בתים פרטיים ועבודות אחרות
העבודה הראשונה שעסקתי בה בארץ הייתה עיצוב בית דירות בן
שלוש קומות בכפר סבא – עבודה שהוזמנה על ידי זוג קבלנים
ממכריו של אורי וכנראה לקוחות בנק הפועלים המקומי ,שסייע
במימון הבנייה .כל התוכניות הדרושות כבר הוכנו על ידי השרטט,
כלומר עמי פורת ,למעט החזיתות שאותן היה אמור לעצב אורי ,אבל
הדבר התעכב זמן רב מדי ולכן הצעתי להשלים את החסר – הצעה
שנתקבלה ברצון ,אפילו הקלה ,בעוד שעבורי היה זה אתגר שלא
התנסתי בו .המטרה שהצבתי לעצמי הייתה לשוות לבנין מראה שונה
במקצת מהרגיל על ידי הבלטת כל שלד הבטון ,כלומר לא רק את
הרצפות – תפיסה מקובלת למדי באותם ימים – אלא גם את
העמודים .על ידי כך נתקבלה מערכת שתי וערב כמעין מסגרות
לקירות ולחלונות .לצערי גיליתי שלקבלנים היה קל וזול יותר ליצור
הבלטה מדומה על ידי טיח בצבע בטון .פרט אחר שהצליח יותר וזכה
לחיקויים רבים :סילוק כל הצנרת – מים ,ביוב ומרזבים – מחזית
הבנין וריכוזה במרפסת המטבח .עם זאת עדיין נשארו החיבורים
לרשת החשמל והטלפון כתבלול במצח הבית; פגם שנאבקתי בו וגם
הצלחתי לסלקו בעיר העתיקה ביפו ובירושלים ,עם כי בתמורה
לתשלום לא מבוטל שהיה לדעתי בלתי מוצדק.

הבית בכפר אז"ר היה הבנין השני שהוזמן על ידי אותם קבלנים,
מכריו של אורי מכפר סבא ,היה בית מגורים חד קומתי וחד משפחתי
בשולי כפר אז"ר  -בנין קטנטן )כ 100-מ"ר( שנבנה בתקציב קבוע
מראש .מאחר ואורי טרם עשה דבר הייתה זו הזדמנות עבורי לתכנן,
לראשונה ,בית מתחילתו .מבחינה צורנית הדגש היה שוב על הבלטת
שלד הבטון .במיוחד הייתי גאה על שהצלחתי לכלול את כל הנדרש
באותו שטח קטן :חדר דיור ,מטבח ,פינת אוכל ,חדר עבודה ,חדר
שינה להורים ושניים לילדים וכמובן חדר אמבטיה ובית שימוש נפרד,
כמקובל בארץ .בנוסף יצרתי הפרדה בין אזור המגורים והשינה על
ידי שתי מרפסות קטנות האחת כאזור המתנה בכניסה והשניה מולה
בין חדר העבודה לפינת האוכל ,לכאורה לארוחת בוקר .אבל למרות
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אותה תחושה של גאווה הייתה לי גם אכזבה מסוימת :בגלל היותו
של הבניין כה קטן .ניסיתי להגדיל ,לפחות את מראהו ,על ידי תוספת
קיר שיקיף חצר שרות .לצערי הקיר לא נבנה ,קרוב לודאי בגלל העדר
תקציב  .פגם אחר מצאתי בשינויים סמויים שעשו הקבלנים על מנת
לצמצם בעלויות :האחד ,ביטול רצפת הבטון שהוחלפה בחגורות
מתחת לקירות ,השני ביטול יציקת הגג שהוחלף בלוחות אסבסט.
פירושו של דבר עלויות עתידיות ניכרות אם יידרש שינוי במערך
החדרים ובנוסף גם החשש משקיעת מרצפות ומבלאי מהיר יחסית
של האסבסט.

מבחינה אדריכלית בית פייגין ממחיש היטב את תפיסתי באותם
ימים – תפיסה שדבקתי בה עוד שנים רבות :מינימליזם קיצוני של
בטון ,טיח וזכוכית והאמונה בזיקה המוחלטת בין צורה לפונקציה.
אבל ,חרגתי במקצת ,מהסגנון הקרוי מודרניזם היות ושילבתי בכל
הזדמנות שיכולתי את צורת הקימרון ,שסימלה עבורי את סגנון הים
התיכון .עם זאת ,עלי להודות שלא הייתי מעז לעשות כך אלמלא
הופיעה אותה תפיסה אצל לה-קורבוזיה שנחשב בעיניי לגדול
אדריכלי המאה העשרים .מכל מקום ,לפרידה מתפיסות אלה נדרשו
לי עוד מספר שנים .הראשונה המיידית הייתה הנתק בין צורה
לפונקציה – כמו הנתק בין שירה לחריזה – כאשר התברר לי שניתן
לעשות כמעט כל שימוש בכל שטח ,צורה או חלל אם הוא גדול דיו.
כך למשל הסבת הבתים שנבנו ביפו במאה ה 19-למגורים מודרניים.
הנתק הבא היה היחס לחומר .בעיקר לבניית קירות מדומים מאבן
שנהייתה הכרחית לשמירת אופייה של יפו העתיקה ,קל וחומר
ירושלים שבה אותו ציפוי נקבע כחוק עוד בתקופת המנדט הבריטי.
היו אמנם ניסיונות לבטל או לעקוף אותו אבל אלה נזנחו כבלתי
מתאימים לאופייה של העיר.
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הצעה לבית ברמת חן )לא בוצע( ,היה כנראה הבניין השלישי
שתכננתי במסגרת השותפות עם יונה ואורי – בניין שאיני זוכר ממנו
דבר מעבר לסקיצות השמורות אצלי מאז .לא את המשפחה ולא את
הסיבה שהכנתי גירסה של קומה אחת וגירסה בת קומותיים :שתיהן
באותו סגנון מינימליסטי שאפיין את כל הבתים הראשונים
שעיצבתי .אפשר שאותה שיכחה נובעת מכך שיונה או אורי ,הם שהיו
בקשר עם המזמינים ואני רק פעלתי על פי הנחיותיהם – פרויקט
שממילא לא יצא לפועל.
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הבית ברחוב חיוטמן ,תל אביב .עבודה שהגיעה באמצעות אביו
של יונה .המטרה הייתה תכנון שינויים ,כולל עיצוב הפנים של בית
חד משפחתי בן שתי קומות בצפון תל אביב ,באזור הידוע בשם
"שיכון הצמרת" .הבית המקורי תוכנן לזוג מבוגר למדי ועתה צריך
היה להתאימו למשפחה עם שני ילדים קטנים יחסית )בן ובת( ובעל,
איש עסקים ,שהרבה לקבוע פגישות עבודה בבית .לכאורה היה רצוי
לפנות לאדריכל המקורי ,מיכאל ירמיצקי ,אלא שהאיש השתקע ,זמן
מה קודם לכן ,במזרח אפריקה .הזמנת עבודה נתקבלה עוד לפני
שהגעתי אבל דבר לא נעשה על מנת לקדם את הפרויקט .אני עצמי
ביקרתי במקום בחודש אוגוסט סמוך לשובי לארץ ,אבל הייתי עדיין
עסוק מידי בשחרור החפצים ,עד שהתפניתי להתחיל בתכנון .מכל
מקום ,השינויים שהתבקשו כללו את ביטול המדרגות ,שהיו
ממוקמות לאורך הקיר של חדר הדיור – מיקום לכאורה דרמטי אלא
שהכיוון שלהן גרם לתנועה בלתי נמנעת ובלתי פוסקת בעיקר של
הילדים ובנוסף היה צורך בחדר עבודה ,רצוי סמוך ככל האפשר
לכניסה.
הפיתרון שמצאתי היה בסילוק המדרגה הקיימת – מדרגת עץ קלה
יחסית – ובנית חדשה אף היא מעץ אבל לולינית כך שניתן היה
לדחוס אותה ללא קושי בחצר הפנימית הקטנה שהייתה בצידו של
הבית .בצמוד הוספתי הול כניסה וחדר עבודה חדשים מתחת לקומה
השניה – שטח שנועד במקורו לשמש לחניית מכונית .למעשה פה היה
הקושי העיקרי בגלל עמוד בודד שהפריד בין החניה והכניסה
הקודמת – עמוד שצריך היה לסלקו על אף החשש שברצפת הקומה
השניה שמעליו יתהווה סדק .למזלנו "הניתוח עבר בשלום" ,יתר על
כן ,התוצאה הייתה ששמרתי על המראה החיצוני של הבית .שאר
העבודה התרכזה בעיצוב פנים :משימה לא קלה באותם ימים בגלל
ההגבלות ביבוא והעדר רהיטים מקומיים מוכנים ברמה סבירה.
לפיכך צריך היה לתכנן ולהזמין כמעט הכל ,אצל בעלי מלאכה ,אפילו
כורסאות וכיסאות .מהפריטים שעיצבתי זכורים לי בעיקר השידות
לכל הבית והמנורות שעיצבתי מבקבוקי כימיקלים גדולים.
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עיצוב פנים היה בעיני חלק בלתי נפרד מהאדריכלות – תפיסה
שהייתה מקובלת בארה"ב ואשר הזדהיתי עימה לחלוטין ומכל
בחינה אפשרית :ראשית התחום עצמו החל מרהיטים עבור דרך
בדים ועד לאביזרי הנוי; שנית החשש ממעורבות של מעצב אחר
בעבודה שהתחלתי בה .למעשה ידעתי שאותה תפיסה רווחת אצל
רוב האדריכלים שהערכתי ,כגון פרנק-לויד רייט ,אלוואר אלטו,
מרסל ברויר או ֶארו סארינן .אבל עלי להודות שהיו כמה שאצלם
עיצוב הפנים והרהיטים נעשה בשיתוף עם אחרים .כך למשל מיז ו"ד
רו עם לילי רייך או לה-קורבוזיה עם שארלוט פריאן .ולמעשה גם
בארץ בשנות ה ,40-גם אם כי נזנחה לאחר מכן .בהקשר זה זכורה לי
מסעדה שעוצבה בפאסאג' אלנבי על ידי ישראל לוטן וכפר נוער כולל
רהיטיו ,על ידי ג'ניה אוורבוך ,שניהם בסגנון מסורתי למדי.
עם השלמת בית יניב ,קיבלתי ברצון עוד כמה הזמנות לעיצוב
פנים; הזמנות שהיו כנראה תוצאה של מחסור במתכננים כתוצאה
מהעדר מערכת לימודים מתאימה בעוד שמספרם של הותיקים הלך
ופחת :מקצתם נפטרו ,האחרים פרשו או פנו לאדריכלות ,בעוד
שהביקוש הלך וגבר במקביל לעלייה ברמת החיים .כך או כך,
ההזמנה הראשונה של פנים בלבד ,למעשה ריהוט דירה ,הייתה של
איש משרד החוץ שחזר עם משפחתו לארץ לאחר העדרות יחסית
ממושכת .ההזמנה השניה הייתה דירה של מנהל חברת נסיעות שעמד
לפרוש והחליט למכור את ביתו באחד הפרברים ולעבור ללב העיר.
בנוסף הזמין אצלי אותו איש את העיצוב של שני סניפי סוכנויות
חדשות של החברה שעמד בראשה :האחת בנתניה והשניה באילת.
בעוד שמקורה של ההזמנה הראשונה היה במשפחת בעלי הבית
ב"שיכון הצמרת" השניה נשארה כחידה בעיני .תחילה חשבתי
שלפניה היה קשר כלשהו עם ארנסט ,אביה של נורה .אבל עד מהרה
התבדיתי ,על אף שלא גיליתי את המקור האמיתי ולא כאן המקום
לפרט את כל האפשרויות העולות בדעתי.
במרוצת השנים הבאות ,אני עתיד להשלים עוד מספר עבודות
בעיצוב פנים בתחומים שונים :בין אלה כמה בתים ,דירות ,חנויות,
גלריה לאמנות ,מסעדה ואפילו מועדון לילה – רובם ביפו ,ועלי
להודות גם בהנאה ובסיפוק במיוחד בזכות התוצאה המידית הנראית
לעין ,אבל במקביל גם התסכול על שלא ניתן היה לתעד כראוי את
התוצאה שלצערי אורך קיומה קצר מאוד ,בין השאר ,מכיוון שאיש
אינו נרתע מלשנות את המוגמר לצורך או שלא לצורך – אם כך לגבי
בניינים הרי שקל וחומר בעיצוב פנים .באותו הקשר אפילו ניסיתי
מספר פעמים לעצב רהיטים יצוקים מבטון כחלק מהבניין אבל ללא
הועיל ולמעט מקרה אחד בלבד ,הידוע לי ,כולם פורקו גם אם
לעיתים נדרשה לכך מקדחה .עם זאת אני עדיין זוכר לטובה כמה
מהעבודות שביצעתי .בין אלה אפילו אחת שהייתה עשויה לשנות את
כיוון עבודתי .המדובר בהצעה של חברת מלונות "דן" לשמש
כאדריכל הבית .ההמלצה שניתנה על ידי האדריכל אבא פניכל,
ששימש באותו תפקיד עד שהוזמן לתכנן סדרת מלונות באפריקה
המערבית ולפיכך ,נאלץ לשהות שם תקופות ארוכות.
למעשה הסכמתי לקבל על עצמי את המשימה שפרושה המידי
היה עיצוב מחדש של שני מועדוני המלון ,האחד בתל-אביב והשני
בחיפה ובמקביל גם הצבת דוכנים למכירת תכשיטים באולם הכניסה
של מלון "המלך דוד" בירושלים .בתום משימות אלה הכוונה הייתה
שאמשיך לטפל באופן שוטף בתחזוקת המלון; טיפול שפירושו
מציאת תחליפים מתאימים לפריטים שהתבלו או נשברו ,החל
מרהיטים ,עבור דרך בדים ועד לאהילי מנורות .במילים אחרות,
תחלופה הדרגתית של עיצוב הפנים – לכאורה בלתי מורגשת .אבל
רבת משמעות על פי האמרה המפורסמת "אלוהים בפרטים",
שנאמרה על ידי הסופר הצרפתי גוסטב פלובר וחזר עליה כמנטרה
מיז ו"ד רו .אין ספק שההצעה קסמה לי אבל כאשר התחלתי לחפש
צוות מתאים לביצוע המשימה התברר לי שלמעשה אצטרך לשאת
בעצמי את המטלה או לפחות את רובה ,משימה כמעט בלתי
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אפשרית .בגין הצפייה שאמחיש כל הצעה בסדרת איורים ,בטרם
אתחיל בעבודה .אני על כל פנים לא הרגשתי שאוכל להתמודד עם
דרישה זו המחייבת כישרון מיוחד שתמיד הרגשתי בחסרונו ולצערי
גם לא הצלחתי למצוא עזרה מתאימה ,במסגרת הזמן שהועמד
לרשותי.
ארון קודש עוד לפני ,התחלת תכנון בית יניב ברור היה
שהשותפות עומדת להתפרק לא בגלל סכסוך כלשהו ביני לבין יונה
ואורי או ביניהם ,אפילו לא ההיעדרויות הארוכות של שניהם
מהמשרד אלא בעיקר כתוצאה מהתערערות היחסים עם בנות זוגם.
בשלב זה התהדק הקשר שלי עם משפחתו של יונה .הוריו הזמינו
אותי לשיחה בדירתם בירושלים ,אולי בתקווה שאוכל לגשר בין יונה
לאשתו .לצערי לא יכולתי לעשות דבר .ימים ספורים לאחר מכן
נפטרה אחותה של עוזרת הבית שלהם – האשה ביקשה להנציח את
זכר אחותה על ידי תרומת ארון קודש ,כולל ספר תורה ופרוכת לבית
הכנסת הקטן שהשתייכה אליו .ההצעה שגיבשתי הייתה לבנות ארון
לא גדול מעץ שכאילו ירחף באויר בעזרת מוטות ברזל מעוגנים
לרצפה ולתקרה .על מנת להגביר את תחושת הריחוף הצעתי להסתיר
את המוטות במסך של תליונים עשוי כדורים וגדילים מוזהבים,
כמעין עמוד אש .לצורך זה פניתי לרות דיין מנהלת "משכית" –
שכבר פגשתי סמוך לשובי ארצה – שהעסיקה צורפים תימניים
שיצרו את המסך .בדיעבד ברור לי שהושפעתי לא מעט מהמסך
שעיצב הארי ברטויה לבית התפילה של ֶארו סארינן במכון הטכנולוגי
בבוסטון .בנוסף גם הזמנתי אצל נורה וילון עם ציור מנורת שבעת
הקנים שהודפס בעין-הוד על בד משי .אין ספק שהייתי גאה מאוד
בתוצאה אלא שזמן קצר מאוד לאחר מכן פרצה שריפה בבית הכנסת
והארון עם ספרי הקודש עלה באש .לאחר מכן נאספו שיירי הספרים
נקברו בהלויה רבתי – נוהג שעליו שמעתי לראשונה .בזמנו נרמז לי
שהמדובר בהצתה בגלל החשד שהאשה שלחה יד בנפשה ועל כן אין
להנציח את זכרה ,בודאי לא בארון קודש.

