נעה נבט
קשה להישאר אדישים לנוף המרהיב שנשקף
מחלון חדרה של עו"ד רחל בן ארי ,בקומה
השלישית של בית אדם שבוואדי סאליב בחיפה
— המקיף את ממגורות דגון ,את הריסות הבתים
הערביים של הוואדי ,את הנמל מתחדש וגם את
בית המפרש שבו שוכנים קריית הממשלה ובית
המשפט של חיפה" .אני רואה מכאן את תנועת
הספינות בנמל ואת הרכבות שמגיעות מדרום
ומצפון" ,אומרת בן ארי ,שותפה מייסדת במשרד
בן ארי ,פיש ,סבן ושות' ,אחת מפירמות עורכי
הדין המבוססות בחיפה ובצפון.
הבניין שבו שוכן המשרד עבר כמה גלגו ־
לים :הוא הוקם בתחילת המאה ה– 20על ידי
משפחת כנפאני ,אחת המשפחות החשובות
בחיפה ,בסמוך לביתו של ראש העיר דאז,
עבד אל־רחמן אל־חאג' .הבניין נבנה בסגנון
המקובל בבתי מגורים בערים ערביות באותה
תקופה ,וכלל שתי קומות שבהן עמודי שיש
ואשנבים מעוגלים ומקושטים בזכוכית צבעו ־
נית .צדו האחד פנה אל המפרץ וצדו השני אל
רחוב מעלה השחרור.
במלחמת השחרור עזבו הדיירים את הבניין,
והוא הועבר לניהול האפוטרופוס לנכסי נפק ־
דים .עם גלי העלייה הגדולים של קום המדינה
שוכנו בו עולים .כמו האזור כולו ,גם הבניין
הזה סבל במשך עשרות שנים מהזנחה .דיירים
באו והלכו ,תוספות בנייה הוטלאו עליו ,והערך
האדריכלי שלו נשחק עם השנים — עד שלפני
כמה שנים קנה אותו היזם נועם אלון מהמדינה,
והעמיד אותו למכירה.
"חיפשנו בית" ,מסבירה בפשטות בן ארי
את ההחלטה לקנות שלוש קומות בבניין" .לא
קנינו את הבניין להשקעה ,אלא רצינו לעבוד
כאן ולהטביע פה את חותמנו .סבי פתח את
המשרד ב– 1932בעיר התחתית ,העביר אותו
להדר וב– 20השנים האחרונות אנחנו בכרמל.
כעת אנחנו חוזרים לעיר התחתית ,ממש כמו
התהליך שעובר על החיים העירוניים בחיפה
ב– 80השנים האחרונות".
בשלוש השנים האחרונות עבר הבניין
מתיחת פנים שהסירה ממנו את פגעי הזמן,
אך שמרה ככל האפשר על התכנון המקורי.
"ראינו את הפוטנציאל שיש במקום ,וידענו
שצריך להשקיע המון — אבל גם שזאת תהיה
הרפתקה" ,אומרת בן ארי.
האתגר לא היה פשוט :הבניין הוכרז כב ־
ניין לשימור ,והיה כלול ברשימת השימור של
עיריית חיפה .המשמעות היא שהמתכננים היו
חייבים לשמר את התכנון המקורי ככל האפ ־
שר ,גם כשהוא לא עלה בקנה אחד עם הצרכים
המודרניים של משרד עורכי הדין.
למשימה גויסו האדריכליות עידית שלומי
ונילי בר און ,שמשרדן עוסק בין השאר בפ ־
רויקטים של שימור .כדי לייצר לבניין תיק
תיעוד — דרישה בסיסית בכל בניין לשימור —
הן התעמקו בספרי היסטוריה ,בצילומים ישנים

בונים
היסטוריה
שימור מבנים מניב בדרך כלל תוצאה יפהפייה,
אבל האתגרים הכרוכים בתהליך גורמים ללא
מעט בעלים של מבנים היסטוריים להשאיר
אותם להתפורר לאטם
בנה ,אך אסור היה להזיז אותו .מנגד ,היו בו

ובכל זאת ,מי שיבחן היטב את הבניין יראה
השלישית היא תוספת ולא המקור.

היה אחראי במידה רבה למעבר ,נהרג בדצמ ־
בר  2014בתאונת רכיבה בדרום .לזכרו ,נקרא
הבניין "בית אדם" ותמונות שלו פזורות בין
הקומות וברבים מחדרי העובדים.

