלבושת אחידה היא דוגמה לאופן שבו מקומי מפענחת את הקוד של תופעות מקומיות במובהק

סוללה ,כביש ,מבנה ציבור ופרויקט בנייה – ואת שכיחותם בהקשרים ישראליים מגוונים .האנתרופולוג

שהפכו לסימן היכר של הסביבה הבנויה בישראל ומייצגות מתוך כך מערכות שלטוניות ומקצועיות .הדיון

פרופ‘ דני רבינוביץ תיאר בטקסט לתערוכה ולקטלוג את השתלשלות העניינים בוועדות התכנון והבנייה

המקומי החדש שמציעה סדרת התערוכות ,נותן אם כן למקומי פירוש רחב ,שמכוון לחיפוש אחר מקורן

שאפשרה את העברת תוואי כביש  6בלב השטחים החקלאיים של היישובים ג‘ת ובאקה אל ע‘רביה באופן

של תופעות אדריכליות בתהליכים חברתיים וכלכליים ובהליכי תכנון בישראל.

שניתק אותם מעתודות הקרקע שמאפשרות להם התפתחות אורבנית 7.באופנים אלה חושפת הסדרה

הגלריה כמרחב ביקורתי  /מהלכים תיאורטיים בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים הרחיבו

מקומי את השפעת תהליכי התכנון על המציאות הבנויה ,ותורמת תובנות חדשות לדיון החברתי.

את הדיון בתרבות ,והובילו להדגשת יחסי הכוח הקשורים בה ולהבלטת גורמים כמו שונות תרבותית.

רבות מן התערוכות במקומי היו תערוכות צילום .הצלמים שהציגו בהן  -יאיר ברק ,טל גרבש ,עמית

הדבר תרם באופן ניכר הן למחקר החברה והתרבות בישראל ,והן למפנה פוסטמודרני ופוסט-קולוניאלי

גרון ,אייל דנון ,יעקב ישראל ואורית סימן-טוב  -מתעדים את המרחב המתהווה ללא הפסק בישראל,

במחקר האדריכלות הישראלית .מקומי הצטרפה לדיון החברתי באדריכלות ובנושאים רבים אף הובילה

ועבודתם במקומי משתייכת לצילום הביקורתי שמשגשג בישראל בעשור האחרון .ההקשר האדריכלי

מפנה זה .יחד עם זאת ולמרות התחזקות הזרם הפוליטי בתחום מחקר האדריכלות ,מרבית האדריכלים

שהציעה מקומי לתצלומים הציג את המרחב הניטרלי לכאורה כתוצר של תכנון ,והעניק לתצלומים עוצמה

עדיין אינם רואים בדיון האתי דיון עקרוני לפרקטיקה האדריכלית ,או כפי שניסחה זאת חוקרת האדריכלות

ביקורתית ורובד נוסף של תוכן.

ד”ר אלונה נצן-שיפטן” :מדברים הרבה על פוליטיקה ,אבל אדריכלים לא מרגישים שזה מדבר עליהם ,על מה

סדרת התצלומים שהוצגה בתערוכה  8Habitusלדוגמה ,היא חלק מפרויקט ממושך של הצלם יעקב

שהם עושים  -על אסתטיקה” ,13ולכן ,דווקא מאחר שהסדרה מקומי מעדיפה את הדיון בממד האתי על

ישראל שמתעד זה שנים כמה שיכונים ,בעיקר בדרום-מערב ירושלים  -בקריית היובל ובקריית מנחם.

פני הצגת הממד האסתטי של האדריכלות יש חשיבות מיוחדת לכך שמקומי הוצגה במשכנה של עמותת

שלבים מוקדמים של הפרויקט הוצגו במוזיאונים ובגלריות בהקשר של עולם האמנות ,אך רק כשהוצגו

אדריכלים מאוחדים בישראל ,ולכך שהיא פנתה ישירות לקהל שאינו משוכנע בהכרח בתפקידו החברתי

בגלריה בבית האדריכל פוענח ההיגיון האדריכלי של מה שנראה בתצלום ,ורק בהקשר זה ,במבט מן הצד

של האדריכל.

שחזר והופיע בתערוכה ,היה אפשר להבין את מראה הבלוק השיכוני על האופן שבו הוא פוגש את הקרקע

בעשור האחרון ,משנות התשעים ועד ימינו ,הוצגו לא מעט תערוכות שעסקו בהיבטים ביקורתיים

ועל מידת הפתיחה שלו אל הנוף .הטקסטים שנכתבו לתערוכה 9הוסיפו ופירשו את המבנה האדריכלי

ופוליטיים של האדריכלות .הגלריה והמוזיאון היו האתרים הניסיוניים ופורצי הדרך שבהם התגבש הדימוי

כמעודד את הזנחת השיכון ,וזאת בניגוד לטענה שהוטחה במשך שנים במשתכני השיכונים שלפיה הם )ולא

הביקורתי של המרחב הישראלי 14.מהו סוד הפוטנציאל הביקורתי של הגלריה ושל התערוכה?

האדריכלות( האשמים בהזנחה ובהתנכרות לסביבתם ,אולי בשל הרקע התרבותי

שלהם10.

חלל התצוגה של הגלריה מאפשר להשהות את הבנייה לטובת הצבת שאלות ביקורתיות .היות
שהפרקטיקה האדריכלית משוקעת ,רובה ככולה ,בעולם חומרי ,כלכלי ופוליטי ,הרי שהגלריה מייצרת

מקומי עסקה ,אם כן ,באופנים שבהם האדריכלות מעצבת מציאות ,משעתקת יחסי כוח ומשפיעה מתוך כך

אלטרנטיבה לעולם הבנייה; בעוד התחום האקדמי מצריך השקעה גדולה של משאבים כלכליים ואנושיים

על חיי היומיום של המשמשים בה .אולם לעומת ביטויים אלה לכוחה של האדריכלות ,חשפה מקומי בכמה

וזמן התגובה שלו אטי ,הרי שהתערוכה מאפשרת לייצר תגובה זריזה ומחודדת למציאות; בעוד שבתחום

תערוכות את כפיפותה של האדריכלות למוקדי הכוח בחברה .האדריכלות הוצגה כמשרתת את כוחות השוק,

התכנון והבנייה נוגדת הביקורת של האדריכלות לעתים קרובות את כלכלת השוק ואת האינטרסים של

את הקבוצות החזקות שבו או את מוסדות השלטון ,וכתוצאה מכך הודגשה חולשתה והיעדר האוטונומיות

מזמיני העבודה ,הרי שבעבור עולם האמנות האמירה הביקורתית היא הסחורה המועדפת .הגלריה בבית

שלה.

האדריכל ,יצרה אם כן חלל אלטרנטיבי מוגן יחסית ,המאפשר לאדריכלים צעירים ,לחוקרים ואמנים לפתח

התערוכה תלבושת אחידה 11,לדוגמה ,עסקה בהשפעתם של הגורמים היוזמים ,המממנים והמבצעים
על התכנון של מבני ציבור בישראל ועל התוצר הסופי שזכה כבר לכינוי ה”אדריכלות של מפעל הפיס”.

במרוחק מעולם המעשה דיון ביקורתי ומוסרי באדריכלות.
מהו אם כן טיבה של הביקורת שעולה מן הסדרה מקומי?

אדריכלות זו ,שאופיינה בשעתוק של כמה דגמים של מבני חינוך ,היא תוצאה של תהליכי הביזור וההפרטה

ִחצי הביקורת של התערוכות בסדרה מכוונים פנימה  -אל שדה האדריכלות הישראלי ,אך גם כלפי חוץ

שעוברים על המשק הישראלי משנות השבעים של המאה העשרים ,ומעידים על המוסדות שמילאו את

 -אל תופעות מרחביות וחברתיות בישראל .התערוכה הפרדה ,לדוגמה ,יצאה נגד העמקתה של ההפרדה

החלל שנוצר בתכנון הציבורי ,משהמשק הציבורי נחלש וסמכויות הבנייה של מוסדות החינוך הועברו

בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל באמצעות תכנון ,והעלתה למעשה סדר יום אדריכלי-חברתי חדש.

לרשויות המקומיות ולמנהל השלטון המקומי .החל בסוף שנות השמונים משרד הבינוי והשיכון הפסיק

ההתבוננות העצמית ,הרפלקטיבית ,על תחום האדריכלות ערערה בראשית ימיה של מקומי על הגבולות

כמעט כליל לבנות בתי ספר .גופים לא-ממשלתיים בבעלות השלטון המקומי  -בתחילה החברה למשק

המקובלים בתחום ,וטענה ,למשל ,שהפוליטי ,שנחשב בזמנו לא-רלוונטי לאדריכלות ,נעוץ במהותה .עם

ולכלכלה ,ובהמשך מפעל הפיס  -הצטרפו לבניית מוסדות חינוך .כך הפך מפעל הפיס ממוסד מממן לגוף

רבוי הנושאים החברתיים והפוליטיים בדיון באדריכלות ,אותה התבוננות עצמית הביאה להתחדדות תכני

שגם יוזם ומבצע מבני חינוך ובתי ספר

בישראל12.

הסדרה.

סדרת התצלומים של מבני החינוך שצילמו אייל דנון ואורית סימן-טוב שהוצגו בתערוכה תלבושת

הדגש הביקורתי של מקומי מעלה שאלות אוצרותיות רבות :מהו היחס בין הדימויים לבין הטקסטים

אחידה ענתה לסדרת שאלות :מה הם המבנים בעלי הגמלון הכחול עם החלון העגול על ראש גבעה ולצדי

הרבים בסדרה? האם יש לדימויים בתערוכות מעמד עצמאי? האם הם משמשים איורים לטענות אפריוריות?

דרכים ראשיות? )”אשכולות פיס” מרכזי תרבות ,אמנות ומדע שנבנו במימון מפעל הפיס( מי הם מתכנני

מה בין תערוכות אדריכלות לתערוכות אמנות? האם תערוכות אדריכלות נועדו לגבש ידע ולתעד תחום

המבנים? )משרד אדריכלים מוביל מירושלים שמייצג הגמוניה מקצועית וחברתית( היכן הם נבנים?

תרבות שהחיים הממשיים שלו נמצאים מחוץ לגלריה ,במרחב הבנוי ,או אולי יש למוצגים בתערוכה ערך

08
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אמנותי משלהם? וברוח זו :האם מקומי משקפת מציאות מרחבית ואדריכלית או מציגה יצירות אוטונומיות
בנושא אדריכלי-סביבתי?

”חפצים בעידן המודרני אינם מוצגים עוד על שולחן המיון ,שבמסגרתו הגדירה המורפולוגיה שלהם
הן את זהותם והן את יחסי הגומלין ביניהם .בעידן הקלאסי דבר הפך לחפץ באמצעות תכונותיו הנראוֹת.

שאלות אלה אינן תיאורטיות בלבד .הן מייצגות לבטים המלווים את העשייה .ובמבט לאחור נראה כי

כיום דברים גשמיים מנכיחים את עצמם באמצעות זיקתם לבני אדם [...] .דברים גשמיים מתעגנים עתה

מקומי נעה בין הקטבים שמציבות השאלות הללו  -בין התיעודי ,העיוני ,האינפורמטיבי והאובייקטיבי

כאובייקטים באמצעות קשרים אורגניים ,היסטוריים ,באמצעות סיפורים ואנשים [...] .כיצד ניתן להציג

לכאורה ,לבין האמנותי ,הסובייקטיבי ,הפרובוקטיבי-לעתים וההצהרתי-במתכוון  -ונוטה בחוזקה לקוטב

יחסים אורגניים ,היסטוריות וזיקות לאנשים בארונות תצוגה? )הדגשות של ש‘כ‘( אילו אסטרטגיות

האחרון דווקא ,ולכן ראוי להדגיש שלושה מרכיבים  -המחשת המרחב האדריכלי ,מעורבות פיזית ורגשית

מפתחים מוזיאונים וגלריות על מנת לשלב אנתרופולוגיה ,סוציולוגיה ופסיכולוגיה כחלק מן הידע

של הצופה ,וממד הזמן של התערוכה  -שהפכו את התערוכות במקומי לשונות מתוצרים אחרים של

המוזיאלי?”16

כיצד מציגה התערוכה את הקשר בין אדריכלות לחברה? התערוכות במקומי עושות זאת באמצעות

המחקר האדריכלי:
 .1המחשת המרחב האדריכלי  -תערוכות אדריכלות ,כפי שנרמז למעלה ,מציגות אדריכלות מבלי להציג

קשירת מבנים ומרחבים פיזיים לסיפורים אנושיים ,כתובים או מצולמים .דמותם ,קולם ומחשבותיהם של

את הדבר עצמו  -את התוצר של תהליך התכנון ,הלוא הוא הבניין או הסביבה .הפתרון השמרני למגבלה זו

דיירי ומשתמשי המרחבים הללו מוצגים ומתומללים בגלריה .ספור חייהם של המשתמשים במרחבים אלה

הוא להציג את אמצעי התכנון :תוכניות ,הדמיות ומודלים .האדריכלים ,אדריכלי הנוף והאמנים שמציגים

הוא נקודת מוצא לדיון חברתי ומוסרי באדריכלות.

במקומי ,מעדיפים לתעד את המציאות הבנויה או לבנות מיצב שמייצר מחדש את המרחב המדובר בתוך
הגלריה .בדרך האחרונה בחרו סאמי בוכארי ואייל דנון ,צופית טובי ועמי צרויה ,גילה קפלן וסמי ברדוגו ,ערן
בינדרמן ונעמה מישר.
2א .מעורבות פיזית של הצופה  -בתערוכה ו)גינה( 15הצופה הפך אקטיבי .הוא פלש לחצר משותפת
מבעד לפתח שדימה שער בגדר חיה .כשפסע בחצר שיצרו בגלריה אדריכלי הנוף צופית טובי ועמי צרויה
מקו אדריכלות נוף ,נגרמה לו אי-נוחות נוספת :בגלל הבדלי החומרים והגבהים ,הוא נאלץ לברר בכל צעד
וצעד אם ניתן לדרוך ,ועל מה דורכים .העברת קוד ההתנהגות השגור במרחב היומיומי אל חלל הגלריה,
הסיר את המעטה המוכר מן הגינה .כשהצופה הרים את עיניו מהקרקע וסקר את חלל הגלריה ,הצבע
האדום של המצע מילא את שדה הראייה ,וזעק בפניו את הפוטנציאל המוחמץ של החצר.
2ב .מעורבות רגשית של הצופה  -מקומי משתמשת באסתטיקה של התצוגה ובחוויה חושית והרגשית
שהתערוכה מזמנת לצופה כדי לייצר עמדה רגשית )הזדהות או התנגדות( בקרב הקהל .הפריים החזק,
ועבודת הווידאו הממחישה מושכים את העין ואת הלב ,ומכינים את הצופה למפגש עם רעיונות חדשים
הנובעים מתופעות מוכרות ,לעתים מוכרות מדי:
בתערוכה פסטורעליה עצי צפצפות עדינים ,ריחות של מרבד עלי אקליפטוס וציוץ ציפורים )מעבודת
הווידאו של ירון בן חיים( משכו את החושים אל טיול בחורשה שיצרה אדריכלית הנוף נעמה מישר .מראות
לא מפוענחים עד תום של פסלי הצמחייה ,המשלבים יופי ותמימות עם אימה ,שיבשו את התרפקות הגוף
על החוויה המוכרת של הנופש .לאורך מסלול הטיול התגבשה לאיטה הבנה רגשית  -ולא רק שכלית  -של
מראית העין הפסטורלית הטבועה ביער הישראלי.
 .3ממד הזמן של התערוכה  -תערוכות הן אירוע קצר מועד המתרחש בחלל ובזמן ,והן מוגבלות
למרחב הגלריה .בתערוכה עיר למאכל ניסה האדריכל ערן בינדרמן לעורר לחיים באמצעים פנטסטיים
רחבה ציבורית עירונית שוממה .בחלל התצוגה יצרו המיצבים סימולציה חיה לאופן שבו הפרויקט חולל
התרחשות דינמית במרחב ,ומימשו משהו מן המכונות האדריכליות שתכנן בינדרמן .המיצבים נועדו
למאכל :בערב הפתיחה הוזמנו המבקרים לקטוף כריכים ארוזים במשולשי פלסטיק שקופים מן הפרגולה

] [1שתי דוגמאות למקומיות בכתיבה על אדריכלות ישראלית :בשנות השבעים ראו :רם כרמי” ,1977 ,ערכים אנושיים בארכיטקטורה
עירונית” ,בתוך :ע‘ חרל”פ )עורך( ,ישראל בונה  ,1977הוצאת משרד השיכון ,עמ‘  ;328-320ובשנות התשעים בטקסט האוצרים דוד גודנהיים
ועומרי איתן לביתן הישראלי בביאנלה השישית לוונציה המתייחס לעבודות שימור ושיקום בערים המעורבות נצרת ,עכו וירושליםO. Eytan, :
D. Gugghenheim, 1996, “Israel“, in: H. Hollien (ed.), 6th International Architecture Exhibition, Sensing the Future,
 . ;The Architect as Seismograph, La Biennale di Venezia, Electa, pp.392-395לניתוח של תפיסת המקומיות ראו :צבי אפרת,
”,2004ורנקולר” מתוך :הפרויקט הישראלי :בנייה ואדריכלות ,1973–1948 ,תל אביב :הוצאת מוזיאון תל אביב ,עמ‘  ;435-440אלונה נצן-
שיפטן” ,2006 ,להלאים ולהעלים  -תפיסת המקום בירושלים” ,אלפיים  ,30עמ‘ .168-132
] [2על מושג הים התיכוניות באדריכלות הישראלית ראוS. Cohen, 2004, “A Moment of Change? Transformations in :
Israeli Architectural Consciousness Following the Israeli Pavilion Exhibition“, in: Constructing a sense of Place:
 ; Architectural and the Zionist Discourse, H. Yacobi, (ed.), Ashgate, England, pp. 329-351אסתר זנדברג” ,2007 ,הבזיליקום
כמשל” ,עיתון הארץ.24.12.07 ,
] [3אוצרות במשותף שלי כהן ושני בר-און.
] [4להרחבת הדיון באדריכלות סטנדרטית וקבלנית ראו :שלי כהן ,2005 ,על ערכים ואריחים :אריחי הריצוף הסטנדרטיים באדריכלות למגורים,
עבודת גמר לקראת תואר ”מוסמך אוניברסיטה” ,אוניברסיטת תל אביב; שלי כהן וטולה עמיר” ,2007 ,הקדמה” ,בתוך :ש‘ כהן וט‘ עמיר
)עורכות( ,צורות מגורים :אדריכלות וחברה בישראל ,חרגול ,עם עובד ,עמ‘ .24-11
] [5אוצרים את התערוכה במשותף שלי כהן וחיים יעקובי.
] [6יובל תמרי” ,2007 ,תאר לך את החיים בלי חומה” ,הפרדה :הפוליטיקה של המרחב בישראל ,ח‘ יעקובי ,ש‘ כהן )עורכים( ,תל אביב ,חרגול,
עם עובד ,עמ‘ .23-27
] [7דני רבינוביץ” ,חוצה ישראל ,חוצץ ישמעאל :כביש  6כמחולל ניתוק” ,הפרדה :הפוליטיקה של המרחב בישראל ,שם ,עמ‘ .81-84
] [8לצד התצלומים הוצג פרק מהסדרה הבלוק ,ששודרה בערוץ בריזה yes ,טלוויזיה בלוויין .יוצרי הסדרה :גילי גאון וגל גאון ,במאית :גילי
גאון עורך ראשי :רון כחלילי .אוצרים את התערוכה במשותף שלי כהן וחיים יעקובי.
] [9ראו :תמיר גרינברג” ,חמישים וחמישה מטרים רבועים” ,חיים יעקובי” ,מכונת המגורים )המזרחית(” ,פנינה מוצאפי – האלר” ,נשים יוצרות
מרחב :האנשתו של התכנון האדריכלי” ,נעמה מישר” ,חצרות וסביבות המגורים של בנייני הדיור הציבורי”.
] [10על הפניית אצבע מאשימה כלפי המשתמשים בסביבה הבנויה ראו.L. Sandercock, 1998, Towards Cosmopolis, London: John Wiley :
] [11אוצרות את התערוכה במשותף שלי כהן וגבריאלה נוסבאום.
] [12נחום בן-אליא ,שי כנעני ,1996 ,אוטונומיה מקומית ללא עלות ,סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך ,מכון פלורסהיימר למחקרי
מדיניות בע”מ ,ירושלים.
] [13ציטוט מתוך כנס ארכי-פוליטיקה )ארכיטקטורה ,תכנון ,תרבות וכלכלה( של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.2005 ,
] [14לסקירת תערוכות העוסקות באדריכלות ישראלית מזווית חברתית ופוליטית ןלהרחבת הדיון במושג הביקורת בתחום האדריכלית
ובתערוכה ככלי הביקורתי ראוS.Cohen, op.cit., pp.342-347 :
] [15אוצרות את התערוכה במשותף שלי כהן ונעמה מישר.
]E. Hooper Greenhill, 1992, Museums and the shaping of Knowledge, London and New York: Routledge, p.204. [16

שחצתה את החלל מעל לראשיהם ולאכול אותה עד תום.
העיסוק של מקומי לא רק באדריכלות ,אלא גם ברעיונות ,משתלב במגמה אוצרותית בת ימינו .איילין הופר
גרינהיל ) (Hooper Greenhillמתארת את האתגר הניצב בפני המוזיאון המודרני ,שאינו מסתפק בהצגת
אובייקטים אלא רוצה לקשר אותם לתכנים מופשטים מתחום ההיסטוריה והחברה:
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קורות חיים

העוסק בתהליך העבודה ב”אופ-אר” אמור להתפרסם בקרוב.

סאמי בוכארי
נולד ומתגורר ביפו ) ,(1964בוגר לימודי פיסול ,המחלקה לאמנות,
ולימודי צילום ,המחלקה לתקשורת חזותית ,בית הספר הגבוה
לאמנות ,מרסיי ,צרפת ) .(1992תערוכות יחיד” :בית ביפו” )גלריה
בבית האדריכל ,יפו” ;(2003 ,דם דומם” )המכון הצרפתי ,תל אביב,
” ;(2002פנורמה” )גלריה הגר ,יפו ;(2002 ,תערוכת צילום ופיסול
)גלריית טובה אוסמן ,תל אביב” ;(1996 ,סיטואציות בהישג יד”
)גלריית המחלקה לצילום ,המדרשה ברמת השרון .(1995 ,תערוכות
קבוצתיות) “Ver-huizing“ :מוזיאון יאן קונן ,אוס ,הולנד;(2007 ,
”אדמה ,אדם וזהות” )גלריה אלקהף ,בית-לחם” ;(2005 ,תחבולות
מכניות לבלימת הרוח” )גלריה עירונית ,כפר-סבא” ;(2001 ,תום
אלפיים” )בית הגפן ,חיפה” ;(1999 ,חורשי אדם וחורשי אדמה”
)הגלריה לאמנות ,אום אל-פחם” ;(1999 ,ארבעה ב‘המומחה‘”
)גלריית המומחה ,נווה-צדק” ;(1999 ,אמנות הכתב הערבי”
)מוזיאון ארץ ישראל.(1998 ,

סמי ברדוגו
נולד במזכרת בתיה ) .(1970למד היסטוריה כללית וספרות כללית
השוואתית באוניברסיטה העברית .פרסם עד כה שלושה ספרים:
ילדה שחורה )בבל ,(1999 ,ככה אני מדברת עם הרוח )הספרייה
החדשה ,הקיבוץ המאוחד ,(2002 ,יתומים )הספרייה החדשה,
הקיבוץ המאוחד .(2006 ,השתתף בתוכנית הכתיבה הבינלאומית
באוניברסיטת איווה בארה”ב )מלגת פולברייט( ,זכה בכמה פרסים
ספרותיים :פרס ביכורים מטעם משרד החינוך והתרבות ,פרס
יעקב שבתאי ופרס ברנשטיין על ספרו השני ,פרס פיטר שוויפרט
מטעם אוניברסיטת ירושלים ,פרס ראש הממשלה לשנת תשס”ו,
פרס ניומן על הישגים בפרוזה עברית מטעם אוניברסיטת בר-
אילן .ספרו האחרון ,יתומים ,היה מועמד לפרס ספיר לשנת .2008

ערן בינדרמן
אדריכל .זה תשע שנים בעל ”דו-אדריכלים” בשותפות עם אדר‘
רמה דותן ,משרד העוסק בפרויקטים מגוונים של מגורים ,מסחר,
שכונות ,כפרי נופש ,מגדלים ופרויקטים רבים נוספים בארץ ובעולם.
מוסמך ) (M. Archבהצטיינות ,בית הספר  ,Bartlettאוניברסיטת
 UCLלונדון ) ;(1999מוסמך בהצטיינות ארכיטקטורה ובינוי ערים
) ,(B. Archמכון טכנולוגי לישראל ,הטכניון ,חיפה ) .(1996תערוכת
יחיד” :עיר למאכל” )גלריה בבית האדריכל ,יפו .(2002 ,פרסומים
בספרות ,עיתונות יומית ומקצועית .מנחה לסירוגין פרויקט
גמר בטכניון ,והנחה בעבר שיעורי סטודיו במכון הטכנולוגי חולון
ובמכללת אסכולה מימד ,תל אביב.
ירון בן-חיים
וידאוגרף .נולד בישראל ) ,(1975בוגר קמרה אובסקורה ,תל אביב
) .(2002זוכה מלגת לימודים מטעם קרן התרבות אמריקה-ישראל
ע”ש משה שרת ) .(2000עבודות” :מחפשי סיפורים” 35 ,דק‘,
תיעודי ) (2005ותערוכת צילום בסינמטק תל אביב; ”חמש דקות
מבאר-שבע” ,אייטם תיעודי ל”נוגה תקשורת” )” ;(2001מיקי
קרצמן  -צלם” 15 ,דק‘ ,תיעודי ) ;(1999מיצגים נבחרים” :על דגים
ופירות ים” ,תערוכת יחיד בנדבך ) 10בית האמנים ,ירושלים;(2002 ,
”מגדיר נוף” ,מיצג וידאו ,חלק מהתערוכה ”פסטורעליה” של נעמה
מישר )גלריה בבית האדריכל ,יפו.(2001 ,
שני בר-און
סיימה לא מכבר את עבודת הדיסרטציה בהנחיית ד”ר דוד דה
פריז” ,מעם למעמד :היסטוריה חברתית של עובדים באופקים,
 ”1981-1955בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב .מרצה
באוניברסיטאות תל אביב ובאר שבע ,ועוסקת בכתיבה ובמחקר.
עד כה התפרסמו שני מאמרים פרי עטה בכתבי עת ,והמאמר
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יאיר ברק
נולד בישראל ) ,(1973מתגורר בתל אביב .בוגר בהצטיינות,
המחלקה לצילום ,קמרה אובסקורה ,תל אביב ) .(2000לומד
במסגרת תוכנית ה MFA-של  Bard collegeבניו יורק ).(2008
לשעבר ראש המחלקה לצילום ,בית הספר מנשר לאמנות ,תל
אביב .תערוכות יחיד” :קרה” )גלריה הקיבוץ”; (2007 ,נפיץ”
)מוזיאון הרצליה” ;(2007 ,עבודות אדמה” )מוזיאון חיפה;(2005 ,
”נופי מפלט” )גלריה נגא ,תל אביב .(2003 ,תערוכות קבוצתיות:
”התחברות” )מוזיאון ישראל” ;(2007 ,הים האחר” )בית האמנים,
ירושלים” ;(2007 ,הפרדה” )גלריה בבית האדריכל ,יפו ;(2005 ,אוסף
ז‘אק וגניה אוחנה לאמנות ישראלית )מוזיאון תל אביב;(2003 ,
”יחידת דיור” )גלריה בבית האדריכל ,יפו.(2001 ,
גילי גאון
במאית ועורכת .נולדה בירושלים ) ,(1974מתגוררת בתל אביב.
בוגרת בהצטיינות בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה,
ירושלים ,שם ביימה את סרט הגמר ”שבת” שהשתתף בעשרות
פסטיבלים בינלאומיים וזכה בפרסים .זוכת מלגת הצטיינות בתחום
הקולנוע מטעם קרן אמריקה-ישראל .יוצרת ובמאית ראשית של
הסדרה הדוקומנטרית ”הבלוק” העוסקת בסיפורים אנושיים של
אלה החיים בצורת החיים הנפוצה בארץ .סרטים דוקומנטריים
ועלילתיים” :אלמנות  -זה עובר בגנים” )” ;(2004מדינת הזאבים”
)” ;(2003לשיר עד כלות” )” ;(2007בעקבות הקול האבוד” );(2003
”שיווי משקל” ) .(2003סדרות טלוויזיה דוקומנטריות” :משפחה
חורגת” )” ;(2007בית צבי” )” ;(2006הדרום” )” ; (2004שקופים”;
)” (2005מגזין תרבות מזרחית בהנחיית שאול ביבי” ).(2001
גל גאון
אדריכל ומעצב בין-תחומי .נולד בירושלים ) .(1967בוגר תואר
שני במנהל עסקים בתוכנית למנהלים באוניברסיטת תל אביב עם
התמחות בניהול מוסדות תרבות .מרצה בכיר במכון הטכנולוגי
חולון; בעלים ומנהל אמנותי של חברת העיצוב Talents Design

