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מבוא

של  ההתיישנות  תהליך 

הפך  צורכים  אנו  אותם  המוצרים 

יותר  ומכוון,  מהונדס  תהליך  להיות 

טבעית  בצורה  המתרחש  כזה  מאשר 

ניתן  הצרכנות,  בעולם  אורגנית.  או 

להבחין כי יותר ויותר תעשיות דוגלות 

"התיישנות  אסטרטגיית  של  בשימוש 

לצרכנים  לגרום  מנת  על  נתפסת"1 

לאשפה  תקינים  מוצרים  להשליך 

באופן  למעשה,  בחדש.  ולהחליפם 

שונות  שטכנולוגיות  ככל  אירוני, 

תחלופת  קצב  גם  ומתקדמות,  הולכות 

ימים.  להאריך  במקום  גובר  המוצרים 

האם תהליך דומה מתרחש גם במרחב 

הבנוי?

אם מקבילים השלכה של מוצר צריכה 

ניתן  מבנה,  הריסת  מול  אל  לאשפה 

 - העולמות  בין  דימיון  קווי  לזהות 

גם  להשפיע  עשויה  נתפסת  התיישנות 

על מבנים ועל אורך חייהם. 

מזון  כמו  יומיומיים  שמוצרים  בעוד 

 An Empiric Analysis of  1
Planned Obsolescence - T. Izuka

מאופיינים  אלקטרוניקה  מכשירי  ועד 

מבנים  יחסית,  קצר  חיים  באורך 

ונוכחים  מקובעים  יותר  הרבה  הם 

במרחב. לרוב, המבנים אשר בסביבתנו 

מיועדים לספק קביעות ותחושת בטחון 

על  רבות.  שנים  לאורך  למשתמשיהם 

כן, יש לשאוף כי מבנים יוכלו להתיישן 

ולא  והחומרי,  הפיזי  למצבם  בהתאם 

בהתאם לאופנות או מניפולציות אשר 

מאירות אותם באופן שלילי.

תפקיד  משחק  אשר  היוקרה  סטנדרט 

המקומי  הנדל"ן  בעולם  משמעותי 

דוגמה  הוא  האחרונים  בעשורים 

קנה  את  מפגישה  אשר  למניפולציה 

המידה המבני עם עולם הזוהר המתחלף 

בין  חיכוך  מייצר  מפגש  אותו  במהרה. 

עולמות שונים ועשוי לייצר אפקט זהה 

של התיישנות נתפסת - מבנה שנחשב 

להפוך  יכול  ויוקרתי  אדריכלי  כאייקון 

בעיני  ולהתפס  מרחבי  למפגע  במהרה 

הציבור כשלילי.

סוגיית  עם  מתמודד  הפרויקט 

יוקרה.  במבני  הנתפסת  ההתיישנות 

כיצד היוקרה משבשת את אורך החיים 

ובאילו  מבנים?  של  והלינארי  התקין 

עם  להתמודד  ניתן  אדריכליים  כלים 

אותו קצב הידרדרות מהיר?
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התיישנות נתפסת
התיישנות בעולם הצרכנות

במילה  נתקלים  כשאנו 

בנו  יתעוררו  לרוב  "התיישנות", 

אסוציאציות של תהליך טבעי - עובש, 

אלה  כל  התפוררות.  חמצון,  קמטים, 

מילים המתארות התרחשות אורגנית - 

מפגש בין חומר וזמן.

להמחשת  המיידיות  הדוגמאות  אחת 

מזון  סוג  לכל  מזון.  היא  התיישנות 

מנת  על  לו  המתאים  אחסון  תנאי  יש 

מוצרי  הרבה  התיישנותו.  את  לעכב 

ראויים  ולא  מקולקלים  נעשים  מזון 

יש  כן  ועל  התיישנותם  לשימוש לאחר 

אם  להבחין  ניתן  לאשפה.  להשליכם 

צורה,  חזות,  לפי  התיישן  מזון  מוצר 

מרקם, טעם או ריח. במקרה של מוצרי 

מזון ארוזים מוטבע על האריזה תאריך 

תפוגה שמגדיר את פרק הזמן המתאים 

קיום  עצם  למעשה,  בהם.  לשימוש 

ישירה  בחינה  מהצרכן  מונע  האריזה 

טוב  הוא  אם  להבין  בכדי  המוצר  של 

על  להסתמך  נאלץ  והצרכן  לשימוש, 

סימון היצרן לשם כך.

על  התפוגה  תאריך  סימון  תמיד  האם 

מוצר מזון תואם את תהליך ההתיישנות 

הטבעי שלו? זה לא סוד שתעשיות מזון 

מוצרים  יזרקו  שצרכנים  יעדיפו  שונות 

טובים לשימוש לאשפה על מנת שיקנו 

רווח  תהיה  המשמעות  הרי  חדש, 

בשנים  עדים  אנו  ולכן,  ליצרן1.  מוגדל 

 Food Waste: the Role of  1
  Date Labels, Package Sizes and
Product Category -  R. Wilson
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ערך המזון שהושלך לאשפה בשנת 2019 
בישראל. מקור: לקט ישראל

יצרניות  בהם  למקרים  האחרונות 

בתאריכים  מזון  מוצרי  מסמנות  מזון 

מוקדמים מדי או משתמשות בניסוחים 

מנת  על  המוצר  לסוג  תואמים  שאינם 

לעודד הרגל צרכני של זריקה לאשפה 

ורכישה של חדש במקום. 

