סאראייה  -מרכז תרבות אמנות וחברה בצפת.

הפרויקט הציבורי האחרון שעסקתי ואשר בוצע היה תכנון מועדון
נוער בצפת הממוקם בבניין הידוע בשמו הטורקי 'סאראיה' ,כלומר
הארמון .הבניין שישמש ,כפי שמעיד שמו ,את הטורקים ששלטו כאן
עד סוף מלחמת העולם הראשונה .העבודה ניתנה לי בהמלצתו של
יגאל אלון במטרה להנציח את הפלמ"ח ששחרר ,בפיקודו ,את הגליל
ואת צפת במלחמת העצמאות – מטרה שנזנחה בסופו של דבר לטובת
הנצחת שמות בני משפחת צ'ארלס קלור שתרמו את הכספים
לשיקום הבניין .אני יודע למה שימש הבניין בשלושים שנות המנדט
הבריטי כלומר משנת  1917ועד לשנת  .1948בשנות ה 1950'-התמקם
בית כנסת באחד החדרים .שאר הבניין היה בעיקרו ריק ומוזנח
למעט אולי שימושים זמניים בלתי מוגדרים .מבדיקה ראשונית ניכר
היה שהבניין הוקם בכמה שלבים .החלק התחתון בן קומה אחת הוא
אולי היותר ישן על אף שלא יכולתי לקבוע את תקופת הבניה מאחר
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וכולו עשוי בטכניקת קמרונות האבן שהייתה אופיינית לבנייה
העממית בארץ מזה מאות בשנים ועד לשנות ה .1940'-מכל מקום
הקירות העבים במיוחד מרמזים ,לדעתי ,על אפשרות שהיה כאן
מחסן תחמושת .לכן בקיר החיצוני של הקומה הראשונה כמעט ואין
חלונות ,ואפשר שעל גג אותה קומה במיוחד המבנה העגול ממזרח
עמדה סוללת תותחים.
הקומה השניה נבנתה קרוב לודאי בשלהי המאה ה 19 -על כך אני
מקיש מגג הרעפים אבל בעיקר מבנית קירות דקים יחסית מאבנים,
המונחות זו על גבי זו ,בניגוד לבניה המסורתית של קיר עבה העשוי
מתערובת אבנים קטנות וטיט ומצופה מבחוץ באבן .אפשר גם
שהמדובר בטכניקת בניה שיובאה לכאן על ידי אחד המהנדסים
הגרמנים שפעלו בארץ משלהי המאה ה .19-התוספת האחרונה היא
כנראה מגדל הפעמון שנבנה ,קרוב לודאי ,בתקופת שלטון 'הטורקים
הצעירים' ,כלומר מתחילת המאה ה ,20-שקיוו להביא קידמה
לאימפריה העותמנית על ידי פיתוח תחושת השעות החולפות – אותה
תפיסה שעמדה מאחורי הקמת מגדל השעון בתוכניות ליפו העתיקה,
כמו גם העמודים המזכירים את הסגנון הקלאסי שהוצבו ביפו בחזית
בית המשפט הסמוך ,שגם הוא נקרא בזמנו 'סאראייה' .לצערי
הפעמון בצפת וכנראה גם ביפו ,נגנב בעת שיפוץ הבניין .באשר לגגון
המגדל שהופיע בהצעה המקורית החלטתי לוותר עליו מחמת הספק
אם היה שם או מה הייתה צורתו ובכל מקרה החשש שיראה כקטע
זר .בניין הסאראיה לכשעצמו לא היה מרשים במיוחד .חסר לו אפילו
מעט מן המגרה את הדמיון .אבל ,על מנת שלא לגעת בבניין עצמו
הנמכתי במקצת את הרחבה שלפניו בדרך זו הבניין נראה כאילו גבה
במקצת ולכן ,אולי ,מכובד יותר מאשר היה קודם לכן .פרט לחיזוק
הקיים ותיקון הגג הוספתי מסדרון ומדרגות שזכו בזמנו להרבה
שבחים ,כדוגמא של שילוב ישן וחדש.
למרות גודלו לכאורה של בנין הסאראיה בצפת ,לא היו בו אלא
חדרים בודדים בין אלה האולם הגדול אבל הנמוך שכאמור שימש,
אולי ,לאחסנת תחמושת – אולם שלא יכול היה להיות לו כמעט כל
שימוש .כך גם החדר הקטן במבנה העגול הסמוך .שני אלה ביחד עם
חדר בית הכנסת שלא ניתן היה לפנותו ,הוו כשליש מסך השטח.