מחכים לאדריכל
על הסוס הלבן
לצדו של בית אדם ניצבים בניינים ערביים
דומים ,שלא התמזל מזלם לעבור שימור .הם
עומדים מוזנחים ,גגות הרעפים שלהם שבורים
וכך גם מרפסותיהם ,שהיו פעם מפוארות .הם
מחכים למישהו שייקח על עצמו את עבודת
השימור ,אבל אין קופצים על המציאה .העי ־
רייה אמנם מתכוונת לפתח את המתחם ,ושלט
שמכריז "ברוכים הבאים לרובע האמנים" תלוי
בכניסה אליו ,אבל עד כה לא קרה דבר.
מהנדס העיר חיפה ,אריאל וטרמן ,מבטיח
שוואדי סאליב הוא הבא בתור בתהליך ההתח ־
דשות העירונית שעוברת העיר התחתית ,ושגם
הבתים הערביים האלה ישופצו" .כשהעירייה
מחדשת את המרחב העירוני ,יש לה לגיטי ־
מציה לדרוש מבעלי הנכסים לשפץ אותם",

ובארכיונים ,וכך למדו על עברו של הבניין.

גם הפתעות משמחות ,כמו ציורי הקיר שהתגלו

שהקומה

"בוואדי סאליב התגוררה האליטה המו ־
סלמית של תחילת המאה שעברה" ,הן מס ־

על אחד הקירות ושומרו על ידי איש מקצוע.
אחת ההתלבטויות שעמן התמודדו שתי

כמו שהבניין המקורי נבנה בשלבים ,גם אנחנו
רק עוד שלב באבולוציה שלו".

המסורתית
הערבית
הבנייה
בזכות
והבאוהאוס החיפאי (שילוב של קווים מודרניים

בירות" ,ומשפחת כנאפני בנתה בניין דירות
עבור בניה — תחילה קומה אחת ,ולאחר מכן

האדריכליות היתה כיצד לעצב את שתי הקו ־
מות שהעירייה אישרה להוסיף לבניין .לבסוף

"להיות נתונים למגבלות שימור זה לא
עניין פשוט" ,אומרת בן ארי" .לדוגמה ,אם

עם בנייה ערבית) מתגאה העיר ב– 600מבנים
לשימור ו– 2,000חלקות לשימור (בכל חלקה

שתיים .שניים מהבנים הספיקו לגור שם ,עד

הן החליטו להוסיף קומה אחת שממשיכה את

היינו

לשנות את מיקומו של חדר

יש כמה מבנים לשימור) .הם מתרכזים בעיקר

שברחו או גורשו במלחמת השחרור .אחר כך
גרו שם עולים חדשים ובתמונות שלו משנות

הסגנון הערבי של הבניין ועוד אחת בסגנון מו ־
דרני ,שלא נראית במבט קרוב על הבניין ,אלא

המדרגות ,היינו מרוויחים עוד חדר בכל קו ־
מה ,אבל זה היה בלתי־אפשרי .כל אילוץ חייב

בעיר התחתית ,בהדר ובכרמל הצרפתי .ברשי ־
מה יש גם מבנים תעשייתיים ,כמו ממגורות

ה– 80הוא כבר נראה נטוש .אנחנו מצאנו אותו
עזוב ומוזנח ,לאחר שחלק מהתריסים ומהמר ־

רק אם מתרחקים ממנו" .אחת העמדות בתחום
השימור היא שהתוספת צריכה להיראות שונה

אותנו לשנות את התכנון .קיבלנו את זה ,והיה
לנו חשוב להשקיע בשימור ובשחזור כדי לזכור

דגן ,מפעל שמן ומבנים של חברת החשמל.
המתחם שבו מתגאים בעיריית חיפה

לגמרי מהמקור ,כדי להבחין בין שני החלקים",

את האנשים שהיו כאן לפנינו".

במיוחד הוא המושבה הגרמנית ,שעברה שי ־

שש שנות העבודה על הבניין היו רצופות
אתגרים — למשל העובדה שמיקומו של גרם

הן מסבירות" .אבל לא רצינו שהתוספת הח ־
דשה תיראה כמו בניין שרוכב על בניין ,אלא

לפני כשנה הושלמה העבודה בבניין ומשרד
עורכי הדין נכנס אליו .רק דבר אחד היה חסר:

נוי דרסטי — מאזור מוסכים מוזנח לפני 15
שנה לפנינה תיירותית כיום .רבים מהבתים

המדרגות לא התאים לייעודו החדש של המ ־

שמתחברות למקור.

