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בינוי צמוד רחוב, פסגת זאב, “ישראל בונה 1988"
Street-adjacent construction, Pisgat Ze’ev, “Israel Builds” 1988.

בנוי צמוד רחוב, פסגת זאב, ירושלים  "ישראל בונה 1988"
 Street –adjacent construction, Pisgat Zeev, Jerusalem

"Israel Builds 1988

transforming social perceptions; from 

the cohesive workers’ communities 

of the 1930’s, through to the shared 

courtyards of mass housing com-

plexes lacking in both definition and 

boundaries, compared to the shared 

courtyards of typical Tel-Aviv struc-

tures. Also featured are the large 

“neighborhood units” of the 1970’s, 

the dismantling of the common 

courtyard into private gardens during 

the 1980’s, to the present day luxury 

compounds characterized by an em-

phasis on segregation and seclusion. 

This article also brings forth the 

question of whether the courtyard 

is an independent entity warranting 

its own design and development or 

whether it is created incidentally at 

times, as a way of utilizing a left 

over area following the design and 

construction of the building. Also 

discussed is the effect of both local 

and foreign development and con-

struction methods, their operation 

and application, on the building and 

the courtyard - from direct construc-

tion to privatization of construction, 

and later even on the privatization 

of planning.

* [Former] Deputy chief architect, the ministry of 
construction and housing and Planning Apartment 
Buildings

מבוא      
 מאמר זה סוקר את נושא החצר המשותפת של מבני 

המגורים באדריכלות הישראלית, החל מהתייחסות לנושא 
החצר המסורתית במקורות היהדות, בה נקראה "חצר 

השותפין", ממשיך בהתמודדות עם החצר כחלק מן הנושא 
המורכב של ה"בית המשותף" ומסיים בתיאור התפתחותה 

של החצר במהלך השנים. המאמר מתמקד בהתפתחות 
החצר מן ההיבט החברתי על פני ציר הזמן, ובכלל זאת את 

השפעתו על התכנון. במוקד המאמר עומדת ההנחה שבחינת 
החצר של החצר כרכיב באדריכלות המגורים תאפשר לזהות 

תהליכים חברתיים שפקדו את החברה הישראלית במהלך 
השנים. המאמר מתאר את תהליך המעבר מקהילה מגובשת 

ואורגנית, דרך הכורח של מגורים משותפים, ועד ל"קהילה" 
מסוג חדש, המאופיינת ברמת חיים גבוהה ובשאיפה 

להיבדלות מהכלל.
בחינה זו נעשית דרך דיון כרונולוגי במספר דוגמאות של 
חצר המגורים המשותפת בטיפוסים אופייניים של מגורים 

שהתפתחו בארץ מאז טרום המדינה ועד ימינו, תוך כדי בחינת 
השפה האדריכלית של כל דוגמא. הדוגמאות מתחקות על 

השתנות התפישות החברתיות החל בקהילה המגובשת של 
מעונות העובדים, דרך חצרות בנייני השיכון נטולות הגבולות 

וההגדרה, החצרות המשותפות של בנייני העמודים האופייניים 
ה"תל אביביים", חצר "יחידת השכנות" של מבנני שנות ה-70, 
פירוק החצר המשותפת לגינות פרטיות בשנות ה-80, וכלה 

במבנני היוקרה המתאפיינים בהבדלות והסתגרות.
כמו כן נדונה השאלה, האם החצר היא ישות עצמאית 

הזוכה לתכנון ופיתוח משלה או שמא היא נוצרת לעתים כדרך 

אגב, למשל על ידי ניצול יתרת השטח שנותר מהמגרש 
לאחר תכנון המבנה והקמתו.

המאמר עוסק גם בהשפעת התפתחות שיטות הבנייה, 
ההפעלה והיישום – המקומיות והזרות – על הִמְבָנן ועל 

החצר, החל בבנייה ישירה וכלה בהפרטת הבנייה ומאוחר 
יותר אף בהפרטת התכנון.

"חצר השותפין" - החצר המשותפת 
במקורות ותרבות המגורים הארץ 

ישראלית הקדומה
העיסוק בתכנונה ובמעמדה החוקי של החצר המשותפת 

מופיע כבר במקורות ומובא כאן כפתיח להיבטים החברתיים 
הקשורים בחצר עוד מקדמת דנא.

האקלים הנוח השורר בארץ ישראל ברב ימות השנה הפך 
מאז ימי קדם את השהות בחצר הבית לרצויה ונעימה, 

והחצר תפקדה בתקופות השונות כחלק בלתי נפרד 
מהבית.01

רוב בתי המגורים מתקופת המשנה והתלמוד שנחשפו 
בארץ היו בתי חצר, כאשר החצר הינה פנימית, מוקפת 

בחדרי הבית, או חיצונית, מוקפת בגדר או חומה המפרידה 
את הבית מהרחוב, לשמירת פרטיותם של הדיירים. סביב 

החצר חיו פעמים רבות מספר משפחות, כאשר לרוב הייתה 
ביניהן קרבת משפחה. החצר היא זו שהגדירה למעשה את 

יחידת המגורים הבסיסית, ודייריה נקראו "בני חצר".

, הירשפלד, "בית המגורים הארץ ישראלי", פרק שלישי- מרכיביו של    01
בית המגורים, עמ' -176 187.

 החצר המשותפת 
והתפתחותה באדריכלות המגורים הישראלית

אדריכלית מיכל נאור ורניק*

* מ"מ אדריכל ראשי משהב"ש ]לשעבר[
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Summary 
This article is a tribute to the com-

mon domestic courtyard found in 

Israeli architectural construction. It 

begins with a review of the tradition-

al common courtyard in the Jewish 

sources, referred to as “Courtyard 

Partners.” The article continues with 

a discussion on the courtyard as part 

of a complex question of “communal 

property” in residential complexes, 

and concludes with a description of 

the courtyard’s development over the 

years. The article focuses on the de-

velopment of the courtyard’s social 

aspects throughout different periods 

and includes a review of the impact 

it had on building design. The as-

sumption here is that examining the 

courtyard as a domestic architec-

tural component will identify social 

processes that have characterized 

Israeli society over the years. The ar-

ticle initially describes the process of 

an organic, unified community being 

forced to make a transition to com-

munity living until the formation of 

a new type of “community” emerges. 

This “community” is characterized by 

a high standard of living, striving to 

separate themselves from the general 

public. 

In this article, the reader will find 

a chronological discussion of several 

examples of typical courtyards that 

developed in Israel from the pre-

state period to the present, together 

with an analysis of the architectural 

language of each example. These ex-

amples follow the changes found in 

בבנייה העירונית הצפופה הכניסה לחצר הייתה דרך "מבוי", 
מעין סמטה, שקישרה את החצר לרחוב. המבוי מופיע 

במקורות כמרחב משותף, כאשר התקנות שחלו על החצר 
חלו גם על שטח זה.

בין תפקידיה החשובים של החצר היו הבישול והאפייה, 
אילו מאפיינים גם את בית החצר בבנייה המסורתית של 

ימינו. הכיריים והתנור בחצר שימשו במשותף מספר 
משפחות. החצר שימשה גם לאכילה, הן לארוחות היומיומיות 

והן לארוחות מיוחדות כמו עריכת סדר הפסח02. בחצר 
המשותפת הותקנו גם בורות המים, שניקזו מי גשם מהגגות, 

ואלה שימשו לשתייה, וכן למטרות אחרות כגון כביסה. גם 
מקומם של בעלי החיים וכן של מחסני הציוד והמזון היה 
בחצר. מההלכות השונות ניתן ללמוד על תפקידי החצר 

ומעמדה בתקופת המשנה והתלמוד, לדוגמא: "היה מעמיד 
בהמה בחצר, תנור וכיריים וריחיים, ומגדל תרנגולין ונותן זבלו 
בחצר- אינה חזקה. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה 

טפחים וכן לתנור וכן לכיריים וכן לריחיים.. הרי זו חזקה". 
)משנה, בבא בתרא ג ה(03  החזקה הינה הקניית בעלות.

במקורות רבים ניתן למצוא התייחסות ליחסי הגומלין בין 
השותפים לחצר. מעצם היותה חלק בלתי נפרד מהבתים 
שסביבה, היה צורך לקבוע חוקים, תקנות וכללי התנהגות, 

בנושאים השונים של הבעלות, התחזוקה והשימוש בחצר.04  
סוגיה אחת העולה מן המקורות היא חלוקת החצר לבעלים 

נפרדים, ע"י הפרדה במחיצה או סימון בריצוף ע"י פסיפס 
שונה.05 סוגיה אחרת היא הרעש בחצר, המותר רק בשלושה  
מקרים, של ילדים הלומדים בה, של הרחיים החיוניים לטחינת 
הקמח, ושל יצירת כלים. שילוב חנות בחצר המשותפת נדון 
גם הוא, כאשר הדבר אסור בשל הרעש שיוצרים הלקוחות. 
במשנה ובגמרא נדונה סוגיית מטרד הרעש כתוצאה מקיום 
עסק במבנן מגורים, בין היתר בשל ריבוי העוברים והשווים, 
ובעקבות כך נדון נושא החזקה והפיצויים בהתאם לכל מצב. 

נקבע שיש להימנע מהקמת מתקנים מסחריים העשויים 
להזיק לרבים בסמוך למגורים.06  תקנות רבות תוקנו בנושא 
היזק הראייה, להגבלת גודלי פתחים ופתיחתם לכיוון החצר 
המשותפת לעומת פתיחה לעבר רשות הרבים: "לא יפתח 

אדם חלונותיו לחצר השותפין" )משנה, בבא בתרא ג,ז(.
בסוגית ניהול ותחזוקת החצר ישנו חיוב להשתתף 

בהוצאות האחזקה, לדוגמא: "כופין אותו לבנות בית שער 
ודלת לחצר" )משנה, בבא בתרא א,ה(07, וקיימות אף תקנות 

המחייבות באופן חלקי בעלים אשר אינם גרים דרך קבע 
בבית החצר.