בקומה העליונה צריך היה לחזק את קירות האבן הדקים מחשש
שיקרסו במיוחד לאור ההיסטוריה המקומית של רעידות אדמה
שהחריבו את העיר מספר פעמים .בחצר היה אגף נוסף עם כמה
חדרים בניצב לבנין הראשי אבל ללא גישה של ממש .בקיצור בנין
ששיפוצו יקר ואשר צריך יהיה להוסיף לו לפחות כמה חדרים על מנת
שישמש כמועדון נוער .מהשיחה הראשונה עם הנוגעים בדבר ברור
היה שהתקציב שהועמד לצורך פרויקט זה אינו מספיק .אי לכך
סירבתי להתחיל בעבודה עד שיועמד הסכום הראוי ,או לפחות
ההתחייבות לגמר העבודה ,במיוחד החדרים הנדרשים לפעילות
תקינה של המועדון .ההבטחה אמנם ניתנה אבל לא קוימה והבניין
נשאר כמעין "פיל לבן" ללא אולם אירועים וללא חדרי פעילות
ומלאכה.
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השכונה

האמריקאית .לא בוצע) .כל האיורים :אהוד שחורי(.
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"החאן" .מרכז תרבות ,אמנות וחברה -

העיר העתיקה בלוד ) לא בוצע(

המדובר בהסבתו למועדון נוער של בנין שהוא אולי בן מאות
שנים .זמן רב לאחר שהגשתי את ההצעה ,שלא יושמה ,גיליתי
להפתעתי שהאזור סביב החאן בלוד היה ידוע בזמנו לשמצה תחת
השם 'השטח הקטן' להבדיל מיפו העתיקה שנקראה 'השטח הגדול' –
אזורים שנהרסו ,כמו רבים אחרים ,במהלך שנות ה .1950'-בזמנו
כאשר החלה העבודה ביפו היו שטענו שהרס העיר העתיקה נעצר על
ידם ,אבל כאן בלוד נראה כאילו מקצת מהבניינים נצלו בזכות אותם
אנשים שביצעו את ההריסה .הכוונה לחאן עצמו וכן לשני בתי בד
וכמה בניינים נוספים ביניהם שלושה מבני דת :מאחד מנזר יווני,
השני מסגד והשלישי כנסייה ,הצמודה למסגד ,שנבנתה בשנות ה-
' – 1870שילוב נדיר שמעטים דוגמתו בעולם .את כל אלה ניסיתי
לגבש מבחינה העיצוב העירוני לרצף הגיוני על ידי שיפוץ הקיים
ותוספות בניה ,כפי שכבר עשיתי בעבודות קודמות ביפו ,בירושלים
ובצפת.
לכאורה לא הייתה מניעה שהפרויקט יצליח מכיוון שהיו
מעורבים בו שלושה גורמים חיוביים :החברה הממשלתית לבניין
מועדוני נוער .החברה לפיתוח לוד ורמלה ומעל לכל ראש עיריית לוד
– אדם יוצא דופן מבחינה זו שהכיר את המועדון "הסאראיה" בצפת,
כמו גם את קריית האמנים ואפילו הפליג בשבחו של אבא .אבל אותו
ראש עיר נכשל בבחירות שהתקיימו כמה חודשים לאחר הפגישה
הראשונה ,והגשת ההצעה האדריכלית.
על מנת להקים את המועדון הובאה למקום משלחת של קהילה
יהודית בארה"ב ,שהביעה את נכונותה לגייס כספים לפרויקטים
המיועדים לילדים ולנוער .לפגישה עם נציגי הקהילה הוזמן כמקובל
ראש העיר החדש אלא שבמקום הברכות הרגילות והצגת הפרויקט
בחר להראות לתורמים גן ילדים סמוך ,ללא ספק מוזנח במיוחד.
לאחר מכן ביקש תרומה לא גדולה לשיפוץ – בעיקר סיוד  -המקום.
זכור לי המבט התמוה של הנוכחים .אולי מפני שסברו שהמדובר
בסכום שהעיריה יכלה או צריכה הייתה לממן מהתקציב השותף.
בסופו של דבר איני יודע אם אותה תרומה צנועה שביקש אכן ניתנה .
