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יאללה ביי
וילה בכפר או מגדל בעיר? ארבע מהפחות
אינן מתחרטות על הבחירה פולהן
רונית הראל
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איור7 :יאו אטלנזן

בגוף ראשון:
מהווילה בכפר לקומה ה26-
זוגות שגידלו את ילדיהם בווילות בייעוובים כפריים ,אורזים ועוברים לדירות במגדלים
הפורחים באזורי הביקוש העירוניים" .לא מתגעגעים ולא נתגעגע" ,הם בטוחים.
ארבעה סיפורים של עולים חדשים רונית הראל
ך־־"• ם גרו שנים בבית צמוד קרקע רחב
 eידיים ,גידלו ילדים בסביבה כפרית
וביישוב קהילתי .עדרו את הגינה ,ניקו
את שביל ההליכה מהעלים שנצברו עליו והר
חיקו התולים תועים שנקלעו למקום .אבל אז
הילדים עזבו את הבית והם נשארו עם יותר מדי
חדרים ריקים שצריך לנקות ואווירה קהילתית
מנומנמת שלא תואמת את החופש והזמן הפ
נוי שבא עם הילדים שבגרו .אז הם גם נזכרים
שלמעשה הכי נוח לגור בעיר בקרבת מרכזי
התרבות ,ושהנוף מהמגדל יכול להיות מספק
לא פחות מזה הנשקף אל האופק בביתם הקודם.
לדברי יו״ר לשכת שמאי מקרקעין ,חיים
מסילתי ,הדירות במגדלים והפנטהאוזים הן
הווילות החדשות של מי שהוא מכנה "מצנד
צמי הדיור"" .אחרי שהילדים עזבו את הבית
הם אינם צריכים בית גדול כל כך ואינם
מעוניינים להמשיך ולשלם על אחזקה יקרה",
הוא אומר" .כיוון שהם עדיין מעוניינים לה
תגורר במוצר 'פרימיום' וליהנות מפרטיות,
חלקם יחפשו מענה בדירות של מגדלי המגו
רים .אלו דירות קטנות יותר מצמוד הקרקע
אבל יוקרתיות ועלויות האחזקה שלהן זולות
בהשוואה לאלו של הבית הפרטי .נוסף על
כך ,המגורים במגדל מקנים להם תחושה של
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ביטחון ,שקיימת פחות בבית פרטי".
המעצב ניצן הורוביץ אומר כי המעבר בין
הבנייה הפרטית למגדלים הוא ברוב המקרים
"מעבר בין האזור הכפרי־מושבי לאזור האור
בני" .לדבריו" ,המעבר משנה את קנה המידה:
הבית הגדול שירת כמות אנשים מסוימת ,אבל
:המבנה המשפחתי השתנה לאורך שנים" .הורו
ביץ מוסיף כי את השינוי עושות גם משפחות
צעירות שהחליטו שדי להם מהמרחק מהמרכז.
"הן זקוקות לקרבה לתרבות ולפנאי ,ופעמים
רבות אפשר למצוא את כל זה במתחמי מג
דלים בעלי שטחים ציבוריים עשירים במיוחד.
במתחמים כאלה יש הדרי כושר ,חדרי משפחה
ועוד .כך שבפועל ,הם לא מפסידים מאומה -
רק עוברים לגור בגובה" ,הוא אומר.
האדריכל עופר סלינס ,שותף ב״רדמארק
אדריכלים ומנהלי פרויקטים" ,טוען שהעלות
של אחזקת דירה במגדלים בהשוואה לתחזו
קת וילה היא "כמעט זהה" .אלטרנטיבה אח
רת של בניית צמוד קרקע קטן יותר ,המתאים
לגודל המשפחה החדש ,היא בעיניו ארוכה
וביורוקרטיה" .לבנייה של בית פרטי נכנס
ההיבט של רשויות והיתרים ,המתמשך בין שנ
תיים לשלוש שנים" ,הוא מפרט" .לעומת זאת,
כאשר לקוחות באים אלינו עם דירה  -המעטפת

כבר גמורה ועבודת העיצוב אורכת כחצי שנה,
התהליך מהיר יותר וביורוקרטי פחות".
כשהורוביץ מתכנן דירה לזוג שעושה את
המעבר מבית פרטי לדירה במגדל ,הוא חושב
על שמירת המרחב" ,כדי למנוע את התחושה
שעברו לקופסה" .הוא מוסיף כי "אנחנו עו
שים שימוש בחומרים בעלי רמת ברק מסוימת
או זכוכית ,כדי ליצור עומק ורבדים  -בדיוק
ההיפר מתחושה של חלל סגור .אנחנו גם עו־

לדברי יו״ר לשכת שמאי
מקרקעין ,חיים מסילתי,
מדובר ב״דירות קטנות
יותר בעמוד הקרקע אבל
יוקרתיות ,ועלויות האחזקה
שלהן זולות בהשוואה לאלו
של הבית הפרטי .נוסף
על כך ,המגורים במגדל
מקנים תחושה של ביטחון,
שקיימת פחות בבית פרטי"

שים שימוש בחומרים אופייניים לבית פרטי,
כמו פרקט ,עושר בטקסטיל וכדומה".
הוא מוסיף כי "אם יש ילדים בבית ,התכנון
לוקח בחשבון הפרדה בין אגף הורים לילדים,
כפי שהיא מתקיימת בבית הפרטי .על פי אותה
חשיבה אנחנו מתכננים במטבח אי גדול ככל
הניתן בהתאם לממדי הדירה ,שכן הוא מאפיין
של בנייה פרטית".
אלא שתכנון נכון ככל שיהיה לא משנה את
העובדה שבווילה ניתן היה לאכסן הרבה יותר
דברים מאשר בדירה .הורוביץ אומר שעובדה זו
מחייבת את העוברים לחשיבה מסודרת לגבי
החפצים השונים ששימשו את המשפחה בבית
הפרטי" .אנחנו עושים רשימה עם מה שצריך
ולא מה שרוצים" ,הוא מתאר את התהליך.
"נותנים משמעות גדולה יותר בתכנון לאזו
רי האחסון בכל חדר .דואגים שמעבר לאחסון
האישי עבור בני הבית השונים ,יהיה אחסון
משני שנועד לשרת את כולם  -של מגבות,
מצעים ואלבומים ,למשל .את האחסון הנוסף
הזה אנחנו ממקמים באזור המסדרון או בחדר
המשפחה".
הנה ארבעה סיפורים של מי שעשו את
המעבר הזה בשנה האחרונה ,או עומדים לע
בור בקרוב.
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