לדוגמה, בשנת 2019, חברת "תנובה" 

בעקבות  ייצוגית  בתביעה  נתבעה 

מחמיר  תפוגה  תאריך  בניסוח  שימוש 

בעקבות  חלב.  מוצר  על  לצורך  שלא 

הסכם פשרה, החברה פרסמה הצהרה 

כי "מוצר חלב עשוי להיות ראוי לצריכה 

גם לאחר תאריך התפוגה" ושינתה את 

"תנובה"  של  האינטרס  הסימון.  ניסוח 

במקרה הנ"ל ברור - יצירת רווח כלכלי 

במניפולציה  שימוש  בעקבות  מוגדל 

פסיכולוגית.

לאשפה  נזרק   ,2019 שנה,  באותה 

בישראל מזון בסך 20.3 מיליארד ש"ח.

הן  המזון  להשלכת  העיקריות  הסיבות 

סביר  תוקף.  ופג  עודפת  כמות  הכנת 

שהושלך  מהמזון  נכבד  חלק  כי  להניח 

למדים  אנו  לשימוש.  טוב  עדיין  היה 

מכך כי לאותן מניפולציות צרכניות יש 

השפעות שליליות נרחבות ביותר.

בבחינה של דוגמה מתחום שונה, עולם 

הטכנולוגיה, ניתן לזהות דפוס נוסף של 

התיישנות מכוונת. אסטרטגיית השיווק 

של חברת "אפל" היא פשוטה וברורה 

אירוע  מכנסת  "אפל"  שנה  בכל   -

בינלאומי ובו החברה משיקה את הדגם 

החדש של ה"אייפון" - טלפון הדגל של 

החדש  המכשיר  שנה,  ובכל  החברה. 

ביחס  "משמעותיים"  שדרוגים  מקבל 

הקודם  למכשיר  שגורם  מה  לקודמו, 

להתפס בעיני המשתמשים כמיושן ולא 

רלוונטי. 
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רכישה

זריקה

מניפולציה

קצב  לייצר  מנסים  "אפל"  כלומר, 

תחלופה הולך וגדל של מכשירי טלפון 

על  פסיכולוגיות.  מניפולציות  על סמך 

שני  אייפון  משתמש  כל  מחקרים,  פי 

אחת  מכשירו  את  מחליף  בארה"ב 

לשנתיים.

אינן  וטלפונים,  מזון  הדוגמאות,  שתי 

שלהן,  ההתיישנות  באסטרטגיית  זהות 

אך ניתן לחלץ מהן דפוס זהה - רכישה 

מובילה למניפולציה, שמובילה לזריקה 

וכך חוזר חלילה.

של  ההגדרה  תחת  נכלל  דפוס  אותו 

המונח "התיישנות נתפסת", אותו טבע 

התיישנות   .1932 בשנת  לונדון  ברנרד 

שיווקית- אסטרטגיה  היא  נתפסת 

כלכלית שמועדדת קצב תחלופה מהיר 

כלכלה  להצמיח  מנת  על  מוצרים  של 

אסטרטגיה  אותה  ופעילה2.  משגשגת 

תופסת תאוצה ופופולריות בכל העולם 

ובמגוון תחומים בשל הפשטות היחסית 

ב"ישן"  דמיוני  דופי  הטלת   - שלה 

באמצעות האדרת ה"חדש". התיישנות 

נתפסת מייצרת יחסים חדשים בין יצרן 

וצרכן ומעודדת דפוסי צריכה מוגברים.

נתפסת  התיישנות  אסטרטגיית  האם 

האם  הבנוי?  במרחב  גם  קיימת 

דומים  פעולה  בדפוסי  להבחין  ניתן 

של  מואצת  התיישנות  שתוצאתם 

מבנים?

התיישנות נתפסת במבנים

תהליך  הוא  מבנה  של  התיישנות 

מהתיישנות  חד-משמעי  פחות  הרבה 

רב  זמן  שורדים  מבנים  ראשית,  מזון. 

ניכרת  נוכחות  להם  ויש  במרחב  יותר 

ומשמעותית - על כן, ההתיישנות שלהם 

נפרשת לאורך זמן רב יותר. שנית, קשה  

להגדיר מועד שבו בניין לא יהיה ראוי 

לשימוש כמו במזון. תהליך ההתיישנות 

יותר  רחבה  לפרשנות  נתון  מבנים  של 

כי  להניח  ניתן  המתבונן.  בעיני  ותלוי 

 Ending the Depression  2
 Through Planned Obsolescence - B.
London
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יכול  המיושן  נתפס  אחד  שבעיני  מה 

להתפס כהיפך המוחלט בעיני אחר.

למרות זאת, ידוע לכל כי מבנה מתיישן 

שהוא  כיוון  הראשון  מיומו  החל  פיזית 

עושי חומרים שעתידם להתבלות בדרך 

כזאת או אחרת. אותה בלייה משפיעה 

את  תופס  האדם  שבו  האופן  על  הן 

הקונסטרוקטיבי  המצב  על  והן  המבנה 

בטוח  שימוש  המאפשר   - המבנה  של 

במבנה.