לעומת זאת אין ספק ,כפי שכבר סיפרתי ,שהחברה הממשלתית
לבניית מועדונים הרימה ידיה מאותו פרויקט.
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היו שטענו שהרס יפו נעצר על ידם אבל כאן בלוד נראה כאילו
מקצת מהבניינים נצלו בזכות אותם אנשים בזכות אלה שביצעו את
ההריסה .הכוונה לחאן עצמו וכן לשני בתי בד וכמה בניינים נוספים
ביניהם כצפוי מבני דת ,ביניהם מנזר יווני ,מסגד וכנסייה הצמודה
למסגד ,שנבנתה בשנות ה – 1870'-שילוב נדיר שמעטים דוגמתו
בעולם .את כל אלה ניסיתי לגבש מבחינה העיצוב העירוני לרצף
הגיוני על ידי שיפוץ הקיים ותוספות בניה ,כפי שכבר עשיתי בעבודות
קודמות ביפו ,בירושלים ובצפת.
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הצעה לפיתוח נמל יפו ,1970) .לא בוצע(.
אדריכלים:יער ,מנדל ,פרנקל.
רכז הפרוייקט :אורה ויעקב יער.
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פרטים נוספים שלא נכללו בחוברת

868

הדיבורים על תכנון הנמל התחילו במקביל לשיפוצה של העיר
העתיקה .לכאורה ,בעת חלוקת שטחי אחריות אני הייתי אמור לטפל
בשטח הרציף עד השער הצפוני של הנמל .בפועל לא נעשה מאומה,
הנמל עדיין פעל כרשות נפרדת .מחוצה לו היו מחסנים ובתי מלאכה
שעסקו בתיקון סירות דייג ,כמו גם מסעדת הדגים 'ז'אנט' שנוהלה
על ידי אישה באותו שם ,ומסעדה 'יוונית' בשם 'אריאנה' .הבעיות
העיקריות באותו רציף היו חודשי החורף כאשר הים סוער והגלים
מכים בקיר הימי ועוברים מעליו או בימי גשם כאשר רוח הים
הצליפה בעוברים ושבים .במילים אחרות ,כאן ,ולכל אורך החוף,
החסרון הוא שקשה לקיים פעילות מסחרית רצופה בחודשי החורף,
בנוסף לבלאי הגדול של מבנים וציוד בגלל הלחות הרבה .יתרה מזו
גם בשאר ימות השנה קיימות מגבלות רבות ,כגון השמש החמה מדי
בצהרים בימי הקיץ והלחות הכבדה בערב ,ברוב חודשי השנה .כולם
זוכרים שעות נעימות מול הים ,אבל רק בודדים מודעים למתרחש
כאן בשאר הזמן פרט ,כמובן ,לבעלי העסקים.
מהאמור עולה שהפעילות המסחרית לאורך או בסמוך לחוף,
עונתית בעיקרה וגם זאת ,כאמור ,בהגבלה משמעותית .לכאורה
התופעה אינה שונה מזו של ערי חוף אחרות ברחבי העולם ,החל
מפלורידה עבור דרך דרום צרפת ועד ליוון וטורקיה .אבל דווקא
הנטייה לאותה השוואה היא המטעה .ראשית ,המדובר בפעילות של
ערי נופש המתקיימת בעונות מסוימות ובהתאם לכך העלויות
והציפיות להכנסה .שנית ,ערים אלה גם שונות מבחינה אקלימית.
דרום צרפת ,יוון וטורקיה ואפילו ספרד צפוניות וקרירות יותר
מישראל .שלישית ,מי הים בארץ מלוחים יותר מכל מקום אחר בים
התיכון שהוא ממילא מלוח יותר מהאוקיינוסים .פירושו של דבר גם
מליחות גבוהה של האוויר – תופעה הפוגעת בכל ,מבטון עבור דרך
מתכות ועד לצמחייה .כאמור ,תל-אביב אינה עיירת נופש ולכן בעלי
חנויות ,מסעדות ובתי קפה מצפים למחזור לקוחות רב עונתי .פירושו
של דבר שראוי לתכנן תנאי פעילות נוחה כל ימות השנה ללא קשר
למזג האוויר ,בתוספת ייחודית המאפשרת פתיחות וגישה אל החוף
ואוויר הים .מכל מקום ספק רב אם אבחנות אלה עדיין משמשות את
מתכנני אזור החוף בכלל והנמל בפרט – אבחנות שהן אותם פרטים
קטנים המבדילים בין הצלחה לכישלון.
