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להילחם
על מקום
העבודה

אחרי שהעבודה הוגלתה למתחמים
בשולי הערים ,מציע ספר מחקרים חדש
דרכים של תכנון ואדריכלות שיעניקו לה
את המקום הראוי במרחב העירוני עצמו

"

בלי מרחב ,בלי עבודה" ,של האדריכלית ד"ר טלי חתוקה,
כתבה נעמי קליין בספ־ מציעים דרכים להחזרת העבודה
רה "נו לוגו" משנת  2000והעובד למרקם העירוני ולחיי
על קץ העובד והעבודה ,שאכן היומיום.
"העבודה ומקום העבודה צרי־
ממשמש ובא .דווקא על הרקע
הזה ,יוצא לאור בימים אלה הס־ כים להיות במרכז סדר היום
פר "עיר־תעשיה" (רסלינג),
התכנוני והאדריכלי ,בדומה
המאמין הן בעבודה והן
לנושא הדיור" ,כותבים
עורכי המחקר בני ־
במרחב ,וגם בתכנון
ס
ביבה
מה אופטיסמיסטית,
ובאדריכלות שישכילו
"שהרי מחר ,כמו בכל
להעניק לעבודה את
אסתר
ז
נ
ד
ב
־
הימים ,רובנו נמשיך
המקום הראוי לה במ
ר
ג
לעבוד היכן שהוא ,במ־
רחב .העבודה הוגלתה
קום כלשהו...ימי העבודה
למתחמים בשולי הערים
על פי עקרונות ה"איז ּור" והפר־ שלנו ,היכולות שלנו ,הדרישות
דת השימושים של תכנון הערים המקצועיות ,שעות העבודה וש־
המודרניסטי ,והיא נדחקת לשם כר עבודתנו יהיו שונים .העבודה
גם כיום .מחברי הספר ,אדריכלים תמשיך לעצב את עולמנו .אותנו.
וחוקרים במעבדה לעיצוב אורבני זהו נוף העשייה שלנו ,לכן צריך
באוניברסיטת תל אביב בראשותה לשאוף שייתן מענה לא רק לדרי־
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שות של היזם ,השוק או הרשות,
אלא שישרת גם אותנו ויהפוך
את העבודה לחלק מרקמת החיים
היומיומיים שלנו .נוף קרוב".
הספר הוא השני בטרילוגיה
על הנוף הבנוי בישראל המבו ־
ססת על מחקרי המעבדה .הספר
הראשון" ,שכונה־מדינה" עסק
בסביבות מגורים בישראל כמ־
שקפות תהליכים חברתיים וכ ־
לכליים בישראל .הספר הנוכחי
עוסק בסביבות עבודה ותעשייה
ומציע סדר יום במטרה להשפיע

על התהליכים .במסגרת המח ־
קר ביקרו החוקרים ב– 12איזורי
תעשיה ,ובעצם עבודה בכלל,
ברחבי הארץ ,במגוון תחומים,
מייצור שימורים ומוצרי קוסמ־
טיקה ועד ייצור מפות וטליתות
ועד אדריכלות והיי טק .הסיורים
כללו שיחות עם מקבלי החלטות,
אנשי ניהול ועובדי ייצור והניבו
תיאור וניתוח מאלפים של איזורי
התעשייה על פי האופי ,המבנה,
המיקום והשלכותיהם.
היחסים הקיימים כיום בין העיר
לבין התעשייה אובחנו במחקר
על פי שלושה דגמים" ,התרח־
קות"" ,ריכוזיות"" ,הומוגניות".
מולם מוצעים מתווים חלופים
שבאמצעותם "ניתן לחולל רפו־
רמה מרחבית־חברתית בסביבות
העבודה" — בחדירה הדדית של
סביבות מגורים ועבודה ,ביצירת
ממשקים בין איזורי תעשיה ומ־
גורים ,בחיבור בין סביבות עבו־
דה ומגורים באמצעות תשתיות
ושטחים פתוחים משותפים .המ־
תווים המוצעים עשויים להגדיל
את מגוון התעסוקה ,לצמצם את
מרחקי הנסיעה לעבודה והתלות
ברכב פרטי ולעודד התחדשות
עירונית שאינה מבוססת רק על
מגורי יוקרה ,צריכה ובילויים כמו
שהדברים כיום.
הספר פוקח עינים לעולם שנ־
חשב למטרד ,מורחק מעין הציבור
ומרוחק פיזית גם מאלה העוב־
דים בו .זהו לאו דווקא סיפור על
קריסת מפעלים ופיטורי עובדים,
אלא מבט על שגרת העבודה במ־
פעלים שעדיין מתקיימים ,על
תנאי העבודה והסביבה ,הדילמות
והחרדות הקיומיות מול אי ודאות
לגבי העתיד המשותף לכל סוגי
העבודה.
במפעל יגר למפות באיזור
התעשיה בבני ברק ,מפעל מסור־
תי משפחתי קטן הנותן שירותים
בהתאמה "כמו במתפרת בוטיק",
חוששים מתוכנית שמקדמת עי־
רית בני ברק לפינוי של מפעלים
קטנים באיזור ולבנייה של מתחם
מגדלי משרדים ,המוחק את כל
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מה שמסביב .סדר יום תכנוני חדש
היה עשוי לאפשר גם למפעלים
מעין אלה להמשיך להתקיים במ־
רחב העירוני לטובת כל הצדדים.
איזור התעשיה בבאקה אל גרביה
שבו ממוקם מפעל "שימורי המר־
כז" מעלה קונפליקט אחר .מיקומו
בלב איזור מגורים הוא ייחודי כיום
בנוף התעשייתי בישראל בשילוב
האורגני במרקם העירוני.
בראיה תכנונית ,לשכנות ישנם
יתרונות ברורים .המפעל בבקה
אל גרביה ,בבעלות משפחתית,
אינו מוקף בגדרות והוא פתוח
לרחוב .הוא ממוקם בסמוך לבית
המשפחה המעורבת בהפעלתו
וניהולו ,הוא נגיש למרבית תושבי
העיר ויוצר תנועה במרחב העי־
רוני .מנגד ,הקירבה גורמת לאי
נוחות לשני הצדדים ,מטרדי רעש