המתמחה בניהול ובפיתוח אוספי עיצוב תמטיים המשלבים
יוצרים בינתחומיים מבטיחים; מוביל ומנהל פרויקטים ומיזמים
בשילוב מדיות ,טכנולוגיות ודיסציפלינות שונות; יועץ למוסדות
ולרשויות ,ומלווה במשרד החינוך את המחלקה לחזות וחצרות
מבני חינוך .הציג ,ערך ותכנן תערוכות שונות ,והשתתף בביאנלה
לארכיטקטורה ,ונציה.2000 ,
טל גרבש
נולדה בתל אביב ) ,(1973מתגוררת בתל אביב .בוגרת בהצטיינות,
המחלקה לצילום ,האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו ,חיפה );(2000
תלמידת לימודי המשך )ל (B.Ed-במדרשה לאמנות ,בית ברל
) .(2008תערוכות קבוצתיות” :יחידת דיור” )גלריה בבית האדריכל,
יפו.(2001 ,
עמית גרון
נולד ביהוד ) ,(1969מתגורר ועובד ביפו .בוגר בהצטיינות המחלקה
לצילום ,האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ) .(1997תערוכות יחיד:
”נוף” )גלריית קמרה אובסקורה ,תל אביב”;(1998 ,נוף” )גלריית
המחלקה לצילום ע”ש בלאנש ורומי שפירא ,בצלאל.(1998 ,
תערוכות קבוצתיות נבחרות” :אופ-אר :האדריכלות העובדת”
)גלריה בבית האדריכל ,יפו” ;(2007 ,הפרדה” )גלריה בבית
האדריכל ,יפו” ;(2005 ,דיוקן ראשון” )מוזיאון תל אביב;(2003 ,
) Aspirationsגלריה רייפל ,קולמבוס-אוהיו ,ארה”ב.2001 ,
התערוכה הוצגה גם בבואנוס-איירס ,ארגנטינה ,ובסנטייאגו,
צ‘ילה(; ”פרס האמן הצעיר” )אגודת הציירים והפסלים ,סניף תל
אביב” ;(1999 ,כתמים” )מוזיאון ישראל ,ירושלים” ;(1999 ,ארטיק
) ”99זוכי קרן שרת ,מוזיאון רמת-גן” ;(1999 ,נוף ישראלי”CCCB) ,
ברצלונה ,ספרד” ;(1999 ,מרחב מחיה” )מוזיאון הרצליה.(1998 ,
זוכה מלגת יצירה ”דיוקן ראשון” מטעם מועצת הפיס לתרבות
ולאומנות ) (2002ופרס אמן צעיר בתחום האמנות הפלסטית
מטעם משרד החינוך והתרבות ).(1999
ג‘וזף דדון
נולד בניס ,צרפת ) ,(1975עלה לישראל בשנת  ,1980התיישב
עם אמו באופקים ,והתחנך בישיבה .בשלוש השנים האחרונות,
במסגרת תוכנית לאמנים בסיטה ,מתגורר בפריז על בסיס מלגה.
טרילוגיה קולנועית שכללה את יצירותיו של דדון” :עולמים”,
”שאנטי” ,ו”ציון” ,הוצגה במוזיאון פתח תקוה ,ומונוגרפיה הוצגה
בסינמטק תל אביב; כמו כן ,הציג בתערוכות קבוצתיות ובתערוכות
יחיד במוזיאון ינקו דאדא ובגלריה אלון שגב .הציג בעולם בין
היתר תערוכות יחיד באתונה ,ב”לה פלאטו” בפריז ,בגלריה מרטין
אבוקאייה בפריז ,במוזיאון לאמנות מודרנית ועכשווית בניס,
במוזיאון לאמנות מודרנית בשטרסבורג ובמוזיאון הקולנוע של
דיסלדורף .הסרט ”ציון בשחור לבן” הוקרן בהקרנת בכורה במוזיאון
הלובר לפני כשנה .באחרונה הוקרן ב”פאלה דה טוקיו” בפריז
במסגרת התוכנית לאוצר אורח של ה ,Cinema Fiacיריד האמנות
הבינלאומי ,וב”לה פלאטו” בפריז .בימים אלה יצא לאור הספר ג‘וזף
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דדון ,ציון :טרילוגיה קולנועית בעריכת דרורית גור אריה )הוצאת
מוזיאון פתח תקוה.(2008 ,
אייל דנון
אוצר במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית ,חולון .אוצרות  /אוצרות
במשותף” ;Liminal Spaces (2008-2006) :רדיקלים חופשיים”
)” ;(2007הפזורה – פסטיבל סאונד” )” ;(2007משחקים אסורים”
)” ;(2006הלכות שכנים” ) .(2006-2003מהמקימים של עמותת
איאם – הכרה ודיאלוג; מנהל ”אוטוביוגרפיה של עיר” )www.
 (jaffaproject.org www. jaffaproject.org/eventשבמסגרתו
הוצגו הפרויקטים” :רח‘ חסן בק פינת אבו לוג‘וד” של רונן
אידלמן )” ;(2007דרך השפה” של קבוצת פרהסיה )” ;(2007סיור
האוטובוס” של יוחאי אברהמי ) (2008ו ”CFJ1”-של סכנדר קופטי
).(2008
צופית טובי ועמי צרויה
אדריכלי נוף .בוגרי הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ) ;(1992משנת
 1994בעלי משרד האדריכלים ”קו – אדריכלות נוף” ,תל אביב.
מעבודות המשרד :תכנון נוף לבית העלמין המטרופוליני גני-עד
במחצבת ברקת )משנת  ;(1998גן הגבעות למרגלות גבעת התור,
נס ציונה ) ;(2008סמטת מרדכי זעירא  -רחוב על גבי חניון תת-
קרקעי ,שכונת המשתלה ,תל אביב ) ;(2004תב”ע לשימור ושיקום
נחל בית עריף ,שהם )משנת  .(2007תערוכות” :גן בחצר  - ”2מיצב,
”חורשה זמנית” )גלריה בבית האדריכל ,יפו” ;(2007 ,גן בחצר – ”1
מיצב” ,גנים חשופים”) ,אמנות הארץ  ,5רידינג ” ;(2007ו)גינה(”
)גלריה בבית האדריכל ,יפו;(2002 ,
חיים יעקובי
אדריכל ומתכנן .מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת
בן-גוריון .עבודתו האקדמית מתמקדת במרחב העירוני כיחידה
פוליטית ,חברתית ותרבותית .מאמריו פורסמו בכתבי עת בארץ
ובעולם ,ועוסקים בפוליטיקה של העיר ,בצדק חברתי ,בפוליטיקה
של זהויות ,בגלובליזציה ובתכנון עירוני .ב 1999-הגה את הרעיון
שמאחורי ”במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון” ,והיה ממקימי
העמותה.
יעקב ישראל
נולד בירושלים ) ,(1974מתגורר ועובד בירושלים .מרצה לצילום
בבצלאל ,אקדמיה לאמנות וצילום ירושלים ,המחלקה לצילום
וידאו והדמיה ממוחשבת ,בבית הספר לצילום מוסררה ירושלים,
ובמכללת ספיר ,שער הנגב .בוגר בהצטיינות ) (B.F.Aהמחלקה
לצילום וידאו והדמיה ממוחשבת ,בצלאל ,אקדמיה לאמנות
ולעיצוב ,ירושלים ,כולל שנת התמחות ומחקר ) .(2003תערוכות
יחיד נבחרות) “Habitus “ :גלריה בבית האדריכל ,יפו;(2007 ,
”נוף מודחק” )המוזיאון הפתוח לצילום ,גן התעשייה תל חי;(2005 ,
”דיוקן אנושי” )מוזיאון חיפה לאמנות” ;(2005 ,תצלומים” )בית
האמנים ,ירושלים .(2003 ,תערוכות קבוצתיות נבחרות” :צילומי

אשדוד” )מתוך אוסף המוזיאון ,מוזיאון אשדוד לאמנות ,מרכז
מונארט ,אשדוד” ;(2006 ,עושים עיר :מצלמים באשדוד 1956-
) ”2006מוזיאון אשדוד לאמנות ,מרכז מונארט ,אשדוד;(2006 ,
”בין גבולות המרחב לגבולות המקום”) ,המוזיאון הפתוח לצילום,
גן התעשייה תל חי” ;(2006 ,הצלמנייה החיפאית” )מוזיאון העיר
חיפה” ;(2006 ,לא לזוז מצלמים!  -עיר בעין המצלמה” )מרכז
אמנויות ,מוזיאון חיפה לאמנות” ;(2005 ,בימים ההם ,בזמן הזה”
)מוזיאון בית ראובן ,תל אביב.(2004 ,
שלי כהן
אדריכלית ,חוקרת תרבות ואוצרת הגלריה בבית האדריכל .בעלת
תואר מוסמך מטעם מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
והרעיונות ,אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת לארכיטקטורה
מהטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה; בוגרת הסמינר החדש
לאוצרות ,תיאוריה וביקורת קמרה אובסקורה ,תל אביב .מלמדת
בחוג לעיצוב פנים במסלול האקדמי של המכללה למנהל .ספרים
שערכה :צורות מגורים :אדריכלות וחברה בישראל ,בשיתוף עם
טולה עמיר )חרגול ועם עובד ,(2007 ,הפרדה :הפוליטיקה של
המרחב בישראל ,בשיתוף עם חיים יעקובי )חרגול ועם עובד.(2007 ,
זוכת פרס רכטר לאדריכל צעיר לשנת  2003מטעם משרד המדע,
התרבות והספורט ,המועצה לתרבות ואמנות ,עמותת אדריכלים
מאוחדים בישראל ומשפחת רכטר.
נעמה מישר
אדריכלית נוף ומבקרת תרבות ואמנות .דוקטורנטית ללימודי
תרבות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים .מלמדת במסלול
לאדריכלות נוף בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה .מחקריה
עוסקים בפוליטיקה ובאתיקה של ייצור ותכנון נופים.
גבי נוסבאום
אדריכלית בעלת תואר מגיסטר בארכיטקטורה ובינוי
ערים ,הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה .זכתה במלגת
השתלמות מטעם ממשלת פינלנד לכתיבת התזה” :טמיעת סגנונות
בינלאומיים בארכטיקטורה הפינית המודרנית  -פונקציונליזם
שנות ה .”30-מנהלת מחלקת מבנים במשהב”ש ,מינהל תכנון
והנדסה בירושלים ) .(1995-1983משנת  1995בעלת משרד עצמאי
המתמחה במבני חינוך ,תרבות ורווחה .זכתה בתחרויות :בית מעצר
בירושלים ,עיצוב אביזרי חוף ,הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון,
חיפה ,מרכז אזרחי  -חינוכי באלעד ופרסים לתכנון שני בתי ספר
בכפר סבא באתר האינטרנט  .Designshareמלמדת בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,חיפה ,פעילה בעמותת
האדריכלים :עורכת עיתון העמותה ”פרספקטיבה” ,יו”ר ועדת
אירועים ויו”ר קבוצת עבודה מבני חינוך ותרבות ונציגתה ב.UIA-
מזכירת אגודת ידידות ישראל  -פינלנד ,בעלת תואר ”אביר מסדר
הורד הורוד” מנשיאת פינלנד ותואר ”יקיר עמותת האדריכלים”.
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אורית סימן-טוב
נולדה בירושלים ) ,(1971מתגוררת בירושלים .בוגרת בהצטיינות,
המחלקה לצילום ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,בצלאל ).(1997
תערוכות יחיד נבחרות” :חפירות הצלה” במסגרת הביאנלה
הראשונה לאמנות עכשווית )מוזיאון הרצליה” ;(2007 ,גנים
לאומיים בישראל” )גלריית שניידר ,שיקגו ,ארה”ב;(2006 ,
”שעות פנאי בישראל” )גלרייה  ,A.R.C.שיקגו ,ארה”ב;(2004 ,
”ארכיאולוגיה של עיר” )מוזיאון חיפה” ;(2001 ,צליינים ”2000
)גלריית הקיבוץ ,תל אביב” ;(2000 ,פנאי בישראל” )גלריית
ברוטפאבריק ,ברלין” ;(2000 ,ברלין” )גלריית קמרה אובסקורה ,תל
אביב .(1999 ,תערוכות קבוצתיותP“Personal Landscapes: :
”) Contemporary Art from Israelהמוזיאון האוניברסיטאי,
האמריקני ,וושינגטון די-סיi“Current Visions: Inside ;(2008 ,
”) Israelגלריית מייזלין ,ניו יורקi“Manufactured Self” ;(2008 ,
)המוזיאון לצילום עכשווי ,שיקגו ,ארה”ב” ;(2005 ,הפרדה” )גלריה
בבית האדריכל ,יפו” ;(2005 ,תבנית נוף :הערה על צילום הנוף
המקומי” )הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה” ;(2004 ,תלבושת
אחידה” )גלריה בבית האדריכל ,יפו” ;(2002 ,מרחב מחיה  -קרוב
רחוק” )מוזיאון הרצליה.(1998 ,
גילה קפלן
נולדה בתל אביב ) (1971ומתגוררת בה .בוגרת המחלקה לתקשורת
חזותית בבצלאל .סיימה בהצטיינות תואר שני במחלקה לתקשורת,
אמנות ועיצוב ב Royal College of Art-בלונדון .בעלת סטודיו
עצמאי לעיצוב גרפי .מתמחה בעיצוב ספרים וקטלוגים לתחומי
התרבות השונים .לימדה במשך שנים אחדות במחלקה לעיצוב
גרפי בשנקר .כיום מלמדת במחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה
לאמנות ועיצוב ,בצלאל ,ירושלים .זכתה בפרסים מטעם קרן שרת,
בפרס מייזלר לפרויקט גמר וOberon Book Award, RCA,-
 .Londonעבודותיה פורסמו בספר Charlotte & Peter Fiell,
Graphic design for the 21st Century: 100 of the World’s
)Best Graphic Designers (Taschen, 2003

רשימת עבודות
יעקב ישראל ,הביטוס ]עמ‘ [22-19
עמ‘  ,19מבט על רחוב הנטקה מרחוב ברזיל ,ירושלים ,תצלום צבע.2007 ,
עמ‘  ,21-20רחוב הנורית  ,125ירושלים ,תצלום צבע.2006 ,
עמ‘  ,22אלכסנדר ,ירושלים ,תצלום צבע.2007 ,
צופית טובי ועמי צרויה ,ו)גינה( ]עמ‘ [30-27
עמ‘  ,27עץ שקמה עתיק ,תצלום צבע.2002 ,
עמ‘  ,29-28ו)גינה( ,מיצב ,מבטים כלליים.2002 ,
עמ‘  ,30ו)גינה( ,פרט מתוך המיצב.2002 ,
אייל דנון ,אורית סימן-טוב ,תלבושת אחידה ]עמ‘ [40-37
עמ‘  ,37אורית סימן-טוב ,בית ספר מימון ,לוד ,חברת ”יובל-גד” ,תצלום צבע.2002 ,
עמ‘  ,39-38אייל דנון ,תצלומי צבע :משמאל מלמעלה למטה :אשכולות פיס בירושלים ,ברמת השרון,
בכרמיאל וביפו .מימין :סביבת האשכול בירושלים ,ברמת השרון ,בכרמיאל וביפו.2002 ,
עמ‘  ,40אורית סימן-טוב ,בית ספר גילה ג‘ ,חברת ”יובל -גד” ,תצלום צבע.2002 ,
סאמי בוכארי ואייל דנון ,בית ביפו ]עמ‘ [52-49
עמ‘  ,49בית ביפו ,מתוך הוידאו.2003 ,
עמ‘  , 52-50בית ביפו ,מיצב ,2003 ,צלמה רונית עדן.
יאיר ברק ,טל גרבש ,יחידת דיור ]עמ‘ [62-59
עמ‘  ,59יאיר ברק ,גבעת האקליפטוס ,אפקה ,דירה לדוגמה ,תצלום צבע.2001 ,
עמ‘  ,61-60טל גרבש ,אשדוד ,תצלום צבע.2001 ,
עמ‘  ,62יאיר ברק ,מגדלי הריביירה ,נתניה ,דירה לדוגמה ,תצלום צבע.2001 ,
ערן בינדרמן ,עיר למאכל ]עמ‘ [70-67
עמ‘  ,67עיר למאכל ,קטיף הכריכים ,שרטוט בטכניקה מעורבת ותצלום.1999 ,
עמ‘  ,69-68עיר למאכל ,משתמשים לצד מכונות הכריכים ,שרטוט בטכניקה מעורבת.1999 ,
עמ‘  ,70עיר למאכל ,מיחזור פסולת גרוסה ,שרטוט בטכניקה מעורבת.1999 ,
גילה קפלן ,סמי ברדוגו ,קביים ]עמ‘ [78-75
עמ‘  ,75גילה קפלן ,MD Zoom 28-70mm 1:35-4/8 ,תצלום שחור לבן.1998 ,
עמ‘  ,77-76גילה קפלן ,תצלום שחור לבן; סמי ברדוגו ,טקסט ,מקומי.2000 ,
עמ‘  ,78גילה קפלן ,MD Zoom 28-70mm 1:35-4/8 ,תצלום שחור לבן.1998 ,
יאיר ברק ,עמית גרון ,אורית סימן-טוב ,הפרדה ]עמ‘ [89-84
עמ‘  ,85-84יאיר ברק ,מבט מתוך הכפר הבדואי הבלתי מוכר  -עמרה אל הישוב הפרברי עומר ,תצלום
צבע.2005 ,
עמ‘  ,87-86אורית סימן-טוב ,רמלה ,חומת ההפרדה בין השכונה גני דן לבין השכונה הערבית ג‘ואריש,
רמלה ,תצלום צבע.2005 ,
עמ‘  ,89-88עמית גרון ,מבט על שיכוני הקטמונים מאזור הגבול הישן בין ירדן לישראל ,ברקע פרויקט
הולילנד ,ירושלים ,תצלום צבע.2005 ,
נעמה מישר ,פסטורעליה ]עמ‘ [98-95
עמ‘  ,95נעמה מישר ,פסטורעליה ,מיצב.2001 ,
עמ‘  ,97-96נעמה מישר ,חילות השדה ,צילם ירון בן-חיים.2001 ,
עמ‘  ,98נעמה מישר ,חילות השדה ,פרט ,צלמה טלי שני.2001 ,
עמית גרון ,ג‘וזף דדון ,אופ-אר :האדריכלות העובדת ]עמ‘ [106-103
עמ‘  ,105-103עמית גרון ,מתוך הסדרה אופ-אר ,תצלומי צבע.2007 ,
עמ‘  ,106ג‘וזף דדון ,מתוך הסדרה פועל שחור ,תצלום שחור לבן.2005 ,
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HABITUS
יעקב ישראל
”הבלוק“  -יוצרים :גילי גאון וגל גאון
ביימה :גילי גאון ,ערך :רון כחלילי
אוצרים :שלי כהן ,חיים יעקובי
טקסט :שלי כהן
אוקטובר-נובמבר 2007

האמן יעקב ישראל מתעד זה שנים מספר שיכונים ,בעיקר בדרום-מערב ירושלים — בקריית היובל ובקריית
מנחם  -השכונות שבהן גדל ובהן הוא מתגורר עד היום .התערוכה מציגה שלוש סדרות תצלומים :חזיתות
בניינים  -בדרך כלל צדדיות ונעדרות הילה; תצלומי נוף אורבני-טופוגרפי במבט רחב ופנורמי; ודיוקנאות של
דיירי השיכונים ועוברי אורח על רקע הסביבה הבנויה )ראו תצלומים בהמשך( .שלוש הסדרות יחדיו יוצרות
דיוקן עכשווי רב-שכבתי של הנוף הבנוי והאנושי של השיכון בירושלים.
לצד התצלומים של יעקוב ישראל הוקרן בגלריה פרק מתוך הסדרה התיעודית הבלוק שיצרו גילי גאון וגל
גאון ,ביימה גילי גאון וערך רון כחלילי.
שם התערוכה  Habitusמכוון לשילוב של שני מונחים :המונח הביטוּס ) (habitusשל בורדייה  -אותם
מיונים וחלוקות היררכיות המוּכלים בחיי היומיום ומייצרים ידע ומערכת אמונות ואמיתות; 1והמונח הביטאט
) - (habitatבית גידול ,שבהקשר האקולוגי הוא מרחב המגורים של חיות וצמחים ,ובהקשר האדריכלי הוא
המרחב הבנוי.
התערוכה  Habitusהתמקדה בשיכון  -צורת מגורים בולטת בנוף העירוני בישראל .בהשראת בורדייה
היא בחנה את האופן שבו הסביבה הבנויה ,בעיקר זו המוכתבת "מלמעלה" ,משעתקת יחסי כוחות חברתיים
ומייצרת משמעות ההופכת למובנת מאליה ,וכך היא משיבה לביקורת שהופנתה במשך שנים כלפי משתכני
השיכונים ,כי הם הם האשמים בהזנחה ובהתנכרות לסביבתם ,אולי בשל הרקע התרבותי

שלהם2.

בניית השיכונים הציבוריים בישראל החלה בסוף שנות החמישים ,ונמשכה עד מחצית שנות השבעים
של המאה הקודמת .היא ענתה על שני צרכים :ביטאה את הריבונות הטריטוריאלית הלאומית של ישראל;
וסיפקה מגורים להמונים בשנות ההגירה הגדולה .בעשור האחרון ,בתום תקופה פוסטמודרנית שבה הסתייגו
אדריכלים רבים מן האסתטיקה של השיכון ומהתאמתו לדיירים ,זכו ערכים אסתטיים אלה לעדנה .גל חדש
של כותבים התמקד בהישגיו המקצועיים של מפעל השיכון הישראלי ,ונמנע מעיסוק בתחושות המצוקה
והקיפוח של דיירי השיכונים ,מהגרים ותיקים וחדשים מקבוצות שונות ומוחלשות בחברה 3.כשנדון מפעל
השיכון באופן ביקורתי ונוקב ,התמקד הדיון בשלב התכנון ובכוונת המתכננים בלבד 4.עשרות שנים לאחר
בנייתו ,הזמינה התערוכה כותבים שונים 5ואת הקהל לביקור חוזר בשיכון הישראלי ,כדי להעלות דיון נוסף
בשיח האדריכלות המקומי ,ולהמיר דיון שעניינו הממד האסתטי בדיון שעניינו הממד האתי.
תצלומים ידועים של השיכון התמקדו בחזית ההרואית והארוכה של הבלוק ,והתמכרו למתח שבין
האסתטיקה של הגריד לבין ההפרות הנקודתיות של ההסדר המודרניסטי בדמות תוספות מאולתרות של
מזגנים וחבלי כביסה ,למשל ,או פתיחה וסגירה של פתחים .יעקב ישראל מציע בתערוכה מבט מוכר פחות
על הבלוק  -מבט על החזית הצרה ,מזווית המנסה להכיל בפריים את הבלוק רחב הידיים כולו ,ומדגישה את
אורך החזית הסמוכה המופיעה בחלק מן התצלומים בהקצרה דרמטית .מן הצד החזית חושפת את האופן
שבו מוצנח המבנה בטופוגרפיה ההררית ואינו משתלב בה )ראו תצלום בעמ'  .(21-20הכניסה לבלוק ממפלס
הרחוב הגבוה נעשית דרך גשרים שדוקרים את החזית ומובילים אל קומה מפולשת המחלקת את הבניין
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לשניים )מעל מפלס הרחוב ותחתיו( 6.קומת ביניים זו מחברת את הכניסות לבלוק ובנויה באופן שאינו מצריך
בניית מעליות 7.העמדת המבנים לא מאפשרת מגע ישיר עם הקרקע משלוש חזיתות :בצד שתחתיתו נמוכה
מפני הרחוב קומת הקרקע מסתיימת ב"חצר אנגלית" קבורה ,צרה ,ארוכה ומרוצפת ,וצדי המבנה פוגשים
את האדמה בטרסות בלתי נגישות ובלתי מטופחות ,למעט יוזמות מאולתרות מעטות של הדיירים הכובשים
להם חצר קטנה בפני השטח .כל אלה מעודדים הזנחה של סביבת המגורים.
עניין אחר העולה מן התצלומים הוא הנוהג האדריכלי להשלים את המבנה בחזית אטומה כדי שזו תעיד על
היות הבלוק חלק ממערכת ומסדרה הנגזרות באופן שרירותי בנקודה מסוימת 8.האדריכלות מתייחסת כאן
לשיטת הבנייה ,כלומר לעצמה :היא מחצינה את חלוקות המבנה לקומות ,ומדגישה את הערך הדקורטיבי של
משטחי הבטון הגדולים המסומנים בעקבות שהותירו התבניות שלתוכן נוצקו ,זאת על חשבון פתיחת המבנה
לסביבה לטובת דיירי יחידות הקצה .זוהי אפוא מערכת שוויונית על דרך השלילה :אף דייר או משפחה לא
יזכו בכיוון אוויר או בנוף נוסף .כך למשל ,בקריית היובל החזיתות האטומות מעלימות את הנוף המרהיב של
עין-כרם )ראו תצלום בעמ' .(19
בצילומי הדיוקן של מבנים בודדים בקצה טור השיכונים משחרר יעקב ישראל את הבלוק מכבלי הסדרתיות.
פורמט הצילום הגדול ) 8/10אינץ'( חושף באופן היפר-ראליסטי את הפרטים הקטנים של המציאות החומקים
מן העין .מערך הצילום וזווית המבט על הבלוק מעניקים לנושא הנבחר צדודית צרה ואלגנטית על רקע
השמים ,אולם מבט אוהד זה מדגיש גם את הפתחים המעטים בקיר שבמרכז הפריים ,פתחים ששיני הזמן
והתחזוקה הלקויה מכרסמים בהם :פיר האינסטלציה הבודד שממנו משתרגת צנרת מאולתרת )בקטמונים(,
או הפתח הסגור בתריסי עץ צבועים כחול )בקריית מנחם( .פתחים אלה מעצבים על דרך הניגוד דימוי של קיר
אטום כמטפורה לנוקשותה של האדריכלות מנקודת המבט של דייריה.
] [1בורדייה מתייחס אל ההביטוס באופנים שונים בכתביו .לאופן המובא בזה ראו:
P. Bourdieu, 1977, Outline of a Theory of Practice, London: Cambridge University Press.
] [2על הפניית אצבע מאשימה כלפי המשתמשים בסביבה הבנויה ראו:
L. Sandercock, 1998, Towards Cosmopolis, London: John Wiley.
] [3על הישגי מפעל השיכון ראו :מרים טוביה ומיכאל בונה )עורכים( ,1999 ,בניין הארץ :שיכונים בשנות ה ,50-תל אביב :הקיבוץ המאוחד;
צבי אפרת ,2004 ,הפרויקט הישראלי :בניה ואדריכלות ,1948-1973 ,תל אביב :הוצאת מוזיאון תל אביב; שרון רוטברד ,2007 ,אברהם יסקי:
אדריכלות קונקרטית ,תל אביב :בבל; על הביקורת על מפעל השיכון בהקשר לעבודות של יעקב ישראל ראו :דליה מרקוביץ" ,2007 ,ארץ ,בית:
החצר האחורית" ,עיתון  ,77גיליון  ,112-113עמ' .40-41
] [4רחל קלוש ויוברט לו-יון" ,2000 ,הבית הלאומי והבית האישי :תפקיד השיכון הציבורי בעיצוב המרחב" ,תיאוריה וביקורת  ,16עמ' .153-180
] [5כותבים נוספים לתערוכה :יאיר ברק" ,צילום חשוף  -הערות על "הביטוס" ,תמיר גרינברג" ,חמישים וחמישה מטרים רבועים" ,חיים
יעקובי" ,מכונת המגורים )המזרחית(" ,פנינה מוצאפי-האלר" ,נשים יוצרות מרחב :האנשתו של התכנון האדריכלי" ,נעמה מישר" ,חצרות
וסביבות המגורים של בנייני הדיור הציבורי" .המאמרים של יעקובי ומישר מופיעים בהרחבה בספר צורות מגורים :אדריכלות וחברה בישראל,
 ,2007עורכות ש' כהן וט' עמיר ,חרגול ,עם עובד.
] [6צבי אפרת ,שם ,עמ' .339
] [7היעדר המעליות מקשה בהווה על הדיירים הישישים של הבלוקים.
] [8בביטוי זה של השכפול עלו האדריכלים בישראל על המקור לבלוקים אלה  -פרויקט האוניטה ד'אביטסיון" ,יחידת המגורים" שתכנן לה
קורבוזיה במרסיי .אצל לה קורבוזיה תוספת אגף סייעה לפתיחה מלאה של קצה הבניין לנוף ולאוויר .שרון רוטברד ,שם ,עמ' .450
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In this exhibition, Yaakov Israel proposes an unfamiliar view of the housing block—a
gaze at the narrow façade, from a perspective which strives to contain the entire spacious
block within the frame, thus accentuating the length of the adjacent façade appearing
in some of the photographs in dramatic foreshortening. In profile, the façade exposes
the way in which the building is dropped into the mountainous topography, but does not
assimilate in it. Entry to the block at the high, street level is via bridges that prick the
façade, leading to an open-ended story which divides the building in two (above and below
street level).5 This mezzanine floor links the entrances to the block, and is designed to
make the construction of elevators unnecessary.6 The buildings’ position prevents direct
contact with the ground from the three façades: on the side whose bottom is lower than
the street, the ground floor ends with a narrow, elongated, paved sunken courtyard, and
the sides of the building encounter the ground via unmanicured, inaccessible terraces,
excluding a few improvised initiatives by lodgers who annex small gardens for themselves.
All these encourage neglect of the residential environs.
Another issue arising from the photographs is the architectural custom of sealing the
building with an impervious façade to indicate that the block is part of a system and
a series arbitrarily cut at a certain point.7 Architecture here refers to the construction
method, namely—to itself: it externalizes the building’s division into floors, emphasizing
the decorative value of the large concrete surfaces marked with the traces left by the
forms in which they were cast, at the cost of opening the building to its surroundings
for the benefit of the dwellers of the peripheral units. It is, thus, a negatively egalitarian
system: no dweller or family is granted an additional landscape or exposure. Thus, for
example, in Kiryat Yovel, the impervious façades hide the spectacular landscape of Ein
Kerem (see p. 19).
[1] In his writings, Bourdieu refers to the concept of Habitus in various manners. For the sense discussed here, see:
Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (London: Cambridge UP, 1977).
[2] For an elaboration on accusations against the users of the built-up space, see: Leonie Sandercock, Towards
Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities (Hoboken, N.J: John Wiley, 1998).
[3] For a discussion of the accomplishments of the public housing enterprise, see: Miriam Tovia and Michael Boneh
(eds.), Binyan Ha’Aretz: Public Housing in the 1950s (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1999) [Hebrew]; Zvi Efrat,
The Israeli Project: Building and Architecture, 1948-1973 (Tel Aviv Museum of Art, 2004) [Hebrew]; Sharon Rotbard,
Avraham Yasky: Concrete Architecture (Tel Aviv: Babel, 2007) [Hebrew]. On the critique against the public housing
enterprise in the context of Yaakov Israel’s works, see: Dalia Markovich, “Country, House: The Backyard,” Iton 77,
112-113 (2007): 40-41 [Hebrew].
[4] See Rachel Kallus and Hubert Law-Yone, “National Home / Personal Home: The Role of Public Housing in the
Shaping of Space,” Theory and Criticism 16 (Spring 2000): 153-180 [Hebrew]; see also R. Kallus and H. L. Yone,
“National Home / Personal Home: Public Housing and the Shaping of National Space in Israel,” European Planning
Studies (Cerfax Publishing), vol. 10, no. 6 (Sept. 2002): 765-779.
[5] Efrat 2004 (n. 3), p. 339.
[6] The absence of elevators introduces an obstacle to the older inhabitants of these blocks.
[7] In this manifestation of reproduction the Israeli architects surpassed the origin of these blocks—Le Corbusier’s
Unité d’Habitation project in Marseilles. In Le Corbusier’s case, the addition of a wing facilitated a full opening of
the building’s extremities to the landscape and breezes. Rotbard 2007 (n. 3), p. 450.
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For some years now, artist Yaakov Israel has been documenting public housing projects,

כחלק מקריאה ביקורתית של התרבות ,שמיקמה את חצר הבית המשותף בשוליים ,יצרו אדריכלי הנוף

in Jerusalem’s south-west—in Kiryat Yovel and Kiryat Menachem—the neighborhoods in

צופית טובי ועמי צרויה מ"קו אדריכלות נוף" מיצב הכולל גינה וקומת עמודים מפולשת .הכותרת ו)גינה(

which he grew up, and where he still resides.

