מיצב ׳זמן ציבורי זמן פרטי׳ ,מבט על חצר מוריה אדריכלים :סטודיו מא

מרחב קבוע ,זמן משתנה
פוטנציאלים של המרחב העירוני הפתוח
מעצבת לו מוריה ואדר׳ עידו צרפתי
״[…] חיינו כנראה נשלטים עדיין על ידי מספר
ניגודים שבהם איננו יכולים לגעת ,שהמוסדות
והפרקטיקות שלנו עדיין לא העזו לפגוע בהם.
מדובר בניגודים שאנו מקבלים כמובנים מאליהם:
למשל בין מרחב פרטי למרחב ציבורי ,בין מרחב
המשפחה למרחב חברתי ,בין מרחב תרבותי
למרחב שימושי ,בין מרחב פנאי למרחב עבודה:
כל המרחבים האלה עודם חדורים בקדושה
1
עמומה.״

זמן ציבורי – מרחב פרטי
"נוף חיצוני לעיר ,בתוך העיר" :בתקופה בה
מציאות קורונה מנחילה עלינו כללים חדשים
להתנהלות במרחב הפתוח בעיר ,בין אם הוא

מאופיין כציבורי או כפרטי ,אנו מזהים מגמה של
שינוי בתפישה של המרחב העירוני – הציבור כמו
מגלה מחדש את החופש (או את ההגבלה על
החופש) שלו מחוץ לבית ומעוניין למצות אותו ככל
האפשר .ההגבלות על המרחב הציבורי שעוררו
את הנחיצות הגבוהה של מרחבים פתוחים נוספים
בעיר ,מזמנות לנו כמתכננים לבחון ברגע האמת
את אופן השימוש במרחבים אלו ,בזמן לא שגרתי.
חצרותיהם הפרטיות של בנייני מגורים הן דוגמה
לשטח בעל פוטנציאל כזה .חצרות אלו הן
בבעלות פרטית ומפורדות על-ידי חוצצים פיסיים
מהרחוב ,מה שהופך אותן בלתי נגישות לציבור
העיר .עם זאת ,טיפולוגית ,הן מהוות חלק בלתי
נפרד מהמרחב הפתוח של העיר .המרחב הציבורי

במהותו ,הוא בבעלותו של הציבור ומאפשר מעבר
חופשי ולא מבוקר דרכו .במשמעות שלו כמרחב
פלורליסטי ,הוא מחייב חשיבה עליו כאל מרחב
ורסטילי שבפועל מתעדכן תדיר ,בהתאם למקום,
לנפשות הפועלות בו ולזמן.
׳אסטרטגיות יציאה – פעולות אמנות במרחב
העירוני׳ 2,אירוע שהתרחש במהלך חודש מאי 2020
וביקש להגיב ל״מתווה החזרה״ למרחב הציבורי,
ִאפשר לנו להפר את ״המצב הפרטי״ של חצר
המגורים בעיר ,ולשייך אותה ,לפרקים ,למרחב
הציבורי .בין שישים הפעולות שהוצגו במרחבים
הציבוריים של תל אביב–יפו ,בחרנו להפעיל ניסוי
מרחבי-חברתי במרחב הפתוח הפרטי שלנו

