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ואמסטרדם .מהגג של מרכז פומפידו אפשר

את

סוגרים
המגדלים
חלון

בפראות

מול

דירה  16יכולים להוציא

את

גלעד

דובשני

החמישית

יותר,

הנבנים

בברנר

מדעתו.

מהקומה

הוא

צופה על

ארכיטקטורה כוחנית ואלימה
האופק
מתקשה לראות את

הים

או

אין חשיבה כזאתוהמגדלים מוסיפיםלנזק.
מגדל נוה צדק למשל מייצג מפגע של סבי־
$TS1$סביבה$TS1$

קונבנציונליות
בניגוד לדירות מלבניות
שחושפות מיד אתהסלון,
לשת
שמחקה סגנונות זרים במקום
$DN2$חולשת $DN2$החברה,
הארכיטקט והאמן פרופ׳ גלעד דובשני
של
לפתח אפיונים מקומיים .בנוסף ,המגדלים
מובילה את האורחים לתוך מסדרון פריזאי.
לבנייה״.
שואבים לתוכםפוטנציאל אפשרי
בשאר חדדי
נמשכת
הרומנטית
התחושה
הדירה הבנויה בצורת פרסה ,ומתעצמת אל
המרקםהעירוני ״הבית העיתני הוא 7x
מול דלתות הזכוכית הגתלות בחדר העבודה
שבונה אתהעיר׳ מדגיש דובשני ) ,שהס־
$TS1$שהספיק$TS1$
הארכיטקט
של דובשני .בפינת העבודה של
$DN2$שהספיק$DN2$לבצע עשרות פרויקטים של שימור במ־
$TS1$במבני$TS1$
פיק
יששולחן עץ עתיק ,ספרייה מרובת ספרים,
$DN2$במבני $DN2$מגוריםובמבניציבור ותכנץאורבניבתל
בני
וחלוןגדול שממנו נשקף
מודלים ושרטוטים,
אביב וברחבי הארץ,ובין השאר מרצה בפקו־
$TS1$בפקולטה$TS1$
נוף מרשיםלים ,אולפחות לחלק ששלואינו
הטכנולוגי
לעיצוב במכון
לטה
$DN2$בפקולטה$DN2$
מוסתר .דובשני מביט בייאוש במגדלים המ־
$TS1$המסתירים$TS1$
בחולון",בע־
"$TS1$בערים$TS1$
חו־
$TS1$חולשת$TS1$
$DN2$סביבה$DN2$עירונית.זו הצהרה ארכיטקטונית
בה
הכניסהלדירתו

על

סתירים
$DN2$המסתירים$DN2$

"$DN2$בערים $DN2$כמו ונציה
רים
את רצועת החוף .כעת הם עומדים

בלב יצירתוומאבקו.
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לראות את גגות העיר ,ששומרים על
אחיד .רק מונומנטים כמו מגרלאייפל
מעליהם .בישראל
מזדקרים
צריוד כנסיות
גובה

הכישלון

ראות״
$DN2$בפראות״$DN2$

שהשכפול שלו קובע את אופי הרחובוהעיר
בשכפול ממוחשב,לכלבניין
כולה .לא מדובר

בעיית 'המגדלים הנבנים בפ־
$TS1$בפראות״$TS1$

ייחודמשלו .כל כיכר ובניין הם׳חדר׳בעיר,
ויוצרים יחד׳קיר׳ מקושט של המשכיות וחדת

ארכיטקטורה

לרחוב״ .אך לא בבית ספרנו .׳החשיבה
אחת

מוזכרת

בספר

שדובשני

לפני כחודשיים,
בישראל".
מקומית
כישלון החברההישראלית
את
״רשמים

הוציא לאור

על

התזה העיקרית

'כולנו

נמצא בית

המגורים הטיפוסי,

אוהבים ערים

מבקרת

בעיצוב עריה.