כאשר מבנה מסיים את תפקידו כמרחב 

 - קרי  בו,  בטוחה  שהייה  המאפשר 

התיישן עד לכדי איבוד תפקודו הפיזי, 

עומד שומם  והוא  הגישה אליו  נחסמת 

לפנות  בכדי  נהרס  שהוא  או  ונטוש, 

מקום למבנה חדש.

מבנים,  הרס  מקרי  ברוב  למעשה,  אך 

זאת  היא  שלו  הפיזית  ההתיישנות  לא 

מחקרים  גורלו.  את  חרצה  שבהכרח 

את  הוכיחו  בעולם  שונים  ממקומות 

מבנים  להרס  הסיבות   - הטענה  אותה 

הם אינם כאלה הקשורות למצב הפיזי 

החיצוניים  לגורמים  אלא  המבנה,  של 

למבנה3. גורמים חיצוניים אלו מגוונים 

 - למקרה  ממקרה  להשתנות  ויכולים 

תוכנית חדשה שאושרה באזור, אופנות 

והתחדשות  משתנות  אדריכליות 

המשותף  דוגמאות.  מספר  הן  עירונית 

שמזרזים  בגורמים  מדובר   - לכולם 

מבנים  של  הנתפסת  ההתיישנות  את 

של  בסופו  מביאים  הם  שכן  מסוימים, 

דבר להרס שלהם.

ניתן ללמוד מכך כי עקומת ההתיישנות 

להיות  הפכה  היא  גם  מבנים  של 

בהתיישנות  תלויה  ובלתי  מלאכותית 

והפיזיות  הזמן  המבנה.  של  החומרית 

משמעותי  תפקיד  משחקים  אינם  כבר 

ובמקומם  מבנים  הרס  על  בהחלטה 

אשר  שונות  מניפולציות  מכריעות 

משפיעות על התודעה המרחבית.

סטטוס היוקרה המוצמד למבנים שונים 

ניכרת  השפעה  להוות  הוא  אף  עשוי 

הנתפסת  ההתיישנות  מגמת  בקביעת 

של מבנה.

 Factors influencing the  3

 service lifespan of buildings: An  -

improved hedonic model - G. Liu
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יוקרה ומגדלים

מהי היוקרה?

ההגדרה המילונית למילה יוקרה 

בעיני  הערכה  כבוד,  "מעמד,   - היא 

אם  ופאר."  עושר  של  תחושה  הזולת, 

נחקור את המילה מבחינה אטימולוגית, 

הוא   Prestige המילה  שמקור  נגלה 

 - המקורית  ומשמעותה  מצרפתית 

"אחיזת עיניים, אשליה, בדייה".

קבוצה  לבדל  נועד  היוקרה  סטטוס 

באותה  הקבוצות  משאר  מסוימת 

לידי  לבוא  יכולה  יוקרה  הקטגוריה. 

תחומים:  ומגוון  רבים  באופנים  ביטוי 

וגם  מזון  מכוניות,  תכשיטים,  קהילות, 

מבנים. 

מבטיחה  היוקרה  של  האקסקלוסיביות 

בעלי  של  קטן  לאחוז  מיועדת  היא  כי 

ממון היכולים להרשות לעצמם מוצרים 

ושירותים מסוימים בעלות גבוהה.

הקשר בין מגדלים ויוקרה

אדריכליים  ביטויים  מגוון  יש  ליוקרה 

מגדלי  מידה.  קני  במגוון  מוכרים 

את  המייצגת  הטיפולוגיה  הם  יוקרה 

היוקרה  של  ביותר  הגדול  המידה  קנה 

מופע  יש  מגדלים  לאותם  באדריכלות. 

נוכחות  עם  במיוחד  בולט  מרחבי 

על-זמניות  המשדרת  משמעותית 

במפגש  על-זמניות  אותה  ואייקוניות. 

במהרה  להתחלף  הנוטה  היוקרה  עם 

יוצרת חיכוך שעשוי להביא להתיישנות 

נבחרו  כן,  ועל  המבנה.  של  מהירה 

המחקרי  הדגש  להיות  היוקרה  מגדלי 

של הפרויקט.

נתפסים  גבוהים  מגורים  מגדלי 

יוקרתית  חיים  כצורת  כיום  ומשווקים 

עד  אמידה.  לאוכלוסיה  שמיועדת 

שלהם  הדימוי  היה  ה-90  שנות  אמצע 

ככלי  אופיינו  והם  לחלוטין,  שונה 

באזורים  אוכלוסייה  לציפוף  מרחבי 

עירוניים1. אך ככל שהמשיכו להיבנות 

עוד ועוד מגדלים במרכז הארץ, החלה 

לחלחל התובנה כי בכוחם של מגדלים 

כסמל  לשמש  רקיע,  קווי  לאפיין 

גבוה  מחייה  לאפשר  ותרבותי,  פוליטי 

1 טליה מרגלית. "מגדלי יוקרה בתל אביב: 
גידור בשלושה מימדים". 2010.
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מעמד  לגובה  )בהתאם  הקרקע  מעל 

האוכלוסייה הראויה לצורת מחייה זו( 

ולהביא לרווח יזמי נכבד.