02  שם, עמ' 179.

03  שם, עמ' 183.

04  ד. סגל, "החצר ומתקניה בתקופת המשנה והתלמוד", מכללת הרצוג, 
דעת.

05  שם, שם.

06  צ. אידלס, א. אפרסמון, איכות הסביבה, היזק ראיה, מכון לרבני ישובים, 
קרית ארבע, 2009, עמ' 31-36.

07  ראה לעיל הערה מס' 4.

יש לציין את ההבחנה הברורה בין נחלת הכלל, היא "רשות 
הרבים", לבין נחלת הפרט, המוגדרת עוד מקדמת דנא. 

הבחנה זו היא שאפשרה חוקים ותקנות להתנהלות המרחב 
העירוני הבנוי, ומעמדה צפוי להתערער עם התפתחותו של 

התכנון המודרני.

החצר המשותפת - ההיבטים התכנוניים 
והמעמד החוקי

למרות היותה של החצר המשותפת מרכיב תכנוני השייך 
לתכנון הפיזי של אדריכלות המגורים, הגדרתה והיחס אליה 
מבחינה חוקית אינו מעוגן בחוק התכנון והבנייה אלא בחוק 
המקרקעין. החצר המשותפת מהווה חלק ממרכיבי הישות 

החוקית הקרויה "בית משותף". בחוק המקרקעין נכללת 
החצר באופן עקיף כחלק מהגדרות הבית המשותף במונח 

"רכוש משותף", כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ 
מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, 

הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, 
וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש 
את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה 

מסוימת."08 החצר המשותפת אינה מוזכרת במפורש כישות 
בפני עצמה, אלא היא מקבלת ביטוי כ"קרקע" עליה עומד 

הבניין. ככלל, הרכוש המשותף מוגדר בחוק באופן שאריתי, 
כלומר כל החלקים בבית המשותף שאינם דירות, על כל 

המוצמד אליהן. 
על מנת לנתח את התפתחותה של החצר המשותפת, 

יוזכרו במהלך המאמר מספר מונחים, הן מחוק התכנון 
והבנייה והן מחוק המקרקעין, שיש להסבירם בקצרה. בין 

המושגים יופיעו המגרש, הוא יחידת הקרקע שנקבעה 
בתכנית; הצמדה, בעיקר של גינות פרטיות, שפירושה שיוך 
קנייני של חלקים מהרכוש המשותף לדירות מסוימות; זיקת 

הנאה, הזכות הניתנת לאדם להשתמש במקרקעין שאינם 
שלו אך אינה זכות קניין; זיקת מעבר, כשמה כן היא, הזכות 
לעבור דרך מקרקעין שאינם בבעלות העובר, בין אם מסוים 

ובין אם כלל הציבור; ורישום בתים משותפים, ההליך בו 
מחולקת החלקה עפ"י מספר הדירות ונרשמת כתתי חלקות 
בפנקס הבתים המשותפים, ומטרתו שכל מבנה יקבל חלקת 

קרקע עצמאית עם שטח וגבולות ברורים. כמו כן יוזכרו 
מונחים השגורים בקרב מתכננים אך אינם מעוגנים בחוק 

כלשהוא, כגון מבנן, מתחם, ועוד.
בעצם הגדרתה של החצר כחלק מהרכוש המשותף, קרי 
כל מה שנשאר מחוץ לדירות, מביע החוק את יחסו לקניין 
הפרטי כעיקר, ואת המשותף כהכרח מציאות שלא ניתן 

להימנע ממנו. 09
הבית המשותף של ימינו בד"כ אינו מאוכלס ע"י "קהילה", 
משפחה מורחבת וכדומה, אלא ע"י קבוצת פרטים שנקלעה 

08  חוק המקרקעין, תשכ"ט, פרק ו', סימן א'.

09  י. פרחי, ד. צפריר, "הנחיות לתכנון הבית המשותף", משרד הבינוי 
והשיכון, ירושלים, 2011, עמ' 25.
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)בד"כ בעל כורחה( תחת קורת גג אחת ומחזיקה נכס 
משותף.10

לשם כך הגדיר החוק מנגנוני ניהול כגון נציגות הבית 
המשותף11, תקנון הבית המשותף וכדומה, והם שאמורים 
לדאוג לקיומו ותחזוקתו של הבית המשותף על מרכיביו 

השונים.
מוכרים מספר מודלים של שיתוף, ביניהם הבית המשותף 

הרגיל המנוהל ע"י ועד בית, כמודל הרווח בארץ, אגודות 
הדיור, דפוס היסטורי שהיה קיים משנות ה-30, עליו יורחב 

הדיבור בהמשך, הקונדומיניום, המאורגן ע"י גוף ניהולי ייחודי 
לשטחים המשותפים, והקואופרטיב, בו גם הבעלות על 

הדירות הינה משותפת והוא מנהל את הבניין כולו על חלקיו 
המשותפים. 12

במאמרו "הבית המשותף: זקנה בטרם עת" )"הארץ", 
1981( על בעיות האחזקה של הבתים המשותפים וחזותם 
המדורדרת, ניסה פרופ' אמנון רובינשטיין, לזהות בכל אופן 

את היתרונות של הבנייה המשותפת: "ישראל רשאית 
להתגאות, ובצדק, על נפוצותו של הבית המשותף. שכן טוב 
שאדם אדון בביתו, ושאין הוא תלוי בחסדי זרים לצורך קורת 

גג. גם מבחינה כלכלית, אחזקה עצמית של בית מגורים 
עדיפה על אחזקה באמצעות שכירים. הבעלות על דירת 
מגורים בעיקר בארץ, שמחירי המקרקעין עולים בה בלי 

הרף-מקנה בטחון כלכלי למשפחה."13
בבחינה אקראית של חצרות הבתים המשותפים ברחבי 
הארץ ניתן לראות כי מצבן איננו מעודד. סקר שטח שנערך 
ב-2008 ע"י צוות מתכננים במסגרת מחקר בנושא הבית 
המשותף מצא, כי ברוב המקרים החצרות אינן מטופחות, 

הגינון המשותף הולך ומצטמצם ועל חשבונו קמים מתקנים 
שונים כגון מחסנים, מקומות חנייה, משטחים מרוצפים או 
אזורים מוזנחים שאינם מטופלים כלל.14 הסקר מנה מספר 
סיבות לתופעה זו, ביניהן חוסר אכפתיות של דיירים מרכוש 

שאינו בבעלותם הפרטית, חוסר מודעות, קושי לעמוד 
בעלויות התחזוקה השוטפות, וכדומה. בניתוח הסקר עלתה 

גם סוגיית היעדר כלים ארגוניים יעילים שיכולים לסייע 
בהתנהלות כולל אכיפה.

בסקר נמצא גם כי למרות ההנחה הראשונית, לפיה קיים 
יתרון לשיתוף רב משתתפים על מנת להוזיל עלויות תחזוקה 

של אלמנטים משותפים, במציאות מתברר כי אין בהכרח 
יתרון לגודל. בנושא החצר המשותפת, המליץ צוות המחקר  

לצמצם את השטחים בקומת הקרקע המחייבים תחזוקה 
משותפת ע"י הקצאת חלקים מהם כגינות פרטיות של דירות 

בקומה זו, זאת על מנת לאפשר תחזוקה ברמה ראויה 

10  שם, עמ' 12.

11  חוק המקרקעין , תשכ"ט, סעיף 65.

12  ראה לעיל הערה מס' 9, עמ' 29.

13  ד. קרויאנקר, אדריכלות בירושלים- הבנייה המודרנית מחוץ 
לחומות.1948-1990, כתר, 1991, עמ' 224.

14  ראה לעיל הערה מס' 9.

ולצמצם את הנטל המשותף על הדיירים.15 נושא התחזוקה 
המשותפת יחזור ויעלה בניתוח הדוגמאות בהמשך המאמר.

החצר המשותפת מוגדרת לעיתים במונחי התכנון העירוני 
כ-"שפ"פ": שטח פרטי פתוח. המשמעות היא שהשטח 

הפתוח בתחום המגרש הינו פרטי אך משותף לכלל בעליו. 
לשטחים אלה מוקנית לעיתים גישה של כלל הציבור, בצורת 
זיקת מעבר או אף זכות שימוש, והללו יוצרים בעיות רבות. 

הסיבות ליצירתם של שטחים אילו הן מגוונות, למשל שטחי 
חנייה משותפים, גינות משותפות, ונובעות בד"כ משיקולי 

חיסכון בקרקע, חיסכון בכניסות לחניונים נפרדים וכדומה, וכן 
עקב נטייה להתעלם מסוגיית התחזוקה. בעיות נוספות 

הקיימות בשטחים אילו הן סוגיות האחריות והביטוח, שכן 
שלמעשה כל עובר אורח, בשעה שהוא שוהה בשטח מסוג 
זה נמצא באחריותם של בעלים פרטיים, כלומר נזק שנגרם 

לפרט  כלשהוא בתוך שטח פרטי עם זיקה לציבור הוא 
באחריות דייר שבד"כ אף אינו מודע לכך.