מסורתיות

כמו פריז

היא

שרחובישראלי יפה כולל

שמסתירה

שררת עצים

את הבניינים המנותקים וחסדי

האסתטיקה״ ,אומר

דובשני",אין קשרלאופי

עמוד 2
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fit
ביר

כך

אחד ישן

בית

למגדלים
ההבדל ביןבניין

ביבו

פינת עבודה :מודלים
 tpvnnvnשל
ארכיטקטורה
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למפלצת

עירונית

׳׳לבניין לא
הסטטורה

03
חב«תי; "הפכנו
גלעד
מתבטא
לעםכוחני ,וזה
בבנייה

מה

כמו שבנו אז ,עד

היה שום ערך

אפשרלומר שמבין כל הבניינים שלי

שנגמר הכסף .אי

לאין
ששידרגתי אותו
ערוך',

אני דווקא הכי גאהבו ,אבל אין ספק

שרירנית"

דובשני" ,אם לא
שחודריםאליו מים לא

אומר

משפץ אותו היום הוא כבר לא היהקיים.בניין

הייתי

D4

ארמטקטוני .הוא היה פשוט,

מחזיק מעמד

הרבהזמן .היום ,כשמסתכלים
עליו

מהרחוב ,תאים שיש לואיזושהי סטטורה,
הופעה*.

rrem
DN[7DU
תצליחו לראות את הים
הווילון
מאחורי

הקיים ,אלא הוסיףלו

דובשני מדגיש שלא
הט
קומות שנבנועלעמודים מסביב למבנה
 12מטר מתחת
$DN2$חדשה$DN2$,״אלו עמודים עם קצהמחודד ,שנטועים בחוזקה
שה,
ייפול
ומתלוצץ" ,אםיגיעטיל של חמאס ,הבניין
לאדמה" ,הוא מסביר
העמודים".
והדירה שלי תישארבלי פגע על
נגע בבניין

שתי

ועליהן בנה רצפה חד־
$TS1$חדשה$TS1$,
הישן,

פרגולה ,סגר את המ־
$TS1$המרפסות$TS1$
השלישית

התוספות דובשני הוסיף לקומה
$DN2$המרפסות $DN2$בזכוכיות ,ציפה אתהבניין בטיח חדש עםציפוי חלקי
רפסות
המקומי,
לטופוגרפיה,לאקלים.להפך .הערים

הישראליות מורכבות מבלוקים
כביש׳׳.
לאורךאיזה

שמפוזרים

הה״ררכיה ״מתכנן הערים

נתןלעיר

לתל

אביב,

ראשיים

שבכניסה לשוק הכרמלכ״כיעורבל

מגן דוד

של הגינות ביןהבנייניס .התוכ־

המחברת בין אחר העם

כמוסוקולוב

ם־חובות
ובפנימיים

התאימה

להח

לאותו
ליחלקנות מגרש
בניין של מקסימום
יהודי

עיר נעימה

שבא

ארבע,

היתה ירידה בגובה עד
הקטן

שבנה את העיר,

עם  100תבל
של 500מ׳׳רולבנותעליו
בפוזמק והצ־

 12דירות .זה מה שיוצר

נתיים את כיכר ציון

ויבנה' .הפכתי

אתהחלל

הקיים בין הבניינים

לכיכר עם ריהוט נעים משלה ,כמופרגולה
ומזרקה ,בדומהלריהוט שאיפיין חללעירוני
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בעירהמסורתית" ,הוא מסביר.

ביקורתית

על

המצב כיום:

לדיזנגוף
׳׳בניגוד לראשי העיר האחרונים,
היהחזון .הוא לא פעל כר־לסגור קדנציות
ההון־שלטון ,אלא ניסה לחשוב
מכוח

העיר תיראה 50

איך

שנה קדימה .מאז דיזנגוף אין

עירונית .הכיבוש
חזון לחשיבהאדריכלית
 1967הפך אותנולעםכוחני ,וזה מתבטא גם
בבנייה שרירנית,בומבסטית".

יבוי דובשנילועגלטענה שהמגדלים
אילוצי מקום.יפריז צפופה יותר
נבנים בגלל
מניו יורק מבחינת מגורים ,ואין בה בנייה של
משש קומות .במקום מגדלבלפור שבו
יותר
$DNהציותר$DN2$
60עכ $2ND$קומות ,היה אפשר לפזר דירות בשינקץ,
60
ולעבות את בנייניהם
ובבעלי מלאכה
בברנר
קומות .זה היה יוצר חזית אחידה יותר

מבנייניו
לרחוב שחלק

הס רק של

שתי קומות

ופותר את טענת הצפיפות .אפשר
לעודדעי־
ההשבחה ובאר־
בר באמצעות הנחותבהיטל
נונה" ,הוא מוסיף",אבל כנראה יותר קל לאחד
ולהרוויח
פה ושם מגרשים,לבנות מגדל
עליו