עו"ד אדם פיש ,אחד המייסדים ,שהחזון שלו

הטמפלרים לפני  150שנה שומרו,

צפות נגנבו ממנו".

ביקשנו להוסיף

קומות

יכולים

אומר וטרמן.

שהקימו

כלים ,עבור בקבלנים וכלה בקונסטרוקטורים
— שמתמחים בנושא הזה .יש דרישות מחמירות
מבחינת חומרי הבנייה והגימור ,העבודות צרי ־
כות להתבצע בעדינות כדי שהבניין לא ייהרס,
ולעתים יש להרים את הבניין באוויר כדי לח ־
פור מרתף חנייה תחתיו — תהליך יקר ביותר.
בעיה קשה נוספת היא העובדה שבעל מבנה
לשימור מאבד את היכולת לנצל זכויות בנייה
בהיקפים המאושרים לבניינים שאינם לשימור,
וכך והוא מוצא עצמו מקופח ביחס לשכניו —
קיפוח שלא מזכה אותו בפיצוי על פי חוק.
כל רשות מגדירה את הסטנדרטים לשי ־
מור בצורה אחרת .בתל אביב ,לדוגמה ,מקו ־
בית אדם בחיפה" .היה לנו חשוב להשקיע בשימור ובשחזור
כדי לזכור את האנשים שהיו כאן לפנינו" צילומים :עו"ד איל אלוני

בלת ההבחנה בין שימור מחמיר לשימור לא
מחמיר .במקרה של שימור מחמיר קיימות
הגבלות קשות מאוד ,התובעות להרוס אלמ ־
נטים לא מקוריים (למשל לחשוף מעקה בר ־
זל שמסתתר מתחת למעקה בטון) ,לשחזר את
ציורי הקיר המקוריים — ובקיצור ,להחזיר את
הבניין למצבו המקורי .בשימור לא מחמיר יש
פחות הגבלות ,ואפשר להוסיף לבניין קומות
בהתאם לזכויות הבנייה שהיו קיימות ערב
תוכנית השימור.
דוגמה לבניין בשימור פחות מחמיר הוא בית
האיכרים ברחוב קפלן בתל אביב ,שהוקם בשנות
ה –  50בתכנונו של האדריכל שמואל רוזוב .לפ־
ני עשור מכרה אותו התאחדות האיכרים לגזית
גלוב ,ולפני שנתיים החל השיפוץ בו בניצוחו של
משרד בר אוריין אדריכלים .בימים אלה נכנס
לבניין המשופץ הסטארט־אפ .Fivver
"זה מבנה מיוחד עם היסטוריה מרתקת של
התארגנות עובדים ואחד מהמבנים הבודדים
לשימור

משנות ה –  50בכלל ובייעוד משר־

דים בפרט" ,אומר האדריכל גידי בר אוריין,
שעומד בראש המשרד עם אשתו טלי.

האדריכל גידי בר אוריין:
"היזמים כמעט תמיד
מתלוננים על משך
הזמן הארוך של התכנון
האישורים ,על
וקבלת
הבלת"מים שמתגלים
בשטח ועל העלויות
הגבוהות שלהן הם
נדרשים ,אבל אני חושב
שבסוף התהליך הם
גאים במבנה ומבינים
את התרומה של שימורו
לעיר וגם לשיווקו"

וכיום נמצאים בהם בעיקר בתי מלון ומסע ־
דות ,ומעט דירות מגורים.
וטרמן מצהיר על מדיניות

