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54/)למוותריםלא

viBE-nאביביהתל

חד/׳\ותפנים

ע7לוותר/עמת7ן/׳ויםוהמ/צפחותהציגיריםצל

וההתפתחותהפעולההיצירה,הוזופ/׳ז,תחו/׳זתאביביהתלההרואיעללוותרמתק/ציםמ/צפחותובעלירווקים

אביביתתלעיןלכן,שקודםכאלו,דרומיות,בשכונותאטאטנרקמיםאביבלתלואופיינייםמוכריםכךשכל

סיבובאביב.תלשלהצפונבוניםאתלאגםמרתיעות,לאיפוורובעיהעופרנווהשלם,כפרלעברן.פזלהלא

רוםנועהפרסה

רוצהמהצעיריםמבוטללאחוז

הגדולה,העיראביב,בתללחיות
שישמהוכלהקסםאתלחוות

אמנםלהציע.הפסקהללאלעיר

אךמבעברנמוכיםאינםהעירבדרוםהמחירים

העירובצפוןשבמרכזמאלהזוליםעדייןהם

גורםמהווהבאזורהווייבגםיותר.נגישיםולכן

שלזהבחלקהצעיריםשללמגוריהםמכריע

מתרכזיםובומחייבלאנונשלנטי,הואהעיר:

כמווהיצרניםהיוצריםוהצעיריםהאמנים

הרוחשהלךוהייטקיסטים,עסקיםאנשיגם

התלאתהכירוחייהם.להלךמתאיםהסביבתי

בדרוםמתספקיםשלאאלוהחדשים,אביבים

מושבםכמקוםאלאארעית,כדירהאביבתל

לבוא.לעתידגם

כשנש־הורביץניצןהפניםלמעצבקרהכך

כר

$TS1$כשנשכר$TS1$

$DN2$כשנשכר$DN2$מחשביםאישעבורבפלורנטיןדירהלעצב

עיצובלפנירבלאזמןלחייו.ה-03בשנות

פנטהאוזמינילרכושהצעירהתעתדהדירה

כברהשנייםזוגו.בתעםהולדתועירבאשדוד,

בתקציבשעמדהנעימהדירהלבחורהספיקו

וגםצעירכזוגלהםשתתאיםלרשותם,שעמד

סמוךממשקטנה.משפחהכשיקימובהמשך,

הכללעצורהצעירהחליטהחתימה,למועד

שהדירהאף"עלהחברה.לתכתיבילהכנעולא

מס־לחשבבחרהואלבסוףלו,קסמהבאשדוד

לול

$TS1$מסלול$TS1$

$DN2$מסלול$DN2$ושםמגוריועירעללהתפשרולאמחדש

פלורנטין",שכונתהארץ,מרכזלכיווןפעמיו

אביב,תלבדרום"שכונותהורביץ.מסביר

עורלרקוםמתחילותלפלורנטין,בדומה

שכונותמיוחד.אביבתלאופיולקבלוגידים

שפיראשכונתוגםשאנן,נווהיפו,כמורבות

ולה־פלורנטיןמודלאתלהעתיקמתחילות

ציע

$TS1$ולהציע$TS1$

$DN2$ולהציע$DN2$ויזמיםממוןבעליגםמפגש.מקומות

לאוחלקוהפוטנציאלהמגמהאתמזהים

להלךבהלימהנוצרמהפרויקטיםמבוטל
מקומותנפתחיםבמקום.והאוכלוסייההרוח

מתחמילצדואלטרנטיבייםשיקייםמסחר

לאלעולםהעירדרוםבראייתי,עיצוב.

