
ביקורות ספרים 516  אורנה בלומן 

טובי פנסטר וחיים יעקובי )עורכים(. עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות, 
משמעות ויחסי כוחות. מכון ון ליר בירושלים / הקיבוץ המאוחד. 2006. 322 עמודים

אורנה בלומן*

במרחב  בישראל.  העירוני  המרחב  של  הייצור  תהליכי  את  הבוחן  מאמרים  קובץ  לפנינו 
הציבורי הישראלי קיימים רק ספרים מעטים על העירוניות ועל סגנון החיים בעיר בישראל, 
ורובם נכתבו על–ידי חתן פרס ישראל אלישע אפרת, שאף תרם את פרק הפתיחה לקובץ זה. 
לפיכך יש לברך על מקבץ מאמרים זה, המעניק הצצה עברית לעולם האינטרדיסציפלינרי 

של לימודי עיר, אף כי מטבע הדברים הוא עונה רק על חלק מהשאלות. 
קשה להמעיט מחשיבותם של תהליך העיור והעיר בעיצוב פניה של החברה המודרנית 
המערבית. העיר מציינת תהליך מבני במרחב המתייחס לגודל ולצפיפות אוכלוסין ולדרך 
לעיר  המודרנית–קלסית  ההתייחסות  לרשותה.  העומדת  הטריטוריה  את  מנצלת  חברה  בה 
מבוססת על הבינריות כפר–עיר, לפיה צפיפות אוכלוסין גבוהה מעצבת סגנון חיים ייחודי 
)Wirth, 1936(. בעשורים האחרונים החלו חוקרים להצביע על קיומם של סגנונות חיים 
הבינריות  את  המחליף  רצף  יוצרים  ואשר  יחד,  גם  וכפריים  עירוניים  מרכיבים  המשלבים 

 .)Saunders, 1985( המוקדמת
לימודי עיר הוא תחום מורכב הבוחן תופעות במרחב ומירחוב )spatializing( של תופעות. 
היא  שונים.  ואנשים  תופעות  של  מיקומם  בשאלת  עוסקת  המסורתית,  הראשונה,  הגישה 
ואנשים מתארגנים בהתאם  כזירה פסיווית, מעין מצע שעליו תופעות  תופסת את המרחב 
ליחסי הכוח ביניהם, שהם חיצוניים למרחב עצמו. הגישה השנייה מתעניינת יותר בסיבות 
להימצאותם של תופעות ואנשים דווקא במקומות מסוימים ולא באחרים. מטרתה היא לחשוף 
הדיפרנציאלי  והשימוש  המרחב  ולהראות שחלוקת  המרחב,  את  המעצבים  הכוח  יחסי  את 
הקובץ  שלה.  האינטרסים  את  ומשמרים  ההגמוניה  של  היתר  זכויות  את  משרתים  בו 
שלפנינו נותן במה לחוקרים ביקורתיים מהשורה הראשונה לדון בקשר שבין מרחב לזהות 
קולקטיווית. עם זאת, העורכים השכילו לכלול גם מחקרים בעלי גישה מסורתית יותר, כמו 
זה העוסק באקולוגיה החברתית )אומר(. אף שהחוקרים באים מרקע מקצועי מגוון יכולתם 
עירוני  תכנון  ההגמוניה של  בספק.  מוטלת  אינה  רבדים  עירוניים במספר  לנתח תהליכים 
ניכרת היטב בפרקים השונים ובקובץ כולו, והיא כנראה קשורה לכך שרוב משתתפי הסדנה 
והכותבים היו )ועדיין( מעורבים בשלב כלשהו בחייהם המקצועיים בתכנון. דומה שהקובץ 
היה יוצא נשכר משילובם של כותבים בעלי התמחויות נוספות, שהיו יכולים לחשוף את מגוון 
ההיבטים האינטרדיסציפלינריים או לפחות את ריבוי הדיסציפלינות בלימודי עיר. האפילוג 

שכתבה תמר ברגר הוא דוגמה מצוינת לתרומתה של כתיבה כזו. 
מהי  בכותרת,  הטמונה  המרכזית  לשאלה  תשובה  לתת  מנסה  האפילוג  דווקא  ואכן, 
היא  כמה  ועד  ולחברה  למקום  ייחודית  היא  בישראל  העיר  כמה  עד  הישראליות. השאלה 
מגלמת עקרונות כלליים של עירוניות היא מעניינת וראויה. מרבית הספרות עליה מתבססים 

החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה  *
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כותבי המאמרים מתייחסת לעירוניות כאל אחד מיסודות המודרניות האירופית וכסמן מובהק 
של ההגמוניה המערבית. העורכים וחלק מהכותבים אמנם עוסקים בהשפעה הקולוניאלית 
בערים  והשתקפותם  אלה  עקרונות  של  האזכורים  הם  מעטים  אולם  בישראל,  העיר  על 
לא–ישראליות, לא–מערביות )למשל, עמ‘ 80(. כמעט כל הכותבים עושים מאמץ ישיר וכן 
להתמודד עם סוגיית הייחודיות מול ההכללה המערבית, וראויים במיוחד לציון בהקשר זה הם 
הפרק על ערי הפיתוח )צפדיה( והפרקים על לוד )יעקובי( ועל נצרת עילית )חמדאן(. מאמצים 
אלה חוברים להבנה כללית כי יש דבר כזה “עיר ישראלית”, אולם העורכים, שהשאירו את 
הדיון בסוגיית הזהות הישראלית לאפילוג, מתעלמים מתפקידם לעצב כבר בראשית הספר 
מסגרת מנחה משותפת לבירור הקשר בין זהות ישראלית לעיר בישראל ולעיר בעולם. יתרה 
מכך, היה ראוי שכותבים ביקורתיים יציגו את האתגר שמציבה הכותרת ־ עיר ישראלית או 
עיר בישראל ־ כמתח בין הגלובלי ללוקלי בהתפתחות ובמציאות העירונית בישראל )ברוח 

המבוא לספרו של רם )2005(, שאף משתמש בסמליות העירונית להמחשת כוונתו(.
ואילו  הלוקלי,  בתחום  שלפנינו  הקובץ  את  למצב  בחרו  שהעורכים  כן,  אם  ברור, 
הפרספקטיווה ההיסטורית העוסקת בעיקר בקונפליקט הלאומי מעניקה לו ניחוח גלובלי. 
הלוקליות ניכרת במיוחד בפרקים הפותחים כל אחד משלושת השערים. פרקים אלה, שכתב 
הסוציולוג נתי מרום, משתפים את הקוראים בסיוריו ביפו, באופקים ובחיפה. הם מעוטרים 
את  לקורא  להעביר  ומצליחים  אלה,  במקומות  הפעילים  אנשים  של  מפיהם  בציטוטים 
התחושה של “יציאה לשטח” והתבוננות בנוף, תוך העלאת סוגיות שאמורות לייצג את פניה 
של העירוניות בישראל. כך למשל הפרק על יפו, שלטעמי הוא הטוב מבין השלושה, מתמקד 
בפיתוח עירוני ובתהליכי שיקום הנקבעים על–ידי בעלי נכסים וקרקעות. הסיור באופקים 
מייצג את ערי הפיתוח ואת העירוניות היהודית בפריפריה הגאוגרפית. הסיור בחיפה מתמקד 
בהדר הכרמל כסמן ל“נורמליות” של חיוניות עירונית המתקוממת, לפי שעה בהצלחה, נגד 
תהליכי הידרדרות וניוון, תוך תיאור יחסי הידידות שבין תושבים מקבוצות חברתיות שונות. 
בישראל.  לעירוניות  ביחס  מעניינת  דינמיקה  יוצרת  תיאורי  כרצף  הסיורים  פרקי  קריאת 
הפרק הראשון מתאר את העיר דרך אירועים היסטוריים “גדולים” כהריסת חומה, חילופי 
במדינת  מכונן  אידיאולוגי–מרחבי  בתהליך  עוסק  השני  הפרק  ומלחמה;  כיבוש  שלטון, 
היהודים ־ קליטת עלייה המונית, פיזור האוכלוסייה וחלוציות כפויה דרך פיתוח עירוני; 
הפרק השלישי מתאר את היום–יום ה“נורמלי” בשכונה רב–תרבותית. ארגון כזה של הקובץ 
מעורר ציפייה שהמאמרים באותו שער ידונו בנקודות העולות מהדיווחים על הסיורים, אולם 
זו אינה מתממשת ברובה. הפרקים העוקבים בכל אחד מהשערים נותנים מענה חלקי בלבד 
לתהיות שמעלים פרקי הסיורים. למשל, השער הפותח ביפו נועד להדגיש את כוחו של ההון 
בעיצוב העיר, אך נמצא מדגיש דווקא את ההיררכיה הלאומית. יעקובי מדווח על פעילות 
נדל“ן בשירות היררכיה זו, חתוקה בוחנת את ההיסטוריה של היפוך ההיררכיה בגבול יפו–