שהוצמדה למיצב אף היא מכוונת למעמדו של הטבע במרחב העירוני :הגינה טפלה וזניחה ,ומשום כך היא

The title of the exhibition, “Habitus,” refers to a combination of two notions: Pierre

מופיעה בסוגריים .בנוסף מציעה הכותרת פרשנות פמיניסטית-מרחבית חדשה המצמידה לגינה העירונית

Bourdieu’s concept of habitus—the hierarchical classifications and structures intrinsic

קונוטציה נשית )קריאה ללא הסוגריים( .פרשנות זו קוראת את החצר שנולדה משארית החלוקה העירונית

to everyday life which generate knowledge, truths, a set of beliefs,1 and the concept of

למגרשים כאובייקט שאינו מלוכד .החצר עוטפת את הבניין ,שהוא על פי פרשנות זו האובייקט הגברי,

habitat—denoting habitation, dwelling place, which in the ecological context designates

ממלאת כל מגרעת במסה הבנויה ,ומתפרקת למישורי צמחייה רבים.

the natural environment of plants and animals, and in the architectural context refers to the

בטקסט שליווה את התערוכה 1פירשה נעמה מישר את מרחב החצר ואת המיצב באמצעות תיאוריות

built-up space.

פמיניסטיות ,שדרכן רעיונות כמו ריבוי ובו-זמניות מתבטאים בחצרות משותפות בסגנונות גנניים מגוונים

The exhibition “Habitus” focused on public housing—a form of housing which figures

ומוכלאים ,בשילובים בין דומיננטה תרבותית לייצור עממי אינדיבידואלי ,בהיעדר סדרים מובהקים ,ובנוכחות

prominently in the Israeli urban landscape. Inspired by Bourdieu, it explored the way

משולבת של צמחייה ומרכיבים מלאכותיים:

in which the built-up setting, mainly the one dictated from “above,” reproduces social

"הלן סיקסו מדברת על בזבוז ) ,(de-panserעל פירוק הידע הגברי ,כטקטיקה של כתיבה נשית על

power relations and generates meaning which is rendered self-evident, thus responding

הגוף ,על סובייקטיביות נשית ועל תרבות ,בניגוד לכתיבה גברית תכליתית ,ממוקדת וקמצנית 2.היא

to the criticism directed for many years at the public housing dwellers, that they are the

מתארת כלכלה בזבזנית של יצר ,שאינה זקוקה לאובייקט אחד ,לתכלית אחת ] [...הבזבוז של שטח ,הביזור

ones responsible for the neglect and alienation of their surroundings, possibly due to

והשוליות של החצר ,כפי שמציעה סיקסו ,ייקראו כדבר חיובי ,בעל גוף ושפה ,כמרחב אלטרנטיבי בעל

their cultural background.2

תצורות מורפולוגיות מובחנות ,ובעל פוטנציאל ליחסים חברתיים חתרניים".

The construction of public housing projects in Israel began in the late 1950s and

המיצב  /המיצב כלל "עבודת קרקע" :חלל הגלריה על עמודיו דימה את קומת העמודים המפולשת של

continued through the mid-1970s, meeting two needs: it manifested Israel’s national-

בתי לב תל אביב ,ורצפת הגלריה הפכה לגינה .השימוש במונח "עבודת קרקע" אינו מקרי .הוא מתייחס הן

territorial sovereignty and provided housing for the masses during the years of mass

לעובדה שהיצירה מונחת ברובה על הרצפה ,ובו בזמן הוא מרמז על פעולת עיבוד אדמת המיצב.

immigration. During the past decade, at the end of the post-modern era in which

ואכן ,אדמת הגינה התל אביבית המיובשת הפכה במיצב בעבודה ידנית מפרכת למצע אדום זועק -

many architects criticized the aesthetics of public housing and compatibility, these

מצע של דשא טבעי צבוע .לתוך המשטח שחומר הגלם שלו טבעי נארגו פיסות דשא מלאכותי ,צבועות גם

aesthetic values regained popularity. A new wave of writers focused on the professional

הן .העירוב בין הדשא המלאכותי ,שאינו מתחזה לירוק ,לבין הדשא הטבעי המיובש וחסר החיים מעלה את

accomplishments of the Israeli public housing enterprise, while omitting the sense of

השאלה עד כמה חיוניות הגינה התל אביבית ,ומעמיד לדיון את האופנה הממירה את הצמחייה הטבעית והגינון

discrimination and distress felt by their dwellers—old and new immigrants from various

במצע מלאכותי )טוּף ,חצץ ,חלוקי נחל ודשא מלאכותי( שאינו דורש אור ,טיפול ,השקיה ותחזוקה .תכסית זו

disempowered social groups.3 When the public housing enterprise was addressed

משווה לחצר מראה מטופח לכאורה ,אך גם הופכת אותה לחסרת חיים ומגדילה את ניכורה.

critically and acutely, discussion focused exclusively on the planning phase and the

בחלל הגלריה משטח הגינה ההרמוני מופרע על ידי מערכת של פתחים ונקבים :מלבן הגינה מתרומם

planners’ intentions.4 Decades after its emergence, the exhibition invited various writers

ונקטע באחת על ידי חריץ שמצמיח רק קוצים וצמחים יבשים; בריכת מים ,שמזכירה את החזון שעבר זמנו

and the public at large to revisit Israeli public housing, thus inciting a renewed discussion

של חיי הפנאי בעיר הגנים ,משקפת את ההיסטוריה של הטבע העירוני הפלסטיני בדמות דימוי של עץ

of its place in the local architectural discourse, striving to deviate from a discussion

שקמה עתיק )ראו עבודה בעמ'  ;(27מדרגות עץ מייצגות את הפתח המאיים של חדר המדרגות ומובילות

centered on the aesthetic dimension toward a discussion concerned with the ethical

את הצופה אל דימוי שהצפייה בו מחייבת הדלקת תאורה; והבדלי החומרים והגבהים מסבים אי-נוחות:

dimension.
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המבקרים נאלצים לברר בכל צעד וצעד אם ניתן לדרוך ,ועל מה דורכים.
027

החצר התל אביבית  /החצר העירונית היא גלגול של רעיון "עיר הגנים" ,שהנחה את תוכנית גדס 3בראשיתה
של תל אביב .בהשפעת האדריכל לה קורבוזיה ) (le Corbusierהורמו הבתים על קומת עמודים ,והקומה
המפולשת הותירה שטח פתוח לאוורור ולגינון .גינות הבתים המשותפים שנבנו בשנות השלושים והארבעים
ועד לשנות השבעים בתל אביב הן שטח ירוק משמעותי בסביבת המגורים העירונית .הגדר החיה הגזומה
משמשת קו הפרדה ירוק בין הפרטי לציבורי ולאורבני ,ופיסות החצרות הקטנות מצטברות לכדי רצועה
ארוכה של טבע מתורבת .ברצועה זו מי גשמים מחלחלים לשכבת מי התהום ולא נשטפים למערכת התיעול.
אך למרות היתרונות של הגינות ,הן הולכות ונעלמות בעיקר בשל הפיכתן למגרשי חניה .דרישות החניה
שמכתיבה העירייה מחייבות מיסעה ברוחב מינימלי של  2.50מ' ,אך אינן מגבילות את שטח הריצוף ,ולכן
במקומות רבים הגינה מבוטלת והופכת למשטח מרוצף .פעמים רבות החצרות מנוכסות כשטח פרטי לקומות
הקרקע .בבנייה חדשה המושג "חצר" ,כגן משותף העוטף את הבית ,כבר אינו מתקיים .נותרו רק ערוגות
צמחייה בחזית ,והשטח הנותר נמכר לדיירים כחצר פרטית לדירות צמודות קרקע או כשטחי חניה.
משטר המבטים בחצר /

ההתבוננות המוקסמת של טובי וצרויה בחצר הבית המשותף מלווה תחושת

החמצה על היעדר מימוש הפוטנציאל שלה כמשאב סביבתי וחזותי .מצבה הצחיח והמוזנח של גינת הבית
מעיד כי הניסיון להפריח את השממה ולהיאחז בקרקע לא צלח במרחב הבורגני העירוני .טובי וצרויה רואים
בכך עדות לתחושות ארעיות ,לרגשות אשם ,לחוסר ביטחון ולהיסטוריה הנפתחת לפרשנויות .במקרים רבים
החצר שוממה; היא משותפת לבעליה אך משמשת בעיקר כמרחב למעבר ולראווה ופחות לשהות ולפעילות;
לרוב היא מוצנעת על ידי גדר חיה ,ולכן סמויה מן העין ,ובמקרים אחרים אפשר רק להציץ אליה.
זר שנכנס אל החצר מרגיש חשוף למבט המזהה אותו כמסיג גבול .גם דיירי הבניין מרגישים חשופים
למבטי שכנים ומבקרים .בחלל הגלריה חסמה הגדר החיה את הכניסה המקורית לחלל ויצרה מסלול כניסה
חדש .המבט המציצני הובע באמצעות דימוי של אישה המביטה מחלון קומת הקרקע אל החצר.
המיצב שילב עבודת וידאו שכותרתה מה אתה עושה פה? .בסצינה הראשונה עוקבת המצלמה אחר
צעירה שנכנסת לחצר בית מגורים ,חשה במבט שננעץ בגבה ,מסתובבת ושואלת" :מה אתה עושה כאן?"
שאלה זו מתמצתת תחושות של אי-נוחות ושל חדירה לפרטיות שמאפיינות מפגשים וסיטואציות בחיי יומיום
בחצר ,ומשקפת התלבטות רחבה יותר בשאלות של זהות מקומית ושל האופן שבו היא נוכחת בעיצוב הסביבה
הישראלית .בסצינה האחרונה מופרעת שגרת היומיום בדירה בקומת הקרקע על ידי נוכחות בחצר האחורית.
צעיר יורד במדרגות החצר ,וכשהוא פושט את בגדיו ,הופכת דמותו בהדרגה מדמות מאיימת לדמות עירומה
אדילית המתמזגת עם יפי החצר.
של מי החצר ומי מטפל בה? הבעלות על החצר היא פרטית ומשותפת ,ואפשרויות ההתערבות של
הרשויות העירוניות בתחום הקניין הפרטי מוגבלת .הטיפול בחצר הוא עניין לגנן ,לוועד הבית או לבעלי הבית.
בתקופת העבודה על המיצב נטלו על עצמם טובי וצרויה את הטיפול בגינה ,והעבירו לרגע את האחריות עליה
לאדריכלי הנוף 4.המרכיבים במיצב היו פרטים אדריכליים שגורים וסטנדרטיים שעברו שינוי ידני והוחתמו
בשפה פרטית .מצע הדשא הופסק על ידי משטחי אבן משתלבת מהסוג הנפוץ ביותר ) (10/20/6באופן
ששובר את ההפרדה הברורה בין השביל לאדמת הגינה .בכל אבן נחרצו עקבות דמוית מאובנים של צמחייה,
ובמרכזן של שאר הלבנים נקדח חור שמתוכו ,מבעד למעטה הבטון ,הוצמחו צמחים יבשים .כך ,באמצעים
זולים וידניים ,הפך המשטח השגרתי והמתועש לפיוטי.
] [1נעמה מישר" ,2002 ,חצר בלשון אישה" ,טקסט לתערוכה.
] [2הלן סיקסו ,סופרת ,חוקרת ,מבקרת ספרות ,המשתייכת לתיאורטיקניות פמיניסטיות צרפתיות בשנות ה 60-וה .70-ראו:
Hélène Cixous, 1976, “The Laugh of the Medusa”, in Signs, L. Cohen, P. Cohen, trans. pp. 356
] [3תוכנית גדס  -תוכננה בשנים  1927-1925על ידי מתכנן הערים סר פטריק גדס כתוכנית מתאר ראשונה ללב תל אביב ולצפון הישן של העיר.
] [4גינות רבות מאלה שהתערוכה עוסקת בהן כלל לא תוכננו על ידי אדריכלי נוף אלא על ידי אדריכלי הבניין ועל ידי גננים.

028

031

030

the responsibility of a gardener, the home-owners’ committee, or the landlords (in the
case of rented apartments). During the work on the installation, Tuvi and Tzruya took upon
themselves the maintenance of the garden, thus momentarily transferring responsibility
for it to the landscape architects.1 The constituents of the installation were prevalent,
standard architectural elements which were manually transformed and imprinted with a
private language. The turf was cut short by surfaces of interlocking paving stones of the
commonest type (10/20/6). Each stone was grooved with traces reminiscent of vegetative
fossils, and a hole was drilled in the middle of all the other stones, in which dry plants
were grown through the concrete coating. Thus, via inexpensive, manual means, the
ordinary, industrialized surface was rendered poetical.
The Tel Aviv Courtyard / The urban yard is an incarnation of the “Garden City” idea which
was at the core of the Geddes Plan2 at the beginnings of Tel Aviv. Inspired by Le Corbusier,
the buildings were raised on piloti, and the free-standing column ground floor was left as
open space for ventilation and gardening. The gardens of residential blocks constructed in
Tel Aviv from the 1930s to the 1970s form a significant green area in the urban residential
setting. The manicured hedge functions as a green separation line between the private
and the public barrier. The small garden plots accumulate to form a long strip of cultivated
nature, where rainwater infiltrates the aquifer rather than being washed into the sewage
system. Despite the advantages of gardens, however, they gradually disappear, often
being transformed into parking spaces and paved surfaces. In new construction, the term
“garden”, as a common garden surrounding the building, no longer exists. All that is left of
it are several garden beds in front; the remaining area is sold to residents for private use
by garden apartments or as parking areas.
The Gaze Regime in the Yard / Tuvi and Tzruya’s fascinated perusal of the residential
building garden is accompanied by disappointment for the failure to realize its potential
as an environmental and visual resource. In many instances, the garden is deserted, serving
as a mere space for passage rather than a space for leisure time activities. It is often
concealed by a hedge, and therefore invisible; in other cases, it may only be peeked at.
The installation features a video piece What Are you Doing Here? In the first scene the
camera follows a young woman entering the yard of a residential building, sensing a gaze
directed at her back, turning around and asking: “What are you doing here?” This question
encapsulates feelings of discomfort and invasion of privacy characterizing mundane
encounters and situations in the yard. In the concluding scene the routine in the ground
floor apartment is interrupted by a presence in the backyard. A young man goes down the
steps to the yard; takes off his clothes, gradually transform from a threatening figure into
an idyll nude, fusing with the beauty of the garden.
[1] Many of the gardens addressed by the exhibition were designed not by landscape architects, but by
construction engineers and gardeners.
[2] The Geddes Plan was conceived in 1925-27 by town planner Sir Patrick Geddes as the first urban plan for Tel
Aviv’s Center and the so-called “Old” North.
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 שנבנו על ידי מפעל הפיס, אמנות ומדע, "אשכולות פיס" הם מרכזי תרבות/ שעתוק מבני חינוך בישראל

As part of a critical reading of a culture that has placed the residential building’s yard

," קרוב לשבעים "אשכולות פיס.בסוף שנות התשעים כדי לספק תשתיות ושירותים מרוכזים לבתי ספר

at the margins, landscape architects Tsufit Tuvi and Ami Tzruya of Kav Landscape

1משועתקים

Architecture created an installation consisting of a yard-garden and an open-ended level

 "תפוחים" )מרכזי תרבות קטנים, קירויים למגרשי כדורסל, אולמות ספורט:תוכננו ונבנו גם מבני חינוך אחרים

on piloti. The Hebrew title of the exhibition is ambiguous. It may be read either as va(gina)

, על הכביש הראשי או בראש הגבעה, שלרובם מיקום אסטרטגי, מבני חינוך אלה.(יותר( וכותרי פיס )ספריות

[=vagina] or as ve(gina) [=and(garden)], thus alluding to the status of nature in the urban

 הם מהווים נקודות ציון לתהליכי הביזור.הספרה הציבורית בישראל
ֵ
נוטלים חלק בעיצוב פניה הבנויים של

space: the garden is secondary and negligible, therefore it is bracketed. Furthermore, the

 ומעידים על המוסדות שמילאו את,וההפרטה שעובר המשק הישראלי משנות השבעים של המאה העשרים

title offers a new feminist-spatial interpretation which lends the urban garden a female

. כאשר המשק הציבורי נחלש,החלל שנוצר בתכנון הציבורי

connotation (in unbracketed reading) regarding the yard resulting from the leftovers of

 באמצעות מפעל הפיס. נבנו באתרים ובהקשרים סביבתיים שונים ברחבי הארץ,בשלמותם

אדריכלות משועתקת של בתי ספר ומבני חינוך בישראל מתקיימת על הרצף שבין בניית טיפוס אדריכלי

urban plot division as a non-cohesive object. The courtyard envelops the building, which,

 לעתים, לבין שעתוק מלא של מבנים, על פי פרוגרמות של משרד החינוך,שחוזר על עצמו בווריאציות קטנות

according to this reading, stands for the male object, filling each recess in the built-up

. נוצרו דגמי בתי הספר הטיפוסיים בישראל, שבהם רבו הצרכים, בעשורים הראשונים למדינה.מתועשים

mass, and being deconstructed into multiple vegetative planes.

 אלה קבעו את גודלי. שטבעו משרדי השיכון והחינוך עבור בתי ספר2באותה תקופה התקבעו גם הפרוגרמות
3.קלים

 ונשתמרו במהלך השנים בשינויים,הכיתות והמסדרונות

In the the exhibition text Naama Meisher interpreted the yard space and the installation
via feminist theories, whereby notions such as multiplicity and simultaneity are manifested

 ואספקת כיתות ראויות, רמת בנייה גבוהה יותר, חיסכון,הסטנדרטיזציה של הבנייה אפשרה יתר יעילות

in common yards in diverse, hybrid gardening styles, combinations between cultural

 אך שעתוק מלא של מבני חינוך מעלה שאלות רבות בשל היותו.רבות בתקופה של מחסור בכיתות לימוד

dominance and individual popular production, the absence of distinctive orders, and the

, מקוריות ויצירתיות אדריכלית,ששמים דגש על חדשנות-  מודרניסטיים:מנוגד לערכים מתחום האדריכלות

combined presence of natural vegetation and artificial elements.

 את משמעות הבניין ואת זהות, שלוקחים בחשבון את ההקשר הסביבתי של המבנה- ופוסטמודרניסטיים

The Installation / Tuvi and Tzruya’s installation introduced a “ground work”: the gallery

.המשתמשים

interior, complete with its piloti, simulated the free-standing column ground floor typical

 ועל עיקרון אדריכלי משותף,הטיפוס האדריכלי מבוסס על התאמה בין צורה בנויה לבין שימוש בה

of residential buildings in Central Tel Aviv, and the gallery’s floor was transformed into a

 בתוך ההקשר. בהיסטוריה של האדריכלות ידועים טיפוסי מבנים שהפכו לבעלי ערך סימבולי.למבנים רבים

garden. The term “ground work” is not accidental. It refers to the fact that the work is largely

 שעשרות מסוגם נבנו, יסודיים ברובם, בתי ספר.הישראלי של מערכת החינוך הטיפוס עבר טריוויאליזציה

placed on the floor, while indicating the act of cultivating the installation’s ground.

 זכו לכינויים על שם החברות הקבלניות שבנו אותם עבור הרשויות המקומיות ומשרד הבינוי,ברחבי הארץ

Indeed, via hard manual work, the ground of the deserted, parched Tel Aviv garden

 חלק מהחברות פיתחו יותר מטיפוס בית ספר." טיפוס "אשטרום" או טיפוס "מבט," טיפוס "יובל גד:והשיכון

was transformed into a bright red surface—a surface of colored natural turf. Scraps

.אחד

of artificial turf, likewise colored, were woven into the surface, whose raw material is

סכמה עקרונית לשעתוק של בניין שלם
ֵ  ומיישום של,המעבר הסמנטי מטיפוס אדריכלי לטיפוס קבלני

natural. The blending between artificial turf, which does not masquerade as green, and

 ושל הפוליטיקה של התכנון,)לעתים בווריאציות קטנות( חושף את השפעתם של הליכי התכנון והביצוע

the dried and lifeless natural turf raises the question to what extent the Tel Aviv garden

.הממשלתי והעירוני על עיצוב מבני ציבור בישראל בכלל ועיצוב מבני חינוך בפרט

is vital, introducing for discussion the issue of fashion that replaces natural vegetation

 האחד הוא שעתוק-  התערוכה תלבושת אחידה מציגה שני מודלים שונים של שעתוק/ על העבודות בתערוכה

and gardening with an artificial surface (tuff, gravel, pebbles, Astroturf) which does not

 שמאפיין בתי ספר מתועשים שנבנו בשיטת התכנון והביצוע שאותם, השגרתי וחסר הייחוד הצורני,הסטנדרטי

require light, treatment, irrigation, and maintenance.

 והאחר הוא שעתוק היוצא דופן שמאפיין את "אשכולות פיס" ומבני חינוך ראוותניים,טוב-מצלמת אורית סימן

Ownership of the cooperative yard is private, and the municipal authority’s

 שעתוק, בעוד ששעתוק הסטנדרטי מעורר התנגדות בשל פגיעה באיכות האדריכלית.אחרים שמצלם אייל דנון

intervention possibilities in the property are therefore limited. Treatment of the garden is
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היוצא דופן מעורר ההתנגדות בשל ההפצה של אופנות אדריכליות חולפות לכל עבר.

חינוך .בתי הספר המשועתקים והמתועשים תוכננו בדרך כלל באופן המניח את הדעת ,במחיר סביר ,בתוך

אורית סימן-טוב מצלמת כמה טיפוסים של בתי ספר 4וגני ילדים שנבנו ברחבי ישראל בשיטות בנייה

זמן קצר וברמת ביצוע טובה .כאשר נערך משרד החינוך לשדרוג בתי ספר ישנים ,נמצאו בתי ספר אלה ללא

טרומיות )מתועשות( מיובאות ,החל בסוף שנות השישים ועד שנות השמונים .בתי הספר מצולמים אמנם

בלאי חמור ,והתברר שמצבם הפיזי טוב יותר ממצבם של אלה שנבנו בבנייה קונבנציונלית .לעומת זאת ,הם

מבחוץ ,אך דרך עיניה של סימן-טוב חצר בית ספר הופכת מחוץ לפנים  -למקום ,מעט עגמומי ,אך כזה

זכו לדירוג הנמוך ביותר מבחינת איכות התכנון

שנחרת בזיכרונות ילדות :מרחב צנוע ללא קירות ,מרוצף או לא ,מתוחם על ידי מבנה בית הספר ,השביל

סמכויות המימון ,התכנון והבנייה של מוסדות חינוך  /בשנות החמישים והשישים נבנו מבני חינוך בעיקר על

והגדר ,נגוע בסימנים אנושיים ובהם סלי הכדורסל וארגזי החול )ראו תצלומים בעמ'  37ו.(40-

והתפקוד8.

ידי משרד הבינוי והשיכון ,כחלק מבניית יישובים ושכונות חדשות .לקראת סוף שנות השבעים בוזרו סמכויות

לא רק החצרות ,גם מבני בתי הספר וגני הילדים המשועתקים לובשים תלבושת אחידה אפרורית.

השלטון המרכזי ,והתקציבים וסמכויות הבנייה של מוסדות החינוך הועברו לרשויות המקומיות ולמנהל

החסכנות הסגפנית ניכרת בצורות האדריכליות ,בחומרי הגמר ובמיעוט הצמחייה .עם זאת ,לאדריכלות זו

השלטון המקומי .מסוף שנות השמונים הפסיק משרד הבינוי והשיכון כמעט כליל לבנות בתי ספר .גופים לא

אסתטיקה משלה ,והיא מצטלמת היטב :פתחי הבניין מחלקים את החזית על פי מקצב החוזר על עצמו,

ממשלתיים ,בבעלות השלטון המקומי  -בתחילה החברה למשק ולכלכלה ובהמשך מפעל הפיס  -הצטרפו

והעניין בחזית נוצר מן הווריאציות הקטנות שנוצרות באמצעות סידור היחידות המודולארי.
אייל דנון מציג סדרת תצלומים של "אשכולות פיס" במקומות שונים בישראל .בכרמיאל מתועד "אשכול
פיס" בתצלום פרונטלי ,במלוא הדרו .בשאר התצלומים מסתמך דנון על ההיכרות של הצופה עם הבניין

לבניית מוסדות חינוך ,והקלו על הרשויות המקומיות את המשימה המורכבת של בניית בית ספר .במעבר
מריכוזיות לביזור היה השלטון המרכזי מעוניין להגדיל את חלקן של הרשויות המקומיות במימון השירותים
והפיתוח באמצעות מקורות

עצמאיים9.

השכיח ,וכמו במשחק זיהוי מזמין אותו לאתר אותו מתוך ההקשר :חולש על האוטוסטרדה "דרך בגין"

מפעל הפיס הוא חברה פרטית בבעלות אישי ציבור המכהנים כראשי רשויות מקומיות .הוא עצמאי ואינו

בירושלים ,מסתתר מאחורי חניון של בית דירות טיפוסי ברמת השרון ,משקיף על גבעות של פחונים ועזובה

זרוע של השלטון .עם זאת ,נציגי הממשלה מכהנים בדירקטוריון שלו ,ובין ראשי המפעל למשרד האוצר

ביפו )ראו תצלומים בעמ'  .(39-38משאותר ,מחזיר "אשכול פיס" מבט אל הצופה באמצעות החלון העגול

מתקיים דיאלוג .מפעל הפיס החל לתמוך בחינוך לפני כחמישים שנה ,תמיכה שמימנה בניית מבני חינוך

בגמלון המשולש התכול )ציטוט מתוך המילון הצורני הפוסטמודרני( שמזכיר עין שמישירה מבט אל הצופה.

רבים .בשנות השמונים הפך מפעל הפיס ממוסד מממן לגוף שאינו רק מממן אלא גם יוזם בנייה של מבני

"אשכולות פיס" מסומנים בסימני אופנה אדריכלית חולפת 5.הם נבנו כפרויקטים יוקרתיים המזוהים עם

חינוך בישראל ומבצע אותה .בשנת  2002הפך מפעל הפיס גורם מרכזי גם בבניית בתי ספר )"כיתות לימוד"(.

מפעל הפיס ומפארים אותו .הגמלון ,קיר לבני הזכוכית התל אביבי ,והצינורות בגון האלומיניום הם הבגד
החגיגי שנלבש שוב ושוב ,בכל מקום ובכל סיטואציה .האדריכלות של "אשכולות פיס" היא ייחודית וחד-

אישור הצרכים ,הפרוגרמות והתוכניות עבור בתי ספר אלה נעשה במשרד

החינוך10.

פעילותם של מפעל הפיס ושל החברה למשק ולכלכלה בשכפול מבני חינוך עד לראשית שנות האלפיים11,

בניגוד למדיניות של משרד החינוך בעת ההיא ,נבעה מהיגיון כלכלי המבקש לנצל יתרונות ריכוזיות של חברה

פעמית באופיה ,ולכן זרה לפעולת השכפול.
דנון מתבונן בהקשר הסביבתי של "אשכול פיס" .הוא מרחיב את המבט המצולם מעבר לפריים הבודד,
ומצלם מבט אחד נוסף אל הסביבה הטיפוסית של ה"אשכול" ,וכך בונה סדרה ובה ארבעה זוגות .בעוד

אחת המשרתת רשויות רבות 12.זו היתה שיטת פעולה ריכוזית שהחליפה את דרך הפעולה הריכוזית של
התכנון הציבורי שהיתה מקובלת בעשורים הראשונים למדינה.
ההאחדה של אדריכלות מבני החינוך אינה כורח המציאות .בתוך מערכת החינוך

שהתצלום הראשון מכל אתר הוא תצלום של אובייקט אדריכלי )גם כשהאובייקט מסתתר( ,התצלום השני

גיוון חינוכי ותרבותי /

הוא תצלום של תחביר סימנים מינורי ,נקי מנקודת ציון ברורה .ביפו ,למשל ,ההרחבה של הכביש ,המשמשת

הישראלית עצמה התפתחה מסוף שנות השבעים מדיניות שעודדה גיוון ופלורליזם ,וקראה לרשויות מקומיות

כמגרש חניה ,מסומנת על ידי מכולת הזבל הירוקה בקדמת הפריים ,ומתוחמת על ידי בנייה ארעית של

)לאו דווקא חזקות( ליזום חדשנות בתכנון בתי ספר ,ולהתאים את בתי הספר לשיטות הוראה שהעמידו את

מוסכים וכמה מבני מגורים .רק שורת הבניינים השנייה ,מעל לדודי השמש ,מסמנת את המראה הסתמי

הלומד במרכז .תחת הסיסמה "מעטפת קבועה )במטרז' או בכסף(  -גמישות פנימית )בהקצאת הפונקציות

כיפואי ,זאת באמצעות בניין שלפתחיו קשתות מחודדות )ראו תצלום על העטיפה( .סימני הזיהוי הישראליים

הפיזיות(" נבנו בשנות השמונים והתשעים בתי ספר חדשניים ,כמה מהם מופת לאדריכלות קהילתית,
המתרגמת את צורכי הציבור למבנים

בנוף הופכים ,אם כן ,לנושא העיקרי של הסדרה.
תכנון וביצוע של מבני ציבור  /שיטת הבנייה המקובלת של מוסדות ציבור מפרידה את התכנון מן הביצוע.