הארי ברטויה ,ארון הקודש.

*
השותפות עם יונה ואורי נמשכה כנראה כשנה ,כלומר עד שלהי
 .1961הסיבה שאיני יכול לציין את התהליך המדויק ,לא של תחילתה
ושל סופה ,נובעת מכך שלא היה צורך לקבוע את התנאים בכתב
לפחות עד לשלב של חלוקת כספים – שלב שממילא לא הגענו אליו.
מכל מקום ,לאחר פירוק השותפות עמי פורת החליט ללמוד
אדריכלות בטכניון ובמקביל המשכתי להעסיק אותו בעיקר בחודשי
הקיץ .אורי חזר לכפר סבא והקשר בינינו כמעט ונותק למעט פגישה
קצרה או שתיים באירועים כלשהם .גם את יונה פגשתי רק פעם או
פעמיים לפני ואחרי שעבר לגור עם בת זוג אחרת .בהמשך השתקעו
שניהם בערד מקום בו שימש כחמש שנים ) (1962-7בתפקיד אדריכל
העיר .את המינוי קיבל ,בין השאר ,בזכות מעורבותו בתכנון
המוקדם של יפו העתיקה .אבל אולי חשוב מכל שמצא את ייעודו
בתפקיד זה של תכנון עירוני ובעיקר את פיתוחן של תוכנות מחשב
מתאימות .עם זאת לטעמי ,עבודתו היותר מרשימה ,היא פסל
סביבתי בצורת עמוד הניצב ב"גן החמישה" – למעשה אנדרטה
לזכרם של חמישה תושבי ערד שנפלו במלחמת "ששת הימים" .הפסל
עשוי אבני בולבוסים המצויות באזור ,בעיקר במכתש הגדול .האבנים
עצמן הן תופעה טבעית שנוצרה בשטחים אלה ,שהיו מצויים פעם
בתחתית אגם .מקור ההשראה לפסל הם תמרורים דומים,
שהבדואים נהגו להעמיד למטרות שאינן ידועות לי .מקצתם עדיין
ראיתי בשולי כביש חוף ים המלח כאשר נסעתי לאורכו לאחר
מלחמת ששת הימים ,מכל מקום ,בגלל גובהו של העמוד בערד
הושתלו בתוכו מוטות פלדה על פי הצעתו של המהנדס שמעון ירון,
חברו ללימודים של יונה ומי שיצר גם את הקשר בינינו.
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פיטלסון ,פסל סביבתי,ערד.

קיסריה .כאשר התחלתי לעבוד כעצמאי בשלהי  1961היו
הפרויקטים שציפיתי להם – התיאטרון הרומי בקיסריה ושיקום יפו
העתיקה – עדיין בגדר חזון ,למרות שבשניהם כבר הגשתי את
הצעותיי .הראשונה ,קיסריה ,כללה טיפול זהיר ככל האפשר בקיים.
במילים אחרות ,שיפוץ מספר מצומצם מכלל מושבי האבן שנותרו;
אבל לא את כולו – שיחזור המחייב התמחות שלא הייתה לי ,בנוסף
לדעה הרווחת שיש להימנע מכך ככל האפשר ,בגלל החשש שהתוצאה
היא למעשה סוג של זיוף .יתרה מכן ,לימים קראתי הרבה על ביקורת
קשה של ארכיאולוגים ביחס לעבודות שיחזור ,כולל דרישה לסמן
במדויק את הגבול בין ישן לחדש ,בניגוד גמור לשחזורים ולהשלמות,
בחלקם ממש דמיוניים ,של קתדרלות ,מצודות וארמונות מהתקופה
הגותית שנעשו ממחצית המאה ה 19-ועד לתחילת המאה ה.20-
אמנם יש כמה דוגמאות של שיחזורים מוצלחים שנעשו ,רובם לאחר
מלחמת העולם השניה .אני ,מכל מקום ,הייתי מעדיף את אי-
העשייה ,כפי שנקטו ,ביחס לרוב המבנים העתיקים .בהקשר זה
הכרתי מצילומים את שיחזור "סטואה אטאלוס"  -באגורה של
אתונה – שיחזור שהוא למעשה בנין חדש הנראה זר לחלוטין
לסביבתו .אותו רושם ואף גרוע יותר היה לי כאשר ביקרתי שם
כעבור מספר שנים.

לדעתי אז ,כמו גם כיום ,יש יופי רב ומאוד רומאנטי ,מעין קסם,
באתר שהוא חרב; כפי שהיה התיאטרון בקיסריה ,במיוחד המיקום
כה סמוך לים ומשקיף אליו .מבחינה זו הכוונה הספונטאנית לשוב
ולהשתמש בתיאטרון נראתה לי מובנת אבל גם בעייתית :ראשית,
רעש הגלים והרחש הבלתי פוסק ,אפילו בימים שבהם לכאורה הים
שקט .שנית ,הלחות האופיינית לחופי הארץ ,במיוחד בקיץ בשעות
הערב – תופעה המוכרת היטב לכל מי שירד בנעוריו לשפת הים .בעיה
נוספת שגיליתי בסיור הראשון שערכתי במקום ,ביחד עם אורי ויונה,
הייתה ממדיהם הקטנים – למעשה הצרים – של המושבים ששרדו
מהעת העתיקה .כתוצאה מכך כמעט בלתי אפשרי לעבור כאשר
התיאטרון מתחיל להתמלא ,מבלי לדרוך על רגליהם של היושבים,
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תכנית

אפילו אם קמו על מנת לפנות מעבר .המושבים הצרים נראו לי
תחילה תוצאה של בנאים חסרי ידע או ניסיון ,עם כי ידוע לי כיום
שהדבר נעשה במכוון במטרה ליצור מעין קיר אקוסטי ,על מנת
לשמוע טוב יותר את אשר נאמר על הבמה.
לפתרון שהצעתי היו כמה מרכיבים עיקריים ,הראשון ,חנית רכב
הקהל ליד הכניסה לעיר הצלבנית – מיקום שכבר הוכשר ,למעשה,
לאותה מטרה ולפיכך לא היה צורך בהשקעה מידית נוספת ,למעט
הגדלה הדרגתית ,ככל שירבה בארץ מספר בעלי המכוניות .המרכיב
השני היה יצירת שביל לאורך החוף שיחבר את המרחק )כ 400-מ'( שבין
החניה לתיאטרון .הכוונה ,שאותה תארתי מילולית עם כי לא
פרטתי ,הייתה ליצור את השביל בצורת טיילת מלוחות עץ מורמים
מעט מהקרקע ,אבל קרוב ככל האפשר אל הים .במילים אחרות מעין
מזח שהמים יעברו תחתיו בעונות מסוימות של השנה .כאן עלי
להודות שעדיין לא הייתי מודע לממדי הגאות והשפל בים התיכון כי
אלה מתרחשים רק פעם בשנה ואם איני טועה ,הפוך מהמשוער,
כלומר גאות בקיץ ושפל בחורף ,בהפרש של קרוב למטר ביניהם .מכל
מקום ,בריצפה בשולי הטיילת היו אמורים להיקבע פנסים שיאירו
את הדרך בשעות החשכה ובו זמנית גם את הקהל ,כך שיהבהבו
ויראו כאילו צועדת תהלוכה .בקצה הטיילת סמוך לתיאטרון
תכננתי ,מספר משטחים כשביניהם מדרגות שעלו בהדרגה עד לשורה
העליונה ,המורחבת ככל האפשר וממנה היה רוב הקהל אמור לרדת
למושבים – כל אלה מעץ או יחידות קטנות מבטון הניתנות לפפרוק.
מרכיב נוסף התייחס לתאורת הבמה והתיאטרון כולו ,מכיוון
שלא רציתי להעמיד עמודי חשמל ,לא לאורך ה"טיילת" ובודאי שלא
בתיאטרון ,הצעתי להזמין עמודים מתקפלים ,כלומר טלסקופיים,
שיתרוממו מתוך תאים ,רצוי תת קרקעיים ,פתרון ,ראוי להוסיף,
שהתפרסם בזמנו בארה"ב בקשר לפיתוח חוף הים בפלורידה על מנת
להאיר בלילות ולשמור ,בו זמנית ,את ה"מראה הטבעי" בשעות
היום .מרכיב חשוב אחר מבחינתי היה המראה הכללי של התיאטרון
כפי שדמיינתי אותו בעיני רוחי :גבעה לא גבוה ובתוכה שקע ,כמעין
סלסלה עם מושבים עשויים מחומר פלסטי שקוף ,שינצנץ בשמש,
כשביניהם זרועים כמה מושבים מאבן ששרדו מהעת העתיקה .אותו
חומר שקוף ,לכאורה חדשני ,כבר שימש בהצלחה רבה לייצור
מושבים בארה"ב .יתר על כן ,מושבים אלה ניתן היה לפרק ולאכסן
או להרכיב מחדש לפי הצורך .החיסרון היחידי שהייתי מודע לו נבע
מהאפשרות שהחומר עשוי להיות רגיש לקרני השמש .מכאן גם
חשיבות הפירוק וההרכבה בנוסף לצורך להחליף את אלה שיפגעו
מסיבה זו או אחרת או באם יוחלט בכל זאת לבנותם מאבן כפי
שנעשה בסופו של דבר.
לצערי לא ידעתי באותם ימים כיצד ניראה גב הבמה של תיאטרון
רומי או של קודמו היווני .לפיכך הצעתי מעין פרגוד בצורת זיגזג
שנועד לשמש הן כבולם רחש הים והן כקונכיה אקוסטית – שכמותה
כבר הכרתי מסרטים שצולמו בתיאטרון הפתוח של לוס אנג'לס
) .(Hollywood bowlבדיעבד אני מניח שהצורה המקורית של גב
התיאטרון בקיסריה הייתה דומה לאלו ששרדו מהעת העתיקה,
ביניהם אחד בלוב אף הוא קרוב לים .גב דומה/שונה מזה שהייתי
מציע בקיסריה כיום :דומה מבחינת מימדיו ותפקידו ,אבל שונה
בצורתו ואולי דווקא כן זהה ,כמו תפאורה ,ובכל מקרה כזה שניתן
לפרוק .במחשבה נוספת על התיאטרון הרומי הפתוח ,אפשר שבעת
העתיקה נהגו לכסות חלק מהמושבים ביריעות ,כפי שעשו,
באמפיתיאטרון "הקולוסאום" ברומא ,אז למה לא כאן? באשר
למושבים עולה בדעתי במחשבה שנייה ,שבעת העתיקה ישבו אולי
בכל שורה שנייה ,כלומר שורה למעבר ושורה לישיבה או לפחות כך
באזורים שנועדו למכובדים – מחשבה שלדעתי ראוי היה ליישם
אותה כיום ,גם אם לא כך נהגו בעבר .בדיעבד נראה שצדקתי ביחס
למושבי הפלסטיק .כיום כל המושבים סביב הבמה עשויים
מפלסטיק .אמנם לא שקוף אלא כחול וגם לשאר המנשבים ניתן
515

סטואה אטאלוס באגורה של אתונה

תיאטרון יווני רומי ,לוב סברתה.