מגדל  בין  תמידית  המתהדק  הקשר 

שבו  האופן  על  משפיע  היוקרה  ומושג 

על  מגורים  מגדלי  ונבנים  מתוכננים 

ובפריפריה.  סוגיהם, במרכז הארץ  כל 

עבר  הסטנדרטי  המגורים  מגדל 

אבולוציה וכיום הוא מעין גוף אוטונומי, 

רבים  במתקנים  עמוס  מהעיר,  מנותק 

רבים.  בתקנים  לעמוד  מחויב  אשר 

עומס הרגולציות והדרישות מכביד על 

מגדלים  של  והרישוי  התכנון  תהליך 

וכתוצאה מכך מייקר משמעותית  אלו, 

ואת  בהם  הדירות  רכישת  עלות  את 

מחירי התחזוקה שלהם.

פארק צמרת

הממוקמת  צמרת,  פארק  שכונת 

"נער  מעין  היא  תל-אביב  בצפון-מזרח 

היוקרה  מגדלי  שכונות  של  הפוסטר" 

בארץ. בשל כך, השכונה נבחרה להיות 

אתר ההתערבות של הפרויקט.

מכילה  דונם,   133 של  בגודל  השכונה 

וגבוהים,  יוקרתיים  מגורים  מגדלי   12

בית  במרכזה,  שכונתי  מסחרי  מרכז 

ספר ואשכול גנים.

 2004 בשנת  להיבנות  החלה  השכונה 

 ,Yoo מגדלי  של  הבנייה  תחילת  עם 

אושרה   1750 תא  שתב"ע  לאחר  זאת 

בשנת 2002.

בכל  ביוקרה  מאופיינת  השכונה 

הפרטיים  השטחים   - השכונה  רבדי 

את  לשדר  מנסים  והציבוריים 

המרחב  השכונה,  של  היוקרתיות 

שלו  מהסביבה  שונה  אופי  מקבל 

ואותם מאמצים מרחביים, אשר יפורטו 

בהמשך, תורמים להתיישנות המואצת 

ייתכן  השונים.  והמגדלים  המרחב  של 

תוביל  מואצת  התיישנות  אותה  כי 

תופעה   - עת  בטרם  המגדלים  להרס 

מוסרית,  אתית,  מבחינה  פסולה 

תרבותית וכמובן גם סביבתית.
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יוקרה חולפת

כמניפולציה  משמשת  היוקרה  כיצד 

של  נתפסת  התיישנות  מקדמת  אשר 

שבהם  השונים  האופנים  המרחב? 

דרך  יודגמו  מתרחשים  אלה  תהליכים 

צמרת.  פארק  בשכונת  הקיים  המצב 

קבוצות  לשלוש  יחולקו  הדוגמאות 

למאפיין  מתייחסת  קבוצה  כל  שונות, 

בלתי נפרד מהיוקרה שכל אחד בדרכו 

גם  אך  מואצת,  להתיישנות  מוביל 

את  המדרדרות  שליליות  לתופעות 

המרחב באופנים אחרים.

המאפיין הראשון - אייקוניות. השכונה 

היום  עד  ולמעשה  בשלביות  נבנתה 

בנייתה. ההדרגתיות של  לא הסתיימה 

תכנון השכונה אפשר לבצע "שדרוגים" 

בין מגדל למגדל ולמעשה לייצר איזושהי 

המגדלים  הזמן,  עם  ביניהם.  תחרות 

יוקרתיים  יותר,  גבוהים  ונבנו  הלכו 

אותה  משתנים.  סטנדרטים  ועם  יותר 

תחרות הופכת את המגדלים לאייקונים 

מנסות  השונות  החזיתות  מרחביים. 

המגדלים  כלפי  שרירים"  "לעשות 

שלילי,  באור  אותם  ולהציג  הקודמים 

בדומה לאסטרטגיית השיווק של חברת 

"אפל". 

דקות  ל-15  זוכה  מגדל  כל  כך,  מתוך 

תהילה עד שיוקרתו מתערערת בעקבות 

בניית מגדל חדש.
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המאפיין השני - ניתוק והיבדלות. כפי 

שנכתב כבר, היוקרה דוגלת בהיבדלות 

מהרגיל והסטנדרטי. כל עצם הגדרתה 

הוא ביחס למצב אחר אשר היא מוצבת 

פארק  יוקרה,  לשכונת  כיאה  מעליו. 

צמרת חרטה על דגלה ניתוק מהסביבה 

זה  עקרון  מצויה.  היא  בה  העירונית 

מובהק  מרחבי  באופן  ביטוי  לידי  בא 

רחוב  עם  המערבי  השכונה  דופן  כל   -

באמצעות  הציבור  לגישת  חסום  נמיר 

מדיפון  עולים  אשר  אקוסטיים  קירות 

של  הפיתוח  למפלסי  ועד  המרתפים 

במסגרת  כבר  הפרטיים.  השטחיים 

אשר  זה  מרחבי  מופע  אושר  התב"ע 

שאר  לבין  השכונה  בין  ניתוק  יוצר 

הן  לשכונה  הקיימות  הגישות  העיר. 

לא  אשר  מקומות  לה,  ומצפון  מדרום 

קל להולכי רגל להגיע אליהם. 

המיועדות  ההנאה  זיקות  לכך,  מעבר 

לציבור אשר פונות כלפי פנים השכונה, 

שממה  ומייצרות  ציבורי  מתוכן  ריקות 

עירונית. 

ניכרת  סיבה  וללא  נוחה  גישה  ללא 

שלה  התכנון  לשכונה,  להגיע  לציבור 

מסוגרת  קהילה  כמעין  אותה  קיבע 

מצב  נוצר  זאת  בעקבות  ומבודלת. 