פיזיים13.

שעתוק מבני החינוך נועד לספק שירותים לציבור ,אך יש לו ממד ייצוגי .תושב הארץ ,הנוסע בכבישיה,

לאחר גמר התכנון נערך מכרז ,והקבלן שמגיש את ההצעה הכספית הזולה ביותר נבחר לבצע את העבודה.

חווה את המבנים החוזרים כמייצגים את מוסדות הכוח של המדינה .האדריכלות של מבני החינוך המשועתקים

שיטה זו מבטיחה תכנון ,ביצוע וחומרי גמר איכותיים ,אך היא דורשת תכנון ממושך ,ואינה חסכונית מבחינת

מייצגת בדרך כלל הגמוניה מקצועית וחברתית ,הומוגנית למדי מבחינת הטעם האדריכלי ,המעמד והמוצא

התקציב6.

החברתיים .הפצתה באמצעות שעתוק פגעה באופן שבו ייצג המרחב מגזרים מוחלשים בחברה הישראלית,

לעומת זאת ,בתי הספר הסטנדרטיים שבהם עוסקת תלבושת אחידה נבנו בשיטה שבה עמדו למכרז גם
תכנון המבנה וגם הביצוע .המכרז כלל אמנם את ההיבט התכנוני ,אך הקבלן הזוכה נבחר על בסיס ההצעה

משום שמבני החינוך המשועתקים נבנו בעיקר ביישובים מוגבלים מבחינת משאבי מימון ותכנון ,רבים מהם
יישובים ערביים ובדוויים.

הזולה ביותר ,ולכן שיקולים כלכליים בתהליך התכנון קדמו לשיקולים אדריכליים וחינוכיים .מבני התכנון

בתצלום של אורית סימן-טוב המתעד בית הספר של חברת "מבט" בתל-שבע ,מצויר על קירות המבנה

והביצוע תוכננו על פי פרוגרמה בסיסית של משרד החינוך והתרבות ,ללא התאמתה למאפייניו הייחודיים

מסגד ערבי עגול ,המזכיר את כיפת הסלע .בהקשר של התערוכה ,קשה שלא לקרוא את ציור המסגד כמחאה

של בית הספר המתוכנן ,למיקומו 7ולשיטת החינוך שתונהג בו ,ולא הותאמו לתוספת כיתות לימוד או לבנייה

תרבותית של הצייר הבדווי כנגד המבנה המודרניסטי ,הציוני ,שבו הוא לומד.

בשלבים שנדרשת בבתי ספר רבים.
להגנתה של אדריכלות מבני החינוך הסטנדרטית יש לומר כי היא סיפקה רמה אחידה ומספקת של מבני
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] [1השימוש במונח ִש ֲעתוּק )רפרודוקציה( לקוח מוולטר בנימין .ראו :וולטר בינימין ,1987 ,יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני ,ש' ברמן
)תרגום( ,הוצאת הקיבוץ המאוחד .בתחום האדריכלות שכיח יותר המונח "מוצר מדף" לתיאור התופעה ,וגם הוא לקוח מעולם הייצור
התעשייתי .לגרסה שונה של המאמר ראו :שלי כהן ,יוני " ,2002תלבושת אחידה :על שעתוק מבני חינוך בישראל" ,מתוך תקציר הרצאות יום
עיון "איכות וגיוון במבני חינוך במסגרת התקציב" ,פרספקטיבה  -כתב עת לאדריכלות ,גיליון  ,13עמ' .22-18
] [2פרוגרמות  -הגדרת הצרכים שעליהם צריך לענות הבניין.
] [3רעות גורדון ,2003 ,תודעה בונה בית ספר בונה תודעה ,היסטוריה של מבני בתי ספר בישראל :חינוך ,חברה וארכיטקטורה ,עבודת גמר
לקראת תואר מוסמך במדעי הרוח ,אוניברסיטת תל אביב.
] [4בתי ספר המופיעים בקטלוג תוכננו על ידי חברת יובל גד והאדריכל אסא דאובר.
]" [5אשכולות פיס" תוכננו על ידי משרד האדריכלים ספקטור-עמישר שזכו בפרויקט בעקבות מרכז מדעים ייחודי שנבנה בתל אביב בראשית
שנות התשעים.
] [6אדריכלים המתכננים מבני חינוך טענו כי במסגרת תקציב משרד החינוך ניתן לספק אדריכלות חד-פעמית ,המותאמת לאתר ,לתכנים של
בית הספר ולקהילה שבה ייבנה .ראו" :יום עיון :איכות וגוון במבני חינוך במסגרת התקציב ,נייר עמדה" ,פברואר  ,2002פרספקטיבה  -כתב עת
לאדריכלות ,גיליון  ,12עמ' .30
] [7השתלבות המבנה המשוכפל באתרים שונים אינה עניין של מה בכך" :אשכול פיס" לדוגמה הוא מבנה גדול ,ובמיקומים אחדים נראה
המגרש קטן יחסית למבנה ,כך שלא נותר מקום לרחבה ציבורית שתוכל להכילו.
] [8אורי הרמל )עורך( ,1991 ,מחקר על נוהלי תכנון ובנייה של בתי ספר יסודיים בישראל ,המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה ,תל אביב.
] [9נחום בן-אליא ,שי כנעני ,1996 ,אוטונומיה מקומית ללא עלות ,סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך ,מכון פלורסהיימר למחקרי
מדיניות בע"מ ,ירושלים.
] [10מתוך ריאיון טלפוני עם מר שמחה שניאור ,שהיה סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל המנהל לפיתוח מערכת החינוך ,דצמבר .2003
] [11החברה למשק וכלכלה לא בונה עוד בתי ספר משועתקים .כיום המכרז השנתי לקבלנים מבוסס על מחיר הבנייה ,והתכנון המפורט נעשה
על ידי הרשות המקומית.
] [12מתוך אתר החברה למשק ולכלכלה.www.mashcal.co.il :
] [13רעות גורדון ,שם.
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centralized advantages of a single company catering to many authorities.6 It is a centralist
modus operandi which replaces the centralist work mode of public planning customary in
the first decades of the state.
Replication of educational buildings was intended to provide services to the public,
but it also has a representative dimension. A citizen of the country, traveling along its
roads, experiences the recurring buildings as representing the state’s power institutions.
The architecture of the reproduced buildings usually represents a professional and social
hegemony which is fairly homogenous in terms of architectural taste, class, and social
origin. Its dissemination by means of reproduction interferes with the way in which the
space represents disempowered sectors in Israeli society, mainly because the reproduced
educational edifices were being built mainly in localities limited in their financing and
planning resources, many of them Arab and Bedouin.
[1] Reut Gordon, Consciousness Builds School Builds Consciousness, a History of School Buildings in Israel:
Education, Society, and Architecture, MA dissertation, Faculty of Humanities, Tel Aviv University, 2003.
[2] Architects who design educational buildings maintain that it is still possible to provide unique architecture
within the Education Ministry budget, which is tailored to the school’s site, content, and community. See: “Seminar:
Quality and Diversity in Educational Facilities within Budget, Position Paper,” Perspective: Architectural Review, 12
(Feb. 2002): 30 [Hebrew].
[3] Uri. Harmel (ed.), Study about Planning and Construction Procedures of Primary Schools in Israel (Tel Aviv:
Institute for Development of Educational and Welfare Facilities, 1991) [Hebrew].
[4] Nahum Ben-Elia and Shai Cnaani, “Costless” Local Autonomy: The Issue of Educational Facilities Funding
(Jerusalem: The Floersheimer Institute for Policy Studies, 1996) [Hebrew].
[5] From a telephone interview with Mr. Simcha Schneur, Deputy Director General, the Ministry of Education and
Director of the Administration for the Development of the Educational System, December 2003.
[6] From the website of the Local Government Economic Services, http://www.mashcal.co.il/english/home.htp.
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Tov; the other is the reproduction of the unusual characterizing the “Eshkolot Payis”

provided an adequate, uniform level of school facilities. The reproduced and industrialized

and other spectacular educational buildings from the late 1990s to the early 2000s

schools were usually planned satisfactorily and at a reasonable cost, within a short span,

photographed by Eyal Danon. While the reproduction of the standard arouses antagonism

displaying a good level of execution. When the Ministry of Education was preparing to

due to the interruption of architectural uniqueness, the reproduction of the exceptional

upgrade old schools, these were still in good repair; it turned out that their physical

raises antagonism due to the dissemination of ephemeral architectural trends foreign to

conditions were better than those built using conventional construction methods. On the

the act of reproduction.

other hand, they rated poorly in terms of the quality of planning and functionality.3

Orit Siman-Tov photographs several types of schools and kindergartens built

The standardization of construction enabled supply of many suitable classrooms in a

throughout Israel based on imported (industrialized) prefabricated construction methods

period of grave shortage. Full reproduction of educational buildings, however, raises many

from the late 1960s to the 1980s. While the schools are indeed photographed from the

questions being antithetical to architectural values: modernist values which emphasize

outside, through Siman-Tov’s eyes the schoolyard transforms from exterior to interior—

architectural innovation, originality, and creativity, and postmodern values, which take

into a place which is somewhat somber, yet remains etched in many childhood memories:

into consideration the environmental context of the building, its significance, and the

a modest space devoid of walls, whether paved or not, delimited by the school building,

identity of its users.

the path and the fence, touched by human signs, among them basketball backboards and
sandboxes (see pp. 37, 40).

Financing, Planning, and Construction of Educational Institutions / During the 1950s
and 1960s educational facilities were built mainly by the Ministry of Construction and

Eyal Danon presents a series of photographs depicting “Eshkolot Payis” in various

Housing as part of the construction of new settlements and neighborhoods. Towards

places in Israel (see pp. 38-39). In Karmiel he documents an “Eshkol Payis” in all its

the late 1970s the central government’s authorities were decentralized, and the

grandeur in a frontal photograph. In other photographs Danon relies on the viewer’s

budgets and building authorizations of educational institutions were transferred to

acquaintance with the familiar building, and invites us, as if it were an identification

the local authorities and the Local Authority Administration. From the late 1980s the

game, to pinpoint it within the context. Danon observes the environmental context of the

Ministry of Construction and Housing virtually stopped building schools altogether.

building. He expands the photographic gaze beyond the individual frame, photographing

Non-governmental organizations owned by the local authority—initially LGEC (the Local

yet another peak at the typical setting of the “Eshkol.” The Israeli identification marks in

Government Economic Services of the Local Authority Ltd.), and subsequently Israel

the landscape thus become the major theme of the series (see cover image).

National Lottery—joined in the construction of educational institutions, helping the local

Planning and Implementation of Public Buildings / The conventional construction

authorities in the complex task of school construction. In the transition from centralization

method of public buildings sets apart the planning and the implementation. Once the

to decentralization, the central government wanted to increase the share of the local

planning phase is concluded, a tender is held, and the contractor who submits the lowest

authorities in financing the services and development via independent sources.4

bid is selected to implement the job. This method guarantees planning, implementation,

Israel National Lottery started supporting education some fifty years ago, helping

and high-quality materials, yet demands long planning, and is not economical budget-

in the construction of numerous educational buildings. During the 1980s the Lottery

wise.2

transformed from a financing institution to an organization which not only provides

In contrast, the standard schools addressed by “School Uniform” are constructed

funds, but also initiates and implements construction of educational facilities in Israel.

according to a method whereby both planning and implementation are contested in a

Since 2002 Israel National Lottery has also been a major player in the construction of

tender. While the tender indeed includes the planning aspect, the chosen contractor is

schools (“classrooms”). The confirmation of needs, the programs and the plans for these

nevertheless selected based on the lowest bid, and therefore economic considerations

schools are all performed by the Ministry of Education.5

during the planning process precede architectural and pedagogical considerations.

The unification of the architecture of educational buildings in Israel is not a necessity.

“Planning and implementation” types of buildings obey a basic program dictated by

Within the Israeli educational system itself a policy has evolved since the late 1970s

the Ministry of Education and Culture, without adapting it to the unique characteristics

encouraging diversity and pluralism, calling upon local authorities (not necessarily the

of the specific school being planned, its location, and the pedagogical method to be

strongest among them) to innovate in the design of schools, and to adapt the schools

implemented in it. Furthermore, they are not suitable for the addition of classrooms or

to teaching methods which focus on the student. The Lottery’s choice to replicate

for construction in phases, as required in many schools.

educational buildings, constructed until the early 2000s, in contrast to the Ministry

In defense of standard educational building architecture one may say that it has
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of Education's policy at the time, stems from an economic logic striving to exploit the
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 ומפגיש את הצופים עם משפחתו של, מדמה פנים של בית ביפו1מיצב הווידאו של סאמי בוכארי ואייל דנון

Reproduction of Educational Buildings in Israel / “Eshkolot Payis” are culture, art, and

 מוצג בהקשר, הנתון בבעלות פלסטינית, הבית ביפו.( ממקימי האגודה למען ערביי יפו )הרביטה,נח'לה שקר

science centers built by Israel National Lottery to provide clusters of infrastructures

 מערער על הבלעדיות של החלום, דרך עדשת המצלמה, ולאור זאת,של זהות ותרבות פלסטיניות עכשוויות

and services to schools. Almost seventy such edifices, fully replicated, have thus far

. ומעלה את השאלה למי יפו היא בית,הנדל"ני היהודי ביפו

been erected in various sites and settings throughout the country. With the aid of Israel

" במבנה ששוכרת עמותת "אדריכלים מאוחדים בישראל,"הגלריה בבית האדריכל" ממוקמת ביפו

National Lottery other educational facilities have also been designed and built: sports

 הגלריה מיצבה את עצמה במפה מנטלית יהודית נעדרת אתרים פלסטיניים.מהאגודה האורתודוקסית ביפו

halls, roofing for basketball courts, “Tapuhim” (=”apples”; smaller cultural centers) and

 לאור אפיון זה התערוכה בית ביפו היא.יהודית-מערבית- אדריכלות ישראלית, על פי רוב, ומוצגת בה,ביפו

“Kotarei Payis” (libraries). These educational facilities, which are usually strategically

 ולהתייחס לתרבות לאומית אחרת המתקיימת,ניסיון לחרוג מהסביבה הקוגניטיבית ההגמונית של הגלריה

located on the main road or on a hilltop, take part in shaping the public sphere in Israel.

.בסביבתה הפיזית הקרובה

Replicated or reproduced architecture of schools and education-related buildings in

 בוכארי ודנון.המיצב משחזר מהלך חיים יומיומי המתרחש באחת השבתות בבית משפחת שקר ביפו

Israel takes place in the span between construction of an architectural type repeated

 המצלמות הסטטיות.הציבו בדירה ארבע מצלמות וידאו שתיעדו את הנעשה בה לאורך כמה שעות רצופות

with small variations, based on programs conceived by the Ministry of Education, and full

, יו"ר הרביטה, חברו גאבי עאבד, המהנדס נח'לה שקר,מתעדות שיחה המתנהלת בחדר המגורים בין בעל הבית

replication of buildings, at times industrialized. The quintessential Israeli school types

 ובמקביל זוכות פעילויות שאר בני המשפחה, השלושה משוחחים על פוליטיקה ועל החיים.וסאמי בוכארי

evolved during the country’s first decades, when need was great. During that time the

 כך, התוצאה מוקרנת במיצב על ארבעה מסכים בו זמנית.ומבקריהם במטבח ובחדר העבודה לתשומת לב שווה

programs introduced by the Ministries of Housing and Education for schools were also

.(52-49 'שכשהדמויות עוברות בין החדרים הן נעלמות ממסך אחד ומופיעות באחר )ראו דימויים בעמ

established. These determined the size of classrooms and corridors, and were preserved

מיקום המסכים וגודל הדימויים המוקרנים עליהם נאמנים לפרופורציות של תוכנית הדירה ולגודל החדרים

over the years with minor variations.1

 בשל מיקום המצלמות בעת.לפנים של אותו בית ביפו
ְ  כך שהגלריה הניטרלית לכאורה הופכת בתערוכה,בה

The architectural type is based on correlation between a built form and its use;

 אך ההתרחשויות,התיעוד מרחב הדירה עוטף את הצופה ומזמין אותו להתבונן בדיירי הבית בגובה העיניים

it is underlain by an architectural principle shared by many buildings. In the history of

 כמו עבודה במטבח או, הפעילויות השונות, כך למשל. ללא השפעתו של הצופה,בדירה מתנהלות מתוך עצמן

architecture there are known building types that have gained symbolical value. In the

, ומעבר לזה, מקשות על הצופה לעקוב ברצף אחר השיחה המתפתחת בחדר המגורים,שיחה ומשחק במחשב

Israeli context of the school system, the type has been trivialized. Schools, mainly

 כך שמרבית הצופים היהודים יכולים להבינן רק מקריאת דף התרגום שמלווה,השיחות מתנהלות ברובן בערבית

primary schools, scores of which were constructed throughout the country, were named

 היעדר התרגום המידי מעורר בצופה את המחשבה כי תחושת הביטחון שהבית נותן לפלסטינים.את התערוכה

after the contracting companies that built them for the local authorities and the Ministry

 וכי מחוץ להקשר הביתי ובהקשר התצוגה הבחירה להשתמש,בישראל קשורה ליכולת לדבר בו ערבית בחופשיות

of Construction and Housing. The semantic transition from an architectural type to a

.במיצב בשפת דיבור שהיא שפת המיעוט חותרת תחת יחסי הכוח בין יהודים לפלסטינים בישראל

builder’s type, and from implementation of a fundamental scheme to reproduction of an

 ובכל.התקת אלמנטים יומיומיים מוכרים אל מרחב התצוגה מאפשרת מרחק ביקורתי מהמציאות המוכרת

entire building (at times with slight variations) reveals the influence of the planning and

 הסממנים החיצוניים של הבנייה הפלסטינית-  הידוע מתברר לצופה הישראלי כזר,הנוגע לפלסטיניות בישראל

implementation procedures, and of the politics of governmental and municipal planning

. אך המרחב הפלסטיני בתוך הבניינים מוכר לו הרבה פחות,ביפו אמנם מוכרים לציבור הישראלי

on the design of public buildings in general, and educational facilities in particular, in

.התערוכה עושה ניסיון להצליב בין דיון באדריכלות פלסטינית לבין שיח זהות שמתמודד עם מושג הבית

Israel.

 דירת המגורים המוצגת במיצב היא חלק מבית.בוכארי ודנון נזהרים מייצוג סטריאוטיפי של אדריכלות ביפו

The exhibition “School Uniform” presents two different modes of reproduction—one

 מהנדס, התכנון היה של בעל הבית.בן זמננו שנבנה מחדש לפני למעלה מעשור על חורבות בית פלסטיני

is standard, formally nondescript reproduction discernible in the industrialized schools

.במקצועו

constructed in the “planning and implementation” method, photographed by Orit Siman-
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הבית בן שלוש הקומות ,שגרים בו בני משפחה מורחבת אחת ,אינו משמר סגנון בנייה יפואי מלפני מלחמת
 .1948תוכניות הדירות בו אינן מסורתיות; הן אינן מאורגנות סביב חדר מגורים מרכזי ,המטבח פתוח אל הסלון,
והחזיתות אינן סימטריות .סגנון החזיתות הוא הכלאה ומיזוג בין פרטי בניין יפואיים מסורתיים )גזוזטראות,
פתחים מקושתים ,צוהרים עגולים וגג רעפים( לבין עיצוב עכשווי מודרני )פרופורציות של פתחים ,פרופילי
אלומיניום ,גזוזטראות סגורות בחלונות זכוכית( .מרכיבים אחרים בו משקפים אופנות פלסטיניות עכשוויות
ביפו  -חיפוי באבן ירושלמית כתחליף לטיח המסורתי ,וריהוט עתיק ,שכיח בדירות פלסטיניות.
למעט בחירת האתר שבו מתרחש המיצב ,התערוכה בית ביפו מעדיפה את הסיפור החברתי על פני
העיסוק במבנה האדריכלי .עמדה זו מבטאת ביקורת על התעלמות של השיח האדריכלי על אודות
"האדריכלות הערבית" מההקשר הפוליטי והחברתי שלה והתמקדות בשאלות אסתטיות וסגנוניות 2.במילים
אחרות ,הטענה היא כי בעוד האוכלוסייה הפלסטינית נדחקה אל השוליים ,זכתה האדריכלות הערבית,
במנותק ממנה ,למעמד מיוחד באדריכלות הישראלית ,וכי ניתוקה מההקשר של יחסי הכוח בישראל מיצב
אותה כאלטרנטיבה ,ואפילו כמקור השראה ,לאדריכלות המודרנית ,ואפשר לנכס אותה לצורך ביסוס השליטה
התרבותית במרחב.
הסיפור שמביאה התערוכה כרוך במדיניות הרשויות כלפי מגורי פלסטינים ביפו .בסוף שנות השמונים
המיר פרויקט שיקום שכונות את המדיניות של עיריית תל אביב  -שהתאפיינה בהזנחה ,בהקפאת הבנייה,
בהריסה מתוכננת ,ובפינוי תושבים מיפו 3.תהליכי השיקום וההתחדשות העירונית ,ששיפרו את מצבה הפיזי
של יפו בהשוואה לערים מעורבות אחרות ,והעלייה המסחררת בערך הנדל"ן הביאו בסוף שנות התשעים
אוכלוסייה יהודית עמידה למרכז שכונות העוני הפלסטיניות המוזנחות ביפו בתהליך המכונה ג'נטריפיקציה -
בנייה הדוחקת החוצה אוכלוסייה פלסטינית שאין בבעלותה דיור באזור ,והיא מתקשה לרכוש דירות חדשות
ולעמוד בשכר הדירה העולה.
בתוך מציאות פוליטית זו הוקמה ב 1979-האגודה למען ערביי יפו ופעלה למען שיפור מצבו של המיעוט
הערבי ביפו הן באמצעות פעילות בקרב האוכלוסייה והן באמצעות פנייה לממסד .פעיליה הם משכילים
ובעלי מקצועות חופשיים ,והיא מייצגת את האוכלוסייה הערבית ההטרוגנית ביפו על כל השכבות והקבוצות
הדתיות שבה .האגודה מקיימת פעילות בנושאים עירוניים תכנוניים ,בעיקר כאלה שקשורים בפתרונות
דיור לערביי יפו :בשנות השמונים האגודה נאבקה על שיתוף התושבים בפרויקט שיקום השכונות ונגד
שיווק דירות בעג'מי לעולים; 4בשנות התשעים יצאו פעילי האגודה למען ערביי יפו נגד פעולות ייבוש הים
ופיתוחו המתוכנן של אזור החוף במסגרת תוכנית "מדרון יפו" וזכו לשיתוף הציבור בתכנון .ההכרה בכך
שהג'נטריפיקציה מחוללת ייהוד נוסף של יפו ,הפעם באמצעות כוחות השוק ,הולידה אכזבה וחששות
מתוכניות הפיתוח העירוניות בקרב חברי האגודה 5.חששות אלה התממשו עם צווי הפינוי שהוציאה חברת
עמידר 6ב 2007-נגד  497משפחות ערביות בעג'מי ,שהזכויות שלהן בנכסים לא מוסדרות או לא מוסכמות.
השיחה המתועדת במיצב מחברת בין מושג הבית לבין שאלת הבעלות על הבית וההשתייכות למקום,
ובה בעת קושרת בין קנה המידה האדריכלי לבין שאלות אורבניות ופוליטיות הנוגעות ליפו .היא מתמקדת
בנגישות המצומצמת לדיור של תושבים פלסטינים ביפו ,ועוסקת במגורים ביפו כביטוי לריבוי זהויות ולפערים
חברתיים ,פוליטיים ומעמדיים בין אוכלוסיות בתל אביב.
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בית ביפו  -מתוך השיחה בסלון
משתתפים :נ-נח'לה שקר ,ג-גאבי עאבד ,ס-סאמי בוכארי
נ :אתה משפץ את הבית שלך כבר שנתיים ...הבית הוא בסיס ,משען ,מקום שנוח להיות בו ,במיוחד לנו ,שאין
לנו ריבונות על המולדת...
ס :מה הן האפשרויות של זוגות צעירים שמחפשים להם בית?
נ :בלתי אפשרי למצוא בית.
ג :זה לא בדיוק בלתי אפשרי...
נ :ביקרתי לפני כמה ימים בבית משפחה מרובת ילדים ,הבית גדול אבל הוא עם גג אסבסט ,במצב רעוע ללא
מזגן או חלונות גדולים .בקיץ אין להם ברירה ,אלא לשבת עד הלילה בחוץ ,בגלל החום .אתם הגעתם לבית מסודר שמתנהלים
בו חיים נורמליים...
ס :ספר לי על הבית שלך.
נ :בבית זה גרה משפחה מרוקאית ] [...הבית היה במצב רעוע ,וידעתי שיידרש בו שיפוץ גדול .זה היה נכס
בבעלות פרטית ,אז לא יכולתי לשפץ אבל תכננתי לעתיד .היתה לי דירת  2.5חדרים בשיכון .כשקניתי את הבית ,האזור לא
היה בנוי .הרחוב לא היה מסודר.
ס :אבל עד היום הרחוב שלך לא מטופח...
נ :קניתי את הבית ,שהיה אז חדר אחד ,במחיר של מכונית פיאט אונו  .127מכרתי את המכונית ב 2,000-דולר,
והוספתי עוד  2,000דולר .זו היתה עסקה טובה .אנשים לא קנו בסביבות מוזנחות וריקות .לא התעסקתי עם הבית חמש-
עשרה שנה .עד שאחי חיפש בית והצעתי לו לשפץ ולגור ביחד באותו הבניין .אז גם הוספנו קומה לאמא .לפני הבנייה הגעתי
בוקר אחד לשטח וראיתי שקירות הבית נפלו .הגג נפל בגלל הגשמים .לקח לי חמש שנים להשיג רישיון בנייה ולהחזיר את
הבית לקדמותו .באותה התקופה המדיניות היתה להוציא את הערבים מיפו לכיוון רמלה ולוד ולהחליף את האוכלוסייה
הפלסטינית באוכלוסייה ציונית בעלת ממון .למרות מדיניות זו התושבים נאחזו במקום .זה היה בתקופת צ'יץ 7.היו אז
הצהרות רשמיות על גירוש התושבים מהמקום .היום קוראים לזה טרנספר ,אנחנו קראנו לזה ייהוד יפו .במקומות שאין
לגביהם תכנון ,התכנון צריך להיעשות קודם כול על ידי העירייה .היום בניגוד לעבר יש אפשרות גם לקבוצות תושבים ליזום
תוכניות.
ס :אבל העירייה יכולה לא לתת לך רישיון?
נ :העירייה יכולה לאשר תוכנית שאתה כפרט לא יכול לבצע ,אלא אם כן אתה בעל ממון .בעלי הממון הם
בדרך כלל לא ערבים.
ג :אם אנחנו לא מאורגנים ,כל תוכנית יכולה לעבור ולהתבצע .לולא היינו מודעים וערים ,היינו היום כולנו מחוץ
ליפו .אבל בגלל שהיינו ערים למדיניות ,הצלחנו לשנות אותה ולהציע לה אלטרנטיבה .הצלחנו להשמיע את דעתנו האישית
והמקצועית .כיום האוכלוסייה הפלסטינית נלקחת בחשבון ,ויש אפשרות לקבל רישיונות בנייה .יש לזה ביטוי גם בתחום
השימור ושירותי הרווחה .אנחנו בעד פיתוח ,אבל בתנאי שאנחנו נהיה חלק ממנו.
נ :האדמה באזור מוגדרת כנכסי נפקדים .כל הרכוש הזה הוא היום בידי מדינת ישראל.
ג :לא הכול.
נ :קרוב ל 95-אחוז .אין בעלות על אדמה .אם אתה רוצה לקנות בית ,אתה צריך לקבל הסכמה מבעל הבית.
אתה צריך לשלם את הטאבו ,ואז אתה נחשב לדייר מוגן .גם לצורך תוספת קומה אתה צריך לקבל הסכמה מבעל הבית.
נ :הרישום בטאבו לוקח עשרים שנה ,ועד אז אתה חסר רכוש .כמעט בלתי אפשרי להירשם בטאבו .הם
מעכבים אותך בדרכים בירוקרטיות שונות.
ג :מ 1948-מדינת ישראל היא סוכנת שמנהלת את הרכוש הערבי .אנחנו גרים היום בנכסים של משפחות
פלסטיניות שגורשו ומנוהלים על ידי המדינה.
נ :גם אם קנית את הנכס זכויות האדמה אינן שלך.
ג :זכות הקנייה מוגבלת .כל תוספת דורשת אישור .הפלסטינים נושלו מנכסיהם ,והתהליך ממשיך עד היום.
אם האבא לא השאיר צוואה ואחד הילדים לא גר בארץ ,חלקו עובר אוטומטית למדינה.
נ :החוק נועד לנשל פלסטינים מנכסיהם .העדה המוסלמית היא בגדר נפקד ,ורכושה מוחרם .לפני 1/16 1948
מאדמת ישראל היתה אדמת וואקף.
ג :ב 1948-נציגות הוואקף היתה במזרח ירושלים .היות שהיתה מחוץ לגבולות ישראל היא נחשבה לנפקדת,
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והרכוש בבעלותה הוחרם ,כולל מסגדים ,קברים ובתי ספר.
נ :למה הם לא נגעו ברכוש נוצרי? בגלל הכנסייה.
ג :ישראל לא יכלה להתמודד עם ארצות אירופה שתמכו בתהליך הקמת מדינת ישראל.
נ :אילו רכוש הוואקף היה בידי המוסלמים לא היה להם צורך לעבוד היום.
ג :הרכוש הזה היה מאפשר לפתור את כל בעיות הדיור והחינוך .המדינה מפרישה מרכוש הוואקף עשרה אחוז
לעדה המוסלמית  -זה כלום! החוקים נועדו לטובת המדינה ולא לטובת האזרחים הערבים מבפנים ומבחוץ .גם אחרי ,1948
כשהבעלים האמיתיים קיבלו אפשרת לשחרר נכסים שלהם ,היה עליהם לשלם ל"דיירים המוגנים" שהמדינה הכניסה לנכס.
נ :הזמר ששר "אוי לך מדכא" אתה חושב שהוא שר את השיר הזה סתם כך...
ג :הכניסו משפחות יהודיות לבתים שהיו של ערבים בערים חיפה ,רמלה ,לוד ,עכו ויפו .אלה היו ערים
פלסטיניות שהפכו אחרי  1948למעורבות .תוכנית מדרון יפו כוללת את שכונת עג'מי ממערב עד רחוב יפת ,ומיפו העתיקה
עד בת-ים .זה האזור היפה ביותר ביפו שנועד להריסה ולפינוי האוכלוסייה הערבית ,בנייה חדשה ואכלוסה באוכלוסייה לא
ערבית .ההתנגדות וההתמודדות גרמו לשינוי בתוכנית...לצעירים קשה לרכוש בית ביפו.
נ :בהשוואה למצב בכפרים .מחיר רישיון בנייה בעיר שווה למחיר בניית בית בכפר .גם בכפרים יש מצוקת דיור
אבל יש להם יתרון בכך שיש להם בתי ספר ומוסדות אחרים שלהם .תכלס  -יש להם יותר אוטונומיה .לעיריית תל אביב אין
קשר ישיר לאוכלוסייה הערבית.
ג :אני רוצה לתת לך דוגמה אישית לדיכוי ולחוסר צדק כלפי אוכלוסייה ערבית .הבית שבו אני גר ,במגרש
בגודל  345מ"ר ,היה בבעלות פלסטינית .בעלי הבית היו שתי אחיות ואח שגורש ב 1948-וחי בביירות .שתי אחיות נשארו
בבית .הבית רשום על שם הצעירה מהן .היא נפטרה בשנות השבעים .היא היתה רווקה ללא ילדים ,היא לא השאירה צוואה,
היורשים הטבעיים הם אחיה 50 .אחוז לאחות שנשארה כאן ,ו 50-אחוז לאח בבירות .האח הוא בחזקת נפקד ,מי מקבל את
הרכוש?
נ :המדינה כמובן! שותפתך בעל-כורחך.
ג :המדינה קיבלה מתנה  -מחצית מערך הבית .כשקניתי את חלקה של האחות שנמצאת כאן ,המדינה היתה
שותפה שלי .רציתי לפרק את השותפות .המדינה התנגדה .אז פניתי לבית המשפט .ההכרעה היתה שאו הם או אני נקנה את
הנכס .היות שהאחות היא דיירת מוגנת וגם שותפה ברכוש ,היתה לי זכות קנייה .חלקה הוערך ב 152-אלף דולר .זו דוגמה
פשוטה לחוסר צדק כלפי משפחה ערבית מטעם מדינה ,שהפכה פתאום לשותפה בעזרת חוקים מגמתיים.
] [1התערוכה היא חלק מפרויקט "אוטוביוגרפיה של עיר" .www.jaffaproject.org ,להרחבה ראו :בוכארי ודנון "בית ביפו  -מיצב וידאו",
 .2003באוקטובר  2006הוצג המיצב בית ביפו בתערוכה "הווה עכשיו" בפסטיבל אמנות הארץ  ,5אצרה :טל בן-צבי; במרס  2007הוצג המיצב
במוזיאון  Jan Cunenבעיר  Ossבהולנד במסגרת התערוכה הקבוצתית ) ver huizingלעבור בית/בית רחוק( ,שאצרה רונית עדן .תצלומי
המיצב בקטלוג זה נעשו על ידי רונית עדן ואייל דנון בהולנד.
] [2לדוגמה :מחקר חלוצי שערך צוות יפו במנהל ההנדסה של עיריית תל אביב בשלהי שנות השמונים ,כחלק ממדיניות חדשה של שיקום
פיזי וחברתי שהונהגה ביפו ,אפיין טיפוסי בתים ,השפעות סגנוניות ,מרקמים ,חללים עירוניים ופרטי בניין בעג'מי .עבודה מקצועית לעילא
זו אפשרה מצד אחד את שימור הבנייה המסורתית ביפו במסגרת השיקום הפיזי וההתחדשות העירונית ,ומהצד האחר ההתגדרות בגבולות
המחקר המקצועי האדריכלי וההתמקדות ביופיים של הבתים ובהצגתם כאקזוטיים אפשרה התעלמות כמעט מוחלטת מבעיות הדיור של
הקהילה הפלסטינית במקום .ראו :צוות תכנון יפו ,מבט אל עג'מי :דיוקן אדריכלי ,עיריית תל אביב–יפו.
] [3גילה מנחם ,שמעון שפירו ,1992 ,פוליטיקה ,בירוקרטיה ושיתוף התושבים בפרויקט שיקום השכונות המקרה של עג'מי ,המרכז לפיתוח
על שם פנחס ספיר ,ליד אוניברסיטת תל אביב.
] [4גילה מנחם ,שמעון שפירו ,שם.
] [5מתוך ריאיון עם נח'לה שקר ,ממקימי האגודה למען ערביי יפו )הרביטה( ,ספטמבר .2003
] [6חברות השיכון עמידר וחלמיש קיבלו ב 1948-מהאפוטרופוס הכללי וממנהל מקרקעי ישראל את כל הנכסים ביפו שהוכרזו נכסי נפקדים.
הפלסטינים הפכו להיות דיירים מוגנים.
] [7שלמה להט ,ראש העיר תלאביב-יפו בין השנים .1993-1974
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live in the houses of deported Palestinian families, state-managed properties.
N: Even if you buy the property, the rights to the land are not yours.
G: The purchase right is limited. Any addition requires approval. The Palestinians were
dispossessed of their property, and the process still continues. If a father doesn’t leave a will and
one of his children lives abroad, his part in the inherited property is automatically transferred to the
State.
N: The law was intended to dispossess Palestinians of their property. The Muslim
community is considered absentee, and its property is confiscated. Before 1948, 1/16th of the
country’s land belonged to the Wakf (Muslim religious authority).
G: In 1948 the Wakf was located in East Jerusalem. Being outside Israel, it was considered
absentee and its property was confiscated, including mosques, graveyards and schools.
N: Why haven’t they touched Christian property? Because of the Church.
G: Israel couldn’t confront the European countries which supported its establishment.
N: Had the Muslims still owned Wakf property, they wouldn’t have had to work today.
G: That property could have solved all the housing and education problems. The State
allocates 10% of Wakf property to the Muslim community—that’s nothing. The laws are intended for
the welfare of the State and not that of the Arab citizens from within and from without. Even after
1948, when the real owners were given the opportunity to redeem their property, they were forced to
pay the “statutory tenant” whom the State housed on their property.
N: The singer who sings “Oh Oppressor”, doesn’t sing that song for no reason…
[1] The exhibition was part of the project “Autobiography of a City,” www.jaffaproject.org.
[2] E.g.: a pioneering study by the Jaffa Team in the Engineering Department of Tel Aviv Municipality carried out in
the late 1980s, Jaffa, Perusing al-Ajami: An Architectural Portrait [Hebrew].
[3] Gila Menahem, Shimon Spiro, Politics, Bureaucracy, and Letting Residents Participate in the Urban Renewal
Project: The al-Ajami Case (The Pinhas Sapir Center for Development, Tel Aviv University, 1992) [Hebrew].
[4] From an interview with Nahle Chacar, September 2003.
[5] In 1948, Amidar (Israel’s National Housing Corporation) and Halamish (government-municipal company for
housing renewal) were given all the properties in Jaffa declared absentee properties by the Administrator General
and the Israel Land Administration. The Palestinians became statutory tenants.
[6] Shlomo Lahat, Mayor of Tel Aviv-Jaffa during 1974-1993.
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power relations between Jews and Palestinians in Israel.
The exhibition endeavors to tie between a discussion of Palestinian architecture
and the discourse of identity. Bukhari and Danon avoid stereotypical representation of