לא רק בית קפה
מתחת לבית ,אלא
גם מפעל במרחק
הליכה .זוהי תמונת
עיר אידיאלית
וריח לתושבים ,ומגבלות לתע־
שייה .במפעל עצמו היו מעדיפים
לעבור לאיזור תעשיה מרוחק ,נקי
ומסודר ,עם "תשתיות והכל כמו
במגזר היהודי".
שילוב בין תעשיה למגורים היא
מקרה פרטי של המונח "עירוב שי־
מושים" הנחשב כיום לאבן היסוד
בהתחדשות עירונית .מעתה ,לא
רק בית קפה מתחת לבית ,אלא גם
מפעל במרחק הליכה .זוהי תמו־
נת עיר אידיאלית ,שגם תובעת
מחיר .זקני המקומונים בתל אביב
עוד זוכרים את מאבקם של דיירי
רחוב שינקין המתחדש ,תל־אבי־
בים חדשים ,צעירים ומגניבים,
כנגד הפאבים שנפתחו ברחוב וג־
רמו למטרדי רעש ולכלוך .הפאבים
נסגרו ,ורבים מבין התושבים עזבו
לאיזורים פחות מעורבים .וזהו רק
משל .האידיליה מצריכה הערכות
של כל הגורמים ולתכנון ואדרי־

כלות אכן יש תפקיד.
הספר מלווה בפס קול מי־
לולי הולם — ציטוטים משירי
עמל ומחאה המודפסים בראש
כל פרק על רקע אפור תעשיתי,
ומכניסים לאווירה" :הוא הופך
למכונה /ורידיו חוטי חשמל",
מתוך "מערבולת של חול" של
הדג נחש" .סוגרים את המפעל/
לי לא אכפת" ,מ"חדשות מהקוטב
הצפוני" של שלומי שבן" .חורף
שחון מבשר קיץ לוהט /ועוד
מפעל סגר את שעריו והתמוטט"
מ"שינויים" של "בית אהבות".
אפילו שירו הקופצני של אריק
אינשטיין "שלוש ארבע לעבו ־
דה" ,פושט את עליצותו ומצ ־
טרף למצעד עם "אתה חייב את
זה לעצמך /אתה חייב למשפחה/
אתה חייב לשפוך הרבה זיעה/
אז שלוש ארבע ולעבודה" .היה
כדאי לצרף גם דיסק.

מפעל הנצחה

בעיתוי מקרי עם צאת הספר
"עיר־תעשיה" ,וללא קשר עמו,
נפתחה ביום שלישי השבוע בג־
לריה ויטרינה במכון הטכנולוגי
בחולון התערוכה "מפעלים מצול־
מים" ,ובה עבודותיהם של הפרופ־
סור דנה אריאלי ,דקנית הפקולטה
לעיצוב במכון ,ויוסי בן ארוש המ־
למד בה .התצלומים מתעדים מסע
בין  30מפעלי תעשייה ברחבי
הארץ שערכו השניים בשנתיים
האחרונות וכדבריה של אריאלי
מעלים שאלות על המרחק שע־
ברה החברה הישראלית מהציונות
ו"מעולם הערכים הקודם" ,על
עבודה עברית מול "עבודה המ־
תרחשת על ידי פועלים זרים" —
נושא טעון ומטריד במיוחד בימים
אלה .התערוכה גם מפנה זרקור
ליכולת האילתור והאסתטיקה של
העיצוב הישראלי כפי שהן באות
לביטוי בסביבות תעשיתיות .נופי
תעשייה ומפעלים ,בעיקר במצבי
שקיעה ,אהובים על צלמים ואוצ־
רי תערוכות .האם מכאן תבוא
הישועה לתעשייה או אלה הן
תפילות אשכבה?