קיימים פתרונות חקיקתיים נקודתיים לבעיה זו, ביניהם 
חקיקת עזר המחייבת רשויות מקומיות לטפל ולתחזק 

שטחים פרטיים החיוניים לשימוש הציבור. פתרון כזה קיים 
בחלק מהרשויות המקומיות, לדוגמא במעלה אדומים 

ובכרמיאל.16 הנחת המוצא היא שכאשר השטחים המשותפים 
הינם גדולים באופן יחסי ואופי השימוש בהם הוא ציבורי, אין 

זה סביר להטיל את חובת התחזוקה שלהם על הפרט17. 

גלגולי החצר המשותפת - היבטים 
חברתיים וביטויים באדריכלות 

מעונות עובדים א' בירושלים- קהילתיות 
דוגמא ראשונה זו מובאת כמייצגת את תפיסת ה"שיתופיות 
מרצון" של קהילה והדרך בה זו מקבלת את ביטוייה בחצר 

המשותפת. בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, 
הושפעו  הן קובעי המדיניות והן המתכננים מתכנון הערים 

הבריטי. תכנון זה ניסה למצוא פתרון לערים המתועשות 
הגדולות על חולייהן בדמות ערי הגנים, ה"כפר" המוגדל לעיר. 

שילוב של תיאוריה זו עם האתוס של יצירת היהודי החדש 
ע"י חיבורו לאדמה, יצר את התכנון הכפרי- עירוני.18  שכונת 
רחביה בירושלים תוכננה ע"י אדריכל ריכרד קאופמן בשנות 
ה-20, על פי הזמנתו של ד"ר ארתור רופין מנהל מחלקת 
ההתיישבות של ההנהלה הציונית, בהשראת "עיר הגנים" 

של אבנעזר הווארד.19 בשלביה הראשונים תוכננה השכונה 
כרשת של רחובות ולאורכם מגרשים לבנייה עצמית כאשר 

שטח הגינה היווה את רוב שטח המגרש.

15  שם, עמ' 62.

16  ראיון עם אדריכל קרלוס דרינברג, ינואר 2012.

17  ראה לעיל הערה מס' 9, עמ' 95.

18  ה. שדר, "אבני הבניין של השיכון הציבורי- שישה עשורים של בנייה 
עירונית ביוזמה ציבורית בישראל", )טיוטא(, משרד הבינוי והשיכון, עמ' 25.

19  ג. ביגר, "שכונות הגנים- תכנונן והתפתחותן בראשית השלטון הבריטי", 
1917-1925, קתדרה 6, טבת תשל"ח, עמ' 108.
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מעונות עובדים א’, רחביה, ירושלים, “מתווים עירוניים” )טיוטא( פארה גולדמן
Workers’ quearters A, Rehavia, Jersualem, “Urban Outlines” (draft) Peera Goldman.

בשכונת רחביה תוכננו מעונות עובדים א' ע"י האדריכלים 
אברהם וציפורה צ'רניאק ונבנו ב-1933. המעונות תוכננו 

כ"בתים משותפים" ברוח עיר הגנים הפרברית, כמקבץ של 
מבנים בני שתי קומות. בכל מבנה תוכננו שתי דירות גן 
אליהן הוצמדו גינות פרטיות קטנות, ושתי דירות בקומה 

מעליהן, וכל המבנים יחד תחמו חצר משותפת. חדרי 
המדרגות החיצוניים פנו לכיוון החצר המשותפת ותרמו 

לעיצובה. החלל שנוצר בתחומי המבנן תוכנן בקנה מידה קטן 
ואינטימי, היוצר אווירה כפרית אף בלב הסביבה העירונית של 

היום. האדריכל קוצ'ינסקי, שתכנן במקביל את מעונות 
עובדים ב', השווה בכתביו את "מעונות עובדים" לחצרות 

מבנני ה"כוללים" ביישוב הישן, מבנים המקיפים חצר, ומגנים 
כחומה על הבורות ומשאבות המים שבה20, ותכנן באנאלוגיה 

אליהם את החצר הפורחת עם מזרקות המים, שישוו אופי 
מודרני ל"עיר העתיד" לעומת ה"גטו" מן העבר. כמו בתים 

נוספים בשכונה, נבנו מעונות העובדים בבטון ללא ציפוי אבן, 
בניגוד לפקודה המנדטורית שהורתה על כך. האישור לבניה 

החריגה היה כפי הנראה בעקבות לחצים של הגופים 
המממנים כגון ההסתדרות, במטרה לחסוך בעלויות הבנייה.21  
מעונות עובדים מהווה דוגמא לפרויקטים "קואופרטיביים" 
שהוקמו ע"י אנשים בעלי רקע חברתי ומקצועי דומה. מקור 

ההשראה לפרויקטים אילו היה אירופאי, שם נבנו מעונות 
עובדים בסמוך למפעלי תעשייה בערים רבות. אלה התארגנו 

 יחד לבניית מגורים לפי עקרונות שיתופייםסוציאליסטיים,

20  א. רמון, "ד"ר מול ד"ר גר", הוצאת יד בן צבי, ירושלים, 2006, עמ' 150.

21  שם, עמ' 80.

מעין "קיבוץ עירוני".22 הפרויקטים בארץ הוקמו ע"י רכישה 
משותפת של חברת העובדים של ההסתדרות וקק"ל, 

באמצעות אגודה שיתופית לכל שיכון שנקראה "מעונות 
עובדים", כאשר לכל פרויקט נוסחה מערכת של "תקנות"  
)לדוגמא: "תקנות מעונות עובדים ב'- 1935, אגודה הדדית 

בע"מ"( 
במעונת עובדים א' וב' התקיימו פעילויות קהילתיות 

משותפות. חג הראשון במאי היה חג חשוב במעונות, בחג 
הסוכות הוקמה סוכה משותפת במרכז החצר, וילדי מעונות 
א' אף הוציאו עיתון משותף23. הלכידות החברתית במעונות 

קיבלה ביטוי גם ביחס השלילי של תושביהם למנהגיהם 
הבורגנים של תושבי שכונת רחביה. החצר הפנימית 

המשותפת תוחזקה ע"י "ועדת נוי" משותפת.
בהתאמה לרקע הבתים הפרטיים שאפיינו את שכונת 

הגנים רחביה, בולטת דרישתם של הדיירים העתידיים 
במעונות לתכנן כניסה פרטית לכל דירה ולאפשר פרטיות 

מרבית לדירות, זאת למרות האילוץ הכלכלי לתכנן בית 
משותף. זוג האדריכלים צ'רניאק זכה בתחרות תכנון המבנן 

בין היתר בזכות הפתרון האדריכלי שסיפק לבקשה זו. 
הכניסות והגינות הפרטיות מרמזות כי תושבי הפרויקט 

השתייכו למעמד הבורגנות יותר מאשר לפרולטריון, 
והעקרונות השיתופיים שנכתבו בתקנון הסתכמו בסופו של 

דבר באסיפה שנתית ובוועדת הנוי. מבנן מעונות עובדים 
מהווה עד היום פינה מיוחדת בלב העיר,

22  ד. קרויאנקר, ירושלים שכונות ובתים- תקופות וסגנונות , כתר הוצאה 
לאור, 2006, עמ' 176.

23  ראה לעיל הערה מס' 20, עמ' 182-184.
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בלוק “הרבע קילומטר”, אברהם יסקי – "אדריכלות קונקרטית", שרון רוטברד, 
2005

 The “quarter kilometer” block, Avraham Yaski - Concrete
Architecture, Sharon Rothbard, 2005

שכונה א' בבאר שבע – תכנית שרון
Neighborhood A in Beer  Sheva – Sharon's  Plan

ודיירי המבנן מכירים בייחודיותו ובערכו. האדריכל עצמו 
התגורר במבנן עם משפחתו והשתתף בחגיגות היובל 

למעונות ב-24.1983 "מעונות עובדים" במתכונתם המוכרת 
נבנו במספר מועט של מקומות בארץ. ידועים מעונות עובדים 

בקרית משה בירושלים, מעונות עובדים א' וב' בשכונת 
רחביה, וכשמונה מבננים בתל אביב.

חצרות בנייני השיכון - היעדר הגדרה
רוב קהילת המתכננים שפעלה בארץ בשנים הראשונות של 

ההתיישבות הציונית ולאחר מכן של המדינה, הן הפרטיים 
והן המתכננים שפעלו בתוך הממסד, הגיעו מארצות אירופה 
שם קיבלו את חינוכם המקצועי ותרבותם הייתה אירופאית.25 

בחיבור עם מובילי המדיניות ומולידי הציונות, שהיו אף הם 
יוצאי אירופה, שלטה בארץ אדריכלות אירופאית, שכמעט 

לא קמו לה מתנגדים. החיבור לתנאי האקלים המקומי, 
שמאפשר דפוסים שונים לחלוטין של מגורים, לא עמד כלל 

על הפרק. יחד עם זאת הדיירים, שרבים מהם הגיעו מארצות 
החום, נאלצו להתמודד עם "קופסאות" המגורים המנוכרות. 