בלתי־מתפש ־

רת של העירייה" :אנחנו מוציאים צווי שיפוץ
בצורה רחבה ,ובכל מתחם ששיפצנו — כמו
בשוק הטורקי ובקמפוס הנמל — אנחנו דור ־
שים מבעלי הנכסים לשפץ את המבנים שע ־
מדו שנים מוזנחים .בית המשפט מגבה אותנו
ב– 100%מהמקרים ,ובעלי הנכס נאלצים לשפץ
אותו — אבל הערך שלו תמיד עולה .בסופו של
דבר ,המהלך הוא תמיד טוב לכל הצדדים".
שימור בניין הוא תהליך ארוך ומתיש,
שמתחיל בהחלטה של ועדת התכנון המקו ־
מית .זה יכול להיות בניין שאירע בו מאורע
היסטורי חשוב (כמו במקרה של בית העצ ־
מאות בתל אביב ,שם הוכרזה הקמת המדינה),
בניין שתיכנן אדריכל משמעותי (כמו המדיטק
בחיפה ,הטכניון הישן ,שאותו תיכנן אלכסנדר
ברוולד) ,או בניין יוצא דופן מבחינה אדריכ ־
לית (כמו השגרירות הרוסית בשדרות רוטשי ־
לד בתל אביב).
כדי שהחלטת הוועדה תקבל מעמד חוקי
מחייב ,מחילים עליה את סעיפים  77ו–78
לחוק הבנייה ,שמגדירים תנאים להוצאת
היתר .כך הרשות "מקפיאה" את מצבו של
הבניין ,ומאותו רגע אסור לתת אישור לה ־
ריסתו .כל שינוי אחר טעון אישור של צוות
השימור בעירייה .בשלב הבא מכינה העירייה
תב"ע (תוכנית בניין עיר) ,שבה היא מגדי ־
רה את רמת השימור ,את מגבלות השימור,
את התמריצים שניתנים לבעלי הנכסים כדי
לעודד אותם לבצע את השימור ועוד.
הבעיה הגדולה בשימור היא העלויות שלו,
מאחר ששיפוצו של בניין לשימור עולה הרבה
יותר משיפוץ בניין רגיל :מדובר בעבודה מו ־
רכבת שמצריכה אנשי מקצוע — החל באדרי ־

הבניין ברחוב שטראוס  ,3תל אביב" .הגישה
לתוספת הבנייה היא

היברידית"

צילום :עמית גרון

"עבודת השימור כללה החלפה ושחזור של
אלפי פריקסטים (אלמנט בטון; נ"נ) מתשעה
סוגים שונים ,חפירת מתקן חנייה לעשרות כלי
רכב ותוספת של שלוש קומות ,שהראשונה מהן
בנויה בנסיגה מהבניין הקיים והשלישית כוכ
ללת מרפסת ושטחים טכניים המסתירים את
מערכות הבניין .קנה המידה של הבניין ומיקוכ
מו על רחוב מרכזי איפשרו לנו לתכנן תוספת
יוצאת דופן ,המורכבת מ'דאבל סקין' של קיכ
רות מסך ורפרפות זכוכית שמסננות את האור.
אף שהתוספת שונה בתכלית מהבניין המקורי,
היא ממשיכה את עיקרון סינון האור שנעשה
במקור באמצעות השקעה והבלטה של החלוכ
נות בחזיתות המזרחית והמערבית כדי למנוע
חדירה של אור ישיר לפנים המבנה".
אף שהרשויות מתעקשות שהכרזה על בניין
כבניין לשימור מיטיבה עמו ,בעלי הבניינים
רואים דברים בצורה אחרת" .הגיע אלי בעלים
של בניין בטבריה שהוכרז לשימור" ,מספרת
עו"ד ענת בירן ,מומחית לדיני מקרקעין ודיני

בית האיכרים בתל אביב ,לאחר
השימור .אחד מהמבנים הבודדים
לשימור משנות ה– 50צילום :עמית גרון

תכנון ובנייה" .עלויות השימור גבוהות מעכ
לויות של בניית בניין חדש ,השווי של הקרקע
נמוך ,מצבו הפיזי של הבניין בכי רע ,והוא לא
יודע מה לעשות עם זה .כשמסתכלים על הבכ
ניין אומרים שלא ייתכן שזה בניין לשימור,
אבל הוועדה המקומית קבעה שיש לו ערך —
והבעלים שלו נמצא בבעיה".
הפער הזה — בין עלות השימור לבין התועכ
לת שתצמח מכך לבעלים — הוא שגרם למאות
בעלי בניינים בתל אביב להגיש תביעות במיכ
תוככ
ליוני שקלים בעקבות תב"ע  2650ב'
נית השימור של העיר ,הכוללת  1,200בניינים.
"עיריית תל אביב טוענת שעצם הכנסתו של
בניין לרשימת השימור מעלה את ערכו ,אפילו
אם לא משמרים אותו בפועל" ,אומרת בירן.
"בעלי הבניינים אומרים — אם יש לו ערך ,זה
לא בזכות העירייה שהכניסה אותו לרשימה,
ואם זה כל כך טוב — תוציאו אותי מהרשימה,
אני מוותר על הערך של השימור".
העיריות בישראל מבינות את הקושי הככ
רוך בשימור ,ולכן הן מעניקות לבעלי הבניינים
תמריצים שונים .לדוגמה ,אם אין צורך בשימור
מחמיר ,הן מאפשרות להם להוסיף קומות לבניין
(תחת מגבלות מסוימות) ,וכך להגדיל את מסכ
פר הדירות בו .אם הבניין יושב על מגרש גדול,
העירייה מאפשרת ליזם לבנות בניין נוסף לצדו.
אם מדובר בשימור מחמיר או שאין אפשרות לבכ
נות על או ליד הבניין ,העירייה מאפשרת ניוד
זכויות בנייה ,מנגנון שפותח בתל אביב ואומץ
ברשויות אחרת" .קחו לדוגמה בעל בניין לשיכ
מור ,שאם היה הורס את הבניין — היה יכול לבנות
 1,800מ"ר" ,מדגימה בירן" .הוא יכול למכור את

