
מחסנים קטנים, נוסף על הבית הישן עם הנחלה. 
בתקופה האחרונה מתלבטים אותם בעלי נחלות, 
וגם נובורישים מבחוץ שרכשו משקים להשקעה, 
אם כדאי לשפץ את בית הסוכנות המקורי ואת 
בית "הבנים הממשיכים". שניהם דורשים שיפוץ 
מאסיבי טוטאלי והשקעה רבה. אפשרות אחרת 
היא להרוס את אחד מהבתים ולבנות בית חדש 
תחתיו, ולחלופין - להחריב את שני הבתים ול�

בנות נחלה חדשה קומפלט. 
הנקין, זאת מהציור הנוסטלגי, ושותפה זהר 
שביט הם בעלי סטודיו "הנקין שביט" לשיפוץ 
מבנים בעלי ערך היסטורי. שניהם לא מתלהבים 
מהריסה ובנייה מחדש. לבד מכך שהם מתפרנסים 
משיפוץ, והריסה ובנייה חוטאות לפרנסתם, לדע�
תם "הכי קל זה להרוס", כהגדרתם. "אנחנו היש�
ראלים לא מצליחים לראות את החשיבות והקסם 

בשימור העבר, הכל נעשה לפי כאן ועכשיו". 
כדי לבסס את טיעוניהם, מפרטים השניים כמה 
יתרונות תכנוניים של שיפוץ ועיצוב מחדש. קודם 
כל, תהליך התכנון והבנייה מהיר ואינו דורש הית�
רים ביורוקרטיים ממושכים. יתרה מכך, בסיום 
השיפוץ מתקבל בית בן קומה אחת, ללא המפלסים 
והמדרגות שהיו סמל לעושר בשנות ה�80. יתרונות 
נוספים לשיטתם הם הקרבה והנגישות לחצר הצ�

מודה, עיצוב פנים מחדש ושימור הערך הנוסטלגי. 

העדיפה לשפץ בית בן 80
כמו בכל סיפור ישראלי שיש בו אלמנטים 
ציוניים לכבוד יום העצמאות, גם בזה של הנקין 

שביט היו מרכיבים טיפוסיים של גיל מופלג, 
היסטוריה, שימור, קלאסיקה וקסם. 

"הכל התחיל מפגישת ייעוץ במושב ביצרון 
שליד גן יבנה", הם משחזרים, "בעלת משק במו�
שב, אישה כבת 70, פנתה אלינו כשהתלבטה 
איזה נכס על הנחלה כדאי לשפץ. על נחלתה 
במושב בנוי אותו בית סוכנות שבו גרו הסבא 
והסבתא, בית בן 80 שנה שעבר שינויים ותוספות 
במשך השנים וגודלו כ�120 מ"ר. ההורים גרו בו 
עד פטירתם ובמשך שנים הוא הושכר לדיירים 
מתחלפים. נוסף על כך, על הנחלה בנוי גם בית 
הבנים הממשיכים, שבו גרה וגידלה את שלו�
שת ילדיה, והוא בית גדול של כ�300 מ"ר. עברו 
השנים, שלושת הילדים גדלו, התחתנו ועזבו את 
הבית, ובעלת הבית נשארה בווילה גדולת ממדים 
עם ארבעה מפלסים, והמון גרמי מדרגות וחללים 

ריקים שהפכו למעין מחסנים קטנים".
"בתקופה האחרונה היא התלבטה - האם כדאי 
לשפץ את הבית שבו היא מתגוררת כיום, בית 
בן 30 שנה שדורש שיפוץ כללי ושינוי תוכני 
שיותאם לצרכיה, או אולי לעבור לבית ההורים 
שלה, הקטן יותר בשטחו, שהוא בית סוכנות ישן 

יותר ודורש שיפוץ מאסיבי לא פחות".
בסופו של דבר החליטה האישה לשפץ את בית 
ההורים ולא להרוס אותו, בעיקר בגלל גודלו 
שמתאים לצרכיה העכשוויים, וכן מטעמים כל�

