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אדריכל בוגר בצלאל. תזת הדוקטורט שלו עסקה בלוד כמקרה בוחן לאתנוקרטיה אורבנית

כיום מכהן כראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון

עד לאחרונה ראש התכנית ללימודי תואר שני בעיצוב עירוני ב‘בצלאל‘

ממייסדי עמותת ‘במקום‘, עמד בראשה בין השנים 2007-2010.

עבודתו מתמקדת בנושאים הבאים:

 גיאוגרפיות )פוסט(קולוניאליות, ישראל ואפריקה, תכנון וארכיטקטורה בערים מקוטבות ולימודים עירוניים השוואתיים



אסופה המורכבת מ-4 שערים:

 צורות מגורים כביטוי של זהות ; צורות מגורים כמוצר צריכה ; צורות מגורים במבחן הזמן והדיירים ;

צורות מגורים כביטוי לתפיסות חברתיות

כתוב וערוך על ידי אדריכלים )להוציא אחד(

אדריכלות וחברה בישראל
שלי כהן וטולה עמיר

צורות מגורים



נוסף על היותו מכשיר לחיברות ולהפצת האוכלוסיה במדינה על ידי הממסד, השיכון הישראלי הוא מוצר תרבותי.

בתור שכזה הוא מצטרף למסורות נוספות בעולם המציבות אלטרנטיבה למודרניזם.

במקרה שכאן, המשתמשים בשיכון נכסו אותו לעצמם, ושינו אותו לפי צרכיהם, ובכך הם מערערים על ההגמוניה

הממסדית והופכים את ‘מכונת המגורים‘ המודרניסטית למכונת מגורים מזרחית.

 מהלך המאמר מבסס גם את טענתו של הכותב שהמודרניזם הישראלי שימש

”לא רק להתמרת המרחב הערבי אלא בה בעת ייצר את זהותה של ‘הישות המתווכת’ )המזרחים)“

טענה
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הבניין - עיתון לאדריכלות ולבנין ערים 1937-8
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שאר התמונות - צילום של חיים יעקבי
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במאמר אין ניתוח אדריכלי של סביבת השיכון, של דירת המגורים או של ההתערבות המדוברת במרחב
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חומר אדריכלי
ביתה של עאפיה זכריה, שלומיהתערבות בשיכונים







באדיבות אדר‘ יוסי עובד



דיון

 מאיזה רגע, או באילו תנאים, פעולה במרחב המגורים היא ‘התערבות ‘?
)האם יש בניסוח הזה הנחה מובלעת לגבי שלמות המגורים כמוצר שבה המשתמשים פוגעים?(

מה תורם השיח האקדמי והזירה שבה יעקבי מציב את השאלה לדיון במגורים?

 האם הטיעון שהתערבות אדריכלית יוצרת מודרניזם אלטרנטיבי יכול לקבל תוקף
מבלי לדון באדריכלות הקונקרטית? היכן הדיון מתקיים?