מושבי פלסטיק בקיסריה של היום  -ברקע עמודי

התאורה.

לשכור בתשלום מושב פלסטיק על מנת שלא לשבת על מדרגות האבן
שהן בלתי נוחות ולחות כפי שטענתי מלכתחילה.
התגובה להצעתי בעניין קיסריה הגיעה יחסית מהר .ראשית,
נאלצתי לוותר על רעיון מושבי הפלסטיק .בלחישה נאמר לי
שההחלטה על כך נתקבלה לאחר התייעצות עם אדריכל כלשהו .כמו
כן הסתבר שלפרויקט כבר הוזמן שלא בידיעתי משרד מהנדסי חשמל
ואלה העריכו את עלות חיבור החשמל והעמודים הטלסקופיים
בסכום של  250אלף לירות – לכאורה התקציב של הפרויקט כולו.
איני יודע כיצד קבעו את העלות שהייתה לדעתי מופרכת .מכל מקום
שנים רבות לאחר מכן בפרויקט אחר שהעסיק את אותם מהנדסים
ואני הייתי מעורב בו ,נתקבלה שוב הערכה מוקדמת שהייתה גבוה פי
כמה וכמה מהצפוי ,בהבדל אחד ,ששם הוחלפו המהנדסים ולפתע,
כאילו בדרך נס ,העלויות ירדו פלאים .למעשה לא היה מדובר בנס
אלא בתוספת של כמה מרכיבים יקרים במיוחד ובכמות חשמל גדולה
פי כמה מהנדרש .כאן לעומת זאת אני הוא זה שפוטר לא ישירות
אלא בעקיפין או לפחות כך נדמה היה לי.
זמן קצר לאחר שהגשתי את הצעתי ,נאמר לי שהפרויקט ימומן
כולו על ידי ממשלת איטליה ,כולל עלות התכנון על ידי אדריכלים
איטלקים .אלה התחייבו ,כמחווה מיוחד ,לבנות את המושבים
מאבנים "עתיקות" כך שלכאורה לא היה מקום להסתייגות שהעליתי
ביחס לשיחזור מבנה בן אלפיים שנה .כמובן שהמדובר בשטות
מוחלטת :מכיוון שכל האבנים הן עתיקות .יתרה מכן לימים בעת
שיפוץ העיר העתיקה בירושלים גיליתי שאם הכוונה הייתה לאבנים
שהיו בשימוש בעת העתיקה אלה היו מתפוררות מכל מכת פטיש
ואיזמל ,כתוצאה מחדירת מים ועובש .בקיצור ,תרוצי סרק על מנת
להיפטר ממני ,אם כי אפשר שאכן נתקבלה תרומה כלשהי מממשלת
איטליה ואולי היו מעורבים בפרויקט אדריכלים איטלקים – על אף
מיעוט השחזורים מהתקופה הרומית באיטליה עצמה ,כנראה מאותן
סיבות שהעליתי ביחס לקיסריה ובאלה שנעשו בכל זאת ,לדעתי ,פג
הקסם.

*

מבחינה כרונולוגית הייתי אמור לתאר בשלב זה את תחילת
תכנונה של יפו וכך גם עשיתי .אלא שהדבר גרם לשיבוש משמעותי
בסדר הדברים; בראש ובראשונה בגלל פער הזמן  -למעלה משלוש
שנים  -בין הזמנת העבודה ותחילת השיקום האדריכלי; זמן
שהוקדש לפינוי ההכרחי של שארית האוכלוסיה ,שעדיין הסתופפה
בכוכי החורבות ,כמו גם חפירת הסמטאות לצורך הנחת התשתיות
והריצוף .אין ספק שאותו פער זמן איפשר לי את המעבר מטכניקת
הבנייה שלמדתי בארה"ב לזו שהייתה נהוגה בארץ ,החל מקירות
בלוקים וטיח ועד לפרטי הנגרות והמסגרות .בנוסף גם ההזדמנות
ליצור את ההכרות עם סגנון הבנייה של יפו העתיקה ,שהוא כה שונה
מכל אשר ידעתי או למדתי :שילוב ייחודי של מסורת בניה מקומית
בת מאות השנים עם תומכים שהגיעו מעבר לים ,קרוב לודאי על ידי
המהגרים הגרמנים ואולי גם האמריקאים ,שהתיישבו בסמוך לעיר

)היום בהצטלבות הרחובות שלוש ואילת(.

על נושא סגנון הבניה בעיר העתיקה אני בוחר שלא להאריך בשלב
זה אלא בהמשך בהקשר עם השלבים המוקדמים של השיפוצים
כאשר הקדשתי לכך שעות של התבוננות ,צילום ורישום .בנוסף גם
דיונים ציבוריים ,חוזרים ונשנים ,עם הצייר נחום גוטמן סביב
השאלה האם הבניה בעיר העתיקה הייתה צבעונית כמו ברובעים
הסמוכים לה או מונוכרומית – נושא אשר לצערי מתעלמים ממנו
מזה זמן ,כנראה מחוסר ידיעה או רגישות ביחס לאופיו של המקום,
כמו גם ההתעלמות מהסגנון המיוחד של עבודות הברזל והקמרונות.
כמובן שכל אלה הם פרטים קטנים ,לכאורה ,קטנוניים אבל
משמעותיים.ברוח האימרה של פלובר ומיז "אלוהים הוא בפרטים".

*
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בית מגורים פרטי ,גבעתיים) 1963 ,שונה ללא הכר( .המדובר בבית
לשתי משפחות ,האחת ביתה של בעלת המגרש והשנייה הקבלן שבנה
את הבית .למעשה הבית הראשון שתכננתי כעצמאי אבל לצערי
הקבלן בעצמו – צעיר בגילי – באותם ימים ,שינה על דעת עצמו את
התכנית; בעיקר את קומת הקרקע.
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הבית ברחוב דנין) .נהרס( משפחה שהגיעה אלי במחצית ,1962
באמצעות אדריכלים מכרים .להפתעתי גיליתי שבאותם ימים היו
רבים שהתמקדו רק בתחום הבנייה הציבורית .לכן נמנעו מלתכנן
בתי מגורים פרטיים ,למעט אלה שבנו לעצמם או במקרים נדירים
מאוד עבור אישיות חשובה זו או אחרת .במילים אחרות ,ההפניה
אלי לא הייתה יוצאת דופן .אדרבא התכנון והטיפול בבית פרטי היה
עדיין בבחינת טירדה שהתשלום עבורה כיסה בקושי את ההוצאות
ולעיתים היה כרוך אפילו בהפסד שנגרם ,לדעתי משתי סיבות:
האחת ,טכניקות שירטוט מיושנות בדיו הגוזלות זמן מהסוג הנדרש
בדרך כלל רק במקרים מיוחדים ,כגון תחרויות או כאשר נעשה בהם
שימוש חוזר כמו למשל שרטוטי מכונות .הסיבה השנייה הייתה
מספרם המצומצם מאוד של אדריכלים ושרטטים יחסית להיקף
הבניה במדינה שאוכלוסייתה היהודית גדלה ,תוך עשור ,פי שלושה
מ 600 -אלף ל 1.8-מליון.
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בית רוזנברג נועד לזוג מסורתי ואמיד ,הורים לשתי בנות,
לכאורה ללא מגבלות תקציביות .זמן מה לאחר תום העבודה בעל
הבית סיפר לי ,כי התלונן בפני כמה ממכריו על כך שהבית אינו
מרשים דיובמיוחד הקירות שאנם מצופים באבן כמובירושלים .אבל
להפתעתו נאמר לו שוב ושוב שהתוצאה מוצלחת וטוב שלא עשיתי
כרצונו כי הבית היה נראה חריג לסביבתו .לעומת זאת הצעתי עוד
בתחילת התכנון לבנות מתחת לבית מרתף עליון ) ,(basementכלומר
מוגבה מעל הקרקע; מרתף שהיה עשוי לשמש כחדר משפחה,
כמקובל בארה"ב אלא שהרעיון נדחה בטענה שמדובר בהוצאה
מיותרת .עם כי השארתי את הבית מוגבה יחסית למדרכה משתי
סיבות :האחת על מנת להתיישר עם פני המגרש מאחור במקום
לחפור ולבנות שם קיר תומך ,והשנייה להוסיף מימד חגיגי על ידי
עליה בכמה מדרגות למפלס הכניסה .כאשר נפגשנו שוב בנסיבות
חברתיות כעבור עשר שנים הודה כי טעה ביחס למרתף אלא שבשלב
זה כבר אי אפשר היה לשנות את המצב מבלי להרוס את הבית.
הקשר האחרון שלי עם בעל הבית היה כאשר הודיע לי שהחליט
לפרוש לירושלים ולמכור את הבית .לצורך זה התעניין אצלי אם
אהיה מוכן לתכנן את השינויים שיבקש הקונה .בסופו של דבר איש
לא פנה אלי ,ולאחרונה הבית נהרס ובמקומו נבנה אחר.
כמו קודמיו ,בית רוזנברג היה עדיין רק ציון דרך לקראת מציאת
שפה משלי :במקרה זה ,בדומה לקודמיו השילוב של בטון חשוף
וקירות עם טיח אבל גם מעט מרוח המזרח התיכון – שם קמרונות
והפעם על ידי מערכת תריסי עץ המזכירים במקצת את הסורגים
מוּש ָר ִביָה( האופייניים לבתי המזרח הקרוב .בנוסף שמחתי לשלב גם
) ְ
"כתם" צבע בצורת קיר מצופה באריחי קרמיקה קטנים בגוון חום
אדמדם; קרמיקה שיוצרה במפעל שבעל הבית היה שותף בהקמתו,
עם כי למרבה הצער ללא הצלחה .מסתבר שעלויות חומרי הגלם היו
גבוהות יחסית למחיר שניתן היה לקבל עבור המוצר .אבל גרוע יותר
העדר בעל מקצוע מיומן להפעלת התנורים בחום אחיד .לפיכך
התוצאה הייתה גם פגמים באריחים וגם צבע לא אחיד .שני חסרונות
שלא היו חשובים ואפילו רצויים ,מבחינת המרקם של קיר חיצוני,
אבל ללא ספק בלתי קבילים בחדרי אמבטיה .מכל מקום ,הבית זכור
לי גם בזכות שיתוף הפעולה עם נורה בעיצוב קירות הבלוקים הפונים
לחזית ולאורך שביל הכניסה – עיצוב שנשא אופי כל כך עדין ומהוסס,
כנראה בגללי ,עד שנבלע עד מהרה מתחת לשיחים שגודלו שם.
בית רוזנברג זכור לי גם כניסיון למצוא ביטוי "אחר" לגוף הבניין
ולחזיתות; ניסיון שבטויו – בצורת 'ר' הפתוחה כלפי חוץ של הפינות
– כאילו היו שני עמודים ניצבים זה לזה .אלה היו אמורים ליצור
מעין הפרדה בין גוף הבניין והחזיתות ,כלומר המרפסות מלפנים
ומאחור והשקעים בקירות הצדדיים .מכל מקום ,בדיעבד התברר
שיציקת עמודים אלה מבטון הפכה למטלה קשה במיוחד והקבלן,
למרות היותו ותיק ובעל ניסיון רב.
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הבית בצפת .כמו הראשון בכפר אז"ר הבית היה קטן עם תקציב
מזערי והאתגר גדול להכניס בו הכל מכל וכל :המדובר בזוג עם שני
ילדים .הבעל רופא גניקולוג ומכר ותיק מימי התיכון ,שעבד בבית
החולים המחוזי של צפת .כמו כן קיבל לקוחות בבית .בעזרת אשתו,
לבורנטית במקצועה ושוויצרית במקור ,שהייתה עורכת עבורו
בדיקות ,שעבורן נדרשה ,בדרך כלל ,דיסקרטיות רבה .לצורך זה
נתבקשתי לתכנן שתי כניסות נפרדות האחת לאגף המגורים והשנייה
לחדר הרופא .עוד בטרם התחלתי בתכנון ניסיתי לשכנע את
המשפחה ,כי מדובר בהוצאה מיותרת ,כי למעשה סופק להם,
בשכירות מגוחכת ,בית מרווח למדי בקריית האמנים ,צעדים
ספורים מביתו של אבא .בנוסף צריך היה לשקול את האפשרות
שיהיה עליו לעבור לבית חולים אחר מסיבה כלשהי .אבל מסתבר
שהפיתוי לבית משלהם היה גדול מדי ,במיוחד הסיוע הנדיב יחסית
שקיבלו תמורת ההתחייבות שישארו שם תקופה ארוכה ככל האפשר
– למעשה הכוונה הייתה לתמיד ,על אף שאני הטלתי ספק בדבר.
לימים נאמר לי שהמשפחה עברה לחיפה אלא שאיני יודע את
הסיבות ,כי בשלב זה כבר נותק הקשר בינינו.
מבחינה אדריכלית בית למברג היה עבורי צעד קטן לקראת גיבוש
סגנון משלי .כך למשל קמרונות הגג ,על אף שגרמו לי לקשיים ,כי לא
תמיד התאימו לחלוקת החדרים .לכן קבעתי לוחות זכוכית בחלק
העליון של כל המחיצות שהיו גבוהות מתחתית הקמרון .גם בידוד
הגג חייב פתרון מיוחד .במקרה זה ,חצץ עשוי גושי איטונג מפורר;
חומר קל יחסית ,שלא הצריך חיזוק מיוחד על מנת לשאת אותו .יתר
על כן ,בקיץ כאשר הרטיבו את החצץ הדבר הוריד משמעותית את
החום בבית .לעומת זאת היה לו גם חסרון; בעיקר בחורף ,כאשר
רוח חזקה הייתה מעיפה מקצת הגרגירים היותר קטנים .פתרון
להוזלת עלות הבית ,מצאתי במאמר של לה-קורבוזיה ,שבו הציע
להפריד בין חלונות הניתנים לפתיחה לצורך אוורור וקרור ואחרים,
זכוכית בלבד הקבועים ישירות לקירות ולמחיצות ,בתוך חריץ קטן,
כלומר חסכון משמעותי במסגרות ונגרות .בנוסף גם מיקמנו את
הבית במורד במעין כתף ,חציה חפור וחציה מילוי ,כך שנוצר שם
משטח ישיבה הפונה מזרחה – מראה מרהיב בשעות הערב כאשר
השמיים ורכסי הגבעות שמעבר לירדן הופכים סגול-ארגמן בעוד שמי
הכנרת נראים יותר כחולים מהרגיל .עם זאת התאכזבתי כאשר
הרחוב ,למעשה הכביש ,הסמוך נסלל סוף סוף .תחילה הובטח
שיונמך במטר עד מטר וחצי .אבל קרה ההפך והכביש הוגבה כך
שהבית נותר נמוך בהרבה מהמתוכנן – דבר שכנראה הפריע רק לי.
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הבית עצמו היה אמור להיות חלק מפרויקט – מעין רחוב או
אזור של רופאים שעבדו באותו בית חולים .ההנחה הייתה שבזכות
בית למברג אתבקש לתכנן עוד מספר בתים ,מהם אחד שהגיע לשלב
התכנון הרעיוני אבל לא יצא לפועל ,שאר המועמדים לא היו מוכנים
להישאר בצפת :חלקם עולים ,חדשים יחסית ,ממזרח אירופה שראו
את עבודתם במקום כזמנית לפני המעבר למרכז הארץ וחלקם אף
המתינו לקבלת האישורים הדרושים להגירה לצפון אמריקה ,על מנת
להצטרף לידידים או קרובי משפחה שכבר גרו שם ,בתנאים שאפשר
היה רק לחלום עליהם בארץ .מכל מקום ,בזמנו נבנה באותו אזור רק
בית אחד נוסף על ידי אדריכל ירושלמי ,שהיה ידידו או מכרו של
אותו רופא .הבית שכולו או רובו היה מצופה באבן נראה לי קצת
חורג מסביבתו – רובה שיכונים בסגנון בטון וטיח שהיה מקובל
באותם ימים .ראוי להוסיף גם שלא ברור לי מדוע נבחרה אותה
סביבה ,שבודאי לא תרמה דבר לקידום הפרויקט .מכל מקום ,על
גורל הבית ומשפחת למברג נודע לי במקרה כאשר מלאתי את
מכוניתי בדלק בתחנה שבכניסה לעיר .להפתעתי בעת ששילמתי
האיש ,בעל התחנה ברך אותי לשלום והוסיף שהוא מכיר אותי הן
כבנו של אבא הצייר יצחק פרנקל והן כאדריכל הבית שקנה ממשפחת
למברג.
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הצעה לבית בצפת )לא נבנה( .המדובר בביתו של רופא שהיה אמור
להיות חלק מקבוצת בתים .ההצעה הראשונה הייתה דומה/שונה
מהבית הראשון שנבנה במגרש סמוך .אבל המשפחה בקשה לפתח
תכנית שונה שאינה צמודה לקרקע ,כפי שנראה בגרסה השנייה עם גג
בצורת קמרונות ובסיס כיפות בצורה של פרבולה היפרבולית.