בהשראת מתכננים אירופאים, ומחזון צורני וארכיטקטוני 
הנובע מרעיון הבית כ"מכונה", התפתח בניין השיכון הטורי 

כדגם יעיל וחסכוני למגורים. 
בנייני השיכון המוכרים עד ימינו היו בניינים טוריים מרובי 

כניסות, לרוב בני ארבע קומות, ובהם דירות קטנות. הבניינים 
הרבים, על סוגיהם, הוצבו באתרים השונים ברחבי הארץ 
באופן שנראה אקראי. חלקם ניסו "לעצב" חלל עירוני, ע"י 
יצירת בניינים ארוכים מאד שתחמו חצרות ענק, אך רובם 

הועמדו בשטח בצורה שלא יצרה הגדרת חלל כלשהיא 
והותירה חללי חוץ אינסופיים.26 החצר המשותפת של בנייניי 
השיכון הייתה מעין "שארית שטח", חלל נטול הגדרה, פרוץ 

לרחובות הסובבים ולמשטחי החנייה. 
השיכון ה"ידוע" ביותר אולי, הוא "בלוק רבע הקילומטר" 
שתכנן אדריכל אברהם יסקי בבאר שבע27. שיכון זה תוכנן 

בהמשך לשני מבני ההוסטל שנבנו ביוזמת ראש העירייה דאז 
כ"מעברה משופרת" לעולים אקדמאים אירופאים שהגיעו 

לעיר. בשונה מטיפוס השיכון הסטנדרטי המרובה חדרי 
מדרגות, בניין זה תוכנן בהשראת ה"אוניטה ד'אביטסיון" של 
לה- קורבוזיה, עם מעברים אופקיים המשרתים את הדירות, 

שכונו "הרחוב באוויר". בניין שיכון זה תוכנן למגורי קבע, 
כחלק מפרויקט "השיכון לדוגמא" בבאר שבע בהובלת 
אדריכל יסקי ומשרד השיכון. יסקי בכתביו מסביר, כי 

בפרויקט נעשה ניסיון לאפיין באופן שונה את הבנייה בבאר 
שבע מתוך התייחסות לאקלים ולמדבר, ובמטרה לייצר 

"חומה" שתפריד את השכונה מהסביבה המדברית 

24  ראה לעיל הערה מס' 20, עמ' 153.

25  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 35.

26  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 47.

27  ש. רוטברד, "אברהם יסקי- אדריכלות קונקרטית", בבל, 2007, עמ' 
.571-635

שסביבה.28 אך ה"בלוק" השיכוני, ובמתכונתו הקיצונית בבאר 
שבע, היה כפי הנראה הרחוק ביותר האפשרי מההתאמה 
למקום ולחיי האוכלוסייה בו. "מכונת המגורים" שהתעלמה 

מהקרקע עליו הוצבה כשלה, כפי שרעיון הגן הבריטי במרחב 
השחון של א"י כשל לפניה29. השטחים הפתוחים הגדולים 

בצדי בלוק המגורים הענק נותרו חוליים וזנוחים30, עוד בטרם 
הדרדר גם הבניין עצמו מסיבות דומות של קנה מידה 

ותחזוקה בלתי אפשרית.
החצר המשותפת בבנייני השיכון לא הוגדרה, לא מבחינה 
חללית אדריכלית, ולא מבחינה תפקודית. היא נוצרה כיתרת 

שטח בין המבנים ותשתיות שסבבו אותם, כישות "מעין 
ציבורית". 

ריבוי הדיירים בבניינים והעדרה של תחזוקה חיצונית הביא 
מהר מאד לתחזוקה לקויה של מבני השיכון ושל חצרות 
הבתים הגדולות. חוסר ההגדרה, היותה של החצר ספק 

משותפת ספק ציבורית, הוא ש"הכשיל" את החצר. כישלון 
החצר ששייכת לכולם אך בה בעת אינה שייכת לאף אחד, 
הביא לאורך השנים  במקומות רבים לתופעות של חלוקת 

החצר הגדולה, להצמדת חלקים ממנה לדירות בקומות 
הקרקע והפיכתן ל"דירות גן", לעיתים בהסכמה ולעיתים 

בתהליכים של "סיפוח" ו"השתלטות". 

28  שם, עמ' 631-632.

29  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 56.

30  ראה לעיל הערה מס' 27, עמ' 631.
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שיכון לדוגמא, אברהם יסקי – "אדריכלות קונקרטית", שרון רוטברד, 2005
Housing sample, Avraham Yaski - "Concrete Architecture", Sharon Rothbard, 2005

ד"ר טל אלון מוזס מן הפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון, 
כינתה את גינת השיכון המשותפת, המחולקת לגינות קטנות 
המוצמדות לדירות הקרקע, "גינה ישראלית".31  בכותבה על 
"סיפורן של גינות בשכונת יד אליהו בתל אביב", ציינה אלון 

מוזס את הניגוד בין "מכונת המגורים" המתועשת של השיכון 
לבין חלל החוץ, שנועד לשמש "חלל קהילתי, כור היתוך בין 
שכנים למגורים, בין זרים לאורחות חיים, ובין מתחרים על 

מרחב מחיה משותף", חלל שבו עם השנים סומנו טריטוריות, 
נמתחו גדרות, וחללי החוץ החדשים אפשרו ע"י גמישותם 
שאינה קשיחה כמו המבנה עצמו, את החיבור למקום, את 

הביטוי העצמי, היצירתיות, והחיבור למקום.  
תהליכים אקראיים אילו אכן הביאו במשך השנים  ליישום 

פתרונות דומים אך באופן יזום, במסגרת פרויקט "שיקום 
השכונות". בשכונות כגון שכונת תלפיות בירושלים 

ובפרויקטים נוספים רבים, חולקה החצר המשותפת ושויכה 
לדיירים כגינות מוצמדות. תהליך זה השלים תהליך בלתי 

פורמאלי בו החלו הדיירים עצמם. בפרויקטים אחרים טופלה 
החצר המשותפת כ"גינה קהילתית".

חצר בניין העמודים הטיפוסי, תל אביב
בנייתו של בניין אחד על מגרש עצמאי נפרד נבעה מהדגם 

שהתפתח עוד בשלבי הקמתה של תל אביב, תחילה כבתים 
פרטיים לאורך הרחובות ומאוחר יותר ציפופם לבתים בני 
שתים, שלוש וארבע קומות כבתים משותפים. שיטה זו 

יצרה את הבניין האופייני המוכר מערים ומושבות וותיקות 
במרכז הארץ. בבנייה ה"קבלנית", בעיקר בשכונות שקמו על 

קרקעות פרטיות, רווחה שיטה זו של בניית בניינים יחידים 
על מגרשים נפרדים, הממוקמים לאורך רחובות, בפרצלציה 

סדורה ויעילה, שנבעה מתוך רצון לייעל ולנצל את ערכיה 
הגבוהים של הקרקע הפרטית.32 דפוס זה, של הבית המרובע 

בן ארבע הקומות שרווח בבנייה הרוויה למגורים, אף הוכרז 
בשנת 1952 ע"י אדריכל ארתור גליקסון, שהיה ראש "אגף 

http://www.bac.org.il/Article_Print.,"31  ט. אלון-מוזס, "גינה לדוגמא
   aspx?id=89ם

32  ראה לעיל הערה מס' 13, עמ' 222. 

השיכון" בשנות ה-50, כבית האידיאלי והרציונאלי ביותר 
לבנייה,33 כיוון שהוא דפוס הבית החסכוני ביותר, הן מבחינת 

שטח המגרש שהוא דורש, והן מבחינת גובהו שאינו דורש 
מעלית, והן מבחינת עליות הבנייה והתחזוקה שלו. כלומר, 
הבית האידיאלי הינו הבית החסכוני ביותר. הגינה במגרש 

מדגם זה, שהחלה כ"גן עצי הפרי" המוזכר בכתביו של 
נחום גוטמן, במגרשיה של "אחוזת בית",34 התפתחה לגינה 
המשותפת סביב קומת העמודים המפולשת בבניין הטיפוסי.

הבניין המרובע הכיל בד"כ 4 דירות לקומה סביב גרעין 
משותף, וניצב על עמודים שיצרו קומה מפולשת. קומת 
הקרקע כללה מבואה אליה נכנסו דרך שביל שהוביל מן 

הרחוב. החצר המשותפת שהקיפה את הבניין, כללה בד"כ 
עיצוב גנני של גדר חיה בחזית הבניין, גינון ברמה מסוימת 

של טיפוח באזור החזית, ובד"כ אזורים פחות מטופחים בצד 
האחורי, שכללו בשלבים מאוחרים יותר כניסה של כלי רכב 

לחנייה מתחת לבניין, או שטחים מרוצפים או סלולים 
לשימוש כלל דיירי הבניין.

בסוג בינוי זה, שערכיו האדריכליים נגזרו מערכיו הכלכליים, 
היה לשיקול היעילות הכלכלית בכל שלב של חיי הבניין 

השפעה מכרעת על עיצובו.
במשך שנים נחשבה הבנייה ה"קבלנית" ליוקרתית יותר 

בעיני הציבור מאשר בתי השיכון, ולכן מי שידו הייתה משגת 
מיהר לרכוש "דירת קבלן", בניגוד ל"דירת שיכון" על 
המשמעויות השונות הכרוכות בכך. יתכן שה"שיתוף 

והקהילתיות" הכפויים בבנייני השיכון נתפסו כנחותים,35 והם 
שיצרו מוטיבציה גבוהה יותר לרכישת דירה בבית מסוג זה. 
חסכוניותו של סוג הבניין, היעדר המעלית, מירוב מספר 

הדיירים על יחידת קרקע מצומצמת, הביאו להתייעלות 
התחזוקה המשותפת. למרות זאת ניתן להבחין בהידרדרותה 
של חצר הבניין לאורך השנים, החל מטיפוח גנני של קדמת 

33  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 32.

34  ע. אלמוג, "סגנון הבאוהאוס בבתי המגורים בישראל", אנשים 
http://www.peopleil.org/details. ,ישראל- המדריך לחברה הישראלית

.aspx?itemID=7463

35  ראה לעיל הערה מס' 16.
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מבנן 11 גילה, ירושלים, “ישראל בונה” 1988. אדריכל סלו הרשמן
Block 11, Giloh, Jerusalem, “Israel Builds” 1988.

Architect Salo Hirshman

החצר בלבד, באזור הסמוך לרחוב, ועד להזנחה כוללת של כל 
קומת הקרקע.