תל–אביב, וחמדאן מתארת את התמוססות ההפרדה בין פלסטינים ליהודים בנצרת עילית 
ואת יחסי השכנות ביניהם. מאמרים אלה מדגישים את הממד הלאומי, והדיון בכוחו של ההון 
מאבד ממרכזיותו. בנוסף לכך, הפרק האחרון בשער, העוסק בהדרת נשים במרחב החרדי של 
מאה שערים )פנסטר(, מבלבל עוד יותר כיוון שאינו עוסק כלל בהון או בלאומיות. לעומת 
הסיור  תיאור  עם  ה“נורמליות”  את  משלים  בהחלט  עילית  נצרת  על  המרתק  הפרק  זאת 
הפותח את השער השלישי. כל זאת מהווה דוגמה לאופן שבו עריכת המאמרים משבשת את 
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רצף הקריאה של הקובץ. סידור זה אינו פוגם בחשיבות כל אחד מהמחקרים, אך מחמיץ את 
הפוטנציאל של ההחלטה לדווח על הסיורים בהם השתתפו כותבי המאמרים, כמו גם את 

ההזדמנות של הקובץ כמכלול לומר משהו שהוא יותר מסך כל הפרקים. 
יש לברך את העורכים על המקום המכובד שהקצו לדיון בעירוניות הפלסטינית במדינת 
ישראל. הקובץ מקדיש לנושא טעון זה יותר מפרק אחד סמלי, ובכך מעניק לקורא נקודת 
מבט רחבה יותר. בהקשר זה מתעוררת השאלה אם הפלסטיניות בתוך הערים היא הגורם 
המעצב את העיר בישראל כישראלית )ברגר(. לדעתי דווקא ההפך הוא הנכון. היעדרם של 
הפלסטינים ממרבית הערים היהודיות והיעדרם של היהודים ממרבית הערים הפלסטיניות 
נוספים  הוא המאפיין של העיר בישראל. בכל אופן, הדגש הלאומי בקובץ מצניע ממדים 
של יחסי כוח בפסיפס העירוני בישראל, בין אם של קבוצות שנחקרו )למשל, מיקומם של 
המזרחים והמהגרים החדשים(, וכמובן של קבוצות המוזכרות בחטף כעובדים לא–ישראליים 

וקהילותיהם, כולל תושבי שטחים. 
בשטחים  ההתנחלויות  מהקובץ:  נעדרים  בישראל  העיר  להבנת  חשובים  נושאים  שני 
והפרבור. אמנם כבר בראשית ההקדמה מציינים העורכים כי הם מגבילים את עצמם לתחום 
בישראל  שהעירוניות  לעובדה  קונספטואלית  תשובה  מציעים  אינם  הם  אבל  הירוק,  הקו 
משתרעת מעבר לתחום זה. למשל, חקירת האקולוגיה החברתית של מטרופולין תל–אביב 
)אומר(, הנשענת על התיחום הרשמי, אינה מדירה רק את היישובים הערבים שמחוץ לקו 
מיישובים  הדיון אף מתעלם  היישובים הקטנים בתחומי המטרופולין.  כל  הירוק, אלא את 
שמבחינה תפקודית הם חלק מהמטרופולין למרות היותם ממוקמים מחוץ לשטח הפורמלי 
עוסק  ואינו  שכמעט  קובץ  היא  התוצאה  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  על–ידי  שהוגדר 
בפרבור בישראל בהקשר הלאומי והמעמדי )אבל ראו קלוש( ובהקשרים ביקורתיים נוספים, 
כגון קרקע והון בקיבוצים ובמושבים, האקולוגיה של בנייה צמודת קרקע, פיתוח תחבורתי 
ועוד. הפרבור תופס מקום נכבד כצורת התיישבות בעולם, וקיומו מקדם את הדיון בעירוניות 
מהבינריות אל הרצף כפר–עיר. גם בישראל הפרבור הוא בעל חשיבות רבה, ובאזורים של 
ובחלקן  אידאולוגיה  ממרחבות  שבחלקן  להתנחלויות  גם  חופף  הוא  וירושלים  תל–אביב 

ממרחבות מעמד. ההתעלמות מתהליכים אלה אינה משקפת נכוחה את המציאות. 
שתי הערות בנוגע לשיקולי ההפקה של קובץ זה הן הדפסה בשחור לבן, העושה עוול 
 ,)292  ,226  ,175  ,118  ,66  ,62 עמ‘  )למשל  בספר  המופיעים  הרבים  ולשרטוטים  לצילומים 
והיעדרו של מפתח עניינים, המהווה כלי התמצאות חשוב במיוחד הן לחוקר והן לתלמיד, אך 

גם לקורא האינטלקטואלי. 
לבקר  חוששים  שאינם  מצוינים,  מחקרים  הכולל  חשוב  בקובץ  מדובר  דבר  של  בסופו 
את ההתנהלות הממסדית בטריטוריה הישראלית. גם אם הם אינם מקיפים את כל מרכיבי 
המקומית.  העירוניות  לגבי  משמעותיות  שאלות  מעלים  המחקרים  בישראל,  העירוניות 
ראוי שקובץ זה יימצא בספרייתם של חוקרים ותלמידים העוסקים בלימודי העיר והחברה 

בישראל. 
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