תכנית הבית בגרסה הראשונה של קומה  1עם גג בצורת קמרון

תכנית גרסה שניה

במרכז.

חתך גרסה ראשונה

חזית גרסה שניה

חזית גרסה ראשונה

חזית גרסה ראשונה

חזית גרסה שניה
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בית התפוצות )תחרות(
לתחרויות צרפתי רק כמה מההצעות שהגשתי  .וגם את אלה לא
במלואן מכיוון שכולן הוכנו בחיפזון ובהשקעה מינימלית בגלל חוסר
אמון במערכת .התחרויות כמו המגורים הפרטיים היו למעשה שדה
הניסויים בדרכי לקראת שפה או לפחות ניסיון אמירה משלי.
הפרויקט הראשון היה בית התפוצות שביטויו העיקרי היה מערכת
קמרונות – מעין המשך לפרויקט עין הוד ולבית למברג; עד מהרה
עתידה להופיע חזית דומה בבנין האופרה של מרכז לינקולן בניו יורק,
בתכנונו של מקס אברמוביץ .הצעתי ,על כל פנים ,נדחתה בסיבוב
הראשון בגלל אותם קמרונות ,כפי שמופיע בסיכומי ועדת השיפוט;
החלטה צפויה בהתחשב בכך שבראשה עמד לודויג מיז ואן-דר-רו.
איני סובר שדחית התכנית שהגשתי הייתה אבדה גדולה ,עם זאת
התנחמתי כאשר התברר שזכתה ההצעה לא של משרד האדריכל
שאליו התכוונו מלכתחילה אלא משרד אחר – "תקלה" שנודעה מיד
בכל הארץ ,מאחר והתקימה במשרד המיועד הרמת כוסיות בטרם
נפתחו המעטפות.

קומת קרקע /מרתף

מסתבר שהפרויקט היה פרי עבודתו של אדריכל "צעיר ומוכשר" –
נוהג שהיה כנראה מקובל למדי במיוחד במקרים שבהם הזכייה
הובטחה מראש; בתנאי כמובן שההצעה תהיה ראויה .יתר על כן
אותו צעיר המשיך להגיש הצעות לתחרויות עבור משרדים שונים
מהם שזכו שוב בפרס ראשון .המסקנה מבחינתי הייתה שלא לצפות
לדבר מההצעות שהגשתי לתחרויות וכולן ,כפי שכבר ציינתי ,אבל גם
לא להשקיע בהן יתר על המידה ,כפי שכבר ציינתי ,במקרה זה
התחרות בוטלה ,בסופו של דבר והתכנון נמסר למשרד שלישי .באשר
לאותו צעיר זקן מסתבר שהוא עצמו לא זכה להזמנות עבודה בהיקף
משמעותי .אפשר שעיקר כישרונו היה כמאייר ואפשר שהסיבה
הייתה פגם בשיטה עצמה ,המעדיפה קשרים על פני כישורים.
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קומת עליונה

מוזיאון תל אביב ותחרות משנת  1964לא בוצע .הצעה דומה
להפליא ליד קנדי שתכנן לימים דוד רזניק בירושלים – דמיון שמקורו
בהשפעה שהייתה לאסתר נימאייר על שנינו :עלי באמצעות כתבי עת
ורזניק מהכרות אישית.
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תכנית כניסה

תכנית קרקע
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הצעה לתחרות :המרכז לקידום השלום ע"ש טרומן.
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תחרות לתכנון בניין עיריית ראשון-לציון.

528

תחרות לתכנון שכונת יזרעאליה .עיקרה עבורי היה הניסיון לקבץ
את כולה בבניין אחד  -שילוב של תכנית עיר ואדריכלות .במלים
אחרות בנין שהוא שכונה ברוח הצעות דומות שרווחו באותם ימים
תחת השם "מגה" כגון מרכז ברביקון בלונדון או מרכז קמברנוט
בסקוטלנד.

cumbernauld

Barbican Centre
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אזור הספורט בקריית גת .המקרה השני של הזמנת עבודה בלתי
צפויה ארע בקיץ  1963כאשר נתבקשתי לבוא למשרדי חברת
"עמידר" בתל אביב ,על מנת להיפגש עם אחד המנהלים ,אדם שלא
הכרתי כלל ,אבל סברתי שהאיש קרוב או ידיד של אחד ממכרי;
סברה שהתגלתה בהמשך כבלתי נכונה .באותה פגישה נאמר לי כי
נבחרתי ,משום מה ,כמתכנן אזור הספורט בקרית-גת ,כולל תקציב
של  20אלף לירות .כמובן שלא הירבתי בשאלות ומיהרתי ,כפי
שנאמר לי ,לפגוש את ראש העיר ויועציו ,על מנת לקבל את המידע
הדרוש לפרויקט – תחום ראוי למהר ולומר ,שלא ידעתי עליו דבר
ולפיכך גם אתגר של ממש .למעשה כבר בפגישה הראשונה קיבלתי
את כל אשר נדרש ,כלומר את תרשים האתר ומהנדסים יועצים
שהכירו את התנאים במקום ,במיוחד הקרקע ,התופחת בחורף
ומצטמקת בקיץ עם הפרש של כחצי מטר ביניהם .אבל בראש
ובראשונה הבשורה הלא כל כך משמחת ,שלא ברור מהיכן יבוא
מימון הפרויקט מכיוון שהסכום שנאמר לי לא יכסה אלא חלק קטן
מהעלויות .לפיכך שוב דיברתי עם אותו מנהל "עמידר" שהסביר כי
הסכום שנקב נועד רק לתכנון האדריכלי הנדרש לקידום הנושא.
מכאן שאת הסכום העיקרי הדרוש יצטרכו אנשי קרית-גת לגייס
ממקורות אחרים.
תכנון אזור הספורט היה כאמור תחום שלא ידעתי עליו דבר ואיני
יודע כיצד הייתי מתגבר עליו אלמלא התקשר אלי ,כעבור ימים
ספורים ,מומחה ,מטעם מכון וינגייט ,על מנת לייעץ לי ולאחר מכן
לאנשים בשטח ,ביחס למבנים ולציוד הדרוש .במקביל קיבלתי ממנו
גם רשימת ספרי הדרכה שכנראה יובאו לארץ לעת זו במיוחד לאותה
מטרה .הקושי העיקרי ,כפי שכבר ציינתי היה הקרקע שחייבה
הוצאה גדולה לניקוז כל שטח האצטדיון וכן גם שכבה עבה של כורכר
בתוספת אפר מיוחד למסלול הריצה .בסופו של דבר נותר מעט מאוד
כסף שהספיק רק למטווח ,גינון בסיסי ומספר קטן של מושבים –
מושבים שמיקמתי מצד צפון מזרח המתאים לצפייה בשעות אחר
הצהריים מבלי להסתנוור ומנגד רק סוללת עפר לישיבה כאילו
ספונטאנית .מבחינה אדריכלית בחרתי להדגיש שלשה מרכיבים:
האחד צמחיה טבעית ,השני מושבים כמעין סידרת קווים מקבילים
המרחפים מעל לרכס הגבעה והשלישי גגונים מעל למטווח בצורת
כיפות ) ָפ ָרבולה היפרבולית( .לצערי כאשר ביקרתי שם כעבור מספר שנים
התברר שלא נעשה דבר לקידום האזור נהפוך הוא :הצמחייה
נעלמה ,המטווח התמלא עשבים והמושבים הפכו לבלוק כבד מאחר
והחלל שמתחתם נסגר והפך למחסן.
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רמלה .בהמשך לשיחתי השניה עם אותו מנהל ב"עמידר" נשלחתי על ידו
גם לראש עיריית רמלה עם המלצה לנסות ולפתח גם שם את העיר העתיקה
– המלצה שנבעה כנראה מתשובה שנתתי ביחס לפרויקט יפו העתיקה .אבל
במקרה זה חלה אי הבנה מוחלטת – ראש העיר סבר שהגעתי עם תקציב –
לא לשיקום הרובע הישן אלא לצורך גמר סילוקו ,כפי שנעשה בלוד כעשר
שנים קודם לכן  -דבר שכלל לא ידעתי ונתגלה לי במקרה כעבור זמן רב .על
כל פנים ,רעיון שיקומה של רמלה כמו גם הניסיון לשקם את המעט שנותר
בלוד לא יצאו לפועל למרות כמה ניסיונות ,ביניהם שניים שאני הייתי מעורב
בהם בעשרות השנים הבאות .לעומת זאת בזכות אחד המהנדסים היועצים
שפגשתי בקרית-גת והמליץ עלי ,קיבלתי את הזמנת התכנון לשני הבתים
הדו-משפחתיים של "רסקו" ובהמשך גם כמה הצעות לתכנון בתי מגורים
פרטיים – נושא שכבר סיפרתי ואין צורך לחזור עליו.