בכותבה על "הגינה העממית", התייחסה אדר' ד"ר טל אלון 
מוזס לגינות הפרטיות של מבני המגורים העירוניים מראשית 

הציונות ועד שנות ה-4036, וייחסה להן משמעות סמלית 
לדמותה התרבותית של העיר. הגינות התמימות סביב בתי 

הפועלים והבורגנים היו למעשה "מטונימיה למפעל הציוני של 
כיבוש השממה", כולל המאבק בין תרבות המקום ותרבות 

המערב שקיבל ביטוי במגוון וסוגי הצמחים שעיצבו את 
הגינות.37 תעמולה ממסדית שלמה הופעלה לטובת גיוס 

התושבים ונכסיהם הפרטיים, על מנת להגשים את חלום עיר 
הגנים אותו לא הצליחה העיריה עצמה להגשים. אישי ציבור 

בולטים פעלו למטרה נעלה זו, כולל חידוש המילה "גינה" 
עצמה ע"י חיים נחמן ביאליק.38 לטענת אלון- מוזס, גינות 
הבית המשותף בתל אביב התפתחו כמעין תחליף לגינות 

העירוניות שלא היו בנמצא.39  
תערוכה שנערכה בשנת 2002 בבית האדריכל ביפו, עסקה 

במה שהוגדר ע"י יוצריה "מרחב עירוני שנמצא בשולי השיח 
האדריכלי והסביבתי- מרחב הביניים של חצר בית המגורים 

המשותף, הגינה וקומת העמודים המפולשת". שם התערוכה 
"ו)גינה(", מדגיש את הצעת היוצרים כי הגינה והטבע, הינם 

בשולי המרחב העירוני והם מביעים ביקורת על כך.40
היוצרים, אדריכלי הנוף צופית טובי ועמי צרויה, הציעו 

לבחון היבטים שונים של חצר הבית המשותף התל אביבי, 
ביניהם החצר כמשאב סביבתי, טבע לעומת מלאכותיות, 

מרחב פרטי לעומת ציבורי, וכאתר ייחודי של תרבות עממית 
החותר נגד המרחב הציבורי והשאיפות הנדל"ניות של 

הממסד.
בתערוכה קיבלו ביטוי תהליכים שעברו על החצר 

המשותפת, אזכורים מן העבר ה"מפואר" שלה כדוגמת באר 
המים, בריכת הדגים, המזרקה, ועד ההידרדרות של החלל 
המשותף הזה למקום מאיים, מנוכר, וככזה נתפס כשטח 

מבוזבז ונתון לסכנת הכחדה.  נסקרו המאפיינים הטיפוסיים 
של החצר- גדר חיה, השער, שני עצי הפיקוס הגזומים 

המסמנים את הכניסה לבניין, ומאחוריהם חלל סגור, המסמן 
כי כניסה אליו היא על סף הסגת גבול. היוצרים זיהו את 
הבעייתיות במעמדה של החצר, מצד אחד חוסר שייכות 

ספציפית ומצד שני ככזו שאינה נמצאת בתחום התערבות 
הממסד, והגדירו אותה "שטח הפקר". מאפיין נוסף שזוהה 
בתערוכה היה היעדר הפרטיות של דירות הקרקע ובעיית 

ההצצה אליהן ע"י זרים. תהליכים שעוברים על החצר 
המשותפת קיבלו ביטוי בפיתוח מלאכותי לצמצום התחזוקה, 

הסבת שטחיה לחנייה או "הפרטתה"- הצמדת שטחים 

   http://www.haaretz.co.il/misc/36   א. זנדברג, "גינה ציונית גאה",  88ן7ו8.ח

37  שם.

38  שם.

39  שם.

40  צ.טובי, ע. צרויה,")ו(גינה"- תערוכה בבית האדריכל, יפו, 2002.

לדירות הקרקע,41 ובסופו של דבר לצמצום המרחב המשותף 
לחזית הייצוגית של הבית המשותף בלבד. 

אסתר זנדברג בהתייחסה לנושא בכותבה42 על גינות 
הבתים המשותפים כתופעה ההולכת ונכחדת, מזהה בהן 

את אחד הסממנים הייחודיים הבולטים של העירוניות 
הישראלית. למרות הזנחתן הן מהוות עדיין אתנחתות ירוקות 
במרקם הבנוי, ומפצות על היעדר שטחים ציבורים פתוחים. 

גם בבעיית התחזוקתית של טיפול בגינות אלה ע"י ועד הבית 
התורן רואה זנדברג "ביטוי לטעם אישי".

מבנן מס' 11 בגילה, ירושלים – "יחידת השכנות"
שכונת גילה תוכננה עבור משרד הבינוי והשיכון ע"י 

האדריכלים יסקי-גיל, במסגרת תכנון השכונות החדשות 
בירושלים לאחר הרחבת גבולות העיר ב-196743. השכונה 

התאפיינה במבננים גדולים, השווים בהיקפם ל"שכונות 
קטנות", כלומר כל מגרש ומבנן תוכנן בקנה מידה של שכונה 

קטנה, במטרה לספק בתוכה את צרכי הציבור המיידים. 
עקרון מוביל בתכנון השכונה היה הפרדה בין תנועת כלי 
הרכב לתנועת הולכי הרגל, והמבננים תוכננו בין רחובות 

ראשיים, שעיקר תפקידם היה תחבורתי.  בשכונת גילה כמו 
בשכונת רמות ובשכונות החצר החדשות האחרות הופרדו הן 

התנועה המוטורית והן החנייה ש"מחוץ לחומות", מפעילות 
הפנאי והמשחק בשטחים הפתוחים שבתוכן. אחד המבננים 

הבולטים והמאפיינים את השכונה הוא "מבנן 11" שתוכנן 
ע"י אדריכל סלו הרשמן. המבנן תוכנן כשלושה מבננים 

שתוחמים חצרות משותפות, ובפינת כל אחד מהמבנים 
עוצבה כניסה מקושתת גבוהה. מרב הדירות פונות לרחובות 
ההיקפיים, כאשר אל החצר פונים חדרי המדרגות, המטבחים 

וחדרי השירות. החנייה היקפית ומלווה את המבנן לאורך 
כל הכבישים הסובבים אותו. בגיליון כתב העת "תוואי"  

41  שם.

42  ראה לעיל הערה מס' 33.

43  ראה לעיל הערה מס' 27, עמ' 743-779.
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 רחוב עירוני מסורתי וארקדה מסחרית, פסגת זאב, ירושלים, 
אדר’ דוד קרויאנקר,  "אדריכלות בירושלים"

 Traditional urban street and comemrcial arcade, Pisgat Ze’ev,
Jerusalem, Arch. D. Kroianker, "Architecture in Jerusalem".

מ-1980 שהוקדש לשכונת גילה בירושלים44, כתב אדריכל 
הרשמן על המבנן. המבנן תוכנן כ"יחידת שכנות" הכוללת 

300 יחידות דיור. יחידות הדיור מקיפות חצר פתוחה לשהייה 
ומשחק, ומערכת שבילים להולכי רגל. השכונה, המחולקת 
ל"שכונות משנה" תוכננה לדבריו "על פי "אופי ירושלים". 

בספרו על הבנייה החדשה בירושלים מחוץ לחומות45, הציע 
אדריכל דוד קרויאנקר כי מבנן זה הינו תרגום עולם הצורות 

הירושלמי המסורתי למונחים מודרניים, בהשראת חצרות 
מסורתיות כגון שכונת אבן ישראל מ-1875, הנמצאת בין 

רחובות אגריפס ויפו. קרויאנקר הזכיר את ה"חצר" יחד עם 
הקשת, הסמטה, הבליטות, החומה והשער, כ"מאפיין סגנוני" 
ירושלמי. המוטיב הציורי של חצר פנימית, חומה ושער, הפך 

לדעתו למוטיב של מבנני מגורים רבים בבנייה בירושלים, 
ואפיין באופן בולט את המבנן בגילה.46 בספרו על האדריכלות 
הישראלית של המאה ה-20, הקדיש אבא אלחנני דיון נרחב 

לשכונות החדשות של ירושלים וביניהן למבנני שכונת גילה47. 
הדיון ברובו נסוב סביב הסוגיות העיצוביות של הבניינים וגמר 

האבן שלהם שנדרש ע"י הממסד והתמודדות המתכננים 
בסוגיות אלה. מדיון זה ואחרים, השואבים את עיקר 

השראתם מהמוטיבים של העיר העתיקה, משתמע שהחצר 
בפרויקטים מסוג זה הייתה תוצאה של המבנה ה"מצודתי", 

קרי השער והחומה, ולא הרעיון המרכזי שסביבו הוקם המבנן. 
יתכן גם כי המגוון והעושר העיצובי הצורני התלת ממדי 
במבננים השונים של שכונת גילה התפתח כתגובת נגד 

וכביקורת על בנייני השיכון האחידים.
בין אם רעיון החצר נבע מ"חידוש בתי החצר" של העיר 

העתיקה או בתי החצר של מאה שערים, כתזכורת לשכונות 
"היציאה מן החומות" בירושלים, ובין אם מרעיון ה"חזרה 

למזרח" וציטוטים של הבנייה הים תיכונית והיתרונות 
האקלימיים של בתי החצר, החצרות המשותפות הגדולות 

של שנות ה-70 תוכננו מתוך עקרון "יחידת השכנות", 
במטרה ליצור "מהילה חברתית" ולכידות קהילתית.48 החצר 
כללה בתוכה שימושים שכונתיים של מוסדות קטנים, מסחר 
וגינות משחק. מבחינה תפקודית החצר הוגדרה כמשותפת 
ולא כציבורית, אבל הייתה פתוחה לשימוש הציבור. מצב זה, 
יחד עם העובדה כי כאשר לחצר שותפים רבים, לא רואה אף 
אחד את עצמו אחראי לה, היווה מרכיב משמעותי בכישלונה. 