שהזיקה  שכונה  היא  צמרת  שפארק 

האנושית כלפיה היא רק של התושבים 

כוח  זה  יהיה  האם  בה.  המתגוררים 

להרוס  וירצו  במידה  מספק  התנגדות 

את המגדלים ולבנות חדשים במקומם?



15

הגלום  הפוטנציאל  צפיפות.   - השלישי  המאפיין 

במרקמים  צפיפות  ליצור  יכולתם  הוא  במגדלים 

בבנייתם.  המרכזי  הצידוק  זהו  ולמעשה  עירוניים, 

תא 1750, התב"ע של פארק צמרת, נקראה כך בשל 

השכונה.  בשטח  יח"ד   1750 לבנות  התכנית  יעד 

בפועל, היזמים השונים אשר פעלו בשכונה העדיפו 

לבנות כמות פחותה של יח"ד על מנת לקבל דירות 

גדולות. ולכן, נבנו 1600 יח"ד. 

פרטיים  אנשים  קנו  הדירות,  של  אכלוס  לאחר 

ואיחדו  לשניה  אחת  הצמודות  דירות  מיוזמתם 

צפיפות  את  יותר  אף  צמצמו  אלו  פעולות  אותן. 

ההיתרים  של  סקירה  לפי  בשכונה.  הדיור  יחידות 

השונים שהוגשו לאיחודי דירות, צומצמו עד ליום 

כתיבת ספר זה מספר הדירות בשכונה לכ-1520.

אך אין זו המניפולציה היחידה שמפעילה היוקרה 

עצמה  על  שחוזרת  תופעה  הדירות.  צפיפות  על 

דירות  תופעת  היא  בארץ  רבים  יוקרה  במגדלי 

משמשות  בשכונה  רבות  דירות  בפועל,  הרפאים. 

ככלי לגילום ממון ולא כבית. אותן דירות עומדות 

ריקות במשך רוב השנה כיוון שהן אינן רלוונטיות 

לשוק השכירות. תופעה זו יוצרת חוסר התאמה בין 

צפיפות יחידות הדיור לצפיפות האנושית בשכונה. 

דירות הרפאים והצפיפות הנמוכה בשכונה יוצרות 

תחושה של מרחב שומם ריקני ונטוש.

המגדלים  של  ונשנים  חוזרים  צילומים  באמצעות 

של  מיפוי  מעין  לייצר  היה  ניתן  הערב,  בשעות 

דירות שהן "חשודות" כדירות רפאים.
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רחוב נמיר
צילום: עצמאי

מגדל W בוטיק
צילום: עצמאי

מגדל W פריים
צילום: עצמאי
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W מגדל
צילום: עצמאי



18

רחוב ניסים אלוני
צילום: עצמאי
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NAM מגדל
צילום: עצמאי
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מיפוי דירות רפאים

היוקרה  מניפולציות  שלושת  לבסוף, 

אייקוניות,   - בשכונה  בולטות  אשר 

ניתוק וצפיפות, משפיעות באופן נרחב 

על ההתיישנות הנתפסת של המרחב.

גבעת עמל ב'
צילום: עצמאי
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מרחב טפילי חדש-ישן

רקע

התכנון  של  העיקרית  המוטיבציה 

בפרויקט היא למנוע התיישנות נתפסת 

צמרת  פארק  של  במרחב  מואצת 

למניפולציות  התנגדות  באמצעות 

זו תשתלב במרקם  היוקרה. התערבות 

מרחבים  ותייצר  השכונה  של  הקיים 

חדשים - פרטיים וציבוריים, בעלי אופי 

טפילי.

בכדי להתנגד ליוקרה ולסממנים שלה, 

שואבת  החדשה  ההתערבות  מהות 

גבעת  ב'.  גבעת עמל  השראה משכונת 

צמרת  לפארק  היא האנטיתזה  ב'  עמל 

לה  בצמוד  ממוקמת  אירוני  ובאופן 

להבחין  ניתן  זו  בשכונה  צפון.  מכיוון 

בסוג בינוי שמאפשר התיישנות שאינה 

תלויה במניפולציות או אופנות חולפות. 

ודלים,  ארעיים  הם  הבנייה  חומרי 

אדריכלית.  יומרה  נטולות  החזיתות 

מסוג  באדריכלות  שימוש  באמצעות 

ההתיישנות  בין  מוחלט  תיאום  יש  זה, 

הפיזית- ההתיישנות  לבין  הנתפסת 

חומרית של המרחב.

בפארק  דומה  מצב  לאפשר  מנת  על 

השראה  שואבת  ההתערבות  צמרת, 

מהשפה החומרית והצורנית של גבעת 

עמל ב'. באופן זה ניתן לייצר התערבות 

דרסטית  המרחב  את  מיישנת  אשר 

מאפשרת  אך  מסויימת,  זמן  בנקודת 

טבעית  התיישנות  מגמת  המשך 

ואורגנית.

גבעת עמל ב'
צילום: עצמאי
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מודל קונספט - גבעת עמל ב'
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עקרונות

נשען  הטפילי  המרחב  תכנון 

הדירות  מיפוי  על  בראשונה 

דירות  אל  התייחסות  הריקות.  

הרפאים כאל חורים במרחב הבנוי 

מובילה לניסיון לכסות את החורים 

- אותם כיסויים הם למעשה טפילי 

דירות  של  בינוי  זהו  המגורים. 