Palestinian citizens in Jaffa to housing, addressing the issue of housing in Jaffa as an
expression of a multiplicity of identities and of social, political, and class gaps between
populations in Tel Aviv.

architecture in Jaffa. The residential apartment presented in the installation is part of a
contemporary building reconstructed more than a decade ago on the ruins of a Palestinian
house. Populated by members of one extended family, the three-storey building does
not comply with the pre-1948 Jaffaesque building style. The apartment plans are not
traditional. The façade combines traditional Jaffa building details with contemporary
modern design.
Excluding the choice of site in which the installation takes place, the exhibition “A House
in Jaffa” prefers to recount the social story of Arab architecture over engagement with the
architectural structure, thus criticizing the disregard typifying the architectural discourse
with respect to Arab architecture in its socio-political context and its concentration on
aesthetic and stylistic issues.2 To wit: it argues that while Palestinian society has been
pushed to the margins, Arab architecture, as detached from it, has gained a special status
in Israeli architecture, and that its dissociation from the context of the power relations
in Israel has positioned it as an alternative, even as a source of inspiration, for modern
architecture. Thus it may be appropriated in order to establish cultural domination of the
space.
The story revealed in the exhibition involves the authorities’ policy regarding residence
of Palestinians in Jaffa. In the late 1980s an urban renewal project replaced the policy of
the Tel Aviv Municipality which was characterized by neglect, a building freeze, planned
demolitions, and residents’ evacuation from Jaffa.3 Processes of urban renewal have
improved Jaffa’s physical condition in comparison to other mixed cities, and the dizzying
increase in property value in the following decades has led to an influx of well-to-do Jews
into the heart of Jaffa’s deteriorated Palestinian slums in a process of gentrification—
luxury construction which pushed out Palestinian non-property owners from the area.
Founded in 1979 by educated free professionals, Al-Rabbita operates within this reality,
striving to improve the situation of the Arab minority in Jaffa both by activities within
the population and by turning to the establishment. It represents Jaffa’s heterogeneous
Arab population, with all its religious groupings and social strata. The organization holds
activities pertaining to issues of urban planning, mainly as they relate to housing solutions
for the Arabs of Jaffa. The recognition that the process of gentrification brings about
further Judaization of Jaffa, this time via market forces, has given rise to disappointment
among organization members and fears of the urban planning.4 These fears were
confirmed with the eviction orders issued in 2007 by Amidar5 to 497 Arab families in the
al-Ajami neighborhood whose rights to the properties were not settled.
The conversation documented in the installation links the architectural scale to urban
and political concerns pertaining to Jaffa. It focuses on the reduced accessibility of
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A House in Jaffa
Excerpts from the conversation in the living room
Participants: N= Nahle Chacar, G=Gaby Aabed, S=Sami Bukhari
S: Tell me about your house.
N: A Moroccan family used to live in this house. … It was dilapidated, and I knew it would
require massive renovation. It was a privately-owned property, so I couldn’t renovate, but I had made
plans for the future. I had a 2.5-room apartment in a housing block. When I bought the house, the area
was not built up, and there was no real street.
S: Even today your street is ill-cared for…
N: I bought the house, which was one room at the time, for the price of a Fiat 127. I sold
the car for 2,000 dollars and added another 2,000. It was a good deal. People didn’t want to buy
property in run-down, empty areas. I did nothing with the house for fifteen years, until my brother
was looking for a house, and I suggested that we renovate and live together in the same building.
So we added another floor for my mother. Before we began construction I visited the site one day
and saw that the walls had fallen down. The roof collapsed due to the rains. It took me five years to
get a building permit and return the house to its former condition. During that period the policy was
to drive the Arabs out of Jaffa towards Ramla and Lod, replacing the Palestinian population with
a wealthy Zionist population. Despite that policy, the inhabitants clung to the place. It was during
Chich’s6 term. Official declarations were heard at the time about the expulsion of inhabitants from
the place. Today it is called transfer; we called it a Judaization of Jaffa. In places where there is no
planning, the planning should be carried out first by the municipality. Today, unlike the past, citizen
groups too can initiate plans.
S: But can the municipality refuse to grant one a permit?
N: The municipality can authorize a plan which you, as an individual, cannot implement,
unless you are a man of means. And the wealthy are usually not the Arabs.
G: If we are not organized, any plan may be implemented. Had we not been aware and
alert, all of us would be living outside Jaffa today. But because we are conscious of the policy, we have
managed to change it and introduce an alternative. We have succeeded in voicing our personal and
professional opinions. Today the Palestinian population is taken into account, and building permits
are given. This is also manifested in the fields of conservation and welfare services. We support
development, as long as we are a part of it too.
N: The land in this area is considered absentee property. Today, all this property is in the
hands of the State of Israel.
G: Not everything.
N: Nearly 95 percent. There is no ownership of land. If you want to buy a house, you must
get the approval of the landlord. You have to pay the land registry tax, and then you are considered
statutory tenant. If you want to add a floor, you need the owner’s consent.
N: Land registry takes twenty years; until then you own no property. It is almost impossible
to register land. They prevent you from doing so through various bureaucratic procedures.
G: Since 1948 the State of Israel has been an agent managing Arab property. Today, we
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Sami Bukhari and Eyal Danon’s installation1 simulates the interior of a house in Jaffa,

במרכז התערוכה יחידת דיור ניצבת הבנייה החדשה למגורים שאינה זוכה לתשומת לב רבה במחקר

acquainting the viewers with the family of Nahle Chacar, one of the founders of Al-

האדריכלות  -בתים משותפים רבי-קומות ומרובי דיירים .יאיר ברק וטל גרבש נענו להזמנה של הגלריה בבית

Rabbita, the League for the Arabs of Jaffa. The house in Jaffa, which is under Palestinian

האדריכל ,ויצאו למסע צילום באזור המרכז ,מאשדוד ועד נתניה ,בין פרויקטים חדשים של בנייה .מימוש

ownership, is presented in the context of contemporary Palestinian identity and culture,

החלום על ה“בית“ מוצג בתערוכה כתהליך צרכני שבו בוחרים הרוכשים מתוך כמה קבוצות של מוצרים יחידת

thus undermining the exclusive nature of the Jewish real-estate dream in Jaffa, raising

דיור ,שהיא חלק מתבנית ייצור קבלנית המתוכננת עבור רוכשים מסוגם על פי מדדים סוציואקונומיים.

the question: whose home Jaffa is.

בשלהי שנות השבעים צומצמה המעורבות הממשלתית בתחום הדיור בישראל ,והבנייה למגורים עברה

The Architect’s House Gallery is located in Jaffa, in a building rented by the Israel

לידי השוק

Association of United Architects from the Orthodox Philanthropic Society, Jaffa. The

מעיקרה ,שעם סוכניה נמנים חברות בנייה ,אדריכלים ,יבואנים ורשתות של מוצרי בנייה ,סוכנויות פרסום

Gallery has situated itself in Jaffa, as part of a Jewish mental map devoid of Palestinian

וכתבי עת .מתוך עולם חזותי זה מתמקדת יחידת דיור באמצעי תלת-ממדי לשיווק אדריכלות ,ייחודי לענף

sites. It features mainly Jewish-Western-Israeli architecture. Hence, the exhibition “A

הבנייה  -הדירה לדוגמה .הדירה לדוגמה היא בטוי לאופן שבו קשובה הבנייה הקבלנית-יזמית ,המייצרת

House in Jaffa” is an attempt to deviate from the Gallery’s hegemonic cognitive environs,

יחידות דיור רבות ,קודם כול לאופן שבו תופסים אותה הצרכנים.

and relate to another national culture existing in its close physical vicinity.

הפרטי2.

שוק הנדל"ן התחרותי התפתח ,ועמו השתכללה תרבות חזותית-פופולרית צרכנית

דרך עיניו של יאיר ברק מוצג דיוקנה של הדירה לדוגמה כמיצוי של קונבנציות תרבותיות ,מקצועיות

The installation reconstructs an ordinary routine in the Chacar residence in Jaffa

וצרכניות .הדירה לדוגמה היא קונסטרוקט מלאכותי ,סימולציה של חיים ממשיים .היא נולדה מהצורך של

on a Saturday. Bukhari and Danon installed four video cameras in the apartment which

חברות הבנייה להתקרב אל הצרכן האנונימי ולהמחיש לו את המוצר הסופי בשלב שבו לפרויקט יש קיום

documented the ongoings over several consecutive hours. The static cameras document

רק בשרטוטים ובאמצעי הדמיה שלרוב אינם נהירים לו .לכאורה מטרתה להמחיש לדייר העתידי את אופן

a conversation in the living room between the owner of the house, civil engineer Nahle

השימוש במרחב ,אך למעשה הדירות לדוגמה אינן רק משרתות את תהליך המכירה ,אלא מתיימרות להדגים

Chacar, his friend Gaby Aabed, the Chairman of Al-Rabbita, and Sami Bukhari. The three

לקונה הפוטנציאלי כיצד ראוי שיעצב את דירתו ואת חייו ,כפי שנאמר מפורשות בפרסומת לאחד מהפרויקטים

talk about politics and about life, while the activities of the rest of the family members

לבנייה המוצגים בתערוכה" :עד היום כולם הראו לכם דירה לדוגמה; אנחנו נראה לכם חיים לדוגמה".

and their visitors in the kitchen and living room are given equal attention. The result is

ואכן ,דיירי הדירות שמצולמות ביחידת דיור קיימו דיאלוג מתמשך עם חברות הבנייה והושפעו

projected on four screens concurrently, so that when the figures move from room to room,

מהפרקטיקה האדריכלית המשתקפת בדירות לדוגמה ,אך לא הכירו כלל את האדריכל שתכנן את דירתם,

they disappear from one screen and reappear on another (pp. 49-52).

ואין זה מפתיע ,שכן האדריכלים שעוסקים בתכנון פרויקטים קבלניים אמנם קשובים לחוויית הקנייה של

The location of the screens and the size of the images projected on them are faithful

הצרכן העתידי ,אך אינם ערוכים למפגש עם כל הקונים הפוטנציאלים של שכונה בת מאות יחידות דיור.

to the proportions of the apartment plan and the size of its rooms, so that the ostensibly-

היעדרם של האדריכלים מהתערוכה מרמז על היחלשות מעמד האדריכל בבנייה הקבלנית-יזמית .בבנייה

neutral gallery transforms, for the duration of the show, into the interior of the house

זו לא רק הלקוחות הם אנונימים; גם האדריכלים אינם מזוהים עם הצלחות התכנון ,ומשום כך הם מתקשים

in Jaffa. The occurrences in the apartment take place by themselves, unaffected by

להגן על זכויות היוצרים שלהם 3.עמדת הכוח המסורתית של האדריכל מפורקת.

the viewer. Furthermore, the conversations are mostly held in Arabic, and may only be

גיבורי התערוכה יחידת דיור הם ,אם כן ,מעצבי הפנים ודיירי הדירה הטיפוסית .התצלומים של ברק

comprehended by the Jewish audience through the accompanying translation distributed

חושפים את עבודתם של מעצבים הרואים בעצמם מורי דרך המאפשרים לקהל הרחב ,באמצעים שווים לכל

at the show. The absence of immediate translation elicits the thought that the sense of

נפש ,לעצב את דירתם על פי האופנות האחרונות בתערוכות העיצוב

באירופה4.

security granted to Palestinians in Israel by their house is due to the ability to speak

ברק תיעד דירות לדוגמה בכמה ערים באזור המרכז  -דירה אחת בכל עיר .הדירות שצולמו נדגמו

Arabic freely within it, and that the choice to use the spoken language—which is the

מפרסומות שרווחו במוספי הנדל"ן בעיתונות במהלך תקופת הצילומים ללא התייחסות לאיכות התכנון

minority language—in the installation, outside the domestic context, undermines the

שלהן .הסדרה מציגה שבע דירות שונות ,אך לעתים נדמה כי בתצלומים מופיעה דירה אחת ,שכן כמעט בכולן
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חוזרים סגנון העיצוב ורהיטים ספציפיים שמספקות כמה חנויות מובילות .וכך ,העיצוב המפתה של דירה
אחת לדוגמה הופך מכוחה של הסדרה למעיק בשל החזרה על קוד אסתטי נוקשה שנוטה אל מראה מודרני
וטבעי באמצעות ריהוט עץ ,אריחי קרמיקה ומשטחי עבודה בהירים דמויי אבן או מאבן מקומית.
יחידת דיור מצביעה על ההאחדה של שוק הדיור שממתנת את ההבדלים בין קצוות המעמד הבינוני
בישראל בין מרכז לפריפריה לכדי וריאציות על מספר החדרים ,על עלות חומרי גמר ועל אביזרי ריהוט .הדירה
לדוגמה היא מכשיר משכלל לוויסות הטעם על פי אופנות הדיור האחרונות 5,שכן ההפרטה של שוק הדיור
שינתה את מבנה השוק והביאה לגיוון ולעלייה בסטנדרטים ,אך לצד אלה נמשכת ההאחדה של מוצרים
והתלכדות סביב סטנדרטים מקובלים .כך שניתן לומר שהאחידות והריכוזיות של הדיור הציבורי שהסיבות
להן אידיאולוגיות וכלכליות ,הומרו בשוק הנדל"ן באחידות שהסיבות לה כלכליות

ותרבותיות6.

ברק מתמסר לאסתטיקה הפתיינית של הדירה לדוגמה :עיצוב טוטאלי ,צבעים רכים ,סינון האור המסנוור
על ידי וילונות עשירים .אך במקביל ובניגוד לצילום הפרסומי ,הוא אינו מעלים מן הפריים את הלקויים קטנים
בגימור :פתחי חשמל לא מכוסים )ראו תצלום בעמ'  ,(59נייר דבק שהושאר על גב המיטה )ראו תצלום בעמ'
 ,(62מדבקות המותגים שלא הוסרו מאביזרי אינסטלציה ,ושילוט שמבהיר לקונה הפוטנציאלי כי רכישת
הדירה לא תזכה אותו בכל מוצרי החשמל שבתוכה.
טל גרבש מצלמת דירות בבנייני מגורים חדשים יחסית בשכונות מגורים ביהוד ,באור יהודה ובאשדוד.
היא מתעדת דירות שתכנונן זהה ,אך עבודתה בוחנת מה קורה לדירות אחרי שהן נמסרות לדיירים :באיזו
מידת נוצרת בהן תרבות דיור ישראלית מזוהה ,וכיצד בא לידי ביטוי הייחוד האישי בסיטואציה של יחידות
דיור משוכפלות .היא מחפשת את טביעות האצבע של הדייר ואנקדוטות המשמשות עדויות לכך שמישהו חי
בדירה :כוס המים וכפית התה שהונחו על המשטח במטבח )ראו תצלום בעמ'  ;(61-60כורסת הילדה בפינת
הישיבה בחדר המגורים; זוג חלוקי הרחצה התלויים באמבטיה הסטנדרטית וכו' .האופן שבו היא מעמידה את
המצלמה ועורכת את הפריים יוצרים צילום נטול אגו ,קשוב למתגוררים.
הדירות עירומות יחסית והעיצוב שלהן מינורי ,פרטי הבניין והגימור )פרופילי האלומיניום בפתחים,
משטחי העבודה ,אביזרי האמבטיה( חוזרים על עצמם ,והתצלומים בהירים בשל גוני הקירות והריצוף )רק
חדרי הילדים צבעוניים( .אך לצד סימני הזיהוי של הדירה הישראלית החדשה והסטנדרט המודרני למגורים
החוזר על עצמו ,מציגה גרבש שונות תרבותית שמשתקפת בדירות בפרויקט בנייה באשדוד .דירות אלה,
שנרכשו על ידי מהגרים מרוסיה ,נבדלות מסטנדרט המגורים המודרני החוזר על עצמו ַבּאסתטיקה העמוסה
והדקורטיבית שלהן הבאה לידי ביטוי בעיקר בריהוט כבד ובווילונות כהים.
הצבת סדרות התצלומים של הדירות לדוגמה מול הדירות שגרים בהן זו לצד זו מקבלת אפקט חתרני
בניסיונה להציג בפני קהל המבקרים בגלריה בבית האדריכל תרבות מגורים שכיחה ויומיומית ולא אדריכלות
יוצאת דופן .יותר מכך ,העמדה העולה מן התערוכה היא גם אנטי-עיצובית ,כי הצופה ,שהתעייף מן האופנה
המחייבת שמגולמת בדירות לדוגמה ,מתרענן דווקא מן הייחוד האישי בדירות הלא-מעוצבות של הדיירים.
] [1טקסטים נוספים לתערוכה הופיעו בקטלוג התערוכה :אורי זרובבל" ,2001 ,בתי דירות בישראל" ,יחידת דיור ,ש' כהן )עורכת( יפו :גלריה
בבית האדריכל ,עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל; דני רבינוביץ" ,2001 ,דירה פרטית ,בנין ציבורי ,חלום ישראלי" ,יחידת דיור ,ש' כהן
)עורכת( ,יפו :גלריה בבית האדריכל ,עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.
] [2ראו בהרחבה :נילי כרמון ,1998 ,מדיניות השיכון של ישראל  50 -השנים הראשונות ,המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון ,מכון טכנולוגי
לישראל ,חיפה; Carmon N. and D. Czamanski, 1990, Housing in Israel: From Planned Economy to Semi-Free-Market
Management, Center for Urban and Regional Studies, The Technion - Israel Institute of Technology, Haifa.
] [3בעקבות ריאיון עם כנען שנהב אדריכלים ,פברואר .2001
] [4בעקבות שיחה עם האדריכלית ליאורה ניב פרומצנקו ,פברואר .2001
] [5על האפקט הממשטר של האופנה בבנייה הקבלנית-יזמית ראו :שלי כהן ,2005 ,על ערכים ואריחים :אריחי הריצוף הסטנדרטיים
באדריכלות למגורים ,עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך לאוניברסיטה" ,אוניברסיטת תל אביב.
] [6שלי כהן ,שם.
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status in entrepreneurial construction.
The protagonists of “Housing Unit” are, thus, the interior designers and the apartment
dwellers. Yair Barak’s photographs expose the work of interior designers who regard
themselves as guides enabling the average family to design its apartment in keeping
with the latest trends introduced in Europe’s prestigious design exhibitions.2 Barak
documented model apartments in several cities in Israel’s center—one in each city. The
apartments were sampled from popular advertisements in the newspaper real-estate
supplements during the shooting time, regardless of their quality of design. The series
presents seven different apartments, although it sometimes appears as though only a
single apartment is depicted, for the design style and specific pieces of furniture supplied
by several leading stores recur in most of them. Thus, by virtue of the series, the engaging
design of a single model apartment is rendered onerous due to the repetition of a rigid
aesthetic code leaning towards the modern, natural look.
“Housing Unit” points at the unification of the housing market, which reduces the
differences between the poles of the Israeli middle class, between center and periphery,
to variations on the number of rooms, the cost of finish materials, and the furnishings of
the typical apartment. The model apartment is exposed as a sophisticated vehicle for
regulating taste according to the latest housing fashions. Barak devotes himself to the
luring aesthetics of the model apartment: total design, soft colors, blinding light filtered
by rich curtains. Concurrently, and in contrast to commercial photography, however, he
does not eliminate the small finish flaws from the frame: exposed electrical outlets,
masking tape left on the back of the bed, and signs explaining to potential buyers that
purchase of the apartment does not include the electrical appliances present in it.
Tal Garbash photographs apartments in relatively new buildings in residential
neighborhoods in Yehud, Or Yehuda, and Ashdod. She documents identically-designed
apartments, but her work explores what happens to the apartments once they are handed
over to their tenants: to what extent is a distinctive Israeli housing culture created in
them, and in what way is one’s personality manifested in a situation of replicated housing
units. She seeks the lodger’s fingerprints and anecdotes which serve as evidence that
someone indeed lives in the apartment. The positioning of the camera and the editing of
the frame result in ego-free photography, attentive to the dwellers.
The juxtaposition of the series of model apartment photographs and those of lived-in
apartments produces a subversive effect in its attempt to present a widespread, mundane
housing culture to the audience. Moreover, the approach arising from the exhibition is also one
of anti-design, since the viewer, tired of the binding fashion embodied by model apartments,
is refreshed precisely by the personal distinction in the “non-designed,” inhabited flats.
[1] For an elaborated discussion, see: Naomi Carmon and Daniel Czamanski, “Housing in Israel: From Planned
Economy to Semi-Free-Market Management,” Housing Science 16 (1): 47-60, 1992.
[2] Following a conversation with architect Liora Niv Fromchenko.

065

064

1עיר למאכל
ערן בינדרמן

#06

Housing Unit
Yair Barak, Tal Garbash

 שלי כהן:אוצרת
 שלי כהן:טקסט
2002 יולי-יוני

#05

Curator: Shelly Cohen
Text: Shelly Cohen
March-April 2001

.ערן בינדרמן זונח את המאמץ העצום הנדרש לשמור על הטבע הנדיר והפגיע בתוך יער הבטון והאספלט

The exhibition addresses new construction largely neglected in architectural research—

. הוא ממיר את הצמחייה הטבעית בייצוג מתועש וממוכן שלה, בן לעידן הדימויים,בחירוּת של אדריכל
ֵ

multi-story, multi-tenant apartment buildings. Yair Barak and Tal Garbash embarked on

 אך במקום עץ ניצבת.עובר האורח בכיכר העיר משחזר משהו מן היחסים האבודים בין האדם לעץ הפרי

a photographic quest in the country’s center, after new building projects. The realization

 והתהליך, ובמקום פירות טבעיים נקטפים כריכים ארוזים במשולשי פלסטיק שקופים,הפרגולה הממוכנת

of the dream of a “home” is presented as a consumerist process in which buyers choose

 קירורו ומכירתו מודגש על ידי העיצוב המפורט של המכונה האדריכלית,הממוכן של פרישת המזון במרחב

a housing unit from a limited catalogue of products, a unit which is part of a builder’s

 עד כמה, בעודו שולח יד לקטוף את הכריך שלו, כל אלה מזכירים למשתמש.(70-67 ')ראו דימויים בעמ

production mold designed for buyers of their type, based on socioeconomic indices.