היעלמותה של החצר המשותפת 
- ההפרטה 

בשנות ה-80 וה-90 החל בבנייה הציבורית תהליך של 
"פירוק" בתי החצר לבתים עצמאיים. תהליך זה נוצר כתגובה 

לחוסר התחזוקה של החצר המשותפת הגדולה, ונוצרה 
קיצוניות הפוכה: משיתוף מלא למעין הפרטה, הצמדה 

44  ראה לעיל הערה מס' 27, עמ' 764-765.

45  ראה לעיל הערה מס' 13,  עמ' 56.

46  שם, עמ' 43-49.

47  א. אלחנני, המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה-20, 
משרד הביטחון , 1998, עמ' 156-169.

48  ראה לעיל הערה מס' 16.

מרבית וכמעט מוחלטת של שטחי החצר בקומת הקרקע 
ל"דירות גן", ע"י שיוך והצמדת גינות לדירות הקרקע.49 כחלק 

מהתהליך הוגדר הרחוב מחדש כ"חלל הציבורי" השכונתי, 
והבנייה של מתחמי המגורים התפתחה כ"בנייה מרקמית". 
במחקר שנערך ב-1989 עבור משרד הבינוי והשיכון ע"י 

פלדי וולפסון50, במטרה לבחון מגוון צורות של בינוי שכונתי, 
צוין לטובה מבנן מגורים הבנוי באופן ברור על דופן רחוב. 

במחקר נבחנו מספר תצורות של בינוי שכונתי ונבדקו 
פרמטרים שונים, ביניהם שביעות רצון התושבים, תחושת 
ה"ביתיות" במבנן, תצורת השטחים הפתוחים של המבנן 

ואופי השימוש בהם, ועוד. בין המבננים שנבחנו היו גם מבנני 
החצר של שנות ה-70. ההפרדה בין רשות הפרט ורשות 
הרבים במרקם "הרחוב העירוני המסורתי", ללא עירוב בין 

הפרטי לציבורי, "זכתה" במחקר זה למדרג הגבוה ביותר של 
הפרמטרים שעסקו בתפקודו של המתחם51. מעניין לציין כי 

מתחם החצר בגילה זכה למדרג נמוך במיוחד הן בניתוח 
תפקודה של החצר שבמרכז המבנן כשטח פתוח משותף, 

והן בשל בעיות תפקודיות כלליות, ביניהן חוסר הקריאות של 
המערך העירוני )בשל העובדה שחצר דומה חוזרת על עצמה 

מספר פעמים(, וההפרדה בין המגורים לרחובות ע"י שטחי 
החנייה שיוצרת בעיות בטיחות, אותן בעיות שפתרון החצר 

התכוון למנוע52. ה"דגם הרחובי",  כפי שכונה במחקר, הוגדר 

49  שם.

50  מ. וולפסון, ע. פלדי, חיפושי דרך בבינוי השכונתי, משהב"ש, 1989, עמ' 
.124

51  שם, עמ' 126.

52  שם, עמ' 128.
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אם כן כמצטיין, בשל הגדרתו המרחבית הברורה, האבחנה 
הקיימת בו בין רשות הרבים לרשות הפרט, והפניית שימושי 

הפנאי של החצר והגינה לחללים הציבוריים העירוניים.
לאחר בנייתן של מספר שכונות בהן הופרט שטח המגרש 
לחלוטין והוצמד כגינות פרטיות, והכניסה לבניינים הצטמצמה 

ל"מסדרון" מינימאלי מן הרחוב אל מבואת הבניין, נעה 
המטוטלת מעט בחזרה לכיוון של שיתוף מסוים ומוגדר של 
שטח החצר. בשלבים הבאים של הבנייה הציבורית בשנות 

ה-90, "הוחזרה" החצר המשותפת לבניין העירוני, אך 
במתכונת מצומצמת ומינימאלית. הפעם הייתה זו מתכונת 

של שטח משותף קטן הסמוך לכניסה לבניין, בו יכולה 
להתאפשר שהייה קצרה, גינון לנוי בכניסה לבניינים וכדומה. 
שטח זה תוכנן כמעין הרחבה של הכניסה לבניין, והתקיים 

לצידן של הגינות הפרטיות. 
גורם נוסף שהשפיע באופן מהותי על תצורת הבינוי 

העירוני בשנים אילו היה כניסתו לתוקף של תקן החנייה 
המחייב בשנת 1983. תקן חדש זה קבע, כי יש לכלול את 

מקומות החנייה הנדרשים לדירות בתחום המגרש. הדרישה 
לספק מספר מקומות חנייה לפחות כמספר הדירות ואף 

מעבר לכך בתחומי המגרש, שינתה ללא הכר את המרקם 
העירוני ואת תפיסת התכנון של מגרש המגורים. במקומות 

בהם התאפשר הדבר, סופקה חנייה זו על פני השטח, 
ותכסית סלולה זו חיסלה כמעט לחלוטין את השטחים שעד 

אז ניתן היה לנצלם לגינון משותף. במקרים רבים אחרים 
הוכנסה החנייה לתת הקרקע, והמשטחים הבנויים ומרוצפים 
שנוצרו על גביה לא אפשרו גם הם גינון כלשהוא ובוודאי לא 

נטיעת עצים.53
מגבלה נוספת זו היוותה אבן דרך נוספת ב"חיסולה" של 

החצר המשותפת, ובמבנים שתוכננו בשנות ה-90 נדרש 
מאמץ מיוחד על מנת לשמור על חטיבת קרקע מוגבלת 
שתמלא אחר היעוד החברתי של החצר המשותפת, היא 
מקום מפגש בתחומי הנכס לדיירים שאין ברשותם גינות 

פרטיות.

"חצר רוזמרין"- היוקרה של שנות ה-2000 
בית רוזמרין בהרצליה פיתוח, "פרויקט שהעמיד סטנדרטים 

חדשים לאחד המאפיינים הבולטים בישראל: הבית המשותף" 
54, נבנה בשנות ה-90  כ"חלוץ" בתחום חדש שעתיד 

להתפתח לשיאים חדשים בשנות האלפיים, הוא הבית 
המשותף היוקרתי, המיועד למעמד הגבוה הישראלי. 

הפרויקט הוקם באזור המאופיין בבתים צמודי קרקע חד 
משפחתיים על מגרשים גדולים, והציע באמצעות שיתוף של 
 16 בתים סביב חצר משותפת, ציפוף מסוים במרקם הבנוי. 

53  ראיון אדר' נוף דורית מרגלית, ינואר 2012.

 54  א. טמיר-שסטוביץ', "בתים בסגנון אישי", משרד הביטחון, 1996, 
עמ' 81.

בעיני המתכנן, זוכה פרס ישראל האדריכל רם כרמי ז"ל, 
מייצג מבנה חצר רוזמרין "אדריכלות לירית":55 בהתייחסו 

לפרויקט ובעיקר לחצר המשותפת, המהווה את החלל 
המרכזי של המבנן, הגדיר כרמי את המקום כ"שילוב של 

אור, אוויר ואווירה ישראלית"56. המבנן מורכב משתי שורות 
של מבנים טוריים בני ארבע קומות וביניהם חצר פנימית 

תחומה בארקדה, בסגנון הבנייה הספרדית. בחצר פותחו גן 
עצי פרי, מדשאה ובריכת שחיה, וחלקים נוספים מן המרחב 
הפתוח הוצמדו לדירות הגן כגינות פרטיות, )ביציאות מחדרי 
המגורים וחדרי השינה( שעל פי המתכנן, "משכיחים" מדייריו 
את העובדה כי מדובר בבית משותף. בעיני כרמי, שהתגורר 

במבנן, מדובר בפיתוח מהפכני של רעיון השיכון, המשלב 
דפוסי חיים של מגורים משותפים ופרטיים בעת ובעונה 

אחת.57  לטענתו, מבנן מסוג חצר רוזמרין אינו יורד ברמתו 
מבית פרטי, אך יחד עם זאת נותן לדייריו סיבה לגור 

בשיתוף, הרי היא החצר והבריכה. יצירת החצר הים תיכונית 
המופנמת מקרבת את דיירי הבית, כל שכן צופה לגן פנימי, 

וכך ניתן ליצור מערכת חללים עירונית מבלי שהאנשים יסבלו 
מיחסי הקירבה.

בפרויקטים היוקרתיים כדוגמת חצר רוזמרין התפתחה 
החצר המשותפת לאלמנט משותף הכולל פונקציות 

משותפות מעבר לחצר הפתוחה והמגוננת בלבד. הכוונה 
לפונקציות המשמשות באופן בלעדי את דיירי המבנן, כגון 

מועדון דיירים, חדר כושר, בריכה, ומרכיבים שונים המספקים 
לדיירים שירותים שונים כולל שירותי נופש ופנאי, בתוך 

מתחם המגורים הפרטי. בעשור האחרון נבנו פרויקטים רבים 
המתאפיינים ב"חצר משותפת יוקרתית", כגון פרויקט ימק"א  
ובניין "ירושלים של זהב" בירושלים, פרויקט "בארי נהרדעא" 

בתל אביב ועוד. 
בפרויקטים אלה הן בשל התחזוקה המורכבת והצמודה 
הנדרשת בהם, והן כנגזרת ממעמדם הסוציו אקונומי של 

דייריו, מופעלות חברות ניהול או במקרים רבים גם "אב בית", 
שתפקידו לנהל ולתחזק את המקום באופן שוטף לשביעות 

רצונם של דייריו.
ניסיונות דומים של תכנון מבנן סביב חצר משותפת 
הכוללת בריכה ופונקציות משותפות ברמה זו נעשו גם 

במקומות בהם קהל היעד הינו מפלח שוק בינוני, כדוגמת 
העיר מודיעין בתחילת דרכה, אך שם נתגלעו סכסוכים בין 
הדיירים השותפים במבנן בנושאי דמי התחזוקה השוטפים, 

הגבוהים מהממוצע, והפרויקטים לא הצליחו לשמור על רמת 
התחזוקה הנדרשת לאורך זמן.58 

 55  אדר' פרופ' רם כרמי, אדריכלות,
http://www.education.gov.il/pras-israel/pras_חחk.htm

56  א. טמיר-שסטוביץ', "בתים בסגנון אישי", עמ' 81.