המגדלים  על  המתלבשות  קטנות 

המרחבי  העוול  על  "לכפר"  בכדי 

מאותם  כתוצאה  לשכונה  שנגרם 

חורים.

החלק הציבורי של ההתערבות הוא 

מעין תוואי תנועה ושימושים מפותל 

המונוטוניות  תחת  שחותר  ומסועף 

תוואי  אותו  כן,  כמו  היוקרה.  של 

שולח זרועות לעיר מסביב לשכונה 

הגישה  מכשולי  על  להתגבר  בכדי 

התוואי  השכונה.  בגבול  הקיימים 

הציבורי מורם מהקרקע בכדי לייצר 

הציבורית  לתנועה  אלטרנטיבה 

הקיימת.

החלק השלישי הוא הבינוי המסחרי 

האקוסטי  הקיר  על  שמתלבש 

דופן  לייצר  ניתן  כך   - נמיר  ברחוב 

פעילה לשכונה בניגוד למצב הקיים 

כיום. 
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לייצר  שואפת  החדשה  ההתערבות 

ומגוונות,  שונות  מרחביות  סיטואציות 

למרחב  כאנטיתזה  אנושי  מידה  בקנה 

היוקרתי הקיים כיום - מרחב מונוטוני 

וגרנדיוזי בפורפורציות לא נעימות.

כמו כן, הבינוי החדש מתייחס למגדלים 

הקיימים במספר אופנים - לעיתים הוא 

אליהם,  נצמד  לעיתים  מהם,  מנותק 

ציבורית  גישה  ומאפשר  פנימה  חודר 

דרכם וכו'.

ההתערבות

הפועם  הלב  שהוא  הציבורי,  המהלך 

בנקודות  מתחיל  החדש,  המרחב  של 

צמרת.  לפארק  שמסביב  בעיר  שונות 

בנקודות אלו עולים דרך פירים לגובה 

תנועה  צירי  מעל  מעבר  שמאפשר 

השכונה.  תוך  ואל  וסואנים,  ראשיים 

שגובה  להבחין  ניתן  האורך  בחתך 

חתך אורך סכמטי

מטפס  הקרקע  מפני  הציבורי  המרחב 

השכונה.  למרכז  שמתקרבים  ככל 

מגוון  אותן  את  מציע  הציבורי  המרחב 

סיטואציות מרחביות שונות: אינטימי - 

המוני, פתוח - מקורה, חשוך - מואר.

אינה  בשכונה  הקיימת  הקרקע  קומת 

מהווה חלק מהמרחב הציבורי החדש, 

המרחבים  על  נשענת  ההתערבות  אך 

הקיים  ברחוב  והגדולים  השוממים 
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חתך אורך סכמטי

מהרחוב  ורטיקליים  תנועה  ופירי  החדש  הבינוי  את  התומכים  עמודים  באמצעות 

אל המרחב הציבורי הבנוי. בתכנית מקטע של מפלס ציבורי ניתן להבחין באופנים 

השונים בהם המרחב החדש מתייחס אל המגדלים. הבינוי החדש משנה את היחס 

הייתה  שלא  בשכונה  ציבורית  משמעות  ומייצר  לציבוריים  פרטיים  מרחבים  בין 

קיימת לפני כן - פרוגרמות חדשות נוספו לטובת הציבור כמו אודיטוריום, ספריה, 

מגרשי ספורט ושווקים. כל אלו מחוברים ברקמה לינארית דרך המגדלים. 
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תכנית - קומת קרקע
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תכנית - מקטע מפלס ציבורי
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תכנית גגות
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מתייחס  הציבורי  המרחב  שבהם  השונים  באופנים  להבחין  ניתן  החתכים  דרך 

למגדלים - במקומות מסוימים הבינוי החדש מתרחק מהמגדלים ומתקיים ביניהם, 

ובמקומות אחרים הוא מתחבר דרך המגדל עד לגרעין שלו, על מנת לאפשר מעברים 

בין המרחב הצבורי למרחבים הפרטיים שממוקמים במפלסים אחרים.

בחתך  לסיטואציה.  בהתאם  שונים  ביטויים  מקבלים  הם  גם  הפרטיים  המרחבים 

פנים  כלפי  המגדל  של  הגיאומטריה  את  פורצות  החדשות  הדירות  כי  רואים  ב' 

היוקרתי של  לגובה כל המגדל, כאקט שמנוגד למופע  ועל חשבון אטריום שקיים 

האטריום הבזבזני בשטחים בתוך המגדל.

מפצלת  התנועה  זאת  בנקודה  אחיד,  תוואי  קיים  לא  לתנועה  כי  רואים  א'  בחתך 

ומקיפה את המגדל משמאל.
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חתך א-א

חתך ב-ב



34

מבט - רחוב ניסים אלוני

מבט - גלריה ציבורית
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הבינוי החדש משפיע על כלל המרחב של השכונה במספר אופנים. ראשית, המרחב 

הציבורי משנה את חתך הרחוב האימתני שמייצרים המגדלים לבדם. המרחב החדש 

ניתן להגיע לחללים   - לפניו  קיימת  הייתה  ציבורית לרחוב שלא  מוסיף משמעות 

הציבוריים החדשים באמצעות פירים ורטקיליים המקושרים לרחוב.