פרפריזציהתהליךחווההואלמרכז.יהפוך

שהפכויורק,בניווקווינסברוקליןשחווכמו

תוססיםנחשקים,לרובעיםחלשיםמאזורים

למ־שהגיעההאוכלוסייהבזכותודינמיים

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$חדש".דםבהםוהכניסה

צעיריםשלכוחם
הש־ה-09׳,שנותעדאחורה.מעטנחזור

כונות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$במבנייותראופיינואביבתלבדרום

המיועדיםמלאכהבתילחלופיןאושיכונים

הי1ם"מאשריותרקרובההיתהלאפעםאףרוטשילד׳שדרות

אלושקלים.5,500שלבסכוםובפלורנטיןשקלים,5,200שלבסכוםבמהלךשמתבצעתאבולוציהישנה

כהןמנשצילום:עובדיהגיל

שלבאוכלוסייההאחרונותהשנים

שנ־בשכונותובייחודאביב,תלדרום

חשבות

$TS1$שנחשבות$TS1$

$DN2$שנחשבות$DN2$נווהדוגמתשלה,קשותכיותר

צעי־ויותריותררואיםאנחנושאנן.

רים

$TS1$צעירים$TS1$

$DN2$צעירים$DN2$דרוםשלהשכונותאתשבוחרים

אםשלהם.המגוריםכמקוםאביבתל

קהילתבניבעיקרהיואלושניםלפני
אזהעיר,דרוםבשכונותוהתיישבוהטרנדאתשהקדימוהלהט"ב,

אתשמעדיפיםנוספים,וצעירותצעיריםגםאליהםמצטרפיםכיום

הדרום.שכונות

המחיראזלכאן?נמשכיםשהםהסיבהמההשאלהנשאלתכאן

דירתאםהעיר.דרוםבשכונותלגורלבואטובהסיבהלהיותממשיך

בסכוםלבונטיןבשכונתהיוםתושכרוחניהקטנהמרפסתעםמ"ר50

הכביש,שלהשניבצדדירהאותהאזשקלים,7,200עד7,000של

העלייהבשוקשקלים,4,700שלבסכוםתושכרשאנןנווהבשכונת

אביבבתללגורהללולצעיריםשמאפשריםמשמעותיים,פערים

יחסית.סביריםובמחירים

בשכונותלמגוריםהיחידההסיבההיההמחירשניםלפניאם

בראשטובות.סיבותעודישכיוםאזהעיר,דרוםשלקשותהיותר

הכולבמקום.שנבנתהקהילהשלתחושהעלמדוברובראשונה,

מסעדותקפה,בתיבארים,ישלהם.הקרובהבסביבהלהםקורה

חבריםלהםישקצר.הליכהבמרחקוהכולמועדונים,טרנדיות,

מושךוזהאליהם,מצטרפיםוהםבסביבה,גריםשכברחברותאו
למרכזהקרבהבנוסף,לאזור.צעיריםועודעודלאוזןהפהבשיטת

עםמתניידכשאתהקרובהכולחשוב,אלמנטכןגםהיאאביבתל

היולאפעםאףרוטשילדושדרותפקקים,איןחשמלי,קורקינט

היום.מאשריותרקרובות

למעלהמזההפעילה, הפעיEwave Nadianבחברתמנכ"ל-שותףעובדיה,גילהואהבותב
אביבתלבדרוםמעשור
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האח־השניםבעשריםלסיטונאים.למכירה

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$פלורנטיןושכונתבדרוםהשכונותהפכו
אביב.בתלהנדל"ןמהפכתשללסמלבפרט

עםטוב,נדל"ניסיפורכלכמוהתחיל,הכל

בחיפושלשכונהלעבורשהחליטוצעיריםכמה

התחילוהםלשכירות.זוליםמחיריםאחר

גווןלהוהעניקוהמיושנתהשכונהאתלהציף

בתיהגיעואחריהםהרבהלאותוסס.מיוחד

האומנותגלריותהמסעדות,הקטנים,הקפה

הבילוי.ומקומות

הצ־על-ידי"סומן"אביבתלדרוםאזור

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$תוססמגניב,כאזורהאחרונותבשנים