 1מישל פוקו ,הטרוטופיה  :על מרחבים אחרים ,תרגום מצרפתית ואחרית דבר :אריאלה אזולאי ,הוצאת רסלינג2010 ,
 2׳אסטרטגית יציאה׳ ,ביוזמת עיריית תל-אביב-יפו בשיתוף עם קרן יהושוע רבינוביץ לאמנויות ,ניהול אמנותי :דפנה קרון ,רננה רז ,מירב פרץ.
תכנון מיצב ׳זמן פרטי זמן ציבורי׳ :מוריה אדריכלים :סטודיו מא | נגרות :הדס ריהוט ,מאי 2020
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המופרד מהרחוב על ידי קיר ,ולערער על האבחנה
הכמעט אוטומטית של התודעה בין מה שלי ומה
לא .המיצב שיצרנו ,׳זמן ציבורי זמן פרטי׳ הוא צעד
ראשון בפיתוח אסטרטגי של ניכוס המרחב הפרטי
לטובת הציבור העירוני.
למיצב נכנסים מרחוב קטן דרך דלת ברזל שחורה
פתוחה לרווחה ,לאחר שיורדים ארבע מדרגות,
מגיעים לתוך פטיו – גן פנימי מוקף ארבעה קירות
מכוסים צמחיה מטפסת ,תחת כיפת השמיים.
סביבה אדריכלית-נופית זו ,בחצר המשותפת
למרחבי העבודה של שכנינו ושלנו ברחוב הדרור
ביפו ,מציעה מצב פסטורלי המשפיע על תנועה
וקצב ולעתים מייצר סוג של ״זמן אחר״.
המ ֲע ָבר
׳זמן ציבורי זמן פרטי' בא ְל ַע ֵּמם את רגע ַ
בין ה״חוץ״ וה״פנים״ דרך מחווה עתיקת-יומין של
וּפ ִתיחּות; ספסל הפיקניק הקבוע שלנו
נדיבות ְ
נבנה מחדש כשולחן ארוך-ממדים שקצה אחד
שלו הוצב בעומק החצר ,וקצהו השני ,ניצב מחוץ
לחצר כמו הושיט יד לרחוב .לצד השולחן הצבנו
מתקן מים קרים ומעל פתח הכניסה ,בצד הפונה
אל הרחוב ,תלינו שעון אנלוגי שהותקן בהתאמה
מעל נורת הכניסה .השולחן ,מתקן השתייה ושעון
הקיר המואר ,כאובייקטים דומסטיים ,מגלמים
מעין קוד (כניסה) למרחב פרטי שכמו ניתן
בהשאלה לציבור – ֶּפ ַתח לריווח של החלל ושל
לּוחה
הזמן הציבורי בו .המרחב הפרטי הופך מן ְׁש ָ
( )extensionשל המרחב הציבורי ולהיפך.
בתקופה בה הוגבלו צעדינו במרחב הפתוח
המוגדר ״ציבורי״ ,המרחב הפתוח המוגדר ״פרטי״
הפך ציבורי יותר ,וכמרחב שמחוץ לבית אך בצמוד
לו ,הפך פומבי יותר.

מיצב ׳זמן ציבורי זמן פרטי׳ ,מבט מהרחוב  -פרט
מיצב ׳זמן ציבורי זמן פרטי׳ ,מבט מהרחוב

המרחב הפרטי כ״מרחב נדיב?״ :נוכח איכותו
כמרחב חוץ והתפרסותו הכמותית הרחבה בעיר
במסגרת הצפיפות העירונית ,המרחב הפרטי הינו
פוטנציאל חשוב למאגר השטחים הפתוחים לטובת
הציבור ככלל ,ובמיוחד בזמנים לא שגרתיים .מתוך
ההבנה של פוטנציאל המרחב הפרטי הפתוח
כ״חלל מארח״ ,מובן כי התפר שבין הציבורי
והפרטי אינו בהכרח מוחלט ,וזאת מכורח המציאות
ומאווייה .ניהול של ״זמן ציבורי״ או ״זמן פרטי״
במרחבי העיר הפתוחים הוא פעולה מחשבתית
טרנספורמטיבית המאפשרת תפיסה טריטוריאלית
גמישה ,בהתייחס לעיר כ״מיכל״ של הוויות,
פעילויות ושימושים.

זמן פרטי – מרחב ציבורי
מקרה ״קצה השדרה״ :בשנים האחרונות ,חללי
העבודה מתפשטים אל מחוץ לכותלי המשרד,
כאשר גם הספה בבית וגם הספסל בשדרה
הופכים להיות אזורים משרדיים .הדבר נכון
לשכירים רבים אך בעיקר לעצמאיים שמספרם
הולך וגדל בשנים האחרונות בשל תמורות
חברתיות ,כלכליות וטכנולוגיות חסרות תקדים.
מצוידים בלפטופ ובמטען ,ציבור העובדים מגדיר
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פרויקט ׳קצה השדרה׳ ,מבט כללי