בתי "רסקו" .שני בתי מגורים דו משפחתיים בני קומה אחת,
שהוזמנו ונבנו ברמת חן בשנת  .1964שניהם כמעט זהים ,עם הפרש
קטן במידות בגלל הצורך להתאים אותם לצורת המגרש; צורה
שבגינה גם הוזמנו מלכתחילה .מסתבר שלחברת "רסקו" הייתה
בלעדיות על כל הבנייה בשכונה ובמיוחד בתים דו–משפחתיים על פי
תוכנית סטנדרטית שפותחה במיוחד עבורה ,אלא שבשלב זה לא
נשארו מגרשים פנויים מתאימים לאותם טיפוסי בתים .לפיכך עלה
הרעיון להזמין אצלי תוכנית מיוחדת בהנחה כפולה :האחת שניתן
יהיה למכור את הבתים במחיר שיצדיק את הבנייה; הנחה
שהתבררה כשגויה ,כלומר הרווח היה זהה לו מכרו את המגרש כמות
שהוא .ההנחה השנייה שהייתה נכונה ,שאסכים לקבל סכום זעיר
תמורת התכנון עם הבטחה שימליצו עלי כמתכנן בפני בעלי מגרשים
פרטיים; ההמלצה אכן ניתנה אפילו פעמיים אלא שהבנייה לא יצאה
לפועל במקרה אחד המזמין פשוט נעלם בטרם התחלתי את העבודה,
ובמקרה השני ,מר גורפינקל ,חזר בו לאחר שכבר הכנתי את ההצעה.
אפשר שהיה גם מקרה שלישי .הכוונה לזוג ששכר זמנית בית סמוך
מאוד לאותם בתי "רסקו" שתכננתי ,אלא שהכרתי אותם בניו-יורק
מספר שנים קודם לכן .עם זאת לא מן הנמנע שעצם הקירבה ואולי
גם המלצה של האחראים בחברת "רסקו" שכנעה אותם להעסיק
אותי .באשר לבתי "רסקו" עצמם איני יודע אם אלו קיימים ,על אף
שניסיתי לפני מספר שנים למצוא ולצלם אותם אבל ללא הצלחה.
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הצעה לבית ברמת חן )  1963לא בוצע( .למעשה הבנין הראשון
והיחידי שהועבר אלי על ידי חברת רסקו ,בהמשך לשני הבתים הדו
משפחתיים שתכננתי עבורם .הצעתי אמנם התקבלה אלא שהבניה
לא התממשה בגלל בעיות כספיות בלתי צפויות של המשפחה .ייחודו
של הבית אמור היה להיות החצר הפנימית ובנוסף גם קיר במקום
גדר מסביב למגרש כולו.
•

הצעה לבית וגלריה לאמנות לאספן 1969) .לא בוצע( .הפרויקט לא יצא
לפועל מסיבות לא ברורות או ששכחתי מה היו .כך או כך ,המדובר
באספן אמנות ,מבוגר למדי ,שעמד לפרוש מעיסוקיו הקודמים ,על
מנת לנהל גלריה בקומת הקרקע
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בית ברחוב צפניה ,רמת חן ,1964) .נהרס( .שונה מקודמיו בגין
הדרישה ,התמוהה במקצת ,להסתפק בקומה אחת .על אף שהמגרש
נועד לבנייה בקומתיים .עד מהרה התגלה שהמדובר בסגנון הבית של
ידידי המשפחה שגרו בפלורידה ,אבל מתעלם מההבדל שבין
האתרים .בעוד ששם המגרשים היו ברובם בגודל של דונם ויותר ,עם
בריכה צמודה לבית ,רצוי עם יציאה ישירה מחדר הדיור ואם אפשר
גם מחדרי השינה הרי שכאן המגרש רק חצי דונם המספיק בקושי
לבית וחצר – במקרה זה אפילו החצר נהייתה קטנה משתי סיבות,
האחת שיפוע המגרש שחייב מלוי וסוללה משופעת ,במקום קיר
תומך ,בגלל התנגדות השכנים .השני תקנה כלשהי לפיה מותרת
בניית שטח גדול יותר באם הבית בן קומה אחת :כמחצית שטח
הקומה השניה – תקנה שנועדה לסייע למי שמתקשה לעלות
במדרגות .לעניין זה ראוי לציין כי לימים נוספה תקנה שאפשרה
לבנות קומה שנייה להשלמת אחוזי הבנייה החסרים .מבחינה
אדריכלית ,כלומר תכנונית וחזותית ,בית יפה כלל כמה מרכיבים
יחסית ייחודיים לאותם ימים :ראשית ,הניסיון לאוורר את החדרים
מכל הכיוונים ,לפיכך הרחקתי את השרותים מהקיר החיצוני אבל,
עם ארובות אור ואויר שהתנשאו מעל לגג .מאותה סיבה ,כלומר אור
ואויר הרמתי את גג מרכז הבית ומתחתיו פס חלונות ,למעשה תריסי
זכוכית הניתנים לניקוי מהגג .באותו הקשר הוספתי עוד פרט קטן
של נוחות :מדף להצללת הפתח המרכזי מלפנים ומאחור שהיה
כמעט כולו זכוכית .אבל ,בו זמנית איפשר גישה נוחה לניקוי החלון
בחלק העליון של הפתחים.
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*
בית המגורים הפרטי ברחוב צפניה ,ברמת חן מסמן עבורי,
מבחינה רגשית את תום תקופת ההתמחות .האם הייתי מודע לכך
באותם ימים? ספק רב ,כי הייתי בעיצומה של ריצה מסוחררת
מפרויקט לפרויקט .יפו הייתה אמנם עדיין בשלב הפינוי בשילוב עם
שיפוץ של קיר או שניים .בינתיים קיבלתי גם כמה הזמנות נוספות
ביניהן שתיים באמצעות אברהם יהל ידיד נעורים ועתה עורך דין
שיעץ לי בנושאים שונים :האחד ,בית דירות בגבעתיים שנבנה כחלק
מעסקה עם קבלן  -בית שאיני זוכר אפילו את כתובתו ולא הספקתי
לצלם אותו ,כי שונה עוד בטרם הושלם .הפרויקט השני אכסניה,
מעין פונדק דרכים ,בצומת פלוגות ,ליד קרית גת ,שלא יצא ממנו
דבר ,כי התבסס על קבלת אישור ,שלא ניתן ,לפתיחת תחנת דלק.
עם זאת הצטערתי במקצת ,כי באותם ימים היה לי פרויקט אחר
בקרית-גת; תכנון איזור הספורט – נושא שכבר דנתי בו.
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הבית ברחוב הפרסה ,צהלה .המקרה הראשון של פניה ישירה
אלי – חוויה מיוחדת במינה שלא חזרה על עצמה .למעשה כבר אז
שמעתי על מקרה דומה מאדריכל אחר שסיפר לי שהוזמן אצלו מלון
קטן– פרויקט שגם בוצע  -על ידי מישהו שעבר ברחוב וראה את שמו
על השלט שהיה צמוד לגדר הבית  -שלט שנועד בעיקר לשליחים
מהמכונים להעתקות שמש .אצלי אפילו שלט לא היה לי בחוץ,
והמדובר בבית מגורים .מכיוון שלעת זו כבר תכננתי כמה בתל אביב
והסביבה הצעתי שילכו לראותם :בטרם אתחיל לתכנן :אולי לא
ימצאו חן בעיניהם .להפתעתי אכן עשו כדברי ,יתר על כן ,מכאן
ואילך נהגתי באותה דרך לגבי הבתים הבאים על אף שמדובר רק
בארבעה וכולם כפועל יוצא מכך שראו את הבית שתכננתי למשפחתי
ברחוב הילדסהימר ,עם כי היו כמה ,מקרים ,ביניהם גם מכרים,
שבגין אותו בית החליטו שסגנוני ייחודי מדי לטעמם.

בית קריב ממוקם על שיפוע גבעה הפונה למזרח בדומה לבית
למברג בצפת אבל גם שונה בהרבה .ראשית המדובר בשטח שאינו
כה תלול ושנית ,חשוב יותר ,הרחוב היה כבר סלול וגובהו קבוע .עם
זאת האתגר מבחינתי היה להתמודד שוב אבל בדרך אחרת עם
המדרון; במקרה זה פרוק הבניין ליחידות כאילו נפרדות ושיבוצם
כמדרגות לאורך מסדרון מתפתל ויורד בצורת קשת – פיתול היוצר
מעין חצר פנימית הנפתחת כלפי דרום .הכניסה מהרחוב נעשית דרך
גשר החודר להול כניסה קטן הצמוד לפינת האוכל ולמטבח .בתכנית
המקורית חדר הדיור היה גבוה מהכניסה במספר מדרגות .אבל לפי
בקשת המשפחה ביטלתי את הפרשי הגובה על מנת לאפשר את
המעבר עם עגלת הגשה מהמטבח .הנמכה זו ,לצערי ,שיבשה את
הכוונה המקורית של יציאה מחדר הדיור ישירות אל גגות שאר הבית
שהיו אמורים להיהפך למעין גנים תלויים.
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מהכניסה כלפי מטה עוברים דרך חדר השינה של ההורים
וממשיכים הלאה לחדרי הילדים .בדרך נפתחת דלת אל החצר
הפנימית והחלל שמתחת לחדר הדיור פינת האוכל והמטבח – חלל
שנועד לשמש כמוסך ,אבל הנמכת חדר הדיור חייבה מדרון תלול מדי
לירידת המכונית ולפיכך החלל הוסב לחדר מלאכה .שאר החללים
שמתחת לבית – כולם בגובה אדם  -נאטמו על ידי קירות עם אפשרות
להפיכתם לחדרים נוספים בלתי מוגדרים דבר שכנראה לא קרה.
מכל מקום את הבית אני רואה כשלב מעבר כין אלו שתכננתי לפניו
לאלה שאחריו .הקודמים התבססו כולם על החלוקה הסטנדרטית
לשני אגפים האחד לשינה והשני למגורים המקביל לפעילות יום
ולילה .למעשה תפיסה דו-ממדית גם אם המדובר בקומות או בדרוג
המפלסים כמו בבנין זה.
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"בית דניאל" .סמוך לזכרון יעקב )לא בוצע( .המטרה הייתה
להרחיב את המקום המשמש כאכסניה למוסיקאים .את הפרויקט
עשיתי בהתנדבות עבור אהרון פרופס ,רכז "פסטיבל ישראל" ומכר
של נורה ושלי מניו-יורק .התכנית – למעשה סקיצה רעיונית בלבד –
נועדה להיות כצעד ראשון לקראת גיוס כספים ,אבל גם לקחת
בחשבון שהעלות תהיה נמוכה ככל האפשר ,מכאן הרעיון לבנות את
הגג מלוחות פח גליליים שהיו בשעתו האמצעי הזול ביותר לקרוי בנין
אבל מצופים בבטון וביטומין על מנת לתת לו מראה קליל ומעט גיוון
על ידי יצירת קשתות במידות שונות .הפרויקט לצערי לא יצא לפועל
מסיבות שאינן ידועות לי גם לא שאר הפרטים הקשורים לנושא.
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בניה טרומית .הרבה דובר על עתידה של הבניה במעבר מעבודה
ידנית לתיעוש .בשנות ה 1960'-נעשה לשם כך בארה"ב ניסיון בשם
'פרויקט פריצת הדרך' ) (Breakthrough Projectלקידום אפשרויות שאולי
טרם התנסו בהן .הרעיון היה שהבניה המתועשת עשויה להגיע
לפריצת דרך אם יושקעו בה כספי ציבור משמעותיים בדומה
להתפתחויות שאירעו בתחומים צבאיים .אחת מנקודות השיא של
כיוון זה היה בנין 'הביטאט' בתכנונו של משה ָספדי ,שנועד לשמש
כסמל ליריד הבין לאומי  1967במונטריאול .אבל היה גם אחד
מבנייני המגורים היקרים ביותר שנבנו אי פעם .ככל הידוע לי ,ספדי
טען בשעתו שהעלות הייתה יורדת פלאים אם היו בונים מספר רב של
יחידות מסוג זה – טענה היוצרת פרדוקס :יופיו של הפרויקט נובע,
במידה רבה ,מהיותו יחיד במינו ואם היו ממשיכים לבנות מאות
כמותו התוצאה הייתה ,קרוב לודאי ,הופכת לבנאלית עד כדי שממון,
כמו רוב השיכונים שדמו לו ואלו אשר נבנו אחריו.