הפרויקטמנהלמסבירמיוחדת",אווירהעם

לש־המשיכהאתמיכאלקוביחג׳ג,בקבוצת

כונות

$TS1$לשכונות$TS1$

$DN2$לשכונות$DN2$.מתדמיתשניםשסבל"הדרוםהדרום

בזכותהרבהשלו,ההילהאתקיבל"בעייתית"

הצ־אחריפלורנטין.בשכונתשאירעהתהליך

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$הגיעוהשכונה,אתשגילוהראשונים

לאתרשיודעיםאלוהמנוסים,המשקיעים

שמ־מידוהבינופוטנציאלבעלותשכונות

שהו

$TS1$שמשהו$TS1$

$DN2$שמשהו$DN2$הגיעואחריהםבפלורנטין.קורהטוב

קרקעועתודותבנייניםאיתרואלוהיזמים,

לחלוטיןששינוחדשיםפרויקטיםוהקימו
המגוריםבנייניבשכונה.המחיריםמגמתאת

צעירהלאוכלוסייהקרצובשכונההחדשים

בס־מגוריםלעצמהלהרשותשיכולהוחזקה,

טנדרט

$TS1$בסטנדרט$TS1$

$DN2$בסטנדרט$DN2$,השכונותאחתשלהשילובעםגבוה

הדירותאביב.בתלוהאותנטיותהמעניינות

המחיריםאתמשכויותר,והיקרותהחדשות

האחרוןבעשורוהביאולמעלההשכונהבכל

בשכונה".שיאלמחירי

הדמוגרפיהמאזןאתמשנים

תלעירייתשלהסטטיסטיהשנתוןמנתוני

מאזןאףעלכיעולה2017-2018לשניםאביב

שנה,מדיהעירשרושמתהשליליההגירה

תלועירייתבמגמהשינויחל2016משנתהחל

לעומתאתתושבים,1,500"רק"איבדהאביב

לש־שקדמוהשניםבשלושתושביםכ-000,2

נתון

$TS1$לשנתון$TS1$

$DN2$לשנתון$DN2$היוצאיםלמספרבהתייחסזאתהעדכני

תלאתעזבוהאחרונותובשניםהיותמהעיר,

אךאחריםליישוביםתושביםכ-000,32אביב

אחריםמיישוביםאליהנכנסוהשנימהצד

.(1,500)תושבים21,500כ-

דאיאורןצילום:הורוביץניצןהפניםמעצב

בנוסףכיהסטטיסטימהשנתוןנלמדעוד

בין־ישובים,אוכלוסייהשלחיוביתלהגירה

עצמה.העירבתוךתושביםהגירתגםקיימת

כ-2015001,03במהלךכינלמדמהנתונים

בשנתאביב.תלבתוךמגוריםמקוםשינואיש

להישארשהעדיפואביביםהתלשיעור,2016

מגוריהםמקוםהעתקתתוךהגדולהבעיר

כ-%7המהוויםל-004,13והגיעבכ-%4עלה

רלוונטיותעלמלמדהדברהעיר.תושבימכלל

שבוחניםבאוכלוסייהחלקיםבקרבהעיר,של

אלטרנטיבותבשלהנראהככלבהלהישאר

האחרונות.בשניםשנוצרודיור

מהנתונים,נלמדהשוניםלרובעיםבהתייחס

שלילי,הגירהמאזןהרושמיםרובעיםישנםכי
5-6ורובעיםהישן()הצפוןרובעדוגמת

העיר(.)מרכז

שעשתהלאחתדוגמאהיאטופל,ליאת

קשרימנהלת,40בתאקדמאיתטופל,זה.את

,"renbyהעיצובבחברתומרקום,אדריכלים

תלצפוןאתלעזובהחליטהילד,פלוסרווקה

בפלורנ־דירהולשכורשניםארבעלפניאביב

טין.