עו"ד ענת בירן" :עיריית
תל אביב טוענת שעצם
הכנסתו של בניין
לרשימת השימור מעלה
את ערכו ,אפילו אם לא
משמרים אותו בפועל.
בעלי הבניינים אומרים
— אם יש לו ערך ,זה
לא בזכות העירייה
שהכניסה אותו לרשימה,
אנחנו מוותרים על
הערך של השימור ועל
הבעיות שכרוכות בכך"

מבחינת התקנים וחוקי הבנייה :מעקות מוגבהים,
מרפסות מקבלות חיזוק ועמודי ברזל מוצבים.

ועל פרטי הבניין האותנטיים".
מה הגישה שמנחה אתכם בתכנון תוספת של

"בשימור הכל יותר יקר ,מאתגר ומעניין" ,אומכ
רים מרב גלברט ושי יצחקי ,ראשי צוותים בבר

קומות על הבניין הקיים?
"מעניין אותנו החיבור בין ישן לחדש ,הדגשה

אוריין אדריכלים" .כשפוצחים בתהליך השימור

של התקופה שבה כל אחד מחלקי המבנה תוכנן,

הכל יכול להשתנות ,והולכים אל הלאכנודע".
בר אוריין ,שבעצמו שוכן בבניין ששומר

תוך יצירה של מבנה עם זהות חדשה ,מובחנת ובכ
עלת הצדקה .בסופו של דבר ,כל בניין נבחן לגופו

ברחוב בלפור בתל אביב ,הוא אחד המשרדים
המובילים בעיר שעוסק בתחום ,ובעיר הלבנה

ואנו בודקים אינספור תוספות ואסטרטגיות עיכ
צוביות עד שמגיעים לתוצאה הרצויה .מבחינכ

ניצבים בניינים רבים שעברו שימור בתכנונו.

תנו ,תוצאה טובה היא כזו ששומרת על המהות

אחד מהם הוא הבניין הייחודי ברחוב שטראוס :3
הבניין ,שתוכנן על ידי האדריכל וילהלם זאב

של הבניין המקורי ,על הקצב הפנימי שלו ועל
האלמנטים החשובים בו ,לצד הדגשה של החדש

הלר ,נבנה ב– 1935והתהדר במרפסות עגולות

והטכנולוגי .לפעמים זו תוספת שמדברת באותה
שפה של הבניין המקורי וממשיכה אותו עם קריכ

פתוחות ,שנראות כמו גלים .עם השנים סגרו
בעלי הדירות את המרפסות בתריסים ,והבכ

צה קטנה ,ולעתים זו תוספת סופרכעכשווית עם

ניין הוזנח ואיבד את זוהרו .משרד בר אוריין
הוסיף לבניין קומה שלמה ,קומת גג וכן חזית

עולם חומרי אחר לחלוטין ,שמטרתה להיות מוכ
בדלת מהמקור כך שהפרופורציות המקוריות שלו

אותו בתמורה למכירת הזכויות ,מישהו אחר קיבל
זכויות בנייה נוספות והעירייה מרוצה כי הושגה

כי צריך להקפיד על השימור ,החלונות אינם

צדית ,שהגדילה את שטח הקומות והחזיר לו
את המראה המקורי" .במקרה זה ,הגישה לתוכ

נשמרות .התוספת על כל בניין נבחנת גם ביחס
להקשר העירוני — רחוב קטן או ציר סואן ,מרקם

מטרה ציבורית של שימור".