גבוה  קונטרסט  מייצרים  המגורים  וטפילי  הציבורי  המרחב  של  החזיתות  שנית, 

ליוקרה של המגדלים. השפה הדלה והשימוש בחומרים ארעיים בחזיתות מגחיכים 

את היוקרה המוחצנת בחזיתות ומציגה את השכונה באור שונה משהיה בעבר.

פנים החללים הציבוריים מורכב ממערך תנועה משופע ונגיש, אשר מכיל פונקציות 

ציבוריות מפוזרות לצידו, משמע - התנועה והשימושים הם גוף אחיד. זאת בניגוד 

- הרחוב הוא מערך התנועה והשימושים מוסתרים בתוך  למצב לפני ההתערבות 

מבנים נקודתיים במרכז השכונה.

בגיאומטריה שיוצרות מסתורין  המרחב הציבורי מתוכנן באמצעות שבירות חדות 

להמשך התנועה קדימה, כך המשתמש עשוי לגלות יותר סקרנות בעת התקדמותו. 

המרחב הציבורי, כאמור, לא מתחבר למגדלים בכל הסיטואציות, אלא רק במקומות 

ספציפיים. יחד עם זאת, הקשר החזותי בין המגדלים לטפיל הציבורי תמיד נשמר 

בכדי להמחיש בכל עת את המתח בין "ישן" ל"חדש".
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שונה  אופי  קיבלו  המגדלים  של  השפ"פים  גם 

שקיימות  הפונקציות  ההתערבות.  בעקבות 

ממשיכות  בריכות(  )לרוב  אלה  במרחבים 

הציבורי  הטפיל  מטרת   - כסדרם  להתקיים 

ולמרחב  לשימושים  אלטרנטיבה  לייצר  היא 

בשכונה אך לא להחריבם.

במרחבים  גם  משתמש  התכנון  זאת,  עם  יחד 

הטפיל  של  הקונסטרוקטיבית  לתמיכה  אלו 

הציבורי באמצעות עמודים.

הדיפון  לקיר  השפ"פים  של  הצמדותם  בשל 

עד  מטפס  הטפילי-מסחרי  הבינוי  בנמיר, 

כך  הגב.  את  אליהם  ומפנה  אלו  למקומות 

שנוצר מצב שהדופן של השפ"פ עם נמיר הופך 

להיות אזור לוגיסטי לחנויות השונות.

מבט - שפ"פ
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Yoo תכנית קומה - מגדלי

תכנית קומה - מגדלי W פריים



39

להבחין  ניתן  שונות.  בדרכים  למגדלים  שנכתב,  כפי  מתייחס,  הטפילי  הבינוי 

ומנכס לעצמו  Yoo שהמרחב הציבורי חודר אל תוך קומה קיימת  בדוגמת מגדלי 

כל  פני  על  שהתפרשה  בלבד  אחת  דירה  קיימת  הייתה  זו  )בקומה  מהקומה  חצי 

בזיקת  ציבורי  מעבר   - שימושים  סוגי  לשלושה  חולק  שהופקע  המרחב  הקומה(. 

הנאה, תוספת יחידות דיור טפיליות ופונקציות ציבוריות.

לעומת זאת, במגדל W פריים ניתן להבחין בסיטואציה שונה - התנועה הציבורית 

המקושרת לדירות אינה חלק מהסירקולציה העיקרית של התנועה ולכן נוצר שם 

אזור יותר פרטי במהותו.

בשתי הדוגמאות, הדירות החדשות נשענות על הקונסטרוקציה הקיימת במגדל ואף 

על הממ"דים. יחד עם זאת, הגיאוטריה של הבינוי הטפילי החדש אינה מתיישרת 

עם זו של המגדל. קו המתאר הנקי של המגדל נפרץ באמצעות אותם זיזים שכולם 

מתקשרים אחד עם השני בגיאומטריה ובשפה החזותית שלהם.
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חזית מערבית

הריקות  לדירות  בהתאם  בראשית  השכונה,  כלל  על  משתלט  הטפילי  המרחב 

גדילה  להמשך  פורה  כר  הוא  המוצע  התכנון  אך  מבוזבזים.  כשטחים  ששימשו 

הדמוגרפיים  לשינויים  בהתאם  והמסחריים  הציבוריים  הפרטיים,  המרחבים  של 

שעתידים להתרחש בשכונה.

התכנון החדש מעניק מימד שלא היה קיים לפני כן במרחב - קישוריות ופונקציות 

בין המגדלים השונים. הבינוי מדגיש את המימד האופקי החדש שנוצר ושהיה חסר 

לפני כן בין האובייקטים הורטיקליים.
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פעולת ההתערבות משנה את האופן שבו שכונת פארק צמרת נתפס בעיני הציבור. 

השכונה  מתיימרת.  ובלתי  דלה  חזות  בעל  למקום  הפך  והנוצץ  היוקרתי  המרחב 

נתפסת כעת כישנה ואף אולי מוזנחת, אך בעקבות כך היא חופשייה להתיישן באופן 

כתשתית  קיומה  המשך  את  להבטיח  שעשוי  מה  הפיזי,  למצבה  ובהתאם  לינארי 

מגורים להמונים וכתשתית ציבורית פעילה למשך זמן רב.
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סיכום

יוקרה  ההתיישנות המהירה של מגדלי 

רחבה  תופעה  של  סימפטום  היא 

שונים.  תחומים  במגוון  המתרחשת 

תהליך  את  הפכה  תופעה  אותה 

לטובת  מוטה  לתהליך  ההתיישנות 

לעומת  שונים,  כלכליים  אינטרסים 

שמתרחש  אורגני-חומרי  תהליך 

בהתאם לזמן. התיישנות נתפסת אמנם 

כלכלה  להזנקת  כמועילה  נחשבת 

עשויה  אך  טכנולוגיה,  כמו  בתחומים 

נוגעת  היא  כאשר  הרסנית  להיות 

לתחומים אחרים כגון תכנון ובנייה.