מחדש את בתי הקפה ,הספריות ומרחבים
ציבוריים נוספים כחללי עבודה .להבנה שאפשר
לעבוד מכל מקום ,הצטרפו מחקרים שקושרים בין
בריאות לקויה לעבודה משרדית ,וההשפעות
השליליות של תאורה מלאכותית ומערכות אוורור
סגורות על הבריאות הפיזית והנפשית של עובדים.
בעקבות כך ,חללי עבודה שמטשטשים את הגבול
בין הפנים לחוץ הפכו נפוצים יותר ויותר וניתן
לראות בהם אימוץ של עקרונות עיצוב ביופיליים.
דוגמה לערך המוסף הטמון בעזיבת השולחן
המשרדי ניתן למצוא גם בפופולריות ההולכות
וגוברת של ימי ה״אוף סייט״ ,בהם קומץ עובדים
יוצאים למעין פסק זמן מחוץ למשרד על מנת
״למלא את המצברים״ ולהביא פתרונות יצירתיים
– דברים שלא ניתן היה להגיע אליהם מתוך חדר
הישיבות במשרד.
פרויקט ׳קצה השדרה׳ – 3חלל עבודה ציבורי
בשטח פתוח בשדרות רוטשילד בתל אביב ,מגלם
אזור תפר שבין חלל העבודה המסורתי לזה
החדש-האלטרנטיבי .גבולות הפרויקט תוכננו
מראש להיות דינמיים ולאפשר זליגה של מרחבים.
הקירות החיצוניים ,המשמשים כמעין מחיצות,
נעים על צירים כמו חלונות ,דבר המאפשר מצבי
פרטיות משתנים .עיצוב החלל מדמה חלל פנים,
3
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מרחב פרטי ואינטימי ,אך בה בעת הוא אינו כזה –
הוא מציית לחוקי הבנייה העירוניים וחשוף ופתוח
לכל ,ומי ששוהה בו ,נתון לחוקים הכתובים והבלתי
כתובים של המרחב הציבורי .היכן הכניסה אליו?
היכן הוא מתחיל והיכן נגמר? האם הוא חלל חוץ
או פנים? אלו שאלות ללא תשובה מוחלטת.
תכנונו של פרויקט ׳קצה השדרה׳ ,נועד לתת מענה
לקהילה גדולה של אינדיבידואלים שמחפשים
מקום עבודה נוח בסביבה אורבנית-דינמית .עבור
הפרויקט ,נעשה מחקר מקדים שכלל סקרים
וראיונות עומק מתוכם זוקקו הדברים החשובים
ביותר לאנשים בסביבת העבודה שלהם .הדגש
בתכנון הכיכר היה על יצירת חלל נעים ,נוח
ומעודד שהייה .אזור הישיבה מוצל על ידי שתי
פרגולות רחבות שפונות לכיוון דרום ,שמטרתן
להצל על היושבים ולמנוע ,יחד עם המחיצות
הזזות ,את ההשתקפויות על גבי מסכי המחשב –
אחד המכשולים הגדולים בסביבת עבודה בחוץ.
סדרת ריהוט עירוני ארגונומית ונגישה לישיבה
ממושכת ,שעוצבה במיוחד עבור הפרויקט,
מאפשרת עבודה במסגרות שונות :עבודה יחידנית
על הבר ,פגישות אינטימיות על שולחנות זוגיים או
ישיבה מרובת משתתפים סביב שולחן ישיבות
גדול במרכז .מערכת הריהוט משלבת מערכת

הטענה בטיחותית והאזור מרושת ברשת אינטרנט
פתוחה לציבור.
יחסנו לחלל העבודה המסורתי מתערער ונראה
שחלל עבודה מרכזי אחד בו אנו מעבירים את רוב
שעות היום הוא כבר לא הפתרון .חללי העבודה
בפרויקט ׳קצה השדרה׳ מאתגרים את הדיכוטומיות
שבין הציבורי לפרטי ,ובין פנים לחוץ ,ובכך,
מצליחים לתת מענה למגוון רחב של עובדים עם
צרכים שמשתנים לעתים תכופות.
פרויקט זה שהוקם לפני פרוץ הקורונה ,נהגה כמו
סנונית ראשונה למרחב תשתיתי-פוטנציאלי
במטרה להוות חלק מפתרון כולל שיאפשר לציבור
לשהות זמן רב יותר באוויר הפתוח ולהעביר את
סביבת העבודה למרחב הציבורי.
בימים אלו ,מגפת הקורונה חושפת נקודות תורפה
מבניות בהיבטים שונים של חיינו וכתוצאה מכך
מאיצה תהליכים רבים ,ביניהם טשטוש הגבולות
בין הפרטי לציבורי במובנים של זמן ומרחב .זמן
העבודה גולש לזמן הפנאי ,המרחב הפרטי זולג
בשיחת וידאו למרחב ציבורי-וירטואלי והמרחב
הציבורי-פיזי ,בהיעדר אלטרנטיבות ,בתנאים של
״ריחוק חברתי״ ,הופך למרחב פרטי .כך למשל,
מקבץ כיסאות ושולחנות שזולג אל הכביש מסמן