$TS1$.בפלורנטין$TS1$

$DN2$.בפלורנטין$DN2$מ"ר70שלבשטחטופלששוכרתהדירה

מתיחתעברהמרפסות,ושתיחדריםובה

יח"צצילום:חג׳גבקבוצתפרויקטמנהלמיכאלקובי

יח"צצילום:טופלליאת

התכנון,צוותבאמצעותמשמעותיתפנים

"בשכו־.renbyשלוהדקורטוריםהעיצוב

נת

$TS1$בשכונת"$TS1$

$DN2$בשכונת"$DN2$אמנותשלצעירהרוחנושבתפלורנטין

מסבי־גלריות",לצדמלאכהבעליועשייה,

רה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$.הרבההתווספוהאחרונות"בשניםטופל

להסתובבתענוגפשוטזהצעירות.משפחות

אנשיםישנםותמידהיוםשעותבכלבשכונה

עגלות,עםמסתובביםאבותאמהות/ברחוב-
שעותעדפתוחיםעסקיםבעליכלבים,בעלי

בשבילי"ביתהכיאביבתל

במקור,28בתאסייג,תומר

בר־מתגוררתרעות,מהישוב

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$,ליפו.הקרובבחלקלוינסקי

בדי־ותיקבבנייןמתגוררתתומר

רת

$TS1$בדירת$TS1$

$DN2$בדירת$DN2$שניעודעםיחדחדרים

ישאבלסלוןאיןבדירהשותפים,

ביופיו.מרהיבנוףעםלגגגישה

לפניהנוכחיתלדירהעברהתומר

מספרכבראביבתלבדרוםמתגוררתהיאאבלמחודש,פחות

וביןכצלמתכתחקירנית,טלוויזיהבהפקותעובדתתומרשנים.

וושי־"קפהפלורנטיןשלהשכונתיהקפהבביתגםפרויקטים

נגטון",

$TS1$,"וושינגטון$TS1$

$DN2$,"וושינגטון$DN2$סלמה.ודרךוושינגטוןשדרותשלהפינהעלהממוקם

הזה?באיזורדווקאלהתגוררבחרתמדוע

החייםהתנהלותלכולקרובשהכיהאזורהיאאביבתלדרום

מהדירהדקותמספרשלבמרחקוהיאיפואתאוהבתאנישלי,

האהובההיאפלורנטין,שכונתאתאוהבתבמיוחדאנישלי.

עדייןהשכונהאםגםבבית.כאןמרגישהמאודאניביותר,עלי

עדייןלומראפשרמספיק,נקייהאינההזנחה,בתוךמצויה

המהותהשכונה,שלוהסגנוןהאנושיהחומרעדייןמג׳ויפת,

והע־החנויותעבורי.ביתהכיזהנותנתשהיאהחוויהשלה,

סקים

$TS1$והעסקים$TS1$

$DN2$והעסקים$DN2$במקוםשאניתחושהלינותניםהעירדרוםשלבסביבה

הבעליםאתמכירשאתהקטןקפהביתעםחברתי-שכונתי,

רחוקזההאישית.ברמהבושנמצאיםהאנשיםואתשלו

מרגיששאתהאביב,תלבמרכזנניחמקבלשאתהמהניכור

ותיירותי".המוניעמוס,יותרהואשהאזור

עבורך?פלורנטיןזהמה

כאןמכירהאניבההחייםהאנשיםכללהיאעבורי"פלורנטין

פלורנטיןאתעושיםהםוטובים.אכפתייםמקסימים,אנשים
אביבי".התלהעירוניבמרחבאורשלנקודתבעינישהיאלמה

מסתנניםשלמרכזהיאאביבתלשדרוםאותךמרתיעלא

עבודה?ומהגרי

מהאתיותרטובלראותליגורםזהלהיפך,אפילולא,"ממש

נותןזהאלאבועתי,במקוםחיהלאאנישלנו.בחברהשקורה

בלתיבצורההישראליתלמציאותקרובהשאניתחושהלי

יח"צצילום:אסייגוזומר

אנושיים,ובסיפוריםבדוקושעוסקתמישהיבתורליאמצעית.