לבחירת הלקוח אלא חייבים להיות כפי שהיו

ספת הבנייה היא היברידית" ,אומר בר אוריין.

ייחודי כמו יפו או נווה צדק או אזור אנונימי מבכ

ולדים"

במקור ,יש קורות שעוברות בתקרה ויוצרות
הפרשי גובה מוזרים — ואת כל זה אני חייבת

"מצד אחד היא ממשיכה את הצורה המעוגלת
של המבנה המקורי ויוצרת מבנה שלם ומגובש,

חינה סגנונית".
איך מיישבים בין הדרישות הסותרות לעתים

אנשי המקצוע שמתעסקים בשימור רואים
בתהליך הזדמנות לחזור אחורה בזמן ,להקים

להשאיר כפי שהוא .שימור הוא דבר מקסים,
אבל לעתים הוא פוגע בעיצוב הפנים".

ומצד אחר עושה שימוש בחלונות זכוכית גדוכ
לים ובתריסי עץ בחזית הצד ,המדגישים את

של היזם ,העירייה והאג'נדה האדריכלית?
"אפשר לומר שמאז שמבנים לשימור נהפכ

הזכויות על המטרים האלה ליזם שזקוק לזכויות
בנייה במקום אחר .זה משולש שבו יש ניסיון
להוציא את כולם מרוצים :בעל הבניין שימר

"בלי

תקרות

מרחפות

לתחייה מבנים שתקופת הזוהר שלהם מאחוריהם

למרות זאת ,סודרי אומרת כי הקו שמנחה

התקופה שבה תוכנן הבניין".

כו למותג ,האג'נדות של כלל הגורמים עולות

ולהחזיר עטרה ליושנה" .התכנון של בניין לשיכ
מור מביא בחשבון את ההיסטוריה שלו ,וההתערכ

אותה הוא לשמור על האופי הייחודי של הבכ
ניין גם בפנים" .צריך לכבד את הבניין ולדבר

לדבריו ,התאמתו של בניין לשימור לתקנים
ולאורחות החיים של המאה ה – 21היא עבודה סיכ

בקנה אחד ,לפחות באופן יחסי .השחקנים שנכ
כנסים לעולם השימור מבינים את הסיכונים

בות בו צריכה להיות זהירה ,כי לא מדובר בבניין
חדש שבונים מאפס אלא בכניסה לנעליים של

בפנים באותה שפה עיצובית ששולטת בחוץ",
היא מסבירה" .גופי התאורה ,הריצוף ,החיפויים

זיפית" .בעוד בבניין חדש כל המערכות וחלוקת
החללים מובאות בחשבון החל מהסקיצה הראשוכ

והעלויות הנוספות ,אך גם את הערך המוסף
במוצר הייחודי .אמנם היזמים כמעט תמיד

אדריכל אחר" ,אומרות בר און ושלומי" .אנחנו

— הכל צריך להתאים לסביבה .לא נעצב תקכ

נה ,בתכנון מבנה לשימור אנחנו עומדים בפני

מתלוננים על משך הזמן הארוך של התכנון

ניגשות לבניין לשימור עם פחות אגו".
מעצבת הפנים ענת סודרי ,שמעצבת דירות

רות מרחפות ונתקין לדים ,כי זה מתאים יותר
למגדלים סופרכמודרניים .מי שקונה דירה

סיטואציה תכנונית נתונה שאותה אנחנו צריכים
להתאים לימינו" ,מסביר בר אוריין" .אתגר נוסף

וקבלת האישורים ,על הבלת"מים שמתגלים
בשטח ועל העלויות הגבוהות שלהן הם נדרכ

בבניינים לשימור בתל אביב ,אומרת כי האתכ
גרים נמצאים גם בתוך הדירות ,לא רק במכ

בבניין לשימור מוכן להשקיע את התקציב ,כי
הוא יודע מה הוא מקבל .אלה דירות קסומות".

ולא פחות חשוב הוא האופן שבו מפיחים בבניין
חיים חדשים ,כלומר איך שומרים על הזהות המכ

שים ,אבל אני חושב שבסופו של התהליך ,הם
גאים במבנה ומבינים את התרומה של שימורו

עטפת הבניין" .החלוקה הפנימית קשה יותר,

הבניינים לשימור עוברים התאמה לימינו גם

קורית שלו ,על שיווי המשקל והפרופורציות שלו

לעיר וגם לשיווקו".