. ועד כמה מתועשים החקלאות וייצור המזון שלנו,התרחקנו מן הטבע

In the late 1970s governmental involvement in Israel’s housing reduced, and residential

" "נופי המזון2.עיר למאכל משתלבת בשאלת האבחנה שבין הטבע לבין התרבות באדריכלות הבינלאומית

construction shifted to the private market.1 The competitive real-estate market

 אך עשויים ממוצרי, מדמים חקלאות: מלאכותיים ומערערים על ההאבחנה הזאת, הם ממוכנים.אינם טבע

evolved, and with it—an essentially consumerist popular-visual culture, whose agents

.צריכה של תעשיית המזון

included construction companies, architects, importers and chain stores specializing in

תיעוש וגלובליזציה בענף החקלאות הביא בין השאר לשינוי אופיה של החקלאות ושל שוק המזון

construction materials, advertising agencies and magazines. From this broad-ranged

 חקלאים בעולם המערבי נזקקים לתמיכה. ולזניחת שטחים חקלאיים, לצמצום במספר העוסקים בה,העולמי

visual world, the exhibition focuses on a three-dimensional vehicle for marketing

 לקרקעות שהיו חקלאיות ביקוש רב דווקא, בשל המחסור בקרקע, בישראל.ממשלתית כדי להתקיים

architecture, unique to the building branch—the model apartment. The model apartment

 לפיכך דימוי החקלאות המלאכותית ב"נופי המזון" מציע תפיסה שעל פיה לא רק הטבעי.כעתודות לבנייה

manifests the way in which entrepreneurial construction, which produces multiple

.אלא גם החקלאי והמעובד הוא בעל ערך וראוי לשימור
 מעגל החיים המושלם של הטבע עם מעגל ייצור, שלא כדרך הטבע, אם כן,במטע האוטומטי מתמזגים

housing units, is primarily attentive to the way in which it is perceived by consumers.
The model apartment is an artificial construct, a simulation of real life. It was spawned

 ומסתיר בכך את חלקם של, הפרדס הממוכן מוכר מזון מהיר ללא מגע יד אדם.הסחורות של תעשיית המזון

by the need of the building companies to attract the anonymous consumer, and provide

 לא-  התערוכה חושפת את התפקיד המסחרי של הנוף העירוני, לעומת זאת.הפועלים העובדים בייצור המזון

him with an illustration of the final product at a stage when the project exists only on

 הן נצרכות ככל מוצר צריכה אחר של תעשיית, בנויות ואינן טבעיות,רק שפיסות הטבע האורבני מתוכננות

paper, in the form of sketches, models, and simulations which are usually unclear to

 פארקים ציבוריים בסביבה האורבנית מיועדים בין היתר למשוך אוכלוסייה לערים ולמחזור הכלכלה:הפנאי

him. Ostensibly, the model apartment is intended to illustrate the use of space for the

בעיר; גנים ציבוריים בשכונות מגורים חדשות נבנים על ידי החברות הקבלניות כמקדמי מכירות; והכניסה אל

prospective tenant, but in effect, it not only serves the sale process, but also purports to

.מקצת הפארקים והפעילויות בהם נעשות בתשלום

illustrate to the potential buyer how he ought to shape both his apartment and his life, as

 שבוחנים את,(Koolhaas) ( וקולהאסVenturi) בעקבות אדריכלים פוסטמודרניים ועכשוויים כמו ונטורי

explicitly declared in an ad for one of the building projects featured in the exhibition: “So

 עיר,מערכת היחסים בין האדריכלות המודרנית לבין מסחר ומדיה והופכים את האדריכלות למצע לפרסומת

far everyone has been showing you a model apartment; we will show you a model life.”

. האכילה והשילוב ביניהם להחייאת מרחבים ציבוריים עירוניים מוזנחים,למאכל מכירה בכוחם של המסחר

Indeed, the inhabitants of the apartments featured in “Housing Unit” engaged in

 בינדרמן.היא אף משתמשת בכוחות השוק כדי להפוך את חוויית האכילה לחוויה חברתית במרחב הציבורי

an ongoing dialogue with the construction companies, and were influenced by the

 את הפארק: להפך.אינו שולל את תרבות הצריכה ואינו מנסה לנקות את המרחב הציבורי מכוחות השוק

architectural practice reflected in the model apartments, yet were entirely unfamiliar

 וזאת מתוך האמונה שלפיה, בלב מרחב ציבורי שאינו מסחרי,עצמו הוא מציע למזג עם הצריכה בכיכר העיר

with the architect who designed their apartment, unsurprisingly, since the architects who

. יש להפעיל את המותג לטובת עיצוב הסביבה העירונית,אם לא ניתן להימנע מן הסחורה

design such projects are attentive to the purchase experience of the prospective buyer,

כיצד ניתן להשתמש בכוחות השוק למען הסביבה? האם ניתן גם לאכול את "נופי המזון" וגם להשאיר את
?המרחב ציבורי למען הציבור
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but are unable to meet with all the potential buyers of a hundred-unit neighborhood.
The absence of architects from the exhibition indicates the weakening of the architect’s
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התערוכה מעלה שאלות קשות באשר לאפשרויות הפעולה של האדריכלות בתוך המערכת הקפיטליסטית.
בפארק האוכל הממוכן אפשר לראות מקבילה מתועשת לשוק האוכל ,שהצליח כל כך בכיכרות ובקניונים
בישראל ,אך העיצוב החדשני של הצגת המזון באמצעות "נופי המזון" מטעין את האכילה העממית בערכים
אדריכליים ,ומתוך כך מערב את המסחרי והפרטי בציבורי ,ומציע להפוך עוד שטח ציבורי ניטרלי ,שהיה
מוזנח לפני ההתערבות של "נופי המזון" ,לשטח פרסום.
בינדרמן משקיע מאמץ תכנוני במיכון של שלב מכירת המזון ,שהוא שלב המדף/הדלפק ברשתות המזון
והמזון המהיר .שלב זה מתבצע בדרך כלל באורח תכליתי .אמצעי ההובלה בו בסיסיים ,וכוח העבודה צעיר,
לא מקצועי וזול .מאחר שהמיכון אינו דווקא יעיל או כלכלי ,ההצעה של בינדרמן למיכון מכירת האוכל בעיר
למאכל היא לא רק פיתוח מעשי המתוכנן לפרטי פרטים ,אלא גם ביטוי להתלהבות סנטימנטלית מן המכונה.
בכך הוא מצטרף למסורת מודרנית שפונה אל המכונה כמקור להשראה ,ובמיוחד לחזון הטכנולוגי הפנטסטי
של קבוצת ארכיגרם ) (Archigramשפעלה בבריטניה בשנות השישים

והשבעים3.

שפת העיצוב הפיגורטיבית והפלסטית של המכונות בעיר למאכל היא ,אם כן ,אנכרוניסטית במודע.
בפארק האוכל הממוכן "זוללי האשפה" ,שהמציא בינדרמן ,הם מכונות דמויות יצורים חיים .הן ידידותיות
ומשוות לפני השטח "טופוגרפיה
ַ
למשתמש ,דוחסות את פסולת אריזות המזון המהיר מתחת למרבדי דשא,
מלאכותית" )ראו דימוי בעמ'  .(70כלומר ,הקרקע שלרגלי פארק האוכל היא דינמית  -משתנה בהתאם
למחזוריות הארוחות .כך למשל ,העובדים השבים למשרדיהם יקבלו מן הנוף אינדיקציה על הצלחת מכירות
המזון המהיר :ככל שהגבעות בכיכר שמתחת למשרדם תלולות יותר ,יוכלו להסיק שנצרך יותר מזון ,ושיותר
פסולת של מזון מוחזרה והפכה למצע למרבדי הדשא המתועשים.
בעיר למאכל מציע בינדרמן אלטרנטיבה לתכנון האדריכלי נעדר הגמישות ,המבוסס הן על תכנון מוקדם
של תוצר סופי מוגמר ,והן על תהליך מימוש ממושך שבסופו עלול הבניין לאבד מן הרלוונטיות שלו לצרכים
המשתנים .האדריכלות של הפרויקט היא משתנית וגמישה .בינדרמן מחפש אחר מה שכינה בטקסט שכתב
לתערוכה "אדריכלות מחוללת" הנוצרת ומשתנה על ידי המשתמשים בה ,ומשלבת אפשרות להתרחשות
אנושית אינטנסיבית עם גמישות מרבית .האדריכלות שלו מחוללת סדרה של אירועים אנושיים שיוצרים
דינמיות במרחבים עירוניים שגרתיים באמצעות תנועה ,צרכים ופעולות שגרתיות של עוברים ושבים.
עיר למאכל מציגה במרחב הציבורי אדריכלות קלה .היא מכוּנה קלה כי היא דינמית וניידת ,ועשויה מחומרים
קלים  -מכונות שפורסות ומקררות פרגולה נעה של כריכים וממלאות סמוורים ענקיים שקופים בשתייה חמה -
כמו תפאורה לאירועי חוצות .עם חלוף העונה או האופנה ניתן לקפל אותה ולהסיעה לאתר אחר.
האדריכלות של בינדרמן קלה גם במובן המחויך של המילה .היא משעשעת ונאיבית ,הדוניסטית ומלאת
שמחת חיים .קירות הטוגנים הם וילונות הצללה ססגוניים ,קירות המשקאות הקלים יוצרים מסכים צבעוניים,
ומוצרי הצריכה בונים חגיגת חושים במרחב :מסבים הנאות לחוש הריח ,לחוש הראייה ולחוש הטעם .ובחלל
התצוגה של התערוכה מכניסים כמה מיצבים את מוצרי הצריכה לגלריה ויוצרים אלמנטים אדריכליים:
קירות מבקבוקי מים מינרלים ומבמבה ,ופרגולה של כריכים שחוצה את החלל מעל לראשי המבקרים .הם
מממשים משהו מן המכונות האדריכליות שתכנן בינדרמן ,אך בלי לאבד מהפונקציה השימושית שלהם .הם
נועדו למאכל )בערב הפתיחה הוזמן הקהל לאכול מהם( ,והם מהווים סימולציה חיה לאופן שבו "נופי המזון"
מחוללים התרחשות דינמית במרחב.
] [1התכנון של עיר למאכל ) (Foodscapesפוּתח במסגרת עבודת התזה של אדריכל ערן בינדרמן בעיצוב אדריכלי בבית הספר ברטלט ,לונדון.
] [2לדיון במושג הנוף המלאכותי ראוH. Ibeling (ed.), 2000, The Artificial Landscape, Rotterdam: Nai Publishers. :
] [3ניתן לזהות בעיר למאכל את השפעתה של ארכיגרם גם בתכנים העוסקים בתרבות הצריכה ,וגם ברוח האופטימית ,בהיעדר התכליתיות,
ובשאיפה לגמישות .פטר קוק ,שהיה מראשי הקבוצה ,הוא מנהל הברטלט ומן המנחים של בינדרמן בפרויקט זה.
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who explore the interrelations of modern architecture with commerce and the media,
transforming architecture into a surface for advertising, “Foodscapes” acknowledges the
power of commerce, eating, and their combination for the revival of run-down urban public
spaces. It even employs market forces to transform the eating experience into a social
experience in the public sphere. Binderman does not reject consumerist culture, nor does
he try to clean the public sphere of market forces, as proposed by cultural critics. On the
contrary: he proposes to fuse the park itself with consumption in the city square, at the
heart of a public space which is not commercial, believing that if commodity cannot be
avoided, the brand must be exploited for the benefit of designing the urban setting.
Binderman invests planning effort in the mechanization of the food sale phase, the
shelf/counter phase in the food and fast food chains. This phase is usually practical. The
transportation means involved in it are basic, and the work force is young, unskilled, and
cheap. Since mechanization is not necessarily efficient or economic, Binderman’s proposal
for mechanizing the food sale is not only a carefully planned practical elaboration, but
also an expression of the thrill with the machine. In this he joins a modern tradition
which turns to the machine as a source of inspiration, and specifically the fantastical
technological vision of the British Archigram group active in the 1960s and 1970s.3
The figurative, plastic design language of the machines in “Foodscapes” is, thus,
consciously anachronistic. In the mechanized food park, the “waste disposers” invented
by Binderman are machines which resemble living creatures. They are user-friendly,
compressing the waste of fast food packaging under Astroturf lawns, thus lending the
surface the appearance of “artificial topography.” To wit: the ground at the foot of the food
park is dynamic, changing according to the cycle of meals.
In “Foodscapes” Binderman offers an alternative for non-resilient architecture based
on preplanning of a final product and a prolonged process of realization at the end of
which the building might well lose its relevance to changing needs. The architecture of
the current project, on the other hand, is changing and flexible. Binderman sought what
he termed “generative architecture”; architecture created and changed by its users,
enabling intense human occurrence with maximum flexibility. His architecture generates
a set of human occurrences, which infuse ordinary urban spaces with a dynamic quality
by means of movement, needs, and the routine actions of passersby. The consumer
goods in the exhibition space form an architectural sensual celebration, partly realizing
the architectural machines designed by Binderman; meant to be eaten (on opening night
the audience was invited to taste them), they form a live simulation of the way in which
“Foodscapes” generate a dynamic occurrence in space.
[1] “Foodscapes” was developed as part of Binderman’s M.Arch. thesis at Bartlett School of Architecture, London.
[2] For discussion of “artificial landscape” see: H. Ibeling (ed.), The Artificial Landscape (Rotterdam: Nai, 2000).
[3] Archigram’s influence may be identified in “Foodscapes” both in contents addressing consumer culture, and in
the spirit of optimism, unpractical nature, and the yearning for flexibility. Peter Cook, one of the group’s leaders, is
the Chair of the Bartlett School of Architecture, London, and one of Binderman’s advisors in this project.
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 ממחישה את הדיאלוג הבלתי פוסק בין הפרט,התערוכה קביים מציגה בבואה של התנהלות במרחב אורבני

Eran Binderman forsakes the great effort required to preserve the rare, vulnerable nature

 במרכזו של כל סיפור עומדת דמות. ומספרת כמה סיפורים של שיטוט עירוני דרך מרחב וזמן,לבין סביבתו

within the concrete forest. With the freedom of an architect, a child of the image era, he

-  המסלולים.חזותי שהיא עוברת בעיר לונדון-עירונית שזרם המחשבות שלה מקביל למסלול הגיאוגרפי

replaces natural vegetation with an industrialized, mechanized representation.

. מקבילים ומתנגשים לסירוגין- טקסטואליים וחזותיים

“Foodscapes” addresses the nature/culture discourse in international architecture.2

 והמשיך בניסיון,הפרויקט החל בהתכתבות בין האמנית והמעצבת גילה קפלן לבין הסופר סמי ברדוגו

“Foodscapes” are not nature. They are mechanized and artificial, undermining this very

 כך ששני היוצרים ושתי המדיות,ספרותי-צילומי לבין הממד הטקסטואלי-ליצור סינתזה בין הממד החזותי

distinction: while simulating agriculture, they are made of food industry consumer goods.

 יצוין כי היצירה המשותפת לא.ישרתו אלה את אלה ויאפשרו קריאה אחרת הן של הטקסט והן של הדימוי

The industrialization and globalization of agriculture has led, inter alia, to changing

.היתה אפשרית אלמלא נכונותו של כל אחד מהיוצרים לאפשר חלון הצצה לתוך עולמו של האחר

the nature of agriculture and the global food market, reducing the number of those

 השיטוט1.בתערוכה הוצגה סדרת ספרים שעברו עיבוד שיתאים אותם להצגה ולהצבה בחלל הגלריה

working in it, and to abandoning agricultural land. Western farmers require government

 הבוהמיין או,עשרה- בן המאה התשעflâneur- ה,המתואר בסיפורים שונה מזה של המשוטט המודרני

support to survive. In Israel, due to the scarcity of land, former agricultural land is in high

 ושואב הנאה אסתטית מהתבוננות, המהלך ברחובות העיר הגדולה ללא תכלית, האמן או ההולך בטל,הגנדרן

demand as land reserves for future construction. Thus the image of artificial agriculture

:בהמון השוקק; המשוטטים המאכלסים את עלילת העיר המוצגת בתערוכה הם דמויות שוליים אנונימיות

in “Foodscapes” introduces a perception whereby not only the natural but also the

 שמרכיבות את הרצף, ודיירי דירות המגורים הקטנות,עובדי המשרדים הגדולים והחנויות הקמעונאיות

agricultural and processed is worthy of preservation.

 הם מעדיפים את השהיית התנועה ואת זווית הראייה המוגבלת: והשיטוט שלהם הוא מגומגם,האורבני

In the act of picking prepared food, the bodies of the passerby in the city square and

 המוגבלוּת והצמצום, כי דווקא הנייחות, המיוחסת בדרך כלל לכרך המודרני,על פני ההתרחשות הדינמית

the visitor to the exhibition reinstate an inkling of the lost relationship between man and

. קביים-  מתוך הלך רוח זה קיבלה התערוכה את שמה.מעניקים להם אשליה של שליטה במרחב

the fruit tree. Instead of the tree, however, a mechanized pergola towers, and instead of

 והופך, פותח את התערוכה, ביתן השמירה הצופה על תנועת הרכבת,קביים/דימוי הבית על כלונסאות

the natural fruits to be picked—sandwiches wrapped in transparent triangular plastic

, גם הדימויים האחרים בקביים הם בבחינת המחשה של גיבורי הסיפורים.לנוכחות פיזית המתבוננת אל העיר

packs; the mechanized process of the food’s distribution, refrigerating, and selling is

 הדמויות המתוארות בסיפורים. או מקומות שאליהם התבוננו,אתרים במסלול ההליכה או השהות שלהם

reinforced by the highly-nuanced design of the architectural machine. All these remind

 המבט המושפל של היושבת על ספסל בגן- אינן נוכחות אם כן בתערוכה בגופן אלא במבטיהן אל העיר

the user, as he stretches his hand to pick a sandwich, how far we have come from nature,

. או מבטו של הצופה מן הגשר המסדר בעיני רוחו את קהל הנוסעים במעבורת,הציבורי
 ויציאתה,גיאוגרפי שלה- כל דמות כלואה במרחב הפסיכו- "גיבורי הסיפורים בקביים "גרים בתוך עצמם

and how industrialized our agriculture and food production have become.
The automatic grove thus brings together, unnaturally, the perfect life cycle of nature

 והמקומות, הגיבורים מלאי מחשבות עד כדי אובססיה.מן המרחב הפרטי אל המרחב הציבורי היא חלקית

with the food industry’s production line. The automated orchard sells vacuum packed fast

 או במילים, גדושים בפרטים וסוגרים עליהם- המשמשים רקע לשגרת יומם החוזרת ונשנית משקפים אותם

food, thus eliminating the part of the food industry workers. In contrast, the exhibition

. לא מאפשרים להם להימלט מפני עצמם,אחרות

exposes the commercial role of the municipal park. Not only are these scraps of urban

. את הדיאלוג בין היחיד והמרחב הפרטי הסובב אותו לבין המרחב הציבורי, כאמור,התערוכה ממחישה

nature explicitly designed, built-up and unnatural, they are also consumed like any

, מול תצלומי הכיכר העירונית תלוי תצלום הספה הביתית ועליה יושב גיבור הסיפור מלכה עדינה,כך למשל

commodity of the leisure industry: public parks in an urban setting are intended, among

.ומחשבותיו נודדות במסלול היומיומי בין ביתו לבין החנות הקטנה לצורכי צילום שבה הוא עובד

other things, to draw population to the city and to promote economic turnover; public

 בלונדון על רקעCanary Wharf הסיפור מקומי מציג ריבוי קולות של עוברי אורח המזדמנים לכיכר

parks in new neighborhoods are built by the entrepreneurs for sales promotion, and entry

 הוא מוצג, כמו שאר הסיפורים בתערוכה.(77-76 'פסיפס של תצלומים מהכיכר )ראו דימויים וטקסט עמ

into some parks often involves payment.

 באופן, קפלן צילמה את הכיכר ממרומי מגדל.העל הוא המעצב את העבודה- מבט:על פי עיקרון צורני ברור
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Following contemporary and postmodern architects such as Venturi and Koolhaas,
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מופשט המציג אותה כתוכנית או כמודל אדריכלי .היא פירקה את דימוי הכיכר ל 31-תצלומים חלקיים,
והרכיבה אותה מחדש בתחביר שנקבע על-פי סדר הצילום .התצלומים מקפיאים את מהלך החיים בכיכר
במשך שבע דקות רצופות ,אך הקיטוע המכני של הצילום והריצוף של הקיר/הכיכר ביחידות חוזרות מגבירים
דווקא את קצב התנועה האנושית במקום .מבט-העל נפרש אנכית על קיר בגלריה ,ומייצר מחדש את המרחב
הציבורי בתוך חלל התצוגה כמרחב מקוטע ואובססיבי.
במאמרו על מגדל אייפל כתב רולאן בארת 2כי המבט ממעוף הציפור ,מבט-העל ממרומי המגדל ,עושה
הפשטה של המציאות ומזמין קריאה פרשנית שלה ,קריאה שמקבילה ללא הרף בין המראה המתגלה לבין
המידע על אודותיו .העבודה מקומי מרחיבה את הפרשנות של המרחב הנראה אל התחום הפסיכולוגי
והאנושי .ללא כל ייחוד אנושי הולכי הרגל הופכים בה למקבץ של נקודות במרחב ,ולעומת זאת ,קולם
האישי מתגלה במחשבותיהם ,שנכתבו למעשה על ידי ברדוגו ,הודפסו ונתלו על הקיר לצד תמונת הכיכר.
הפרגמנטים של זרמי התודעה מספקים הצצה אל עולמות מחשבה המתקיימים זה לצד זה ,ומשקפים טווח
אפשרויות אנושיות :מהפרטי והקטנוני הטרוד בביקורת עצמית ,בגוף ,ביחסים אנושיים ,בעבודה ובפרנסה,
ועד למשוחרר ולספקני המתלבט בשאלות של תרבות פופולרית ושל שפה ,ובתופעות חברתיות ופוליטיות.
העבודה  MD Zoom 28-70mm 1:35-4/8של גילה קפלן היא הבסיס הרעיוני לסדרת הסיפורים .היא
מתארת חללים אדריכליים לא על פי מתווה גבולותיהם הפיזיים ולא באמצעות תוכניות המבנים המוצגים,
אלא דרך ההתייחסות האנושית אליהם )ראו עמ'  75ו .(78-המרחב נוצר מרשת של מבטים בין האנשים
לבין עצמם ,וביניהם לבין האובייקטים במרחב .העבודה מציגה תנועה אנושית במקומות שונים בעיר לונדון:
מספרה ,מנהרה תת-קרקעית ,חנות ספרים ,סופרמרקט ,קפטריה של בית ספר ,גלריה ,רכבת ותחנת אוטובוס.
המרחבים המתוארים הם שקופים ,פעילים ,גמישים ומשתנים על פי המקבץ האנושי המאכלס אותם .אף על
פי שהאנשים שצולמו ניצבו במרחקים שונים מן המצלמה ,גודל הדימויים בעבודה דומה ,ומשום כך המיקום
של המצולמים מזוהה על פי החדות המשתנה של הדימויים.
הדינמיות של הצפיפות האנושית במרחב מתורגמת בחלל התצוגה לערמות של דימויים אנושיים שבהם
מוזמן הקהל לעשות מעשה :לקחת דימוי ,בבחינת איש לוקח איש ,עד שלא יישאר דבר.
] [1סדרת הספרים נוצרה במסגרת המחלקה לתקשורת ,אמנות ועיצוב2000 ,Royal College of Art. ,
]R. Barthes (1982), ”The Eiffel Tower”, A Barthes Reader, S. Sontag (ed.), New York: Hill and Wang, pp. 237-250. [2
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,כמה בונקרים יש בעולם שמחזיקים פצצות אטומיות
,מסתירים את האפשרות של המוות המיידי
,מחביאים את זה מתחת לאדמה
,למרות שהיו כאלה שהוציאו את זה ועשו בהן שימוש
, אולי אפילו ארבעה, אולי שלושה,בשני מקומות בעולם
,זוכרים את הירושימה ואת צ'רנוביל ועוד מקום אחד
,אולי עוד שני מקומות
,זוכרים ומיד נזכרים שכל האפשרות הסופנית הזאת של המוות היא מתחת לאדמה
, חבויה וסודית,מוסתרת
,יכולה לעשות ברגע הרס של חריכה ושל נכות
,יש כמה שעוד סובלים מההשפעה
, עיוורון לכל החיים, שומעים על כמה שאיבדו את הראייה,סרטן זה כמעט בטוח
,כמה גם הופכים גדמים
, מסובך להיכנס לזה כי זה בפנים וזה הרגשות המופשטים ולא הפיזיים של הגוף,ויש גם טראומות של נפש
, צריך לא לפחד, צריך להתכונן- ומה אני אומר
, כזה של קליק ברגע,צריך לדעת שממש מתחת לאדמה יש אפשרויות של מוות מידי
, היית פה-  קליק שני, אני פה- קליק אחד
.נעלמתי

How many bunkers are there in the world that store atomic bombs,
Hiding from the world the possibility of instant death,
Concealing it underground,
Although there were those that took it out and made use of it,
In two places in the world, maybe three, maybe even four,
Remember Hiroshima, and Chernobyl and another place, maybe two more places,
Remember and remind yourself that this entire terminal possibility of death is right underground,
Hidden, concealed and secret,
It can create destruction in a moment, burning and crippling,
People are still suffering from the effects,
Cancer is almost inevitable, some people lose their eyesight, blinded for life,
Some lose their arms and legs,
And there are mental traumas as well, its complicated because they’re inside,
the abstract feelings and not the physical body,
And what I want to say is - we have to get ready, we shouldn’t feel afraid,
We should know that right underground there are possibilities of instant death,
Like a click in a second,
Click - I’m here, click - I was here,
I’m gone.

078

individual and the private space surrounding him, with the public space. Thus, for example,
photographs of the city square are juxtaposed with a photograph depicting the domestic
sofa on which the protagonist of the story Gentle Queen sits, his thoughts wandering in the
daily route between his home and the little photography shop where he works.
The story Local presents a polyphony of passersby chancing into London’s Canary
Wharf against the backdrop of photographs from the square (see p. 77). Like the other
stories in the exhibition, its presentation obeys a clear, formal principle: it is the overview
that shapes the work. Kaplan photographed the square from the top of a tower in an
abstract manner which presents it as an architectural model or plan. She deconstructed
the square image into thirty-one partial photographs which she reconstructed based on
a syntax determined by the order of photography. The photographs freeze the progression
of life in the square for seven consecutive minutes, but the mechanical fragmentation of
the photograph, as well as the wall/square’s paving with repeated units accelerate the
pace of human movement in situ. The overview unfolds vertically on a wall in the gallery,
recreating the public space within the exhibition space as fragmented and obsessive.
The work Local expands interpretation of the visible space to the psychological and
human field. Devoid of any human distinction, the passersby become an assembly of
dots in space, while their personal voice is revealed in their thoughts, which were in fact
written by Berdugo, printed and hung on the wall next to the photograph of the square.
The stream of consciousness fragments provide a peek into worlds of thought existing
side by side, reflecting a range of human possibilities: from the private and petty bothered
with self-criticism, with the body, with interpersonal relations, work and livelihood, to
the liberated and skeptical, deliberating over questions of popular culture and language,
social and political phenomena.
Kaplan’s MD Zoom 28-70mm 1:35-4/8 is the conceptual basis for the series of stories.
It depicts architectural spaces according to neither the contour of their physical borders,
or the plans of the presented structures, but rather the human reference to them (see
pp. 75, 78). The space is generated by a web of gazes amongst people, and between these
people and the objects in the space. The work presents human motion in various loci in
London: hairdressing salon, subterranean tunnel, supermarket, school cafeteria, train,
and bus station. The depicted spaces are transparent, active, resilient and changing
according to the human assembly populating them. Although the depicted figures stood
at varying distances from the camera, the size of the images in the work is similar, and
therefore the location of the photographed subjects may be identified by the changing
sharpness of the images.
The dynamic nature of human crowding in space is translated in the gallery into stacks
of human images on which the audience is invited to act: to take an image—man-takesman, as it were—until none is left.
[1] The book series was created as part of the Department of Communication Art & Design, Royal College of Art,
London, 2000.
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 תיחום מרחבי מפריד בין יהודים. לאומי ומעמדי,את המרחב הישראלי מאפיינת הפרדה על בסיס אתני

The exhibition “Stilts” mirrors progression in an urban space, illustrating the perpetual

. ובו בזמן מצליב סוגים שונים של יחסי כוח חברתיים, בין מזרחים לאשכנזים ובין עשירים לעניים,לערבים

dialogue between the individual and his surroundings. It recounts several stories of urban

 והן מרוחקות מהלב המטרופוליני; בערים,בערי הפיתוח הפריפריאליות חיים בעיקר מהגרים מזרחים ורוסים

wandering through space and time. Each story centers on an urban figure whose flow of

 והתושבים בעלי ההון מפרידים את עצמם ומסתגרים בשכונות,המעורבות יש הפרדה בחינוך ובתעסוקה

thoughts corresponds with the geographical-visual trajectory s/he covers in London. The

.מובחנות
 אך.אנו ערים לכך שעיקר הדיון העכשווי בהפרדה נקשר לחומת ההפרדה הנבנית בינינו לבין הפלסטינים

textual and visual routes run parallel and intersect intermittently.
The project began with a correspondence between artist and designer Gila Kaplan

 ומכשולים פיזיים בלתי עבירים הפכו,גדרות וחומות לא נועדו להועיל רק בגבולותיה החיצוניים של ישראל

and writer Sami Berdugo. It continued with an attempt to create a synthesis between the

 טבוע-  תרבותי ומרחבי, כמושג פוליטי-  טענתנו היא כי הגיון ההפרדה.לפתרון מרחבי זמין בתוך המדינה

visual-photographic dimension and the textual-literary dimension, so that both artists

.בתכנון הנוף העירוני והכפרי בישראל

and both media could serve one another, and make for a different reading of both text

 אמנם מייצרות הפרדה-  הנדסה אזרחית ואדריכלות נוף, תכנון, אדריכלות- האם הפרקטיקות התכנוניות
?ומנרמלות אותה בסביבה הבנויה
 והוזמנו לצלם, סוציולוגים ופעילים חברתיים, מתכננים, אדריכלים,כדי לתת מענה לשאלה קובצו צלמים
1.בכתב

כמה אתרים שניכרת בהם הפרדה ולהתייחס אליהם

and image. The shared work would not have been made possible without the willingness
of each artist to allow a peek into the other’s world.
The exhibition features a series of books which were adapted to presentation and
installation in the gallery’s space.1 The wandering described in the stories differs from that

 שהתמקדו בתופעה מסוימת החוזרת על עצמה בסביבה,בניגוד לתערוכות אחרות בסדרה מקומי

of the modern wanderer, the 19th-century flâneur, the bohemian or the dandy, the artist

 כך המרכיבים הבנאליים לכאורה של. והטיפולוגיה שהוצגה בתערוכה מגוונת, להפרדה פנים רבות,הבנויה

or the idler, strolling aimlessly in the big city’s streets, drawing aesthetic pleasure from

, והקשריהם בסביבות מגורים עממיות-  מבנה ציבור ופרויקט בנייה, כביש, סוללה, חומה- תחביר ההפרדה

observation of the bustling crowd. The wanderers populating the urban plot presented in

 כסגורים, יוצרים אפקט מצטבר המסמן מרחבים ישראליים מגוונים כמגודרים,פרווריות או יוקרתיות

the exhibition are anonymous marginal figures: employees of the big offices and retailer

.עבירים-וכבלתי

stores, and residents of the small apartments which make up the urban sequence, and

טוב מראים בעבודותיהם את ההפרדה הפיזית ואת האופן- עמית גרון ואורית סימן,הצלמים יאיר ברק

whose wandering is fragmented: they prefer the suspension of movement and the limited

 עמית גרון. אך הם נבדלים זה מזה בסוגי המבט ובמושאיו,שבו היא תופסת מקום מרכזי במרחב הישראלי

point of viewer over the dynamism usually attributed to the modern metropolis, because

מבקר את הנייטרליות של צילום האדריכלות המסורתי המעמיד במרכז חזית אדריכלית מנותקת מהקשרים

it is rather staticity, limitation, and reduction that infuse them with the illusion of spatial

, כך למשל. עצומות ממדים ומאיימות,משמעיות- התצלומים החזיתיים שלו מתעדים הפרדות חד.אדריכליים

control. It is this state of mind that gave the exhibition its title, “Stilts.”