נושא אחר הקשור לנמל יפו מתייחס למטרת התוכנית .בתחילה
מדובר היה בעיקר במארינה ,כלומר מעגן לספינות שעשועים וספורט
ולהשלמת האווירה גם כמה דייגים .עד מהרה נוספו כמה בנייני
מלונות .בשלב זה התקיימה אחת השיחות בנוכחותה של נורה
ששאלה מדוע רק מלונות לתיירים ולא להוסיף או אפילו ליעד את
רוב הבנייה החדשה לדירות לנו הישראלים? האם יש ליעד את כל
חוף תל אביב לתיירים? – חוף שהיה מיועד ממילא ברובו לבתי מלון.
ולכן אולי ראוי שדווקא ביפו יושם הדגש על דירות .הערה זו שינתה
אצלי את כל תפיסת הפרוייקט וגרמה לי להכין אלטרנטיבה באותה
רוח .עידוד בכיוון זה קיבלתי מאחד ממכרי אשר עמד בראש קבוצת
משקיעים שאליהם פנתה העירייה .מבחינתם בניית דירות ומכירתן
היו מאפשרים את מימון מעגן הסירות שהיא הוצאה גדולה עם
הכנסה מועטה .גם המלונות ,עם כל חשיבותם ,ספק אם יכלו להצדיק
הוצאה כה גדולה – במיוחד לאור החשש המתמיד לירידה במספר
התיירים מסיבה זו או אחרת ,כפי שקורה מדי פעם.
מתחם הדירות המוצע לא היה הנמל עצמו אלא בשטח שיובש
מדרום לרציף הקיים שנבנה על ידי הבריטים בשנות ה .1920'-יבוש
זה נוצר בנסיבות מוזרות למדי :במחלקת ההנדסה של העירייה
חיפשו שטח לפינוי פסולת בנייה .במקביל אנשי מנהל המקרקעין
שעסקו בהריסת הבתים הישנים על המצוק לאורך החוף מדרום
לנמל ,גילו שעל פי חוק חדש יחסית נאסרה בניה חדשה עד  100מטר
מקו החוף כלומר מרבית השטח שפונה .לפיכך גם הם היו מעוניינים
להרחיב את החוף מערבה בכל דרך אפשרית ,כולל ערמות פסולת
בניה .מבחינת פרויקט הנמל אין ספק שתוספת השטח מדרום הייתה
פותחת הזדמנות להרחבת הבנייה של מלונות או דירות על אף שלשם
869

כך צריך היה לקבל אישור מיוחד – אישור שאולי היה ניתן ,כי אותה
הגבלת בניה מקו החוף כללה גם פתח למקרים שבהם הבניה
המקורית הגיעה עד לים .כך למשל בעכו ויפו .מכל מקום ,לו היה
מתקבל האישור אפשר היה גם להשאיר מרתף בין הבתים לשיפולי
הגבעה; רווח שהיה מתאים לאחסנת סירות וחניית מכוניות ,כפי
שנעשה באחת מעיירות הנופש שראיתי בדרום צרפת בעת סיור מיוחד
שערכתי שם בשנת  1972לצורך תיכנון הנמל.
במסגרת האלטרנטיבות שהצעתי לנמל יפו העליתי גם רעיון שהיה
יכול לפתור במחי יד כמה בעיות .שובר הגלים הקיים נמוך מדי.
כתוצאה מכך הגלים ועמם כמויות של חול ,עוברים אותו בעת
הסערות וסותמים את המעגןכמו כן המעגן הקיים קטן מדי ולכן
הכוונה הייתה להגדיל את שובר הגלים צפונה ,עבור מספר גדול יותר
של ספינות חובבים .שובר גלים זה היה 'מכסה' גם על הסלעים
העומדים כיום בפתח הנמל ומקשים את הכניסה אליו – הסלעים
הידועים מהמיתולוגיה היונית בזכות הנסיכה אנדרומדה שנקשרה
אליהם על מנת שהדרקון יטרוף אותה אבל יחוס על העיר אלא
שהגיבור פרסאוס ,בנו של זאוס ,אבי האלים הרג את החיה והציל
אותה )ראה גם פרק "סיפורה של יפו"( .ראוי אולי להוסיף שלדברי
הארכיאולוג ד"ר קפלן היו במקורם חלק משובר הגלים של הנמל
העתיק .מכל מקום ,סלעים אלה העלו בלבי רעיון שקיבל את אישורו
מהיועצים המקצועיים :לא עוד שובר גלים מורם כמקובל אלא
משטח סלעים נמוך ,אבל רחב ,שיספוג את עוצמת המשברים והחול.