הבניה המתועשת הייתה מבחינתי ,בתחילת שנות ה ,1960'-תחום
התנסות ראוי ,במיוחד בגין הזמן הרב שהוקדש לנושא במסגרת
הלימודים עד וכולל עבודת הגמר .זמן לא רב לאחר תחילת פרויקט
'פריצת הדרך' וכתוצאה ממנו התברר סופית שאין סיכוי להוזלת
הבניה ,במיוחד למגורים ,באמצעות התיעוש כפי שקרה עם
המכוניות .לעניין זה היו כמה סיבות העיקרית שבהן הייתה המשקל
של יחידות הבטון דוגמת אלו ששימשו לבניית 'הביטאט' במונטריאול
– משקל שהפך את השינוע מהמפעל לאתר הבניה למבצע 'כבד' תרתי
משמע .אי לכך הייתה עדיפות יציקת כל אותם חלקים 'טרומיים'
באתר .מכאן קצרה הדרך חזרה לבנין עם שלד מסורתי מבטון או
מברזל ואילו התיעוש הצטמצם למרכיבים קלים וניידים יחסית ,החל
מלוחות למחיצות עבור דרך מסגרות ונגרות ועד למרצפות וציפויים
שונים .מכל מקום ,בשנת  1965הוזמנתי ,על פי המלצתו של ידידי
המעצב אהרון גלס ,לתכנן עבור חברת 'ספן' בתל אביב – יצרנית
פורמייקה'(  -מטבח טרומי
לוחות שבבים )'מזונית'( וציפויי פוליאוטרן )' ָ
שהוצג באחד הירידים בגני התערוכה ,אבל לא זכה הצלחה.
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בינתיים נרקמו יחסי ידידות ביני לבין מנהלי חברת 'ספן' ,שהזמינו
אצלי את עיצוב שטח קומת המשרדים החדשים ששכרו או רכשו
ברחוב לינקולן .במקביל הוזמנו אצלי גם שני בתים 'טרומיים'
למעשה סוג של צריפים :חד קומתי ,שנועד לשתי משפחות ואשר
דוגמתו נבנתה בסמוך לקיבוץ דגניה ,והשני בן שתיים או שלוש
קומות עם שלד פלדה שלא עבר את שלבי התכנון והניסיונות
הראשוניים .המטרה הייתה לאפשר בנייה מהירה מאוד ,שתמשך רק
כשבועיים עבור יהודים מצפון אפריקה שהתגוררו במחנה בצרפת ליד
מרסי – תקופת הזמן שבין החלטתם לעלות ועד להגעתם לארץ;
מבנים ששימשו אותם כשנה ,עד ובסמוך להקמת בתי הקבע .כמו
בכל שיטה גם בזו היו מעלות וחסרונות .המעלה העיקרית – למעשה
היחידה – הייתה המשקל הקל יחסית של הלוחות .פירושו של דבר
שניתן היה להכין כמעט הכל מבעוד מועד בבית המלאכה .כל השאר
היו חסרונות שנבעו מהעדר שני מרכיבים :אחד ,חומר המונע
התלקחות השבבים והשני ,דבק חסין מים; שניהם מוגנים ע"י
פטנטים בינלאומיים ולפיכך גם יקרים מאוד במילים אחרות,
הלוחות היו לא רק דליקים אלא גם התמוססו כאשר מים חדרו
לתוכם .אבל ,למרות החסרונות נתקבלה הזמנה לתכנן ולבנות קומה
נוספת ,באותה שיטה על גג שלושה בתי אבות של חברת "משען"
ברחוב בלום ברמת אביב .בניינים אלה שהיו בני שתי קומות בלבד,
תוכננו שנים ספורות קודם לכן על ידי אדריכל ותיק ,יחסית ,בשם
רוברט בנט .מסיבות שונות אבל בעיקר בזכות המיקום נוצר ביקוש
רב לדירות בבניינים אלה ,ולכן הוחלט להוסיף קומה שלישית אלא
שהיה חשש שהדבר יגרום לשקיעות וסדקים .לפיכך הצורך בשיטת
בניה קלה ככל האפשר .מבחינתי על כל פנים הייתה זו הזדמנות
לנסות את כוחי בתכנון וביצוע בנייה טרומית שאמורה להתקיים
לאורך שנים ולא רק כפתרון זמני.
על מנת למנוע ניגודי נאמנות הוחלט שהעבודה עבור "משען"
תעשה על ידי ,לכאורה ,בשיתוף עם בנט ושכר הטירחה שהוא אמור
לקבל יחולק בינינו שווה בשווה – סידור שנראה לי סביר מכמה
סיבות :ראשית המדובר בתוספת בניה ולכן שכר הטירחה היה צריך
להיות גבוה מהרגיל .שנית ,חשוב לא פחות ,הידיעה ששיטות
השרטוט שרכשתי בארה"ב יוזילו משמעותית את הכנת התוכניות.
מכל מקום ,עוד טרם הסתיימה תוספת הקומה ,בנט מיהר להזמין
אותי ,לכאורה באותם תנאים ,לעוד שלוש עבודות :הראשונה ,מרכז
המחשבים של בנק לאומי ברחוב לילינבלום  – 14בניין שתוכנן עוד
בשנות ה 1930'-על ידי האדריכל יהושוע שטיינבוק-שני .השניה,
עיצוב פנים לקומה שהוסיף בשיתוף עם האדריכל יצחק רפופורט
לבניין "בנק הפוטקאי" ברחוב אחד העם – עבודה שמסרתי מיד
לאהרון גלס .והשלישית ,תוכנית הבינוי של מרכז דרום צהלה )היום

נווה שרת(.

את הסיבה להעברת העבודות תירץ בנט בהתקף לב שהיה לו זמן
מה קודם לכן ואשר בגללה נאלץ לצמצם את היקף פעילותו .בנט אכן
נפטר ,כנראה מהתקף לב ,אבל כעבור עשרים שנה ,בהיותו בן .78
כעבור מספר חודשים השלמתי את רוב התכניות ,אפילו "בנק לאומי"
היה כבר בשלבי ביצוע – עבודת תכנון מסובכת במיוחד בגלל הצורך
בבידוד מוחלט של המכשירים בפני אבק ומגבלות המרחק ביניהם.
לפיכך גם הצורך ברצפה מורמת עם גישה לכבלים ,שיובאה במיוחד
לצורך זה מארה"ב .למרות כל זאת משום מה בנט לא העביר לי את
הכסף שהיה אמור להגיע לי למעט סכומים קטנים ,שלדבריו הוציא
מכיסו.
מצב זה נמשך עוד זמן מה עד שנודע לי שגם "בנק לאומי" וגם
"משען" העבירו לו את הכספים וללא עיכובים .כאשר תבעתי את
חלקי ,סירב לשלם והודיע שאינו נזקק יותר לשירותי ומכל מקום
אינו מוכן להעביר לי יותר מאשר  14אלף שקל ולא מאה אלף שהגיעו
לי לפי הערכתי .בדיעבד ברור לי שבנט לא התכוון מלכתחילה
לשותפות כלשהי .מבחינתו "ספן" היה אמור לשלם בעד תכנון
הקומה הנוספת .כפי שגם טען בפני הבורר .האמת במלואה התבררה
לי רק בהמשך כאשר הקומה הנוספת בשני הבניינים האחרים של
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"משען" לא נדרש תיכנון מיוחד ,כי בוצעו בשיטות בניה רגילות אבל
בחומרים קלים ,כגון מחיצות איטונג וגג אזבסט .באשר ל"בנק
לאומי" ,השלמת התוכנית נעשתה על ידי הקבלן ויצרנים שונים החל
מהתקרות האקוסטיות עבור דרך הציוד המכני ועד לרצפות .הפן
היותר עצוב בסיפור זה הוא שזמן קצר יחסית לאחר סיום העבודה
"בנק לאומי" הוחלט להרוס את הבניין ולבנות אותו מחדש מן היסוד
על פי תוכניות של האדריכל א.ו .באומן.
הנחמה בפרשת בנט הייתה עזרתו של מנהל חברת "ספן" שבזכותה
קיבלתי כמה עבודות שרטוט ממשרד השיכון בחודשים הקשים של
המיתון ממחצית שנת  1966ועד לאחר "מלחמת ששת הימים" .הבט
נוסף באותה פרשה הייתה התגלית הכואבת שאותו בורר הוא לא רק
ידיד ותיק של בנט אלא כאילו במקרה ,סמוך לאחר החלטתו הוזמן
לתכנן את אחד מבתי האבות של "משען" .יתר על כן מסתבר
שעשיתי טעות גסה בכך שלא הגבלתי את הבוררות לנושא השכר
שלמרות הייעוץ המשפטי של ידידי אברהם יהל הגיע לי; טעות
שאיפשרה לבנט לדרוש דיון בתביעה נגדית על נזקים כביכול שאני
גרמתי לו – טענה שהבורר לא יכול היה שלא להתעלם ממנה  .אבל
לעומת זאת אין ספק שהשארתי פתח שאיפשר להגיע לאותה
החלטה .כמובן שבעתיד אהיה הרבה יותר זהיר ולפיכך גם החלטות
הבוררים תהיינה יותר מאוזנות.

חזית המרכז

בניין מרכזי :תכנית קומה טיפוסית

בניין מרכזי :חתך

מרכז נווה שרת כיום.
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צילום :מיכה בר-עם