57  ראה לעיל הערה מס' 54.

58  ראה לעיל הערה מס' 16.
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מטרות וכוונות בתכנון- דרישות קהל 
היעד או פנטזיה אדריכלית?

מדיניות מגבוה 
לאורך השנים ניכרת הכתבה של אתוס הקהילתיות כמדיניות 

המוכתבת מלמעלה, מצד יזמי שכונות המגורים בשיכון 
הציבורי. הקהילתיות נתפסה כ"אידיאה", השכונה נתפסה 

כביתה של הקהילה המתגוררת בה59, וככזו, הכילה בתוכה 
את כל הדרוש לחיי היום יום של התושב. האידיאל לאחר קום 

המדינה היה יצירת "כור היתוך" בקנה מידה שכונתי מקומי, 
שיעצב את דמותה של החברה הישראלית החדשה60. לאורך 

מספר עשורים רווח בקרב קובעי המדיניות המונח "יחידת 
שכנות" הלקוח מ"תכנית שרון"61, )מונח שאול מממפורד 

בארה"ב( בהקשר של שכונה קטנה או מבנן מגורים. 
בהקשר זה בולטת לתקופתה עדותו היוצאת דופן של 
גליקסון מ-1959, שטען כי כיוון שלא ניתן לדעת מי יהיו 

המתיישבים בכל שכונה, מאיזו ארץ יגיעו ומה יהיו צרכיהם, 
לא ניתן לתכנן עפ"י מסורת מסוימת או בלשונו "פרוגראמה 

מגובשת סופית"62.
ב"מעבדת התכנון" הממשלתית נעשו לאורך השנים 

"ניסיונות" כגון יחידות השכנות והקהילות, וסגנון תכנון זה 
אכן התקיים רק בדיור ביוזמה ציבורית. החלל המשותף 

נתפס ככלי נוסף לאינטגרציה ויצירת כור היתוך בו ייווצר 
ה"ישראלי החדש", תיווצר הקהילה מחדש ע"י הפריה הדדית 

בין אוכלוסיות. בבנייה הציבורית היה לאורך השנים תכנון 
המונחה מלמעלה, ובשלבים מסוימים היו גם כלי יישום 

כדוגמת הבנייה הישירה הממשלתית, שאפשרו זאת.
מאידך גיסא, הייתה הבנייה הקבלנית "מחוברת" יותר 

לרצון הפרט, ויצרה מרקם מופרד ולא קהילתי. ככזו יצרה 
תמיד הבנייה הפרטית בנייה "תל אביבית" טיפוסית ולא 
מבנני מגורים סביב חצר. מעניין לציין כי הבנייה ביוזמה 

פרטית הייתה תמיד בעלת מאפיינים שונים מזו הציבורית, 
לא בשל היחס לנושאי התכנון והאכלוס בתקופה מסוימת זו 
או אחרת, אלא בשל כלי התכנון וכלי היישום שאפשרו זאת. 

ל"מעבדת תכנון" הממשלתית בשלביה המוקדמים לא 
זומנו נציגי הציבור, ונושא "שיתוף הציבור" לא התקיים בשלבי 

התכנון השונים. שיתוף רשויות מקומיות ונבחרי ציבור 
במסגרת "שיתוף הציבור" בתהליך התכנון הממסדי הינו 

תופעה מאוחרת יחסית, משנות ה-80 ואילך.63
גם מצידה השני של זרוע התכנון הציבורית, היא רשת 

המתכננים הפרטיים שהועסקו על ידה, הייתה הזדהות עם 
האתוס השיתופי. המתכננים פיתחו עולם מושגים תכנוני 

59  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 21.

 60  צ. אפרת- "הפרויקט הישראלי – בנייה ואדריכלות, 1948<1973",
הוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות, 2005, עמ' 993.

 61  א. שרון, "תכנון פיסי בישראל", הוצאת המדפיס הממשלתי, 1951, 
עמ' 8.

62  ראה לעיל הערה מס' 18, עמ' 37.

63  ראה לעיל הערה מס' 16.

שתמך באתוס הקהילתי. ניתן להתרשם מקשת המונחים 
שרווחו אצל אדריכלים ומתכננים בנושאי התכנון למגורים, 
ועדיין רווחים עד היום אצל רבים מהם כולל מורים ומנחים 

במוסדות האקדמיה למיניהם. מונחים כדוגמת חלל 
"סמי-ציבורי", חלל "סמי- פרטי", היררכיה של חללים במרקם 

הבנוי, תוך טשטוש מכוון בין הפרטי לציבורי ויצירה מכוונת 
של חוסר בהירות. הרצון לייצר "היררכיה" מלאכותית שאינה 

עומדת במבחן התוצאה ממשיך להנחות מתכננים 
ואדריכלים, שבדרך כלל אינם חשופים מאוחר יותר למבחן 

התוצאה של רעיונותיהם. למעשה, מתכננים רבים 
ה"מטיפים" לכלל הציבור לקהילתיות ושיתוף, גרים בעצמם 

בבתים פרטיים.
לדוגמא, רעיון "זכות המעבר" לציבור בתוך חצר משותפת 
פרטית על מנת לקשר בין מוקדים שכונתיים, או הצמדה של 
בתים לחללים משותפים ללא שמירה על פרטיות ועוד כהנה 

וכהנה דוגמאות, מופיעים עדיין בתכניות רבות.
מתוך תהליך הפקת הלקחים ניתן לראות משנות ה-90 
גם בבנייה ביוזמה הציבורית מאפיינים הלקוחים מהבנייה 

הקבלנית, פחות "יחידות שכנות" מאולצות ויותר "בית אחד 
על מגרש אחד". מגמה זו הפכה למאפיינת בתכניות הבינוי 

של משרד הבינוי והשיכון, בשכונות שהוא מתכנן ומפתח 
ברחבי הארץ, הכוללות מינון מאוזן בין הצמדת גינות פרטיות 
לבין שטח משותף סביר לשימוש הדיירים, המשתנה בגודלו 

עפ"י סוג האוכלוסייה. לדוגמא בתכנון שכונות לאוכלוסייה 
חרדית, בהן קיים הצורך לאפשר לילדים הרבים של 

המשפחות המתגוררות בבניין אזורי שהייה ומשחק באזורים 
מוגנים הסמוכים לבתים, נפוצה במיוחד החצר המשותפת 

בתחומיו של כל בניין.

כוונות הדיירים
בצד ה"לקוח" של פרויקט המגורים הישראלי עומדת 

אוכלוסייה מגוונת. בשנים הראשונות כמו גם היום, הייתה 
האוכלוסייה בשכונות ובבתים החדשים מעורבת, כזו שהגיעה 

מגלויות שונות ומתרבויות שונות, והחיכוכים סביב תרבות 
הדיור המוכתבת לא איחרו לעלות על פני השטח. נושאים 

כגון אופן השימוש בשטחי החוץ, התאמת המגורים לצרכים 
המסוימים של כל משפחה, לא תמיד עלו בקנה אחד עם 

הכוונות המקוריות של המתכננים.
היעדר ההגדרה הברורה הביא לסכסוכי שכנים, חוסר הידע 

לגבי מעמדה של החצר, לגבי המהות הקניינית, אופי 
השימוש, התחזוקה, החובות והזכויות של השותפים, גרם 

ועדיין מהווה גורם לתופעות שליליות, בין אם הזנחה ובין אם 
סכסוכים משפטיים. שאלות בנושאים אילו עולות ומציפות 

שוב ושוב "פורומים" באתרי האינטרנט העוסקים בייעוץ 
תכנוני, משפטי, ומעסיקות ועדי בתים ורשויות תכנון. 
בחוסר הרצון להיות מזוהה עם "קהילה" כלשהיא 

המוכתבת מראש, ובאופן כפוי להסתגר ב"חצר" מסוימת, 
הכתיבו הציבור ורצון הפרט את השינוי האדריכלי של 
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כי על החצר המשותפת, כמו הבניין והנכס כולו, להיות 
מתוכננת בהתאם לצרכיהם ויכולותיהם של הדיירים, ועל 

היזם והמתכנן להיות קשובים לרצונותיהם של לקוחותיהם 
העתידיים. בתכנון המיועד לשרת פלח אוכלוסייה המסוגל 
ומתכוון לשאת בהוצאות תחזוקה גבוהות מאד, אין כמובן 

מניעה לשכלל את החצר המשותפת לאלמנט מורכב הכולל 
שירותים בהתאם. ככלל נכתבו ההנחיות מתוך תפיסה של 

תכנון ופיתוח מוטי תחזוקה ובני קיימא ויישומם בשלבים 
השונים של התכנון העירוני, החל מהשלבים הראשונים של 

פריסת שימושי הקרקע וקביעת מערך וגדלי המגרשים.68
מבחינת ההקשר העירוני, הרי שלדפוס הבניין ויחסו לשטח 