משטח זה יכול היה גם לשמש כבסיס לכביש ,עם גשר בפתח הנמל
המורחב ,שיעקוף את יפו ויקלוט את התחבורה ברוב ימות השנה
למעט ימי סערות וערפלים ,בדומה לגשרים של דרום פלורידה.
*
מלחמת יום כיפור ,באוקטובר  ,1973מסמנת את אחד
המשברים הגדולים בין השאר גם בחיי .אבל במקרה זה כמו ברבים
אחרים התאריך אינו אלא נקודת אחיזה נוחה או סמלית ,לשורה של
אירועים שקדמו לו ואשר קרו אחריו – כולל ילדי מכרים שנהרגו .את
רובם ,כמו המלחמה עצמה ,ניסו לתרץ ,בדרך זו או אחרת ,לכאורה
בהצלחה .כך למשל הבחירות בסמוך לאחר המלחמה שהוכיחו ,שוב
לכאורה ,את יציבות שלטון מפלגת העבודה .אבל הייתה זו בעיקר
מראית עין ובבחירות הבאות ,בשנת  ,1977חל המהפך והליכוד עלה
לשלטון.
בשנת  ,1974כלומר בסמוך לאחר מלחמת יום כיפור היו רק שני
אירועים שהשפיעו עלי ישירות :האחד ,תבוסתו של ראש העיר
יהושוע רבינוביץ ובחירתו של שלמה להט .אבל גם זאת לא הרגשתי
מיד אלא כעבור זמן ,תחילה עם פיטוריו של מנהל החברה לפיתוח יפו
העתיקה ומינוי אחר תחתיו – מינוי שהביא לא רק להקפאת הבניה
שהחל בה המנהל הקודם ,אלא גם בפועל להפסקת עבודתי עם
החברה .אמנם עדיין נשארו ,לכאורה ,פרוייקטים ,כגון פיתוח נווה
צדק ,חוף יפו והנמל אבל אלה הלכו והתמוססו בשנים הבאות ,בין
השאר גם בגלל מדיניות הריסון הכלכלי לאור המלחמה .מקצתן
נמסרו ,לימים ,לאחרים ,כגון פיתוח נמל יפו ,חוף יפו ונווה צדק.
אמנם לכל פרויקט נמצא תירוץ לעצירתו .כך למשל הסבל,
לכאורה ,שנגרם לדיירים מסביב לכיכר המדינה – במיוחד כמה
פוליטיקאים ,שקנו כאן דירות למרות שהיה ידוע היטב שהמדובר
בבעלות פרטית של קרקע שנועדה מלכתחילה לבנייה .התירוץ
להפסקת בניית המלונות היה שאלו יעצרו את משב הרוח הבאה
מהים – תירוץ שיסודו בבורות מכיוון שאותה רוח מעולם לא חדרה
מעבר לכמה עשרות מטרים מהחוף ,כלומר עד רחוב הירקון ,כפי
שקורה ,עד היום .,לעומת זאת ,התירוץ לעצירת פיתוח הנמלים של
יפו ותל אביב היה שאלו פרויקטים 'גדולים' מדי .לכל השאר כגון
נווה צדק וחוף יפו אפילו לא ניתן תירוץ ואילו ביפו העתיקה פשוט
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פוטר המנהל והוחלט לעצור את הפיתוח שממילא קפא על שמריו.
אבל לשביעות רצונם של כל בעלי חזון ערי הגנים ושונאי המטרופולין.
בסופו של דבר נותרתי עם עבודות שהיו בשלבי ביצוע ,כגון 'ישיבת
הכותל' בירושלים ומועדון הנוער בבניין ה"סאראייה' בצפת .בנוסף
קיבלתי את בית המגורים האחרון שתכננתי ואשר בוצע עבור זוג
ידידים בעומר ליד באר שבע – בניין שנמכר ושונה על ידי דייריו
בנוסף .לשני פרויקטים חדשים שלא יצאו לפועל .האחד ,מועדון נוער
ברחוב שערי ניקנור – למעשה תוספת למקלט ציבורי ,דחוק בין
בניינים קיימים ,שלא נבנה בסופו של דבר מחוסר תקציב .השני גם
הוא מועדון נוער שנועד להשתלב ,בלב לוד ,כמו בצפת ,בבניין מימי
הטורקים.