מעורבת.ולהיותשהםכמוהחייםאתלראותמאודליחשוב

בלי־גםזמן,בכולמסתובבתאניאותי.מרתיעיםלאממשהם

לות,

$TS1$,בלילות$TS1$

$DN2$,בלילות$DN2$מכיריםשכונתיתאחווהכאןישביטחון.שלבתחושה

הביטחוןמפלסאתמעלהכןגםוזהניכורתחושתואיןאותי

מרגישהאניאביבתלבמרכזדווקאאזכבראםשלי.האישי

ותיירותית".מנוכרתיותרשהיאבטוחה,פחות

וטרנדי?אינימקוםהופכתאביבתלשדרוםלדעתךהסיבהמה

אביבתלשדרוםמכךנובעתהמקוםשלהטרנדיות"לדעתי

השכירותשליחסיתהזולהמחירצעירים.שלמגנטמשמשת

מושךיחסית,התייקרהשפלורנטיןאחריהיוםגםבמקום,

שלהמחיריםהצעיריםעבורנו,הארץ.מכולצעיריםאליו

שלבמקוםלהיותמבלילהתקייםלנומאפשריםהעירדרום

אתלשלםשנוכלנפשי,שקטלנונותןזהתמידי,הישרדות

שמוסיפיםהשווקיםאתלהוסיףצריךזהלכלהדירה.שכר

וסוחףאנרגיהשמייצרמההעירוני,למרחבוחוויהצבעטעם,

צעירים".ועודעודאחריו

עמוד 2



Viewpointהדמיה:46-48סלמהוזג׳ג.קבוצתשל"moma"פרויקט

,;tl

*JBBk

!iitfisi
«י,

VV4־V?,
׳?^

aiii

Hi^EIC

k(KA+S.L^l'lr vm*

לאף,מתחתנמצאלוינסקישוקמאוחרות,
בילוי.ומקומותמרוטשילדדקותשלמרחק

נחשפתיהאחרונהבשנההאמהות,בעקבות

כןכמובאזור,לקטנטניםמגוונותלפעילויות

אותי.שהפתיעהבשכונההילדיםגניכמות

ועודעודמתווספותיוםשיוםלכךעדהאני

רקשלהוהקסםלשכונהצעירותמשפחות

טופל.דברילרגע",מרגעבעיניעולה

סיבובשעשתהלמידוגמאהיאמיריתגם

שנשברהלאחראביב,מתליצאהפרסה

השכו־התפתחותעםחזרה,ושובמהמחירים

נות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$.בחרה,3נשואה,36מירית,הדרומיות

הולדתה,מקוםשלם,כפרבשכונתלהישאר
אביבתלNineבפרויקטדירהשרכשהלאחר

גבאי.קבוצתשל

ידעתיותמידשלםבכפרוגדלתי"נולדתי

כשה־שנים,כמהלפנילשם.לחזורשארצה

תלבטתי

$TS1$כשהתלבטתי$TS1$

$DN2$כשהתלבטתי$DN2$להמשיךעלהמחשבותלגור,היכן
החששותאבלבי,הרפולאשלםבכפרלגור

קצת"בעלימירית.מסבירהחלומות",עלגברו

בשכונה,לגורעלמהמחשבההתלהבפחות

מחיריהיאלנושהייתההעיקריתהבעיהאך

דירתובמחיריחסיתגבוהיםשהיוהדיור,

דירתלקנותיכלנושלםבכפרישנהחדרים

תקווה.בפתחהמושבותבאםחדשהחדרים

התח־כךכללאכיאםזהעלללכתהחלטנו

ברנו

$TS1$התחברנו$TS1$

$DN2$התחברנו$DN2$קשהמאודליהיהבעיקרתקווה.לפתח

לחזורהחלוםמהשכונה.ביציאההפקקיםעם

בעליגםהזמןועםבעינו,נותרשלםלכפר

שתדמיתהוא,שלםכפרעםהענייןהשתכנע.

ומש־הולךזהגםאךבעייתית,אוליהשכונה

תנה.