הפתוח שלו השפעה על המרקם העירוני ולהיפך. החצר 
המשותפת על צורותיה השונות הינה חלק מהמערכת 

המורכבת הבונה את העיר. עוד בשנות ה-60 הרחיבה ג'יין 
ג'ייקובס בספרה על סוגיית התכנון העירוני המורכב 

ממשתנים רבים69. ג'ייקובס הדגימה את העיקרון של 
"המורכבות המאורגנת" ע"י הדוגמאות של "עיר הגנים", בה 

התיימר המתכנן לפתור את כל בעיות העירוניות באופן 
פשטני ע"י התייחסות לשני משתנים עיקריים בלבד 
הקשורים ביניהם בקשר ישיר )היקף הדיור ומקומות 

התעסוקה(, וכן לגבי משנתו של לה-קורבוזייה על "העיר 
הקורנת", החוטאת באותה אי הבנה, דוגמאות ששימשו 

השראה למתכננים הישראליים והמקבילות לדוגמאות הבינוי 
שנבחנו במאמר זה. ג'ייקובס המליצה לאמץ לחלופין את 
גישת מדעי החיים המבינה את העיר כבעיה של מורכבות 
מאורגנת, גדושה במערכות יחסים ובזיקות שביניהן, ואת 

נקודת המוצא לתכנון מהבנת התהליכים המתרחשים 
בערים. התייחסות זו מחשיבה את מכלול הגורמים 

המשפיעים על התנהלותה של הסביבה העירונית, התכנוניים 
והאנושיים כאחד.

סיכום      
במאמר זה נחקרה החצר המשותפת כנושא תכנוני 

ואדריכלי בפני עצמו, ואובחנו גלגוליה השונים עפ"י מדגם 
של תקופות. בבתי החצר הארץ ישראלים המסורתיים נבע 

עיקר מהותה של החצר מסיבות אקלימיות, עת שימשה 
חלק ממהלך החיים היומיומי של דייריה. בבנייני החצר של 
שכונות "היציאה מן החומות" בירושלים התפתחה החצר 

לחלל פנימי מוגן ובטוח לצורך הגנה מן הסביבה החיצונית 
העוינת. בחצרות ערי הגנים שהתפתחו בארץ עם כניסת 

המודרנה ותרבות המערב היו אלה סיבות אידאולוגיות 
שיצרו את החצר. בבנייה הציבורית שימשה כלי ליצירת כור 
היתוך חברתי, ובחצרות המשותפות של דיור היוקרה הפכה 

לאמצעי לניתוק מן הקהילה.
בסוגיה האם החצר היוותה נושא תכנוני בפני עצמו    

הרי שלכך התשובה מורכבת ואינה אחידה לאורך ציר הזמן. 

68  ראה לעיל הערה מס' 9, עמ' 82-83.

 69  ג'. ג'ייקובס, מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות, בבל, 2008, 
עמ' 515-521.

העלמות החצר והתחזקותו של הרחוב. בנוסף מעניין לציין, 
כי בפרויקטים חדשים המחויבים לשלב למרות כל האילוצים 
חצר משותפת רחבה כדוגמת העיר חולון64, ניתן להיווכח כי 
למרות ההשקעה הנדרשת ויוקר התחזוקה, נותרות החצרות 

מיותמות משימוש. כפי הנראה בעידן שבו ילדי הבית 
המשותף משחקים פחות "מתחת לבניין" בקומת העמודים, 

אלא ספונים לרוב בחדריהם מול מסכי המחשב, צריכה 
להישקל שנית ההצדקה לחצר המשותפת הגדולה.

התופעה של מבנני היוקרה החזירה את רעיון החצר 
המשותפת לשולחן השרטוט, אך לא מאותם טעמים אליהם 

התכוונו מתכנני הבנייה הציבורית של שנות ה-60 וה-70, 
של יצירת "קהילה", אלא הפעם מן הטעם ההפוך, מתוך 

הרצון להיבדל מהחברה. מתחמים ייחודיים, בד"כ יוקרתיים, 
כדוגמת "אנדרומדה" ביפו, "רוזמרין" בהרצלייה ועוד, קמו 

מתוך רצונו של קהל היעד שלא להשתלב במרקם החיים של 
כלל האוכלוסייה.

פרויקטים אלה, המכונים גם "סופר קונדומיניום", 
שתחילתם הייתה בבנייה המרקמית, לא נותרו בהכרח בסוג 

בנייה זה אלא מקבלים כיום ביטוי גם בסוג בנייה נוסף של 
מגורי היוקרה: הבנייה לגובה. ישנם מבננים המקיפים את 

השטחים המשותפים הפתוחים שלהם, וישנם הכוללים 
פונקציות כגון בריכה, חדרי כושר וספורט, מועדוני יוקרה 

וכדומה כמתקנים תת קרקעיים או משולבים בקומות 
המגדל. פרויקט yoo"" בתל אביב ואחרים, "מסננים" את 

רוכשי הדירות בהם ע"י רמת ההכנסה הנדרשת לרכישתם 
ותחזוקת השטחים המשותפים שלהם. תופעה זו מוכרת 

מהעולם, בעיקר במדינות העולם השלישי, כאשר שם 
התפתחה התופעה מסיבות ביטחוניות בעיקר. 

מבחן התוצאה
מפאת זיהוי הבעייתיות של "מבנים חברתיים רופפים 
ודפוסי חשיבה מנוכרים המכשילים שיתוף"65, המליץ 

הצוות שחקר את נושא הבית המשותף, בתכנון המיועד 
לאוכלוסייה הכללית, לצמצם שיתוף ותלות הדדית וליצור 

זיקה ברורה ומובהקת בין מרכיביו הפיזיים של הבית והיבטיו 
הרישומיים.66 גישה זו היא הרווחת כיום בתכנון העירוני היזום 

ע"י משרד הבינוי והשיכון, והיא קיבלה את ביטוייה במדריך 
לתכנון שנכתב בהנחייתו.67  כמו כן, המלצת המדריך הינה 
לתכנן את השטחים המשותפים באזורים הסמוכים לחזית 
הבניין ולכניסה אליו, ולא בשולי המגרש כשטחים המועדים 

להזנחה. בפרק העוסק בחצר כ"פיתוח חוץ" כאלמנט 
משותף בבניין, ניתנו הנחיות מפורטות לגבי תכסיות, 

שימושים, סוגי צמחיה, השקיה, וכן המלצות לגודל השטחים 
המשותפים עפ"י "רמת השירות" הנדרשת והמתאימה לפלח 

האוכלוסייה עבורו מתוכנן הבית, מתוך התפיסה האומרת 

64  ראיון אדר' נוף נעמה אשל-צוביירי, פברואר 2012.

65  ראה לעיל הערה מס' 9, עמ' 12.

66  שם, עמ' 13.

67  ראה לעיל הערה מס' 16.
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במבנני מעונות העובדים תוכננה החצר כמרכז חברתי 
קהילתי ופעיל, בבנייני השיכון הציבורי ניכר שהחצר נותרה 
כשארית שטח לאחר העמדתם של הבניינים, וככזו נפרצה 

לאלתורים או לחילופין הוזנחה. החצר המשותפת הגדולה של 
מבנני שנות ה-70 נכפתה על דייריה ולא צלחה את מבחן 
התחזוקה, והחצר המשותפת היוקרתית חזרה לפי דרישת 

קהל היעד, מתוקף הרצון להיבדל מכלל הציבור ולקבל 
כ"שותפים" לחצר רק את בני המעמד הדומה לשלו. נראה כי 

קיים יחס ישיר בין גלגוליה של החצר המשותפת לבין 
ההיבטים החברתיים שלה, וניתן לראות את התפתחות 
החצר המשותפת של בית המגורים הישראלי כמראה 

לתהליכים שעברו על החברה. 
ההתייחסויות לחצר המשותפת בספרות האדריכלית הינן 
שוליות. הדיון הינו כמעט תמיד על המבנה והארכיטקטורה 
שלו, והחצר, למעט החצר המסורתית בתקופות קדומות, 

איננה נושא שעומד בפני עצמו. מעניין לציין כי תוך כדי 
המחקר והכתיבה, אכן הורגשו הנטייה והפיתוי לסטות 

בעקבות הכתובים לכיוון ניתוח המבנן והבניין, ונדרשו "תיקוני 
כיוון" יזומים לכיוון העיסוק בחצר עצמה.

לגבי אתוס הקהילתיות במבנני המגורים, הרי שזה הוכתב 
לא רק ע"י יזמי הבנייה, אלא גם ע"י המתכננים עצמם. אלה 

ראו כערך עליון את מרחב היצירה שלהם, שבאה פעמים 
רבות על חשבון חיי היומיום של קהל הדיירים המיועד. 
התפיסה שהתחשבות ברצון הדייר וראיית צרכיו אינה 

מבטלת את היצירתיות של המתכנן, אלא צריכה להיתפס 
כשיקול תכנוני נוסף, היא תפיסה חדשה יחסית.

ניתן לומר כי התפיסה ה"קהילתית" חוזרת, אך בשני 
שינויים משמעותיים. האחד הוא יצירת הקהילה באופן 
וולונטרי ולא מוכתב מלמעלה, והשני הוא הביטוי של 

הקהילתיות ויישומה לאו דווקא בתחומי הקניין הפרטי, אלא 
במרחב הציבורי. הדוגמא המובהקת הינה התפתחותן של 
"גינות קהילתיות" רבות בערים ובשכונות, לכך תורמת גם 
תפיסת העולם המקיימת המוצאת את ביטוייה הן במרחב 
הפרטי והן במרחב הציבורי, בצורה של פיתוח אתרי "טבע 

עירוני", בחצרות ובשטחים הציבוריים.
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