היו שטענו שהרס יפו נעצר על ידם אבל כאן בלוד נראה כאילו
מקצת מהבניינים נצלו בזכות אותם אנשים בזכות אלה שביצעו את
ההריסה .הכוונה לחאן עצמו וכן לשני בתי בד וכמה בניינים נוספים
ביניהם כצפוי מבני דת ,ביניהם מנזר יווני ,מסגד וכנסייה הצמודה
למסגד ,שנבנתה בשנות ה – 1870'-שילוב נדיר שמעטים דוגמתו
בעולם .את כל אלה ניסיתי לגבש מבחינה העיצוב העירוני לרצף
הגיוני על ידי שיפוץ הקיים ותוספות בניה ,כפי שכבר עשיתי בעבודות
קודמות ביפו ,בירושלים ובצפת.

*
הצעה לפיתוח שכונת נווה צדק) .לא בוצע(
אדריכלים :יער ,מנדל ופרנקל .רכז הפרויקט :אליעזר פרנקל .

פרויקט שקיבלנו כצוות ,יער ,מנדל ואנוכי ,סמוך לשנת  ,1971אבל
טכנית העבודה נעשתה במשרדי ובאחריותי על פי ההסכם שקבענו
בינינו .להפתעתי הפרויקט הועבר כעבור מספר שנים למתענן אחר –
אולי בגין התמחותו כמתכנן ערים – על אף שבפועל הושלמה תכנית
הבינוי וגם שולם מלוא הסכום שהגיע לנו .באותו הקשר ראוי אולי
שארחיב מעט על נסיוני ותפיסתי ביחס להבדל בין אדריכל ומתכנן
ערים .לכאורה תחומים המשלימים זה את זה תוך הפרדת רשויות:
מחד הרשות המתכננת ומאידך הרשות הבונה ,כשביניהם ניצבת
הרשות המפקחת .במציאות ההפרדה הופכת לבעייתית עד כדי
כישלון לפחות ברמת הרחוב והשכונה .תכנית עיר היא שילוב של
תרשים עם סידרה של תקנות .אין ספק שניתן להנחות בעזרתם את
תואי הרחוב ,מידות הבית ומיקום הגן .האדריכלות עיקרה במראה
הגופים המוצקים :הקרקע ,הריצוף ,העצים ובמידה רבה גם הבתים
– במיוחד בעבודות שיקום כמו ביפו ,בירושלים ,בנווה צדק ולמעשה
בכל עיר היסטורית ,אפילו בתל-אביב שמלפני קום המדינה .הפרדה
משמעותית יכולה להתקיים ,בדרך כלל ,רק כאשר התוצאה
מוכתבת ,בין אם היא בסגנון המאה ה 19-כמו פאריז או מודרנית .תל
אביב היא דוגמה טובה לעניין זה .פטריק גדס ממליץ על עיר גנים
בסגנון של תחילת המאה העשרים ואילו המציאות משנות ה1930'-
ואילך הייתה מודרניסטית ברוחה .בן יהודה היה אמור להיות
הרחוב המסחרי העיקרי ,המשכו של אלנבי ואילו דיזינגוף רחוב
מגורים משני אלא שהמציאות הפכה אותו ,לפחות לזמן מה ,לרחוב
הראשי של המדינה כולה .באשר לנווה צדק ,גדס חיבר דו"ח מיוחד
שבו המליץ להרסה ולבנותה מחדש ברוח ערי הגנים  ,כפי שראה את
עתידה של תל-אביב.
התכנון בנוה צדק התחיל במאבק נגד כביש מהיר ורב נתיבים,
שהיה אמור לחדור לתל אביב מדרום ,עד למרכז העסקים ,כלומר
אזור מגדל שלום והמשכו דרך שכונת מנשיה עד לים .במאבק זה
עמדתי מול יועץ תחבורה אמריקאי שהובא במיוחד לתכנון מערכת
התנועה בעיר .במפות תל אביב של אותם ימים כבר סומן הכביש
המתוכנן ,כאילו הוא חוצה את שרידי השכונה הגרמנית ,ברחוב
אברבאנל ,עד רחוב אילת מול הגשר שבקצה רחוב שלוש .ברור שבנית
הכביש והמשכו צפונה היה מחסל בדרכו את כל המרקם העירוני.