$TS1$.ומשתנה$TS1$

$DN2$.ומשתנה$DN2$שזהיודעמקרובהשכונהאתשמכירמי

מאודשכונהזוחוץ,כלפינשמעשזהכמולא

לקנותהיהשלנוהחלוםוקהילתית.נעימה
למ־קשהמאודאבלאותה,ולשפץישנהוילה

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$עליהםשומריםהבעליםנכסים,בשכונה

שטחשלהערךמהיודעיםהםכימשמר,מכל

דירהרכשנולבסוףבעתיד.שווהיהיהכזה

אניגבאי.קבוצתשלבשכונהnineבפרויקט

רואיםהיוםכברשלם.בכפרמאמינהמאוד

הזמןשעםמעריכהואניהבנייהתנופתאתפה

למשפחותשיקרצופרויקטיםועודעודיהיו

פלוס".בינוניממעמדצעירות

דרוםמשכונותשונהאינוהמצבביפוגם

רבותמשפחותלכן,קודםאםאביב.תלמזרח

הופ־יפורובעיהיוםלמקום,מלהגיעסלדו

כים

$TS1$הופכים$TS1$

$DN2$הופכים$DN2$ואטרק־חמהנדל"ניתלפנינההםגם

טיבית

$TS1$ואטרקטיבית$TS1$

$DN2$ואטרקטיבית$DN2$.אתהמקימהצברים,חברתלצעירים

מצליחהביפוטוכולסקיברחוביאפאפרויקט

המאזןאתלשנותשיווקיתתוכניתבאמצעות

במקום.הצעיריםאתולהשרישהדמוגרפי,

הצעירהלאחותיפוהופכתהאחרונות"בשנים

מזהאחררוחמשבאיתהשמביאהאביבתלשל

הבעליםמסביראביב",תלמרכזברחובותהמוכר

שונהבה"ההוואיצברי.רוניצברים,חברתשל

שמבקשיםצעיריםאליהמושךהמגזריוהשילוב

סביבאותןולספוגתרבויותבעירובלהתגורר

ממרכזצעיריםמאודהרבהשלהמעברביתם.

דמוגרפילשינויגםכמובןמביאיפואלאביבתל

האזוראתתהפוךזואוכלוסיהשלשילובבאזור

בפרויקטזוהבנהמתוךהבא.הביקושלאזור

במחיריםלסטודנטיםיח"ד88שיווקנויאפא

קהלהואהצעיריםציבורמיוחדים.ובתנאים
עוברתשיפוהמהפךלאורהפרויקטשלהיעד

האמיתיתההזדמנותואתהאחרונותבשנים

איתר.דווקאלעשותישלשינוי

קבוצתשלmomaבפרויקטקורהגםכך

סלמה,רחובבמערביפו,במבואותהממוקםחג׳ג׳
באזוריםגםעכשיוקורהבפלורנטיןשקרה"מה

יפו"."מבואותבשכונתלמשלכךבדרום,נוספים

האוכלו־אתבוחניםאנחנו"אםמיכאל.מסביר

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$בפרויקטשמתעניינתmoma,רואיםאנו

בע־מבוססות,30-40בגילאיצעירותמשפחות

לות

$TS1$בעלות$TS1$

$DN2$בעלות$DN2$במרכזכעתהמתגוררותחופשייםמקצועות

לרכושומבקשותבשכירותמתגוררותחלקןהעיר

במושגי"שפויים"במחיריםהעירבתוךדירה

לדירהלהשתדרגמבקשותוחלקןת"אמדינת

שלשבטווחספקאיןיותר.וגדולהחדשה

שכונותת"אבדרוםלראותנוכלהבאות,השנים

צעירהאוכלוסייהעםצעירבורגני,אופיבעלות

והצעיריםהסטודנטיםאתשתדחקומבוססת

זול".שכירותפתרוןשמחפשים

הדמיותטוטםהדמיה:צבריםחבותשל׳יאפא׳פרויקט
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