חזית מגדל חוף הכרמל )מרידיאן( בחיפה ממלאת את הפריים כולו באופן שאינו מותיר אוויר לנשימה; העזובה

The image of the house on crutches/stilts—the guard’s post overlooking the rail

בולטת בקדמת החזית המערבית המונומנטלית של פרויקט גבעת אנדרומדה ביפו ובשוליה; ודמויות הולכי

traffic—opens the exhibition, transforming into a physical presence looking toward the

.הרגל בשני התצלומים מדגישות את היעדר קנה המידה האנושי בשני המבנים ואת זרותם לסביבה

city. The other images in the exhibition also serve as illustration for the protagonists,

 מבטו מחפש את הדרך שבה מייצרת האסתטיקה של.יאיר ברק מצלם אתרים שבהם יחסי הכוח נסתרים

whether sites on their walking or suspension route, or places they observed. The

 הוא מתעכב על מקצב שורות העצים ופסי ההשקיה בסוללת העפר."ההפרדה את אשליית "החיים כרגיל

characters described in the stories are thus present in the exhibition not in body but

 מבט נוסף בתצלומיו חושף את.זרקא ועל בוהק גדרות ההפרדה החדשות בכביש חוצה ישראל-בג'יסר א

through their gazes at the city.

 וחולות הדיונות מכסים טפח, הכביש המהיר מבתר את מטע הזיתים:הסדקים בתמונת העולם ההרמונית

The protagonists of the stories in “Stilts” dwell within themselves, so to speak—each

.מסוללת העפר של ג'יסר כמעין התנגדות של הטבע למאמץ ההפרדה

figure is imprisoned in its psycho-geographic space, and its emergence from the private

 כך.טוב אין ההקשר המרחבי של ההפרדה מתפענח במבט ראשון-גם באתרים שמצלמת אורית סימן
083

into the public sphere is partial. As aforesaid, the exhibition illustrates the dialogue of the
082

למשל ,גדרות מרכז הקליטה "נורית" בבאר-שבע ,המאכלס עולים מאתיופיה ,דומות לגדרות של מוסדות
מדינה שיש בהם חובת ציות .הדמויות המאכלסות את המרחב מטלטלות את התמונה מהניטרליות ,והשאלות
מתנסחות באחת :מי הם המתגודדים ליד הגדר? מדוע הם עומדים בחוסר מעש? מדוע שולח אחד מהם את
ידו לעבר הצופה? כך מחזירה סימן-טוב את הממד האנושי לסביבה הפיזית ,ובסיוע הצהרת הכוונות של
התערוכה פותחת פתח לביקורת חברתית על המרחב.

] [1לתערוכה ולקטלוג כתבו גדי אלגזי ,תמר ברגר ,יעקב גארב ,רלי דה פריס ,שולי הרטמן ,אורי ואקנין ,אלונה ורדי ,חיים יעקובי ,אורן
יפתחאל ,שלי כהן ,חיה נח ,יונית נעמן ,נטע עמר ,יעל פדן ,דני רבינוביץ ,נח'לה שקר ,יובל תמרי .כל הטקסטים והדימויים )שרק חלקם מופיע
בקטלוג זה( ראו אור בספר :חיים יעקובי ,שלי כהן )עורכים( ,2007 ,הפרדה :הפוליטיקה של המרחב בישראל ,תל אביב :חרגול ,עם עובד.
] [2מיכאל פייגה ,2003 ,שתי מפות לגדה ,ירושלים :מאגנס.
]L. Sandercock, 2002, “Difference, Fear and Habitus: A Political Economy of Urban Fears”, in Habitus: [3
A Sense of Place, J. Hillier and E. Rooksby (eds.), Ashgate, pp. 203-218.
]D. Sibley, 1995, Geographies of Exclusion: Society and Difference in the West, London and New York: Routledge. [4

בספרו שתי מפות לגדה 2מצביע מיכאל פייגה על המנגנונים המעצבים את המרחב הישראלי ועל האופן
שבו נוצרים דימויים כמו כאן ושם ,זהות ואחרוּת ,נורמליות וטירוף .הוא עושה זאת מתוך התייחסות לשני
מחנות אידיאולוגיים :גוש אמונים ושלום עכשיו ,המבקשים להכיל ולהזיר בהתאמה את השטחים אל תוך
"המקום" הישראלי .פייגה מצביע על הזיקה בין עיצוב המרחב הישראלי בתוך הקו הירוק לזה שמעבר לו,
אולם תהליך עיצוב זה המתמקד ב"שטחים" מחלחל אל לב לבה של הארץ :חיפה ,לוד ,מודיעין ,רמלה ,באר-
שבע ,עומר ועוד.
נראה שההפרדה כמושג חברתי ומרחבי הפכה להביטוס ,ומעלה בשל כך שאלות בנוגע למהותו ולתפקידו
של המעשה התכנוני שנתפס כתהליך נאור ,וכחלק מהמציאות הדמוקרטית ומהאמונה כי "תכנון נכון" ישפר
את איכות החיים ,הכלכלה ,הסביבה והקהילה .זוהי ,כמובן ,הגדרה חלקית המתעלמת מן הצורך להבין תופעות
מרחביות כביטוי של תרבות הגמונית .לכן חשוב מאוד לערער על הגישה הרואה בתהליכים המתרחשים במרחב
התפתחויות ברורות מאליהן או תוצרי נסיבות המשקפים נורמליות ביחסים בין קבוצות שונות.
מלבד פניהם הרציונליים של הטיעונים המסבירים הקמה של גדרות ,חומות ומכשולי הפרדה ,קיים רובד
נוסף ,חמקמק אך כבד משקל ,הקשור בפחדים המתעוררים מתוך המפגש עם ה"אחר" .ביטוי לתחושות
אלה אינו ישיר וגלוי בשל טבעו הרגשי ,אולם כפי שניתן ללמוד מהמקרים שהוצגו בתערוכה ,סוגיית הפחד
מ"האחר" היא מרכיב מרכזי בשיח הפוליטי-המרחבי .זאת ועוד .נוכחות הפחד במרחב איננה השתקפות של
המציאות החברתית; היא מבנה אותה 3.במילים אחרות ,הבניית תחושת הפחד בקבוצות מסוימות משרתת
אינטרסים פוליטיים המשקפים את יחסי הכוחות בחברה .עניין זה ,בעיקר בהקשרו היומיומי ,נדון בתערוכה
ביחס לרמלה ,ללוד וליפו  -ערים מעורבות ,שבהן מופרת ההומוגניות האתנית-הלאומית.
תחושת הפחד מתעצמת בצומתי זמן ומקום שבהם חלות על המרחב תמורות המשפיעות על השיח
הפוליטי ,למשל עם הגעתן של קבוצות מהגרים שנראוּתן בולטת )מהגרי עבודה בתל אביב או מהגרים
אתיופים בבאר–שבע( .השיח מתמקד בשאלה ממה יש לפחד וממי ,ובד בבד נוצרים שינויים במרחב  -כאלה
המיטיבים עם קהילות מסוימות ומדירים אחרות .ההתייחסות לאתרים שבהם פושה הזנחה פיזית וחברתית
והם מוגדרים כמאופיינים באי-סדר חברתי ומוסרי ,היא כאל מקומות שיש להתעלם מהם או לנקותם .עמדה
זו מובילה למסקנות פוליטיות המחלחלות לרבדים שונים ,בהם הרובד הטריטוריאלי ,ומצדיקה הפרדה בין
קהילות 4.בהקשר זה לפחד משמעות מרחבית :לאן ללכת ולאן לא; מי גר "שם"; מי הוא מבחינה מוסרית; מי
מסתתר מעבר לחומה.
כאשר נבחנים מנגנוני ההפרדה במרחב ,משמעותם ברורה :הגדרת טריטוריה וסימון גבולות ,רמת נגישות
למקורות ייצור ,והעמקת ההיררכיה החברתית .התערוכה "הפרדה" חשפה את האופן שבו תשתיות הנתפסות
כאובייקט ניטרלי )כבישים לדוגמה( משמשות להפרדה ולהרחקה ממקורות וממשאבים קולקטיביים,
והדגישה את מערכת הכוחות הפועלת הן על המציאות החומרית שבה מתנהלים היחיד והקבוצה ,והן על
האופן שבו הם תופסים את חיי היומיום .בהקשר זה נערך המאבק על מקורות כוחה של המדינה המודרנית,
הלא הם ריבונות טריטוריאלית וסמלי עצמאות ושלטון .בזירה זו ניתן לעקוב אחר הדרך שבה מכוננים יחסי
הכוח  -אי-שוויון מרחבי המתבטא ,בין היתר ,ביצירת תבניות הפרדה המנציחות את המונופול של קבוצות
הגמוניות במרחב.
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Photographers Yair Barak, Amit Geron, and Orit Siman-Tov present physical separation

of immigrant groups with conspicuous visibility (migrant workers in Tel Aviv or Ethiopian

and the central role it plays in the Israeli space, yet they differ from one another in the

immigrants in Beer Sheva). The discourse focuses on the question of what and who to fear,

types and objects of their gaze.

while changes are created in the space which benefit certain communities and exclude

Amit Geron criticizes the neutrality of traditional architecture photography which is

others. Sites typified by physical and social neglect and by social and moral chaos are

centered on an architectural façade dissociated from architectural contexts. His frontal

considered sites which must be either ignored or cleansed.3 In this context the fear has a

photographs document distinctive, monumental and threatening separations. Thus, for

spatial significance: where to go and where not to go; who lives “there”; who he is in moral

example, the façade of the Carmel Beach Tower (Le Meridian) in Haifa fills the entire

terms; and who hides behind the Wall?

frame, leaving no air; the neglect is conspicuous in front of the monumental western
façade of the Andromeda Hill project in Jaffa and in its margins; pedestrian figures in
both photographs emphasize the absence of human scale in both buildings and their
foreignness to their surroundings.
Yair Barak photographs sites where the power relations are latent. His gaze seeks the

[1] For an elaboration see: Haim Yacobi and Shelly Cohen (eds.), Separation: The Politics of Space in Israel, exh. cat.
(Tel Aviv: Xargol and Am Oved, 2007) [Hebrew].
[2] Leonie Sandercock, “Difference, Fear and Habitus: A Political Economy of Urban Fears,” in Habitus: A Sense of
Place, eds. Jean Hillier and Emma Rooksby (Aldershot: Ashgate, 2002), pp. 203-218.
[3] David Sibley, Geographies of Exclusion: Society and Difference in the West (London and New York: Routledge,
1995).

manner in which the aesthetics of separation generates the illusion of “life as usual.”
Barak lingers on the rhythm of the rows of trees and irrigation pipes on the embankment
in Jisr ez-Zarka, and the glow of the new dividers on the cross-Israel highway. A closer
look at his photographs reveals the cracks in the harmonious picture of the world: the
highway dissects the olive grove, and the dune sands cover some of the ramparts as
nature resists the separation efforts.
Similarly, in the sites documented by Orit Siman-Tov the spatial context of separation
is not apparent at first sight. Thus, for example, the fences at the Nurit immigrant
absorption center in Beer Sheva, housing Ethiopian newcomers, resemble the fences
of state institutions where strict discipline applies. The figures populating the space
undermine the picture’s neutrality, abruptly introducing questions and quandaries: Who
are these people crowding by the fence? Why do they stand there idly? Why does one of
them stretch his hand toward the viewer? Siman-Tov thus reinstates the physical setting
with the human element, and with the help of the exhibition’s declaration of intent, opens
the door to a social critique of space.
In addition to the rational facet of the arguments explaining the erection of fences,
walls, and other barriers, there is another level, elusive yet significant, associated with
the fears invoked by the encounter with the other. Due to their sensitive nature, these
feelings are not expressed directly and explicitly, but the fear of the other, as indicated by
the projects on view, is a central element in the political-spatial discourse. Furthermore,
the existence of fear in the space is not a reflection of the social reality; rather, it
constructs that reality.2 In other words, construction of the sense of fear in certain groups
serves political interests which reflect the power relations in society. This issue, mainly in
its mundane context, is addressed in the exhibition in relation to Ramla, Lod, and Jaffa—
mixed Arab-Jewish cities where the national-ethnic homogeneity is interrupted.
The sense of fear is reinforced in temporal and spatial junctions where the space is
transformed in manners which influence the political discourse, such as upon the arrival
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1כהן

 ומאוכלס, אל הצאן והמרעה,הפסטורליה היא יצירה ספרותית המתארת גן עדן שנשלט על ידי האל פאן

The Israeli space is characterized by ethnic, national, and class divisions. Spatial

, ראשיתה של הפסטורליה בספרות הקלאסית. נימפות וסאטירים השרויים באהבה רומנטית,ברועים

demarcation distinguishes between Jews and Arabs, Mizrahi Jews and Ashkenazi Jews,

 מאוחר יותר נפוצה יצירה זו בספרות. לפנה"ס3- שפעלו במאה ה, וירגיליוס ולונגוס,במשוררי יוון תאוקרטוס

rich and poor, while giving rise to different types of social power relations. The population

 ואצל,17- הופיעה כמוטיב בציור ההולנדי וביצירותיו של פוסן במאה ה,16-ובאמנות האיטלקית של המאה ה

in the outlying immigrant development towns consists mainly of Mizrahi Jews and new

 הפסטורליה תיארה את הטבע ואת חיי הכפר כמקום מפלט אידיאלי.18-ציירים צרפתים אחרים במאה ה

immigrants from the FSU. Set apart geographically, they are distant from the metropolitan

 כאשר פג כוחם של הכמיהה להרמוניה. והציגה את אידיאל הפשטות שבחיי הרועים,ממורכבות חיי העיר

center; in mixed cities there is educational and occupational segregation, and the affluent

 עוד בגרסאותיה. חלפו הסצינות הפסטורליות מן האמנות,בין האדם לטבע ושל המיתוס בדבר תור הזהב

citizens set themselves apart and close themselves off in discrete developments.

2

.המוקדמות בתולדות האמנות היתה האשליה טבועה בפסטורליה

The current discussion is largely centered on the Separation Wall being built between

 מיצב-  חורשת צפצפות על מרבד עלי אקליפטוס:נעמה מישר הקימה פיסת פסטורליה בחלל הגלריה

us and the Palestinians. Fences and walls, however, are used not only on Israel’s external

 גזעיהן דקים וקומתן.שלו ואידילי
ֵ  לצפצפות של מישר מראה. מרגיעה ומפתה,שמייצר פיסת טבע ישראלית

borders; impassable physical partitions have become a readily available spatial solution

: ומופען הקסום מסתיר את היותן עץ דחוי על ידי גננים ומתכננים, עדינותן מופגנת, עלוותן מכסיפה,תמירה

inside the country. The logic of separation—as a political, cultural, and spatial concept—

 ונטייתן להוציא,מערכת השורשים שלהן מכונה "תוקפנית" בגלל יכולתה לחדור לתוך מערכות ביוב מיושנות

is innate to rural and urban landscape design in Israel.

חוטרים באופן שמייצר נוף החורג מהתוכנית האדריכלית המקורית הופכת אותן לחתרניות ומאיימות בעיני

The act of planning is perceived as an enlightened process, which is a part of the

 היא, היא אינה מחוברת למקום. חורשת הצפצפות של מישר נטועה דווקא בעציצי פלסטיק שחורים.המתכנן

democratic reality and the belief that “proper planning” can improve the quality of life,

. והיא אינה כוחנית באופן התפרשותה במרחב,ניידת

the economy, environment, and community. This is obviously but a partial definition which

 אבל היא נחשפת כזירת התרחשות של יחסי כוח,החורשה הפסטורלית אמנם אינה מאיימת על המתכנן

disregards the need to comprehend spatial phenomena as an expression of a hegemonic

 פסי צנרת ההשקיה של מישר קוראים תיגר על השיטתיות המתועשת, כך למשל.ושליטה פוליטיים וחברתיים

culture. It is thus highly important to undermine the approach regarding the processes

 והופכות לאלמנט, בכניסה לגלריה נעקרות הטפטפות מסידורן הקווי.של החקלאות הישראלית המודרנית

occurring in the space as obvious developments or as the result of circumstances

פרוע וכאוטי המאזכר את אירועי הריסת החממות ועקירת המטעים על ידי מתנחלים ביישובים פלסטיניים

reflecting normalcy in the relationships between different groups.

 בסדרה של סיטואציות פיסוליות המשלבות בובות. זאת ועוד.ברצועת עזה בתקופת האנתיפאדה השנייה

In this context the question arises, do the planning practices—architecture, urban

 אלימות נגד נשים, כיבוש צבאי ואזרחי של הקרקע-  נחשף המבקר לאירועי אלימות יומיומיים,וצמחייה

planning, civil engineering, and landscaping—indeed generate separation and normalize

 ובדרך זו הוא מבין אט אט שהפסטורליה של הטבע ושל הנוף-  וניסיון להעלים את הנוף הפלסטיני,וילדים

it in the built-up environment?

. פסטורעליה- הישראלי היא אשליה

In order to answer this question we have approached photographers, architects,

 הפסלים הם מודלים השאולים מאופן הייצוג.ההתרחשויות בחלל הגלריה מבוססות על פיסול בצמחייה

planners, sociologists, and social activists to photograph sites where there is discernible

 הכלאה של-  חילות השדה: נופים ישראליים והתרחשויות, בקנה מידה מוקטן, והם משחזרים,האדריכלי

separation, and refer to them in writing.1

 ומאזכרים ספק, ניצבים במעגל כמו בפולחן פגאני שחוקיו אינם ידועים לנו- צמחי אוויר עם חיילי צעצוע

Unlike other exhibitions in the series “Local,” which focused on a given phenomenon

 מסתבכים, החיילים נושאים בגופם את הצמח. ספק תרגיל מלחמתי שיצא מכלל שליטה,מסדר צבאי מעוות

recurring in the built-up environment, the separation manifests itself diversely, and the

.(97-96 ' ויורים אל עבר השתקפותם שעל פני משטח הנירוסטה הקר )ראו תצלום בעמ,בו כמו במלכודת

typology presented in the exhibition is manifold. Thus the ostensibly-banal elements of the

ציוני לטבע הרואה בנוף-באמצעות צמחי אוויר מבטאת מישר תפיסה ביקורתית כלפי היחס הישראלי

separation syntax—wall, rampart, road, public building, and construction project—and

. ובשטחים הפתוחים פוטנציאל לפיתוח נדל"ני או מאגר קרקעות עבור פרויקט חקלאי,מרחב הנועד לשליטה

their contexts in popular, suburban or high-end residential areas, generate a cumulated

. ולא דרך מערכת שורשים,צמח האוויר מקבל את אספקת המים והמינרלים מהאבק ומהלחות שבאוויר

effect which marks diverse Israeli spaces as fenced off, closed, and impassable.

095

094

הוא מיובא מארצות אמריקה ,הוא נווד ,ואין באפשרותו לשלוח שורשים ולהפוך למקומי .מישר משתמשת
בו כאנטיתזה לישראלי השורשי; כגלגול של הדימוי הישן של היהודי הנודד ,הגלותי ,שנשלל על ידי הציונות.
בעבור מישר צמח האוויר מציע ,אם כן ,חזרה ,ריאקציה ,אל אופציה זהירה יותר ומסוכנת פחות להשתלבות
במרחב ,אך רגליהם של חיילי הפלסטיק משמרים בקושי רב את יציבותו.
סיפור יער / 1

מישר מחברת בין מרכיבים בעלי משמעות בעיצוב הזהות הקולקטיבית בנוף הישראלי.

באמצעות מתווה של צברים חיים היא משרטטת בתוך צמחייה ,נמוכה מסוג לפופית ,שרידים של בינוי ,ספק
תוכנית מבנה ,ספק תוכנית חלוקה למגרשים .הבחירה בצבר ,שנוכס על ידי התרבות הציונות כסמל לשורשיות
הישראלית ,מכוונת :צבר הוא צמח שמקורו במרכז אמריקה ,והוא שימש את היישוב הערבי כגדר חיה .קשה
לעוקרו ,ועקבותיו הפזורים ברחבי הנוף הישראלי מעידים על שרידי הכפרים הפלסטיניים שנכבשו ב.1948-
סיפור יער / 2

על מרבד דשא ירוק מציגה מישר ילדים בטבע :תינוקות עירומים וילדות לבושות לבן

)אזכור לחג השבועות( שמתוך גופם צומחים שתילי אלון רכים .האלון הוא אחד מהצמחים הארצישראליים
המועדפים במגמת הנטיעות של קק"ל ,המייצרת במתוכנן חורש ישראלי טבעי ככלי ביצירת זהות ישראלית.
הדשא הוא מרכיב הכרחי בכל גינה ישראלית :ביטוי לשאיפה לצבוע את נוף הטרשים בירוק אחיד ומערבי.
הדשא הוא משטח מנותק מהקרקע ,הוא מיובא ובר ניוד .מתוך מודעותה של מישר לתפקידן של האמהות
בחינוך ילדים לאהבת הטבע הישראלי ,מוטיב התינוקות יחזור בצורות שונות במיצב.
סיפור יער / 3

לצד מה שנותר מיער אורנים שרוף ,משתעשעים תינוקות במשחק קרוסלה .בכל סיבוב

הקרוסלה חוזרת ומובילה אותם ,צוהלים ותמימים ,אל פי תהום ,הרחק מקרקע בטוחה .היער השרוף הוא
עדות לאסון טבע .יש הרואים בשרפות חלק ממעגל ההתחדשות של היער מדי כמה שנים ,אך בדרך כלל
התפרצות האש היא התגלמות של אלימות אנושית ,תוצאה של התנכלות האדם ליער או לממסד המזוהה עמו.
על קירות הגלריה סדרות תצלומים המתעדת נקודות מפגש שונות בין הפלסטיני למערבי במרחב הפתוח
בישראל .סדרת תצלומים אחת מתעדת נוף של טרסות פלסטיניות המצולם מבעד לצמחייה מערבית .נוף
הטרסות ,שבדרך כלל אינו נתפס בעין הישראלית ,משמש גם רקע לסדרת גינות אחוריות צנועות של שורת
בתים צמודי קרקע במושב ישראלי קטן באזור בית שמש .לגינה הישראלית תחביר טיפוסי :פיסת דשא ,ריצוף
באבן טבעית ,גדר חיה תרבותית ,ודיירים המרומזים בכיסאות פלסטיק ריקים .שלוותה של הגינה בתצלומים
לא מופרת על ידי שרידי ישות לאומית אחרת הניבטים מן הנוף הקרוב.
הממד האנליטי של פסטורעליה מגיע לשיאו בעבודת הווידאו של ירון בן חיים :מגדיר נוף ,שמציעה
קריאה אלטרנטיבית למוצא העצים ולמשמעותם התרבותית .היער אינו מצולם בווידאו באופן ריאליסטי,
זאת מאחר שלתפיסתה של מישר אין יער כזה; אין חורש ניטרלי וטבעי המשוחרר ממשטור פוליטי .מסיבה
זו פרקי המילון מובאים בצילום מסוגנן ,בעוד שהטקסט של העבודה שכתבה מישר מציע מערכת מושגים
חדשה ,שמאפשרת ,אולי ,קריאה חדשה של הצופה את הנוף .פרקי המילון נפתחים ומסתיימים בשני מהלכים
דוקומנטריים המתארים רועה ועדרו בחורש שעל יד דרך בורמה ,ואת משתלת הקק"ל ,המתמחה בגידול
עצי היער עבור יערות באזור המרכז .היופי של התנהלות הרועה ועדרו בחורש והאסתטיקה המתועשת
של המשתלה המטופחת מופרים בשני קטעי ראיונות המשולבים בסרט .השיחות עם הרועה ועם הפועלות
חושפות כיצד הן פעילות המרעה והן עבודת הפועלות מוסדרות באופן שמחליש קבוצות ויחידים -
הפלסטינים ונשים מזרחיות החיות במושבי עולים ובעיירות פיתוח .כך מתברר כי ההיררכיות המתקיימות
לגבי עצים ,שמקבלים עדיפות בהתאם למגמות ייעור מתחלפות ,שרירות וקיימות גם כשמדובר באזרחים -
המתמיינים בישראל למעמדות ולקבוצות אתניות.
] [1טקסטים נוספים בתערוכה":יער וייעור מנגנון שליטה או שמירת נוף טבעי" שכתב ד"ר ראסם חמאיסי ,ו"יער ישראלי" שכתבה מישר.
]K. Clark, 1964, "Landscape in Art", in: Encyclopedia of World Art, New York: McGraw-Hill, vol. IX , pp. 2-50. [2

096

entangled as in a trap, shooting at their reflections on the cold stainless steel surface
(see pp. 96-98).
By means of air plants Meishar criticizes the Zionist-Israeli relation to nature which
perceives the landscape as a space to be dominated, and open lands—as a potential
for real-estate development or a land reservoir for an agricultural project. The air plant
acquires its water and mineral supply from the dust and moisture in the air, rather than
through a root system. A nomad imported from Latin America, it is unable to strike
roots and become indigenous. Meishar uses it as an antithesis for the rooted Israeli;
as an incarnation of the old image of the diasporal wandering Jew rejected by Zionism.
To Meishar the air plant thus offers a reaction, a return to a more cautious option for
assimilation into the space, but the plastic soldiers’ feet barely sustain their stability.
Forestory / On a green lawn Meishar presents children in nature: naked babies and girls
dressed in white (an allusion to the Jewish festival of Shavuoth, Pentecost) from whose
body oak saplings emerge. Oak is one of the most popular Eretz-Israeli trees in JNF’s
planting enterprises, generating a planned natural Israeli forest as a vehicle in creating
Israeli identity. Lawn is a necessary element in every Israeli garden: an expression of the
aspiration to color the rocky landscape with uniform Western green. The lawn is a surface
detached from the ground; it is imported and portable. The infant motif recurs in various
forms in the installation, indicating Meishar’s awareness of the role of mothers in the
children’s education for love of Israeli nature.
The analytical dimension of “Pestoralia” culminates with Yaron Ben Haim’s video piece:
Landscape Guide, which proposes an alternative reading of the origin of tress and their
cultural meaning. The Guide refers to notions such as shepherd, sabra, oak, Jerusalem
pine, gradated terraces, and drip irrigation. The lexicon’s chapters begin and end with
two documentary processes which describe a shepherd and his flock in a forest near the
“Burma Road,” and the JNF plant nursery specializing in trees for forests in the center of
the country. The poetical beauty of the shepherd’s progression with his flock in the forest
and the industrialized aesthetics of the manicured nursery are interrupted by interview
excerpts incorporated into the film. The conversations with the shepherd and the nursery
employees expose how the shepherding and the laborers’ work are regulated in a manner
that weakens groups and individuals—the Palestinians and the Mizrahi women living in
immigrant villages and development towns. It thus turns out that the hierarchies applied
to trees, which acquire priority on account of changing foresting trends, are also valid
when it comes to Israel’s citizens who are sorted into classes and ethnic groups.
* The Hebrew title of the exhibition, פסטורעליה, is a play on words:  פסטורליהdenotes the pastoral genre or pastorality;
the addition of the letter  עintroduces the word  =( רעbad, evil) into the pastoral, alluding to the misleading nature of
the pastoral appearance; hence the English title, pestoralia (a combination of ‘pastoralia’ and ‘pest’).
[1] Another text, entitled “Forest and Forestry: A Control Mechanism or a Preservation of Natural Landscape,” was
written for the exhibition by Dr. Khamaisi Rassem.
[2] Kenneth Clark, "Landscape in Art", in Encyclopedia of World Art (New York: McGrow-Hill, 1964), pp. 2-50.
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 במהלך. והיה תשלובת טקסטיל, באופקים כחלק מתהליך התיעוש בערי הפיתוח1961-אר" הוקם ב-מפעל "אופ

The pastoral is a literary genre depicting an Arcadian setting governed by Pan, the Greek

. הוא נסגר1986  ובשנת, חלו במפעל צמצומים, בשל קשיים בענף ושינוי במדיניות הממשלה,שנות השמונים

god of shepherds and flocks, populated by herdsmen, nymphs and satyrs engaged in

. ניצב ברחוב הראשי של אזור התעשייה באופקים-  אלף מ"ר20  מעל- "אר-המבנה הענק של "אופ

romantic love. It originated in classical literature, with the classical poets Theocritus,

 את. ומהווה דוגמה יוצאת דופן לאדריכלות מודרנית לתעשייה בישראל,הוא ייחודי באיכות התכנון והבנייה

Virgil, and Longus who were active in the 1st to 3rd centuries BC. This literary type enjoyed

( עם מהנדס הבניין ד“ר אשר גלייברמן ואדריכל צבי פרנקל1989-1901) המפעל תכנן אדריכל יצחק רפופורט

prominence in 16th to 18th century European literature and art. The pastoral depicted

 הוא היה.* רפופורט למד הנדסת בניין בברלין וארכיטקטורה בפריס. פרנקל וגלייברמן,שותפיו למשרד רפופורט

nature and rural life as an idyll refuge from the sophistication of urban life, and presented

1.30 -אחד מהאדריכלים היהודיים הבולטים שתכננו מבנים ביפו בשנות ה

אר" ָפתח ֶפתח לסיפור היסטורי וחברתי רחב יותר על מקומה של-התיעוד החזותי של מפעל "אופ

the idyll of simplicity underlying rustic life.2
Naama Meishar has installed a scrap of the pastoral inside the gallery: a poplar grove

, התערוכה עסקה באדריכלות המודרנית של התעשייה בישראל.התעשייה במרקם החיים של עיירות חדשות

on a surface of Eucalyptus leaves—an installation that produces a piece of pacifying,

 ובו זמנית בחנה אותה במבט ביקורתי, הפנתה מבט אל הישגיה של אדריכלות זו:אך ביצעה מהלך כפול

luring Israeli landscape. Meishar’s poplars have a serene, idyll appearance. Their trunks

 מחקרה של ד"ר שני.ועכשווי

are slender, their stature high, their foliage silvery, their tenderness professed, and their

רבה בבסיס התערוכה וחשף כיצד עיצוב תהליך העבודה במפעל יוצר אבחנות בין קבוצות עובדים על פי

magical façade conceals their being a tree unpopular among gardeners and landscapers:

.( מגדריים )נשים וגברים( ולאומיים )ישראלים ופלסטינים,(מאפיינים גיאוגרפיים )מרכז ופריפריה

their root system is considered “violent” due to its ability to penetrate old sewage systems

 עמד במידה,שאצרה את התערוכה במשותף עם אדריכלית שלי כהן

2,און-בר

 כעשרים שנה לאחר סגירת המפעל,אר" של עמית גרון תיעדה את הבניין כיום-סדרת התצלומים "אופ

and their tendency to grow offshoots which deviate from the original architectural plan, thus

 ללא נגיעה בהקשרים סביבתיים ובשינויים הרבים, הסדרה התמקדה במבנה ההיסטורי.(105-103 ')ראו עמ

rendering them subversive and threatening to planners. Meishar’s poplar grove is planted in

 טיפול זה בתוספת הצבעוניות המופחתת של התצלומים הופכים את האדריכלות.שחלו בו לאורך השנים

black plastic pots. Unconnected to the place, it is mobile and nonaggressive in terms of its

: או חלל ייחודי, גרון הפיק סדרות תצלומים מצומצמות שכל אחת מהן הציגה נושא אדריכלי.לנושא העבודה

spatial expansion.