לצורך הדיון שהתנהל בין צוות התחבורה וביני ,בנוכחות יהושוע
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רבינוביץ ,הכנתי סידרת תוכניות המציגות את אשר יקרה אם
התוכנית תמומש.

כהכנה לאותו דיון בעירייה מצאתי ,לקט מאמרים ,בספריית
השגרירות האמריקאית בתל-אביב ,שכלל דיונים על כבישים שהיו
אמורים לחצות ערים בארה"ב .בין אלה גם את הטיעון ,שהושמע על
ידי המתכננים עצמם ,על הצורך בהחלטה של הדרג הפוליטי כיצד
להתייחס לשכונות היסטוריות וערכים אסתטיים – החלטה שאינה
יכולה להתקבל על ידי צוות מהנדסי התחבורה ששיקוליהם הם
נוחות הנהג ,מהירות הרכב ועלות ,בסדר זה או אחר .בתור 'קלף
סודי' החזקתי בלבי רעיון של מנהרה שתעבור מתחת לרחוב
אברבנאל ותתחבר לכביש שהיה מתוכנן להחליף את מסילת הרכבת
הטורקית ליפו .הרעיון היה אולי אפשרי היות ורחוב אברבנאל
ושרידי השכונה הגרמנית עומדים על גבעה ,בעוד שפסי הרכבת
מצויים במעין תעלה .למזלי לא נזקקתי כלל להעלות את רעיון
המנהרה ,מכיוון שהגיליונות עם מערכת הכבישים המוצעת הספיקו
לראש העיר להגיע בו במקום למסקנה שתוצאתה תהיה חורבן גמור
ובכיה לדורות כפי שכבר קרה ,בזמן כהונתו ,כאשר הרסו את בניין
הגימנסיה 'הרצליה' ,לכאורה על מנת להמשיך את רחוב הרצל צפונה.
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בנוסף למאבק מהנדסי רשת הכבישים צריך היה כמובן להגיש גם
הצעה לתכנון השכונה עצמה .עיקר הבניינים לשימור היו שני בתי
הספר הוותיקים; שניהם בשלבי סגירה :האחד' ,יחיאלי' והשני
'אליאנס' .מוסדות אלה עמדו על מגרש גדול ופנוי יחסית בלב
השכונה – שטח שהתאים למרכז תרבות ,כפי שאכן קרה ,אלא
שהתכנון הציע הרבה מעבר לכך ,על ידי תוספת של מכללות
מתאימות .היו גם כמה בתים פרטיים לשימור ,כגון אלה של
המשפחות שלוש ,רוקח ואמזלג ואחרים שבהם גרו אנשי העליות
הראשונות .בנוסף הייתה הצעה לשמר את הבתים הבודדים ששרדו
משכונת נווה שלום; שהוקמה ,על ידי זרח ברנט ,בשנת  ,1887כלומר
שלוש שנים לאחר נווה צדק ,אבל בצמוד אליה.
שלב סופי ,לדעתי חשוב בתכנון נווה צדק הייתה הצעה לבניית
גשרים מעל לכביש החוף – גשרים שעליהם ניתן לבנות מוסדות
ציבוריים ,כגון בתי ספר ,המחברים בין המגורים וחוף הים הפתוח.
פתרון דומה נעשה בזמנו בלוס אנג'לס ,כנראה בהצלחה ,וראוי היה
לנסות אותו גם בארץ במיוחד לאור הגידול העצום בעורקי תחבורה
מהירה ,הקורעים את המרקם העירוני.
בלתי צפויים בטרם התרחשו ומובנים כמעט מעליהם לאחר מכן,
כלומר חכמה שלאחר מעשה .מלחמת יום כיפור הייתה גם העילה
לקפיצה במחירי הדלק וכתוצאה מכך למשבר כלכלי אבל גם חברתי,
בעיקר בארה"ב ,שאיבדה לפתע הרבה מהביטחון העצמי ,כאשר סר
חינן של המכוניות הגדולות בולעות הבנזין .ניתן כמובן להצביע על
עוד אירועים ,דווקא חיוביים כגון הסכמי שביתת נשק בין ארה"ב
לצפון ויטנאם אבל אלה לא שינו בהרבה ,כי המלחמה נמשכה עד

בית ספר אליאנס – לפני שיפוץ ,כיום מרכז "סוזן דלל".

בית ספר יחיאלי – במצבו המקורי
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