בית ברחוב הילדסהימר ,תל אביב .שתכננתי לעצמי ולמשפחתי;
בית שהוא שונה מאלו שתיכננתי עד כה ומבחינת התפיסה גם
מאחרים שהכרתי .סיפור בנייתו מתחיל במחלתה של הסבתה
שאצלה גרנו – מחלה שסימניה הראשונים היו פצע או שניים בגב
שסירבו להרפא .איני יודע כיצד אבל האישה ,מיד שהמדובר בגידול
סרטני .לאחר מספר שבועות ,בתחילת קיץ  ,1963הגיע לכאן מפאריז
רומה דודתה של נורה ובעצמה רופאה ,אמנם של ילדים ,אבל בכל
ָ
זאת בתקווה שאולי ניתן יהיה לעשות דבר מה .בסופו של דבר הוחלט
לאשפז את הסבתה בתל השומר ושם נותחה ,אלא שהגידול היה גדול
מדי והסבתה נפטרה ונקברה מספר ימים לאחר מכן .כעבור שבוע או
שבועיים הגיע אלינו מכתב ממשרד עורכי דין שעלינו לפנות את
הדירה מאחר והושכרה תמורת דמי מפתח ,ללא כל זכויות ליורשים
של הסבתה .מסתבר שהבית כמו רבים אחרים באותה סביבה נחשב
לרכוש של ממשלת ברה"מ היות והבעלים המקוריים או יורשיהם היו
אזרחים רוסיים שלא עלו ארצה – כל אלה שרכושם הולאם לאחר
פרוץ המהפכה .מכיוון שלא מיהרנו להתפנות ,הוגשה נגדנו תביעה
לבית המשפט ,שם טענתי שכבר גרנו בדירה למעלה משלוש שנים,
ואפילו בתנו השנייה ,מירי ,נולדה שם כשנה קודם לכן ),(16.4.1962
מבלי שנאמר לנו דבר על פינוי .במלים אחרות ,מעין הסכמה
בשתיקה על זכותנו לגור בדירה .בסופו של דבר הוסכם ,לפנים
משורת הדין ,שנוכל להישאר עוד כשנתיים עד שנמצא דירה חלופית.
הברירות שעמדו לפנינו היו מועטות :האחת ,לשכור דירה כלשהי
בתל אביב .שניה ,לרכוש דירת שיכון בחולון או בת-ים במחיר
מסובסד וגם זאת במימון משכנתה ארוכת טווח .החיסרון המשותף
ברכישה או בהשכרה היה שטח הדירות – רובן קטנטנות ,יחסית לזו
של הסבתה .לפיכך ,היינו נאלצים לשכור עוד שטח למשרד עבורי.
למעשה ,כפי שעשיתי מיד ,מכיוון שבשלב זה כבר העסקתי כשלושה
עובדים בנוסף למזכירה – נושא שאחזור אליו בהמשך .חמור יותר
היה השטח הדרוש לנורה כציירת ,שהיה חייב להיות בדירה או צמוד
אליה ,בגין הילדות .בנוסף הייתה בעיית המיקום – לנורה לא היה
כלל רשיון נהיגה וגם בהמשך כאשר הוציאה רשיון סירבה לנהוג כל
חייה .בקיצור רצוי היה שנגור סמוך ללב העיר ובדאי שלא בפרברים.
אין לי כל זכרון כיצד קרה שאחד הקבלנים שהכרתי פנה אליי
בהצעה לרכוש ממנו מגרש קטן ,כ 150-מ"ר ,בצפון תל אביב .המחיר
שביקש נשמע סביר ) 30אלף דולר( – חציו בשקלים בארץ ומכיוון שעמד
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לנסוע לארה"ב ביקשה ,אם אפשר ,שהיתרה תשולם לו שם .נורה
טילפנה לאבא שלה על מנת לקבל את הסכמתו ואילו אני מצידי
התחייבתי להחזיר לו ,כלומר לאבא שלה ,את הסכום במועד הקרוב
ביותר שנפגש .מכיוון שהיו לי כמה הזמנות עבודה ,ברור היה לי
שהכסף יהיה בידי ואף יותר ,הרבה יותר ,כך שיכולתי לגשת מיד
לתיכנון והקמת הבית .כל אשר ידוע לי על אותה שיחה של נורה עם
אביה ,ארנסט ,היה ששמעה ממנו גידופים על שהעזנו להעמידו בפני
עובדה מוגמרת .לא עזר ההסבר שהמחיר היה סביר או שאני מתכוון
להחזיר לו את הכסף – כוונה שבחר לפרש אותה כעלבון .בסופו של
דבר ארנסט התרצה ובהמשך אף נתן לנורה עוד  15אלף דולר :סך
הכל כשליש מעלות הבית כולו .סכום שהוא עתיד לומר עליו שהיה
העיסקה הטובה ביותר שעשה בחייו כי ערכו של הבית ,שנשאר
רכושה של נורה והבנות ,נהיה פי עשרה כעבור תריסר שנים.
לאחר בירור ראשוני בעירייה לגבי התקנות ואחוזי הבניה ,ניתנה
לי גם כתובתו של האדריכל שתיכנן את רוב הבתים שנבנו עד כה
באזור .מאיש זה למדתי שבמקור ,בתחילת שנות ה ,1950'-קיבלה
חברה קבלנית אישור לבנות כאן בתי דירות .אבל העבודה הופסקה
כאשר כמות הדירות שכבר נבנו בחלק הצפוני והמערבי עברו
משמעותית את המספר שנקבע לשטח כולו .לפיכך הוחלט לפצל את
השטח הנותר לחלקות קטנות עבור בתים ,חד משפחתיים :מחציתן
בשטח של כ 250-מ"ר כל אחת ,מצפון לרחוב יהודה המכבי ,נועדו
למכירה והשאר מדרום בשטח של כ 150-מ"ר כל אחת ) (7.5X20חולקו
במחירים נמוכים במיוחד למשפחות של שוטרים ,נגני התזמורת,
עיתונאים ואמנים ביניהם הורי ,שהחלקה שלהם הייתה בקצה
הדרומי של אותו רחוב קטן שבו קניתי אני את המגרש ,אבל אמא,
כמו רבים אחרים בחרה למכור את המגרש כאשר ביקרה בארץ בקיץ
 ,1958כלומר כשנה וחצי לפני ששבתי מניו יורק.
תנאי הבניה הוכתבו לשכונה על פי הבית הטיפוסי שתכנן אותו
אדריכל שפגשתי :כולם טוריים ,כלומר צמודים זה לזה ,בשתי
קומות ,כאשר הראשונה מוגבהת במטר ועשרים מעל פני המדרכה
הסמוכה .בנוסף אושרה בליטה של עד מטר וחצי מלפנים ומאחור
בתנאי שהיא באותו מרחק מהשכן .הכוונה הייתה לגגון בכניסה
לקומה הראשונה ומרפסת לשנייה .אני בחרתי לנצל את הבליטה
כתוספת של מטר במרחק מטר מהשכנים :מלפנים מאחור ומעל לגג.
כמו כן היה לי ברור שכדאי להוסיף מרתף עליון לאורך כל הבניין ואף
מעבר לכך ,לפחות כשני מטר ,בכיוון החצר האחורית – מרתף
ששימש לי כמשרד עם פס של חלונות מלפנים ומאחור ,בעיקר
לאוורור .לגבי שאר התכנון התלבטתי בין שני מפלסים מלאים
לחצאי מפלסים לחיסכון במשטחי המדרגות ,אבל גם ליצירת תחושת
זרימה בין החלק הקדמי והאחורי של הבית .לכאורה ,כי עוד בשנה
הרביעית ללימודים גיליתי שלמעשה אותה זרימה קיימת רק באזור
המדרגות.
נושא הבית הטורי היה מוכר לי ,הלכה למעשה מתקופת עבודתי
אצל סט הילר ואד נול בניו יורק ,אבל בכמה הבדלים :שם מקובל
היה בנין בן ארבעה קומות ומרתף עליון עם חלונות שנפתחו לחצר
מונמכת )חצר אנגלית( ולעיתים גם מרתף תחתון ללא חלונות ששימש
במקורו לאחסנת פחם .איני יודע מדוע הוגבלה בארץ בניית הבתים
הטוריים לשתי קומות ,ולמשפחה אחת .אפשר שהדבר נבע ישירות
או בעקיפין ,מסיגנון הבתים הידועים בארץ בשם "קוטג' אנגלי" אבל
ללא גג הרעפים האופייני .אפשר שהכוונה הייתה לצמצם ,בדרך זו,
את מספר הדירות ,כפי שאמר האדריכל שפגשתי ואפשר שפעלו כאן
שני הגורמים גם יחד .למעשה כבר הצעתי ,עוד בשלהי  ,1960לבנות
ביפו בתים טוריים בני שלש קומות כסדנאות לאמנים ,אבל הביצוע
בפועל נדחה עד לשנת  .1969-70גם את רעיון המרתף הצעתי
למשפחת רוזנברג כשנתיים קודם לכן ,אבל נדחה על ידם כבלתי
חיוני .במלים אחרות השימושיות הייתה ותמשיך להיות שיקול כבד
משקל עוד שנים רבות.
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למרות האמור ,ביחס לפיצול הקומות הייתי נעול מדי על אותה
תפיסה בתקווה שאוכל למצוא לה פתרון אולי בשילוב עם מרכיב
נוסף ,כלשהו .לאחר כמה נסינות עלה בדעתי שהפתרון הוא חצר
פנימית )פאטיו( המפריד בין המפלסים השונים שאליו יפתחו כל
החדרים .הבעיה הייתה שהמדובר בפיתרון לא שיגרתי ולכן עשוי
לגרוע מערך המכירה של הבית אם נידרש לכך ) – (Resale Valueשיקול
שנורה דחתה לחלוטין ,ולמעשה שחררה אותי מכל הגבלה ,למעט
הבקשה שהמדרגות בלב החצר הפנימית לא תעלנה לגג כי ממילא
אינה מתכוונת לעלות לשם וגם לא תרדנה למרתף על מנת לשמור על
הפרדה מלאה בין המשרד והבית .הבעיה שנותרה בפניי הייתה כיצד
לקבל את אישור העירייה לתוכנית שהייתה כל כך לא שיגרתית .כך
למשל מטבח וחדר שינה עם תיקרה בגובה של  2.15מ' בלבד – מידה
לכאורה אינטימית שהייתה חביבה על לה-קורבוזיה ואילו אני
נאלצתי לאמץ אותה על מנת שלא לחרוג בגובה החזית .לעומת זאת
חדר הדיור שהוא גבוה מהרגיל אבל בקומה השנייה ,חיזק את
תחושת הרווחה .כך גם הסדנה של נורה בזכות תוספת הבליטה
בגובה מטר מעל לגג .בשלב זה בא לעזרי אחד ממהנדסי העירייה עם
כמה הצעות :ראשית ,צמצום לכאורה של המרתף למימדים של חדר
הסקה והשאר מילוי אדמה – מילוי שאיש לא יחייב אותי
לבצע.שנית ,כיסוי החצר הפנימית וחלק מהקומה העליונה בפרגולה
מבטון ולפיכך אינה נכללת באחוזי הבניה – פרגולה שאותה אוכל
לכסות בחלונות זכוכית בתום הבניה כפי שאכן עשינו.
המזגן הקטן
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הכניסה

הסמטה כיום
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השוני בתכנון ,הבולט לעין ,היה הקיר בחזית הפונה לסמטה –
בדומה לקיר בבית רוזנברג שבוצע רק בחלקו .למעשה גם כאן
בהילדסהימר בוצעו רק הקיר הקדמי והאחורי היות השכנים משני
הצדדים התנגדו לכך בתוקף על אף שהיה מוסיף מידה לא מבוטלת
של פרטיות .לעומת זאת הקיר בחזית זכה תוך זמן קצר לחיקויים
רבים וכיום הוא מאפיין כמעט את כל הסמטה .ייחוד נוסף הוא
בחלוקת השטחים :המרתף הוא מרתף ונשאר כמקום עבודה.
בקומת הקרקע מיקמתי את המטבח צמוד לכניסה ובמרכז הבית
"פאטיו" שהוא בו זמנית מעין חדר משפחה ,מפגש ואוכל ובהמשך,
לא חדר הדיור כמקובל אלא חדרי הילדים הנפתחים לחצר
האחורית .בכך הוקדשה למעשה כל קומת הקרקע לפעילות
המשותפת שלנו כהורים עם הילדים .במפלס מעל למטבח חדר
השינה להורים ומעליו הסדנה של נורה .מאחור מעל לחדרי הילדים
היה חדר ארוח גדול יחסית וכפי שכבר ציינתי גם גבוה על מנת לחזק
את תחושת הרווחה .במקור רציתי להתקין כאן מטבחון תקרובת
)מקרר קטן ,כיור ופלטה לחימום( ומערכת אינטרקום לפתיחת דלת הכניסה
אלא שנורה התנגדה לכך בתוקף .כתוצאה מכך צריך היה לעלות את
הכיבוד לפני בוא האורחים ולאחר מכן להוריד את הכלים למטבח –
לדעתי טרחה מיותרת לחלוטין .ההבדל עיקרי נוסף של הילדסהימר,
מכל שאר הבתים שתכננתי באותו נוסח – עם או בלי מרתף – נבע
מכך שהכל פתוח ,כלומר ללא מחיצות אלא רק תריסים ודלתות
זכוכית למעט כמובן חדרי השירותים .עם כי בהמשך ביקשה תמי
הבת הבכורה שנבודד את החדר שלה במחיצת עץ קלה אבל אטומה,
בלוח דק של עופרת ,לצורך פרטיות .לימים גיליתי שלמרות המחיצה
ניתן היה לשמוע את הנעשה בחדר דרך המחיצה הפנימית של ארון
הקיר שהפריד בין שני חדרי הילדים – דבר שניתן היה לפתרון קל
יחסית לו ידעתי עליו.
את הסדנה של נורה והחצר הפנימית מאירים חלונות הגג .את
אלה כיסיתי מיד בתריסים דקים שהעבירו את האור אבל מנעו
במידה רבה ,חדירה ישירה של קרני שמש ובמקביל גם את החום.
בנוסף התקנתי ,במפלס חדר השינה של נורה ושלי ,מזגן קטנטן
שרכשנו עוד בארה"ב ,זאת במטרה לאפשר גם לנו מידה של פרטיות
– מזגן שהמשיך לשרת אותנו ,לאותה מטרה גם לאחר שהעמדנו מזגן
גדול במפלס העליון ,עם מנוע על הגג ,כך שהאויר ירד וקרר את כל
הבית .לכאורה אפשר היה לפתוח את חלונות הגג לאותה מטרה.
אבל כפי ששיערתי מלכתחילה הדבר לא עזר בימי שרב באביב וגם לא
בעיצומו של הקיץ ,כאשר כל העיר מכוסה בענן אבק התלוי מעליה
כהילה ,בוהקת הנראית היטב למרחוק .בחורף לעומת זאת הספיק
רדיאטור אחד לא גדול על מנת שהחום יעלה ויתפשט עד למפלס
העליון.
מכיוון שחלל החצר המרכזית  ,כפי שכבר צוין ,מואר על ידי
חלונות הגג וגם כולו מסויד בצבע לבן ,כמו שאר הבית ,התוצאה היא
מעבר חד ובלתי צפוי ,מהול כניסה-מטבח נמוכים ומעט אפלוליים
לחלל גבוה ובהיר .עצם סיוד כל פנים הבית בלבן היה בו מידה לא
מבוטלת של העזה ,באותם ימים ,כי המדובר בבלוקים ושלד מבטון,
שהיו אמורים להשאר חשופים כמות שהם .אבל לאחר התלבטות
החלטתי להעדיף סיוד .עזרה לי בכיוון הידיעה שגם הבטון החשוף
מחייב מריחת מי מלט ,אם לא מיידית לפחות לאחר מספר שנים
כאשר מצטבר עליו הפיח המרחף באויר העיר .עם כי עלי להודות
שבחוץ השארתי את הבטון בצבעו המקורי על אף שמרוחה עליו
אותה שכבה של מי מלט ,אבל בתוספת חומר אוטם חדירת מי
הגשם .לעניין זה זכור לי יחסנו השלילי כסטודנטים לבניין מוזיאון
גוגנהיים בניו יורק כאשר האדריכל ,פרנק-לויד רייט ,החליט ובצדק,
לצפות אותו בשכבת צבע מיוחד בדיוק מאותה סיבה.
בשלבי התיכנון המוקדמים החלטתי שהחיבור בין המפלסים
השונים ייעשה על ידי מדרגה לוליינית אשר למרות חסרונותיה ,כגון
העליה ובמיוחד הירידה בתנועה סיבובית ,יש לה כמה מעלות
מובהקות .ראשית צורתה הדינמית והקלילה בחלל – צורה שניתן
לחזק על ידי מרכיבים דקים מפלדה ועץ .מעלה נוספת היא
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הגמישות ,בחיבור בין המפלסים השונים .ככל שהמדרגה הלוליינית
רחבה יותר גדל מספר המדרגות וכך גם אותה הגמישות וגם הנוחות.
אין ספק שהמדובר בחישובים ,לעתים מייגעים ,בין שלושת הגורמים
– קוטר ,גובה ונוחות – אבל 'שווים את הטרחה' .במקור הכוונה
הייתה שאותה מדרגה שתחבר את כל המפלסים מהמרתף ועד הגג.
אבל ,כפי שכבר ציינתי ,נורה ביקשה שהמרתף נשאר מנותק מחלל
הבית על מנת ליצור חיץ ברור בין עבודה למשפחה ואילו העלייה לגג
נראתה לה מיותרת לחלוטין ולכן ביקשה לוותר עליה.
כאשר עברנו לגור בהילדסהימר עדיין לא הכל פעל כפי שרציתי
בגלל בעיות תקציביות .למרות העזרה שנתן – אמנם במחאה -אביה
של נורה ,המיתון ועלויות הבניין השאירו אותנו כמעט ללא רהיטים,
למעט המיטות ,כמה כסאות בסגנון "תונט" ושולחן אוכל .בזכות
ההכנסה מתכנון וילות הגענו עד הלום אבל לא מעבר לכך .גם
פרוייקט יפו העתיקה עדיין הכניס רק סכומים קטנים היות ועיקר
המאמץ התמקד בניסויים ראשוניים של שיפוץ .למזלנו הקבלן,
שביצע את העבודות ,לא דרש את השלמת יתרת התשלומים אלא
כעבור שנתיים שלוש ,מסיבות השמורות עימו ,על אף שהסתכמו
בכרבע מעלות הבניה .מכל מקום ,במצב זה צריך היה להסתדר
זמנית ללא ארונות ולא כל שכן רהיטים אחרים או אביזרי נוי פרט
לאלה שכבר היו לנו .פתרון ביניים היה נברשות נייר ורהיטי פלסטיק
מתנפחים ,זולים מאוד ,שהיו באופנה – עם כי שנועדו לבריכות שחיה
ולא לדירות .כל השאר נקנה או תוכנן והוזמן במהלך השנים הבאות.
מספר חודשים לאחר שעברנו לגור בהילדסהימר העברתי לשם גם
את המשרד .העיכוב נגרם בגלל שני גורמים הראשון העיקרי,
ההמתנה לחיבור קו הטלפון שבלעדיו לא ניתן היה לעבוד והשני
הזמנת הרהיטים :שני ארונות לספרים ,ולקטלוגים ,ששימשו
כמחיצות האחד בשליש הקדמי מקום בו ישבה המזכירה באמצע
השולחן שלי; שולחן שהיה למעשה דוגמא למחיצה שיוצרה על ידי
חברת "ספן" – אותה מחיצה שבגינה הוזמנתי לתכנן עבורם את
הבתים הטרומים ואת תוספת הקומה בבית ההורים ברמת אביב,.
ביתרת השטח מאחור ניתן היה להעמיד שישה שולחנות שרטוט ,על
אף שבדרך כלל העסקתי רק כמחצית ממספר זה של עובדים – רובם
אדריכלים – ואילו שאר השולחנות שימשו לצורך דיונים .אחת
המשמעויות של מערך המשרד היה העדר פרטיות .לפיכך ,בלית
ברירה ,נאלצתי לקיים מדי פעם שיחות עם לקוחות באחד מבתי
הקפה הסמוכים – בדרך כלל על נושא חשבונות ותשלומים.
*

העובדים.