פרויקט קצה השדרה ,עבור עיריית תל-אביב-יפו ובליווי גורמי התכנון העירוני .תכנון :מוריה אדריכלים :סטודיו מא2019 ,
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פרויקט ׳קצה השדרה׳ ,מחיצות נעות על ציר מאפשרות מצבי אינטימיות משתנים במרחב

להולכי הרגל כי מרחב זה הופקע באופן זמני
לטובת בעלי המסעדות ובתי הקפה באזור
שנאלצים להרחיב את מקומות הישיבה בחוץ כדי
לשרוד לאור ההגבלות החדשות .בעודנו מנסים
להתרגל ל״נורמלי החדש״ ,אנו מנסחים מחדש את
היחסים שלנו עם המרחב הציבורי.
בימי הקורונה ,כאשר התקהלות במרחבים סגורים
נאסרה ,והתנועה במרחב הוגבלה ,המרחב הציבורי
של קצה השדרה תפקד כ״חצר הפרטית״ של
השכנים .הפרגולות הרחבות הצלו מדי יום על
מתפללי בית הכנסת המקומי ,השולחנות היוו
מפלט לתושבי השכונה שחיפשו מקום עבודה
מחוץ לבית ,ובצל עצי התות הפזורים ניתן היה רק
לחלום על טיול בטבע .אם מרפסת הינה חלל
פרטי-ציבורי ,אזי פרויקט ״קצה השדרה״ הוא
תמונת המראה שלה :חלל ציבורי-פרטי ,מעין
׳מרפסת ציבורית׳ המאפשרת לאנשים להיות
מחוץ לבית אך להרגיש בפנים.

פרויקט ׳קצה השדרה׳ ,בימי הקורונה ,כאשר התקהלויות במרחבים סגורים הוגבלו ,מתחת לפרגולות הגדולות התבצעו מדי
יום תפילות של בית הכנסת המקומי ,יולי 2020

אחד העקרונות הבסיסיים ביותר שמגפת
הקורונה הזכירה לנו הוא שהדבר היחידי הקבוע
בחיינו הוא השינוי .חללים שידעו להכיל באופן

אינהרנטי מצבי ביניים וזליגה של מרחבים ושל
שימושים ,הם החללים שיסייעו לנו להתמודד עם
השינויים הרבים שהעתיד הקרוב מזמן לנו.

צילומים :טופז גרוס ,אמיר לוטן ,מירי ניר ועידו צרפתי ,עבור מוריה אדריכלים :סטודיו מא
עידו צרפתי – אדריכל במוריה אדריכלים :סטודיו מא .בוגר המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ,ירושלים.
בעל תואר שני מ.Centre for Research Architecture, Goldsmiths University of London-
לו מוריה – מעצבת וחוקרת ,עובדת עבור מוריה אדריכלים :סטודיו מא .בוגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל ,ירושלים.
בימים אלו לומדת תואר שני בCentre for Research Architecture, Goldsmiths University of London-
מוריה אדריכלים :סטודיו מא – משרד בעל מעל  30שנות ניסיון בתכנון המרחב הישראלי ,עם ביצוע של מאות פרויקטים של חדשנות עירונית וסביבתית.
צוות המשרד כולל אדריכלי נוף ,אדריכלים ,מתכננים ,גיאוגרפים ומעצבים .המשרד מנוהל על ידי שלושה שותפים :פרופ' יעל מוריה ,אדר' נוף אמיר לוטן
ואדר' עדי לוי טראו ואדר׳ עמית עלא שלחת.
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