הצעקהלפני כחודש החליט דובשני לס־
מהחברה
גור את משרדו* .אני זקוקלשבתון
הישראלית״ ,הוא אומהבכל מקרה ,זה מפנה
לצייה או ליתר דיוק
לו זמן
לצבוע.תערוכתו
העכשווית,״נופי עיר כוללת שמונה ציורי
אבסטרקט

שיצר על הגג שמעל

דירתו ותוצג

ו״הרעיון התחיל
עד  30בינואר בבית האמנ־ם
שלנו*,
מציור שלבני ,שבו משתקףהנוף מהגג
 198של
הוא אומר ,יזה הזמרליציור שלי
ירוקים״ .את ציורו
נוףפסטורלי מלא בשדות
הנושן תלה דובשני על קיר נפרד,״בפינה המ
קדושה ,כמו המזבחבכנסייה' ,ותיכנן את הצ־
$TS1$הציותר$TS1$

בת הקנבסיםלפי חלל החדר שהוקצבלו.
60$1ST$עכ$1ST$כע־
סו בנוגעלנופי העיר המידרדרים מתבטא בכל
ילדותייםובניינים קטנים
קנבס בנפרד :צבעים

ליד

שמים

מתכסים צלמגדלים,

מתמוצים לצד טבענעלם.

עולה

דמות

שנאנקת

שסיימתי הבנתי

מתוך

אואולי של עיר

באחד הציורים
ההרס .״רק

שהיא הגיחה

הוא אומר בשקט,״זו דמות
שנחנקת,

שמש ובתים

אחרי

מהתתמודע",

של
הצילו*.
צועקת

תושב במצוקה,

מקוםלערוגה

כשביקש

תשתיות הבניין

הבניין" ,הוא מוסיף.
בקדמת

באחתנהלסגור סטודיולציור על הגג,
הו^נוע

תכשנילגלות שהעירייה מסרבת".טוענים
אבל הגגבמילא בנוי בנסיגה מקו החזית שלהבניין ,הוא אומר ,אך
האידיאולוג הרא־
$TS1$הראשון$TS1$
בעיקר משתעשע מבהלת השימורבעירייה.״הייתי
כשאף אחד עוד לא דיברעל זה .גםהייתי הראשון
$DN2$הראשון $DN2$של השימור
שון
שקנה ושימר בית בנוה צדק בתקופהשצייץ־ רצהלהרוס אותה ,ובעק־
$TS1$ובעק'בות$TS1$
$DN2$ובעק'בות $DN2$מאבק אזרחי שהובלתי נגדהעירייה ,השכונהקיבלה תוכנית שי־
$TS1$שימור'$TS1$,
'בות
$DN2$שימור' $DN2$,הוא מגחך ,״ועכשיוהמולך קם על יוצרו .במקוםלהפסיקלבנות
מור',
מגדליםולהתחיללעבות אתהעיר ,אומרים שימור .אזלוקחים בניינים
יפים,מפחלצים אותםולידם בוניםאיזו מפלצת של  40קומות מזכוכית.
אפשר וצריךלשמר ,אבל באופן נכת שישמור על האופי המקורי חול

מבחינת ארכיטקטורה*.
$TS1$דובשני$TS1$
דובש־

שני $DN2$מדבר בנימה
ני

לארבע

מכיכר

את כל

המדרגות ויצר כניסה צדדית

צנרת,חשמל,

שאהתס את חזות הרחוב,

שהן ׳חד־

קומות,

משרתים

או

רבץ,

״חידשתי גם

והכנתי

האבסורד

שמשמשת

יתואר .הכיכר השכונתית שיכולהלהזכיר
פיאצה בפרובאנס לאקיימת" .דובשני עצמו
אחת בעיה כשעיצבלפני כש־
יצר פיאצה

שלוש.

נית

הפיאצה

טלפוניה

בעיקרלהפגנות ,אץ פה מכרות,
ריהאירוח׳ שלהעירי .הוא מתאר את כיכר

מסביר דובשני

׳׳תוכניתו קבעה שברחובות
ומפרט,
חמש
יהודה
כמו
מותר לבנות עד

לפרטים

שזרה למרקם
השלישי*.
שלהעולם
״חוץ

גישה

לחניה.
שמובילה

לתרבויות
ומתאימה

ma

פטריק גרס,

שראש העיר מאיר ריזנגוף הזמין

קנה מידהאנושי',

ארנונה

מאשרלהתעסק

עם הקיים.

זו

הוסיף

אינטרקום,מעלית

ושיש

בחדר

של אבן,

,אביביוייצור קנה מידהעירוניאחיד,יפה*.
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