צמרת,  בפארק  ההתערבות  מטרת 

שכונת יוקרה בעלת מאפיינים יחודיים, 

היא לשחרר את המרחב הבנוי מיומרות 

יוקרתיות. הסכנה באותן יומרות ברורה 

ואולי  מזורזת של המרחב  - התיישנות 

אף הרס שלו בטרם עת. 

שתוכנן,  הטפילי  המרחב  באמצעות 

והפכו  מיוקרתם  נושלו  המגדלים 

שלהם  האיקוניות  הציבור,  לנחלת 

גדלה  בשכונה  והצפיפות  דעכה 

הפך  כך שהמרחב השומם  משמעותית 

לחי ותוסס.

המרחב  בה  סיטואציה  נוצרה  לבסוף, 

השתלט  לשכונה  שהתווסף  החדש-ישן 

בשכונה  הסדור  הבנוי  המרקם  על 

בהתאם  להתיישן  למגדלים  ואפשר 

למצבם הפיזי ולא לפי אופנות חולפות 

בנוסף  אך  אדריכליות.  יומרות  או 

לביטול ההתיישנות הנתפסת המהירה, 

גם נוצקה משמעות אדריכלית ואנושית 

התקיימו  לא  אלו  דברים  שבו  במקום 

בצורה מיטבית.
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תהליך ההתיישנות של המוצרים אותם אנו צורכים הפך להיות תהליך מהונדס ומכוון, 
השונות  התעשיות  בעבר.  שהיה  כפי  אורגנית  בצורה  המתרחש  כזה  מאשר  יותר 
לנו  סיפקו  אשר  המוצר  את  זורקים  אנחנו  כאשר  לכיסן  כסף  יותר  הרבה  מרוויחות 
לאשפה על מנת שנקנה כאלו חדשים ונוצצים יותר. מתוך כך, אנו עדים למניפולציות 
צרכניות שונות הנעשות על מנת ליישן את מוצרי הצריכה השונים – הן במובן הפיזי/

ממשי והן במובן התפיסתי/ תרבותי. הפרויקט עוסק במניפולציות דומות המתרחשות 
בעולם התכנון והבנייה.

אשליה".  עיניים,  "אחיזת  ומשמעותה  בצרפתית  )יוקרה(   Prestige המילה  מקור 
הפרויקט בוחן את טיפולוגיית מגדלי היוקרה כסימפטום של סוגייה תרבותית הנובעת 
מאותן מניפולציות – הרצון התמידי להשתדרג לחדש ולנוצץ יותר, אשר תמיד ימשיך 
מאוד  מהר  מתיישנים  יוקרה  מגדלי   – היא  הפרויקט  של  העיקרית  הטענה  להופיע. 
בתפיסה של האדם ביחס לנוכחותם המשמעותית במרחב וביחס להתיישנותם הפיזית, 
ובעקבות כך עשויים לבסוף להיהרס בזמן שהם עוד טובים ובטוחים לשימוש מגורים. 
משמעות הרס מגדלים שכאלו הוא נזק סביבתי נרחב שניתן ורצוי למנוע כל עוד הדבר 

אפשרי.

מגורי יוקרה מאופיינים לרוב דרך רבדים שונים של היבדלות וגידור, וכאשר מדובר 
במגדלי יוקרה מאפיינים אלו בולטים במיוחד במרחב. 

המחקר,  טענות  את  להדגים  נבחרה  אשר  השכונה  היא  אביב-יפו  בתל  צמרת  פארק 
יוקרה  מגדלי  של  רב  מספר  בו  המאגד  במרחב  בארץ  לראשונה  להבחין  ניתן  שם 
באותם  מתעמקים  כאשר  יחודיים.  מרחביים  מאפיינים  בעלת  מגודרת  קהילה  ויוצר 
עירוני  למרחב  חוטאות  הן  וכיצד  היוקרה  של  במניפולציות  להבחין  ניתן  מאפיינים 
מתפקד. הפרויקט טוען כי אותן מניפולציות שונות תורמות לבסוף להאצת ההתיישנות 

התפיסתית של המרחב. 

המרקם  על  המתלבשת  התערבות  מציע  הפרויקט  הבעיה,  את  ולפתור  לנסות  בכדי 
הבנוי הקיים בשכונה – שכבות טפיליות ציבוריות ופרטיות חדשות ששונות בתכליתן 
בשכונה,  הקיים  הסדר  את  משבשות  שכבות  אותן  השכונה.  של  היוקרתי  מהצביון 
לציבור  בין המגדלים השונים, מנגישות את השכונה  יוצרות טשטוש של המובחנות 
הרחב ומנסות לנשל מהמגדלים את ערך היוקרה על מנת לבלום את ההידרדרות שלהם 

עד למצב של הרס מיותר.