מעבר המשרד היה כרוך גם במעין חילופי משמרות מבחינת
הצוות שהיה איתי עד כה התפזר :עמי פורת סיים את לימודיו ומיד קיבל
קבוע קיבל הצעה מפתה :לנהל את משרדו של אדריכל ותיק שמונה לתפקיד
בכיר בשירות הממשלה .אבל שנים ספורות לאחר מכן התברר שהמדובר
בהסדר זמני עד שבנו של אותו אדריכל סיים את לימודיו .מכל מקום,
כפיצוי על כך שעמי "נחטף" קיבלתי הזמנה להשלים את תכנון החזיתות של
בנין מגורי האחיות שליד בית החולים איכילוב – ההזמנה שנבעה מכך
שהמתכנן המקורי חלה ואושפז ,אבל בוטלה כעבור שבועיים כאשר האיש
החלים וחזר לעבודה .קרוב לודאי שאותה הזמנה שהייתה מתבטלת ממילא
מכיוון שניסיתי לשוות לבנין מראה פחות שגרתי .שאר העובדים הקודמים
במשרדי היו זמניים ,מהם אחד עולה חדש מאיטליה ,מבוגר יחסית,
שכנראה עזב את הארץ .השלישי צעיר נורווגי ,סימפטי מאוד ,שסיים
לימודיו זמן קצר קודם לכן והיה בעיצומו של מסע חובה להכרות עם נוהלי
העבודה בארצות שונות .כאן בארץ ,על כל פנים ,בילה את רוב זמנו על החוף
באילת כך שכמעט ולא ראינו את פניו .לרשימה זו אפשר להוסיף עוד שנים
שלושה שנשארו רק תקופות קצרות מאוד ונעלמו כלעומת שבאו .את
מקומם של אלה שעזבו מילאו בהילדסהימר ,שני אדריכלים ישראלים
צעירים .עיקר העבודה התמקדה בהשלמת תוכניות שהיו כבר בשלבי בניה
או סמוך לפני כן כגון בית הירש .עם זאת אין ספק שסיום הקשר עם בנט
הותיר "חור" של ממש ברצף העבודה – מצב שהלך והחמיר עם תחילתו של
"המיתון הגדול".
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*
הבית ברחוב הילדסהימר מצביע על הכיוון שאליו אני עתיד לפנות
בכל הבתים הפרטיים שאני עתיד לתכנן .המדובר בעוד שישה בתים,
כולם עם חלל פנימי דו-קומתי ,מהם שלשה ברחובות סמוכים לבית
שתכננתי לעצמי .לפיכך אני מניח שהוזמנו אצלי במטרה שאכין
תכנית דומה – נושא שאפרט בהמשך – אבל גם לאחרים ככל הידוע
לי הייתה אותה כוונה .אם מוסיפים לכך שהבית בהילדסהימר הוא
ביסודו סוג של דו-קומתי ,הרי שהוא מסמן גם את בתי המגורים
החדשים שתכננתי בעיר העתיקה ביפו וירושלים .בזמנו אפילו נאמר
לי שבירושלים הדבר גרם למבוכה כאשר התברר שכמה מועמדים
ביקשו לרכוש רק דירה שאני תכננתי והיו מוכנים לחכות עד שיושלם
הבית הבא – בקשה שלא נשמעה כמותה בבניה הציבורית וגרמה
להחלטה שלא להזמין אצלי בתים נוספים וגם לא לבנות את האחרון
שכבר היה מתוכנן .לעומת זאת היו רבים שנמנעו מלפנות אלי,
ביניהם גם כמה ממכרי ,מפני שסגנוני נראה להם יחודי מדי.
*
הבית ברחוב פרידמן ,תל אביב .למעשה שני בתים צמודים ,כמעט
זהים ,באותה שכונה ובאותו נוסח ,כולל המרתף ,של הבית ברחוב
הילדסהימר .המדובר במשפחתו של מהנדס בנין שהיו בינינו קשרי
עבודה .אני מניח שרכישת המגרשים כמו גם הפניה אלי נבעו
מתוספת המרתף שעדיין לא נכלל בחישובי השטח המותר לבניה.

הבית ברחוב קטוביץ' ,תל אביב .שוב באותה שכונה ובאותו נוסח
כמו הבית שלי ושל רוזן .גם במקרה זה המדובר במשפחה של מהנדס
שהייתי איתו בקשרי עבודה .לכאורה הייתי אמור להיות מרוצה
שמהנדסי בניין העובדים עם עשרות אדריכלים פנו דווקא אלי .אבל
לצערי התברר ,עד מהרה ,שהרגישו חופשי לחלוטין לשנות בעצמם
את התכנית בכל העולה על רוחם .המהנדס בבית ברחוב פרידמן מצא
לנכון להגדיל את החלל המרכזי עד לרצפת המרתף .בשני ,ברחוב
קטוביץ שונו גם החזית וגם את החלל המרכזי .לרוע המזל בית זה
נמכר עם מותו כעבור מספר שנים והבעלים החדשים שינו אותו ללא
היכר ,כולל ניסיון להוסיף קומה ,כנראה ללא אישור ועל כן נשארה
בלתי גמורה.
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הבית ברחוב ישעיהו ,רמת חן .שוב דו משפחתי כולל מרתף וחלל
מרכזי בניגוד לבית ברחוב פרידמן שבו היה מדובר בשני בתים של
משפחה אחת – למעשה אמא ובן – במקרה זה המשפחות שונות מחד
צלם עיתונות ופסלת/ציירת ומאידך קבלן עבודות עפר .לפיכך ניסיתי
לתת ביטוי כלשהו לשוני אבל לצערי לא מצאתי את הפתרון ,למעט
פרטים קטנים שנתבקשתי לשלב אצל האחד ואחרים אצל השני .עם
זאת הבתים נראים כיום שונים מאוד בגלל שינויים שנעשו במיוחד
בביתו של קבלן עבודות העפר )הבית משמאל בצילום המצב הנוכחי(.

קומה עליונה

קומת קרקע

קומת מרתף
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הבית ברחוב שלמה המלך  ,26הרצליה פיתוח .שוב אותו נוסח של
חלל מרכזי דו קומתי ,הפעם ללא מרתף בגלל תקציב מוגבל מחד
וההרגשה שהמדובר בשטח מיותר לחלוטין מאידך .לבית עצמו
ניסיתי לשוות מעט מהתחושה של מקבץ יחידות החוזר על הנושא של
בית קריב אלא שבמקרה זה הדימוי היה כמעין מצודה ברוח האימרה
 .My home is my castelלמעשה אותו דימוי נבע גם משיקולים מעשיים
ולא רק צורניים על אף שחלק מהמשפחה מוצאה מאנגליה ,כמו
אותה אימרה מפורסמת ,שנהגו לחזור עליה שוב ושוב .מכל מקום,
הקשר בין השנים ,כלומר האימרה והשיקולים המעשיים ,היה
הניסיון לשמור על פרטיות מרבית כך שהחלונות – במיוחד בחדרי
השינה – לא יפנו לשכנים מימין ומשמאל לבית .אלה עתידים
להתחיל את הבניה רק כעבור מספר שנים .שיקול נוסף היה רוח הים
המצוי במרחק לא רב אבל מעבר לגבעה .לשם כך לא רק שפתחתי
חלונות מעל לתקרת חדרי השינה והחלל המרכזי ,אלא שהפנתי
אותם באותו כיוון ,שהוא אלכסוני לבית עצמו .מכאן המראה
לכאורה של אריחי מצודה .על כל פנים לאחר בית הירש אני עתיד
לתכנן עוד עשרות דירות דו קומתיות כולן בעיר העתיקה בירושלים
שהיא ללא ספק סיפור בבני עצמו.
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הבית בכפר היה אמור להיבנות בחצר האחורית של בית קיים –-
חצר שהייתה בשעתו צמודה לפרדס המשפחתי .ייחודו של הבית לא
רק בחלל הפנימי אלא גם מערך החדרים העולים מסביבו – למעשה
היפוכו של בית משפחת קריב שבו החדרים גולשים במורד סביב חצר
פתוחה.
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הבית ברחוב האקליפטוס ,עומר .זמן רב לאחר הבית בהרצליה
פיתוח ,בשנת  ,1976קיבלתי הזמנה נוספת לתכנון בית מגורים .ספק
אם הייתי נענה אלמלא היה מדובר בתחילה על קבוצה של כארבע או
חמש משפחות ,כלומר הזדמנות – כמו בשעתו בצפת – ליצור מקבץ
קטן .לצערי גם הפעם נותרתי עם בית אחד בלבד .מכל מקום,
האתגר מבחינתי היה עם כמה חללים דו-קומתיים :האחד בחדר
הדיור ,השני בפינת העבודה ליד המטבח והשלישי העיקרי "פאטיו"
עם גינה ומזרקה במרכז .בנוסף היות והמדובר בבית על גבול המדבר
התקנתי מערכת גגוני בטון ממזרח ומערב וקיר כפול לבידוד מחום
השמש מדרום .בפועל הסתבר שאמצעי ההגנה פעלו כראוי והבית
היה קריר בקיץ ונדרש למעט מאוד חימום בחורף .אבל מספר שנים
לאחר מכן הבית נמכר והמשפחה עברה לתל אביב .בהמשך גיליתי
מפיו של אדריכל ,שביקר אצלי ,שהוא עצמו סגר לבקשת הקונים את
החללים הכפולים ועוד "שיפורים" ותוספות ששינו כנראה את הבית
ללא הכר.

הגגונים מזרח

החצר הפנימית עם המזרקה

מבט אל המדבר מבעד לגגונים
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עבודתי האחרונה שבוצעה הייתה בית המגורים בישוב עומר שבין
ערד לבאר שבע .לעת זו כבר שבעתי במידה רבה את שגרת התכנון
של בתי מגורים פרטיים .בשלב זה כבר הגיע מספרם לשמונה עשר
מהם ארבעה דו-משפחתיים וארבעה שכלל לא נבנו .עם זאת היה
בהזמנה זו פיתוי מסוים :הסיכוי שיתאגדו שלוש משפחות למעין
מקבץ קטן ,בדומה לכוונה המקורית של הרופאים ידידיו של למברג
בצפת .שבסופו של דבר נשארתי עם בניין אחד – בניין שעשיתי
כמיטב יכולתי להתאים אותו לאקלים המדברי :ימים חמים ,לילות
קרירים ולעתים קרים מאוד אפילו בחודשי הקיץ .המסקנה הייתה
בידוד הגג בשכבת חצץ ואת הצדד דרומי בקיר כפול ,כמעט אטום
למעט חלון מטבח; לעומת זאת מיקמתי פתחים רחבים עם הצללה
עמוקה מצד מזרח ומערב שהם כיווני הרוח .בנוסף מיקמתי גם
פאטיו עם צמחייה והשקייה בתוספת לחות בגין היובש אבל גם פתח
קטן יחסית מעליו כמעין ארובת אוויר .ככל הידוע לי אמצעים אלו
הצליחו במידה סבירה במיוחד לאור המטרה המוצהרת להימנע ככל
האפשר מהשימוש במזגנים.
כמו בכל בתי המגורים שתכננתי לאחר הילדסהימר גם בבית
משפחת שטרן הדגש היה על חללים כפולים עם חדרי דיור בקומה
התחתונה ושינה ועבודה בקומה השניה .אבל בשונה מהאחרים כאן
נתבקשתי להוסיף חדרי שינה במידה ויוחלט עוד ילדים בנוסף לבן
שכבר נולד להם ,אבל גם לאורחים בהנחה שאלו ירצו להישאר ללון
במקום הנסיעה חזרה בלילה למרכז הארץ .לצערי הבית נמכר כעבור
זמן המשפחה עברה לתל אביב .והקונים שהפרידו בין הקומות על
מנת להוסיף חדרים ,על אף שהבית היה גדול דיו לכל משפחה ,אבל
כך דרכם של אנשים לשנות את כל הניתן לשינוי גם אם הוא בדרך
כלל לרעה.
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