 לצד העיסוק.במקרים רבים הצילום נעשה ממרכז החלל והדגיש את המבנה המלבני ואת הסדר המודרניסטי

While the pastoral forest is indeed unthreatening to the landscaper, it is nevertheless

בהיגיון האדריכלי של המבנה הציג גרון עדויות לייעוד המבנה כמפעל טקסטיל )קומפוזיציה מופשטת של

exposed as an arena of political and social power relations and domination. Thus, for

.(דוגמאות צבע( שעבדו בו פועלים )תצלומים של פרטי ריהוט כמו לוח כרטיסי העבודה

example, at the entrance to the gallery pipelines are raised from their linear arrangement,

דימוי ישיר יותר של פועל במפעל הציג ג'וזף דדון בסדרת תצלומים שצולמה במצלמה בשחור לבן ובסגנון

transforming into a wild, chaotic element which calls to mind the destruction of

 ִשחזר את, שגדל באופקים, דדון: לעבודה ממד ביוגרפי.(106 ' והוקרנה על מסך )ראו תצלום בעמ,מיושן

greenhouses and uprooting of olive groves by Jewish settlers in Palestinian villages in the

 הכיל את מועקות הנפש, על מרחבו, ההיכל." שאותו כינה בילדותו "ההיכל,החוויה של שיטוט במפעל הנטוש

Gaza Strip during the second Intifada. Furthermore, via a series of sculptural situations

. וכמו עורר לחיים את רוחות הרפאים של עובדי הייצור, ויחד עם זאת גירה את דמיונו הצעיר,שלו כילד

combining dolls and vegetation the viewer is exposed to mundane acts of violence: military

 התצלומים מתעדים דיוקן עצמי מבוים. מעין אקט של ריפוי-  פרפורמנס- דדון ערך במפעל טקס נוכחות

and civilian occupation of land, violence against women and children, and an attempt to

 היא מתייחסת הן לעבודה: לכותרת "פועל שחור" משמעות כפולה. כרות ידיים,של האמן כפועל מושבת

eliminate the Palestinian landscape, thereby gradually realizing that the pastoral quality

 ובכך מצליבה את הממד הביוגרפי, והן למוצא האתני של עובדי המפעל,שמלכלכת את ידיו ואת פניו של דדון

of the Israeli nature and landscape is an illusion—pestorality.

.עם הממד החברתי ועם סיפור התמוטטות עיר הפועלים אופקים
אר" משקף ניסיון לארגן-תכנון מבנה התעשייה "אופ

/  אדריכלות בשירות התעשייה- "אר-"אופ

Let me describe two of the vegetation sculptures: Field Soldiers—crosses between
air plants and toy soldiers—are situated in a circle as in a pagan ritual whose rules are

 המבנה יוצר חלוקה בין המנהלה לבין הייצור3:וליעל עבודה בהתאם לעקרונות הניהול התעשייתי המדעי

unknown to us, possibly alluding to a distorted military parade, possibly to a war game

" ושומר על "תוכנית חופשית, מציב את המערכות והשירותים ההכרחיים בלב אזורי הייצור,התעשייתי

that has gone out of control. The soldiers carry the plants in their bodies, becoming
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המאפשרת ארגון עבודה גמיש .זהו ביטוי לאופן שבו שירתה האדריכלות המודרנית את שאיפתם של בעלי
ההון והמפעלים להגביר את הייצור

התעשייתי4.

את "אופ-אר" ,שאורכו כ 156-מ' ,חילק ציר מרכזי לשני אגפים שווים :המזרחי שימש למטווייה ,והמערבי
למחלקת האריגה ,למצבעת החוטים ולמחסן החוטים .הציר המרכזי ,בן שתי הקומות ,ניצל את גובהם הרב
של אגפי הייצור :בקומת הקרקע של הציר מוקמו מערכות התחזוקה לטובת ייעול העבודה וקיצור המרחקים
)רוחב כל אגף כ 42-מ'( 5.הקומה הראשונה של הציר יועדה למעבדה ,למשרדים ולאזורי מנוחה ושירותים.
ד"ר שני בר-און תיארה כיצד עוצבו היחסים החברתיים עם עיצובו של תהליך העבודה:
"רוב רובם של העובדים ] [...עבדו בצד אחד של המפעל ולא נדרשו לעבור בין המחלקות .בנוסף ,היתה
חלוקה למחלקות משנה ,והמפעילים של המכונות לא נדרשו לעבור בתוכן .חלוקה זו הביאה לשליטה על תנועת
העובדים ] [...הווה אומר ,התכנון הפיזי של המבנה נסמך על עקרונות של חלוקת עבודה ששליטה

בצדה6".

אגפי הייצור של המפעל קורו בגג גדול ומשונן שחולק לחלוקות משנה שוות בשטחן ועשויות משולשים
משופעים .השיפועים המרכזיים לאורך האגפים והשיפועים המשניים שחצו אותם נשענו באמצעות מסבכים
על שורת עמודי מתכת שניצבו במרכז כל אגף ייצור ועל עמודי בטון בקירות החיצוניים .ניתן לראות בפתרון
הקונסטרוקטיבי הזה הן פתרון פונקציונלי שמאפשר ִמפתח גבוה ורחב )כ 20-מ'( ,גמישות ושליטה מיטבית
על העובדים; והן ביטוי אדריכלי לרציונליות ולשיטתיות של הייצור התעשייתי.
מבנה הגג עיצב את החזיתות כקירות שהסתיימו בשורות גמלונים משולשים .החזיתות ,הבנויות
מבלוקים ומטויחות באופן שמדמה בנייה מתועשת ,מקושטות באלמנטים משולשים מבטון חשוף שבהם
קבועים הפתחים הקטנים בצורת הטרפז .מרכיבי הבטון מוסיפים קצב ופלסטיות לחזית ,וחוזרים באופן שונה
על מוטיב השיפוע של הגג; מבנה הכניסה שניצב בקצה הציר המרכזי של המפעל בלט מקו החזית ושימש
בקומתו העליונה למשרדי ההנהלה .בצדו המערבי היה מבנה ההנהלה מפולש ,וקומת הקרקע שימשה חניה
לבכירים ,בינות לעמודים ולשירותים כגון מסגריה .חומרי הגמר של חזית הכניסה שונים :לבנים חשופות,
טייח בדוגמת אריחי בטון גדולים ,קיר תחרה מלבנים וטיח שפריץ  -טיפול מאופק המהווה דוגמה נוספת
למודרניזם הצנוע של "אופ-אר"; במרחב שנפתח בין מבנה ההנהלה לאגף הייצור המנותק ממנו היתה גינה
קטנה שבמרכזה שני עצים .מבנה ההנהלה שימש סיומת אדריכלית לרצף החזרתי של אגף הייצור .במערבו
היתה הגבהה שעוצבה באופן מונומנטאלי באמצעות קיר מעוגל חסר פתחים ,ועליה הלוגו של המפעל .מעל
לשלט נקבעו מוטות לדגלים וחנוכייה )ראו תצלום עמ' .(103
לצד הארגון היעיל מבטאת האדריכלות של "אופ-אר" מודעות לרווחת העובדים .אזורי המפגש והמנוחה
והעיצוב הייחודי של מבנה המנהלה ואגפי הייצור מבטאים איכות גבוהה של תכנון המפעל כמקום עבודה,
בהמשך למסורת מודרניסטית שבה החלו אדריכלים כבהרנס ) (Behrensוגרופיוס ).(Gropius
]*[ בפרסום ראשון של התערוכה והקטלוג יוחס תכנון המבנה בטעות לאדריכל ראובן רודולף טרוסטלר ,אשר היה מעורב בתכנון הצעה
מוקדמת למבנה שלא התממשה .ראו גנזך המדינה תיק מס’ /227/1/343ב.
] [1ראו שמואל יבין ,2006 ,באוהאוס ביפו :אדריכלות מודרנית בעיר יפת ימים ,מרכז באוהאוס תל-אביב ,עמ‘ .33-25
] [2שני בר-און ,2006 ,מעם למעמד :היסטוריה חברתית של עובדים באופקים ,1981-1955 ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב.
] [3הכוונה לגישות שניסו לייעל את תהליך העבודה בשיטות אנליטיות ,כדוגמת הטיילוריזם ) (Taylorismוהפורדיזם ).(Fordism
M. F. Guillén, 2006, The Taylorised Beauty of the Mechanical: Scientific Management and the Rise of Modern
Architecture, Princeton and Oxford: Princeton University Press; L. Biggs, 1996, The Rational Factory: Architecture,
Technology, and work in America Age of Mass Production, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
] [4על העניין בהעלאת הפריון באמצעות תכנון ראו דבריו של המהנדס והארכיטקט ורנר–יוסף ויטקובר כעשור ומחצה לפני בניית "אופ-אר",
" ,1946האקלים ובנייני התעשייה בארץ-ישראל" ,עיתון א.א.א.י ,.כ' ז' ,חוברת ו'.
] [5ראו בהרחבה :אדריכל אבי מיורק ,פרויקט גמר ,בצלאל.
] [6בתוך :שני בר-און" ,2007 ,טווים מחיצות :אבחנה בין קבוצות חברתיות בתהליך העבודה ,מפעל "אופ-אר" ,"1961-1979 ,אופ-אר:
האדריכלות העובדת ,קטלוג התערוכה.
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spacious interior, contained his emotional distress as a child, and at the same time,
sparked his young imagination, conjuring up the production line workers’ ghosts. The
photographs present a staged self-portrait of the artist as a worker—an idle laborer with
amputated hands. The title “Black Worker” is ambiguous: it refers to a type of labor that
soils Dadoune’s hands and face as well as to the ethnic origin of the factory’s employees,
thus blending the biographical dimension with the social dimensions and the decline of
the workers’ city Ofakim.
The Of-Ar design reflects an attempt to optimize the work process based on the
scientific principles of industrial management:3 the building creates a distinction between
management and industrial production, placing the necessary systems and services
at the heart of the production areas, while maintaining a “free plan” which makes for
flexible work organization. It attests to the way in which modern architecture served the
aspiration of the capital holders and factory owners to increase industrial production.
Of-Ar, a 156-meter long structure, was divided into two equal wings by a two-story
high central axis, thus utilizing the great height of the production wings: the maintenance
systems were located on the ground level of the axis to ensure optimized work and shorten
distances (the width of each wing is approx. 42 m).4 The production wings of the factory
were covered with a large, jagged roof subdivided into equally sized sloping triangles.
The main gradients along the wings, and the secondary gradients which crossed them
were supported by means of braced tubes on a row of metal columns which towered at
the heart of each production wing, and on concrete columns on the external walls. This
constructive solution may be regarded as a functional solution, enabling a high, wide span,
flexibility and maximum control over employees, and as an architectural expression of the
rationality and systematic nature of industrial production. The plastered block façades
were decorated with triangular elements from exposed concrete, with small trapezoidal
openings. The concrete elements introduce rhythm and plasticity to the façade, variously
repeating the gradient motif of the roof.
In addition to the streamlined organization, the Of-Ar architecture manifests awareness
of employees’ welfare. The meeting and rest areas, and the unique design of the structure
housing the management and production wings convey a high quality of factory-planning
as a work place, following a modernist tradition which originated with architects such as
Peter Behrens and Walter Gropius.
[*]The first publication of the exhibition and catalogue accidentally attributed the Of-Ar building’s planning to
Architect Reuven Rudolph Trostler, who had been involved in planning an early proposal for the building, which was
not carried out. See (State Archive File no. .ב/227/1/343)
[1] Yavin Shmuel, 2006, (Curator and ed.), Bauhaus in Jaffa: Modern Architecture in an Ancient City, Bauhaus Center Tel Aviv.
[2] Shani Bar-On, From Nation to Class: A Social History of Labor in Ofakim, 1955-1981, doctoral dissertation, Tel Aviv
University, 2006.
[3] This refers to approaches intended to optimize the work process by means of analytical methods, such as
taylorism and Fordism. See: Mauro F. Guillén, The Taylorized Beauty of the Mechanical: Scientific Management and
The Rise of Modern Architecture (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006).
[4] For an elaborated discussion, see: architect Avi Mayorek’s graduation project from the Department of
Architecture, Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem.
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The textile concern Of-Ar was established in Ofakim in 1961 as part of the industrialization
drive in development towns. During the 1980s, due to difficulties in the textile industry
and changes in government policy, cutbacks were made, and in 1986 the plant was closed.
The monumental structure of Of-Ar—over 20,000 sq. m.—is located on the main road of
the Ofakim industrial zone. It is unique in terms of its quality of design and construction,
forming an unusual example of modern industrial architecture in Israel. The factory was
designed by Architect Itzhak Rapoport (1901-1989), in collaboration with Structural
Engineer Dr. Asher Gleiberman and Architect Zvi Frenkel of the Rapoport, Frenkel and
Gleiberman firm. Rapoport had studied structural engineering in Berlin and architecture
in Paris. He was one of the prominent Jewish architects who planned buildings in Jaffa
in the 30s.1
The visual documentation of the Of-Ar factory is an opportunity to recount a larger
historical and social story about the role of industry in the life of new towns. The exhibition,
“Of-Ar: Working Architecture,” addresses modern architecture for industry in Israel, yet
performs a double move: it draws attention to the accomplishments of this architecture,
while perusing it with a current critical gaze. A study by Dr. Shani Bar-On,2 who co-curated
the exhibition, formed its infrastructure, exposing how design of the work process in the
factory creates distinctions between groups of employees based on geographical (center/
periphery), gender (men/women), and national (Israelis/Palestinians) characteristics.
Amit Geron’s series of photographs “Of-Ar” documents the building today, more than
twenty years after the factory was shut down. The series addresses the historical building,
disregarding the environmental contexts and the many changes that occurred in it over
the years. This handling, in addition to the photographs’ reduced coloration, transforms
architecture into the work’s very theme (pp. 103-105). Alongside the engagement with the
architectural logic of the building, Geron presents evidence of the structure’s assignment
as a textile plant (an abstract composition of color samples) where people were employed
(photographs of accessories such as the punch clock).
A more direct image of a factory employee is presented by Joseph Dadoune in a series
of black-and-white photographs projected on screen (p. 106). The work has a biographical
dimension: Dadoune, who grew up in Ofakim, reconstructed the experience of wandering
in the deserted factory, which as a child he used to call “The Hall.” The hall, with its
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The series’ engagement not only with architecture, but also with ideas, is congruent with
a contemporary curatorial trend. Eilean Hooper-Greenhill describes the challenge faced
by the modern museum, which does not settle for presentation of objects, but rather
strives to link them to abstract historical and social contents as well as to people and to
organic relationships.7 How is the affinity between architecture and society exhibited?
The shows comprising “Local” achieve this by tying physical structures and spaces with
human stories, whether written or photographed. The figures, voices and thoughts of the
dwellers and users of these spaces are presented and transcribed in the gallery. The life
histories of the users of these spaces form the point of departure for a social and ethical
discussion of architecture.
[1] For examples of localism in the writing about Israeli architecture, see: Ram Carmi, “Human Values in Urban
Architecture,” in A. Harlap (ed.), Israel Builds 1977 (Jerusalem: The Ministry of Housing and Construction, 1977),
pp. 320-328 [Hebrew] (in reference to the 1970s); Omri Eytan and David Guggenheim, “Israel,” in H. Hollien and
Giovanni Keller (eds.), 6th International Architecture Exhibition—Sensing the Future: The Architect as Seismograph,
exh. cat. (Electa: La Biennale di Venezia, 1996), pp. 392-395 (in reference to the 1990s; a text accompanying the
Israeli pavilion, addressing conservation and reconstruction in the mixed Arab-Jewish cities of Nazareth, Acre, and
Jerusalem). For an elaborate discussion on the perception of localism, see also: Zvi Efrat, “Vernacular,” in The Israeli
Project: Building and Architecture 1948-1973 (Tel Aviv Museum of Art, 2004); Alona Nitzan-Shiftan, “To Nationalize
and Obliterate: The Occupation of Place in Jerusalem,” Alpayim 30, 2006: 132-168 [Hebrew]; Alona Nitzan-Shiftan,
“Seizing Locality in Jerusalem,” in Nezar AlSayyad (ed.), The End of Tradition? (London & New York: Routledge, 2004),
pp. 231-255.
[2] On the notion of Mediterraneanism in Israeli architecture, see: Shelly Cohen, “A Moment of Change?
Transformations in Israeli Architectural Consciousness Following the Israeli Pavilion Exhibition,” in Haim Yacobi
(ed.), Constructing a Sense of Place: Architecture and the Zionist Discourse (England: Ashgate, 2006), pp. 329-351;
Esther Zandberg, “Basil as an Allegory,” Haaretz, 24 Dec. 2007 [Hebrew].
[3] For an elaborate discussion about standard architecture, see: Shelly Cohen, On Tiles and Titles: Standard Paving
Tiles in Residential Architecture (Tel Aviv University, 2005); Shelly Cohen and Tulla Amir, “Introduction,” in S. Cohen
and T. Amir (eds.), Living Forms: Architecture and Society in Israel (Tel Aviv: Xargol & Am Oved, 2007), pp. 11-24
[Hebrew].
[4] Yuval Tamari, “Imagine Life without a Wall,” in Haim Yacobi and Shelly Cohen (eds.), Separation: The Politics of
Space in Israel, exh. cat. (Tel Aviv: Xargol and Am Oved, 2007), pp. 23-27 [Hebrew].
[5] Nahum Ben-Elia and Shai Cnaani, “Costless” Local Autonomy: The Issue of Educational Facilities Funding
(Jerusalem: The Floersheimer Institute for Policy Studies, 1996) [Hebrew].
[6] For a survey of exhibitions addressing Israeli architecture from the socio-political angle and for an elaboration
of the notion of critique in architecture and its use as a critical tool in exhibitions, see: Shelly Cohen, “A Moment of
Change?: Transformations in Israeli Architectural Consciousness following the Israeli Pavilion Exhibition”, op. cit.,
pp. 342-347.
[7] Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge (London & New York: Routledge, 1992), p. 204.
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of an ongoing project by photographer Yaakov Israel who has for several years been

the aesthetic facet of architecture, it is noteworthy that the series was featured in the

documenting public housing projects, mainly in southwest Jerusalem—in Kiryat Yovel

home of the Israel Association of United Architects and that it appealed directly to an

and Kiryat Menachem. Early phases of the project were presented in an artistic context

audience not necessarily convinced of the architect’s social role.

in various museums and galleries, but only when they were presented at the Architect’s

In the past decade, since the 1990s, numerous exhibitions have been staged addressing

House was the architectural logic of the photographs deciphered, and only in this context,

political aspects of architecture. The gallery and the museum were the experimental,

from a side view which recurred in the exhibition, could the appearance of the apartment

trailblazing sites in which the critical image of the Israeli space evolved.6 What is the

block, the way in which it meets the ground, and to what extent it is open to the landscape

secret behind the critical potential of the gallery and the exhibition?

be truly understood.

The gallery space enables suspension of construction in favor of posing critical
questions. Since the architectural practice is largely immersed in a material, economic

“Local” thus scrutinizes the ways in which architecture shapes reality and reproduces

and political world, the gallery offers an alternative to the world of construction. Whereas

power relations, thereby influencing the daily life of its users. As opposed to these

the academic field requires a great investment of economic and human resources and its

manifestations of the power of architecture, however, several exhibitions exposed

response time is slow, the exhibition makes for a quick and focused response to reality;

architecture’s subordination to the centers of power in society. Architecture was shown

whereas the critique of architecture in the field of planning and construction often

to serve market forces and powerful groups or government institutions, thus emphasizing

negates market economy and the commissioners’ interests, in the art world criticism is

its weakness and lack of autonomy.

an attraction. The Architect’s House Gallery has created a relatively protected alternative

The exhibition “School Uniform” explored the influence of entrepreneurial, financing
and implementing bodies on the planning of public facilities in Israel and on the final

space which enables young architects, scholars, and artists to develop a critical and
moral discussion of architecture set apart from the world of practice.

product, which has already come to be nicknamed “National Lottery Architecture.”

What is the nature of criticism arising from the series “Local”? The critical arrows

Characterized by replication or reproduction of several models of educational buildings,

of the exhibitions comprising the series were directed inward—at the local field of

this architecture is the result of decentralization and privatization processes in the Israeli

architecture, as well as outward—at spatial and social phenomena in Israel. The exhibition

economy since the 1970s, spotlighting the institutions that have filled the gap created

“Separation,” for one, rejected the growing separation between different population

in public planning since the welfare state weakened and rights for building educational

groups in Israel via planning, introducing a new social-architectural agenda. Reflexive

institutions were transferred to the local authorities and the Union of Local Authorities

scrutiny of the discipline of architecture at the beginnings of “Local” undermined the

in Israel.5

prevalent boundaries of the field, maintaining, inter alia, that the political, considered

“School Uniform” exemplifies the way in which “Local” decodes quintessentially local

irrelevant to architecture at the time, is inherent in it. With the multiplicity of social and

phenomena that have become trademarks of the built-up environment in Israel, thus

political concerns in the discussion of architecture, that reflexivity reinforced the themes

representing governmental and professional systems. The new local discourse offered

of the series.

by the exhibition series thus furnished the term “local” with a broad explanation oriented

The critical focus of “Local” introduces many curatorial questions: What is the relation

toward a search for the origin of architectural phenomena in social and economic

between the images and the texts in the series? Do the images in the exhibitions possess

processes and in planning procedures in Israel.

independent status or do they serve as mere illustrations to a-priori arguments? What

The Art Gallery as a Critical Space / Theoretical processes in the 1970s and 1980s

is the connection between architectural and art exhibitions? Does “Local” reflect a

expanded the discussion of culture, underscoring the power relations associated with it

spatial and architectural reality or does it present autonomous works addressing an

as well as factors such as cultural divergence, largely contributing to the study of society

architectural-environmental issue?

and culture in Israel as well as to a postmodern and postcolonial transition in the research

These questions are not merely theoretical. They represent deliberations which

of Israeli architecture. “Local” joined the social discussion of architecture; in many

accompanied the curatorial work on the series. In retrospect “Local” oscillated between

respects, it even spearheaded that shift. At the same time, and despite the strengthening

the poles introduced by these questions—between the documentary, theoretical,

of the political current in architectural research, the majority of architects still do not

informative, and ostensibly-objective, on the one hand, and the artistic, subjective,

regard the ethical discourse as fundamental to architectural practice, and therefore,

sometimes-provocative, and deliberately-declarative, on the other, strongly leaning

precisely since “Local” prefers discussion of the ethical dimension over presentation of

towards the latter.
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reintroduces the national, ethnic, and class contexts to the discussion of architecture
primarily by giving voice and representation to the dwellers and users of architecture who
have been omitted from the traditional formal discussion of architectural discourse.
The series was launched with the exhibition “Housing Unit.” Juxtaposing photographs of
model apartments in various sites throughout the country by Yair Barak with a portrait of
occupied apartments in relatively new apartment buildings by photographer Tal Garbash,
the exhibition turned the spotlight to standard residential construction in Israel.3 In so

The catalogue documents the first ten exhibitions staged during 2001-2007 at the

doing, it outlined the concerns addressed by the series as a whole: rather than focusing

Architect’s House Gallery in Jaffa, home of the Israel Association of United Architects, as

on representative architecture—on architectural achievement, unusual buildings, and

part of the series “Local.”

leading architects—”Local” explores the private and public architecture which is usually

The perception of “localism” in Israeli Architecture strives for assimilation in the place

banal and quotidian, perusing the visual culture of both the private sphere and the public

by conceiving of a formal architectural language in tune with the physical and cultural

sphere—cityscapes and the open landscape.

conditions unique of the place, merging “past and future,” “east and west.”1 Reference to

Architecture between Art and Society / Operating within the field of architecture, “Local”

the place in the history of Israeli architecture took different styles and occurred in different

mediates between architecture and the visual arts, and between architecture and the

sites. One form of localism turned to Palestinian construction—in itself a hybridization of

social sciences; a double mediation in terms of content (combining social and architectural

various traditions—and the “Arab village” as a source of inspiration; another, later form

concerns) and form (combining means of display and objects from the art world into

was Mediterranean architecture—a version of localism based on a double negation of

architectural exhibitions). In both respects the mediation between disciplines and media

the Orient: negation of both the threatening Arab Middle East and the East European

produces an added value, primarily for architectural research, and consequently for the

Diaspora.2 Visually speaking, local architecture in Israel was founded on a limited formal

aforementioned fields as well.

vocabulary and a restricted repertoire of building materials considered authentic: arched

The social sciences in Israel frequently address the power relations between Jews

openings, shading devices, stonework, etc., and on a built texture underlain by an array

and Arabs, Mizrahi and Ashkenazi Jews, rich and poor. Influenced by social research,

of streets, squares, shaded alleys, inner courtyards. To wit: the architectural practice of

the exhibition “Separation” explored these issues in space, arguing that spatial and

the localist school translated questions of identity into design which stresses formal

physical demarcation intersects different types of social power relations. According to

and stylistic preoccupation, at the same time avoiding the political context of these

“Separation,” however, architecture reflects not only an inequitable social condition, but

architectural forms. Thus, for example, while the Palestinian population was pushed to

plays an active role in polarizing and splitting Israeli society. In the text accompanying the

the margins, Arab architecture—as distinct from it—was granted a unique status in

exhibition, urban planner and social activist Yuval Tamari described how the walls erected

Israeli architecture as an alternative or a source of inspiration for modern architecture.

between the Jewish neighborhood Ganei Dan in Western Ramla and the adjacent Arab

The exhibition series “Local” and the catalogue documenting it set out to formulate

neighborhoods Juarish and the “minority quarters” were initially used as a protective wall

a new local discourse, introducing an alternative to the perception of localism in Israeli

against internal Arab strife over control of narcotic traffic, but later transformed from

architecture. Thus, for instance, in response to the old local discourse, the exhibition “A

a protective means into a fear-generating fact.4 The series “Local” exposes the impact

House in Jaffa” invited viewers to roam in the residence of a Palestinian social activist and

of planning processes on the built-up reality, contributing new insights to the social

listen to a lively conversation between the owner and his friend about the Palestinians’

discussion.

limited access to housing in Jaffa. Artists Sami Bukhari and Eyal Danon’s installation in

Many of the exhibitions featured photography. The participating photographers

the Gallery reconstructed a Saturday routine in the Chacar residence in Jaffa, transforming

document the constantly evolving Israeli space, and their work in “Local” belongs to

the ostensibly neutral gallery into a domestic interior. “A House in Jaffa” opted for an

critical photography thriving in Israel in the past decade. The architectural context which

encounter with Jaffa’s architecture and Palestinian residents over presentation of the

the series furnished the photographs presented the ostensibly neutral space as the

Jewish Mediterranean real-estate vision of new architecture in Jaffa.

outcome of planning, lending the works a critical edge and an added contextual layer.

As an alternative to the perception of localism in Israeli architecture, “Local”
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The series of photographs featured in the exhibition “Habitus,” for example, is part
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