כליים ונוסטלגיים. 
ואיך אפשר בלי להשוות לעלויות הנדל"ן בתל 
אביב. השניים ממהרים לומר כי שיפוץ בית במושב 

או בקיבוץ, המוערך במיליון שקלים וחצי, שווה 
ערך לקניית דירת 30 מ"ר בתל אביב. "בעל הנ�
חלה מקבל לבסוף בית פרטי חדש עם חצר וחניה 
- הגרסה הישראלית של החלום האמריקאי וכל 

זה בעלות של דירה, כמעט מחסן, בתל אביב".
אולם ההשוואה הזו - השיווקית בבסיסה - לא 
בהכרח נכונה, כי מצד ההיגיון אי אפשר להשוות 
בית צמוד קרקע בפריפריה לדירות במטרופולין. 
הרבה יותר קל למצוא שוכרים בתל אביב, אפילו 
אם מדובר בדירת חדר, לעומת וילה בקיבוץ, כך 

שיש גם יתרונות להשקעה בעיר הגדולה.

שכר הדירה קופץ, וגם הירושה
ובכל זאת, הנקין ושביט מתעקשים שמעבר לה�
שבחת ערכו של הנכס - שיפוץ נכס כזה יכול 
לשלש את מחיר השכירות וכך לשמש הכנסה פסי�

בית עבור מי שהחליטו לעבור לגור בעיר ומבקשים 
לממן את חייהם האורבניים על ידי השכרת נחלתם. 
"לדוגמה", הם ממחישים, "בית שלפני שיפוץ 
הושכר ב�2,500 שקלים, מושכר כיום לאחריו 
ב�7,000 שקלים. שנית, שיפוץ כזה יכול להיות 
עניין משפחתי נטו - שיפוץ מבנים בנחלה יכול 
לתת להורים הזדמנות להעניק לילדיהם מקום 
מגורים קרוב אליהם, וכך כל בני המשפחה, מסבא 
וסבתא ועד נין ונינה, יכולים לגור קרוב ועדיין 
לשמר את פרטיותם. מעבר לכך, גם אם בעלי 
הנחלה לא מתכוונים למכור את הנכס במהלך 
חייהם, וזה המצב ברוב המקרים, שיפוץ מבנים 
קיימים מגדיל את הירושה שישאירו למשפחתם".
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צרכנות
מדור כלכלי מורחב

בית במושב ביצרון, 
לפני השיפוץ ואחריו. 
למטה: עירית הנקין 

וזהר שביט 
צילומים: עודד סמדר 

והנקין�שביט
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איציק סבן
אני אוהבת את הבתים שבנו פעם 

ביישובים הכפריים בארץ. אני מת�"
כוונת לאותם בתים שהילד הקטן 
שלי צייר בילדותו על דף A4 - בתים 
עם רחבת דשא גדולה מלפנים, כמה עצי פרי 

סביב וגג רעפים אדום למעלה". 
זו הנוסטלגיה שנחרתה בדמיונה של האדריכ�
לית עירית הנקין, תמונת ראי הדומה מאוד לד�
מיונו הבתולי של ילד שנדרש לשרבט בית. בי�
שראל ההדוניסטית של ימינו, דומה שכמעט לא 
נותרו קלאסיקות אדריכלות פשוטות וצמודות 
קרקע כאלה. אבל אם תשאלו את הנקין, היא תגיד 
לכם לצאת מייד מהעיר אל הקיבוצים והמושבים 

בפריפריה. פשוט צריך לדעת איפה לחפש. 
ישנם אלפי בתים ישנים ומוזנחים, חסרי שי�
מוש, הפזורים בנחלות ובקיבוצים ברחבי הארץ, 
כמו גרסה חיוורת של הציור ההוא. במושבים שקמו 
לפני הקמת המדינה נבנו "בתי סוכנות" - בתי 

מגורים פרטיים שבנייתם הושפעה מצורכי השעה. 
גלי העלייה הגדולים חייבו מתן פתרונות בנייה 
מהירים וזולים ובהיקפים נרחבים, שמתאימים 
לכל הארץ, ללא הבדלי טופוגרפיה ומזג אוויר. 

הסוכנות היהודית העסיקה בשעתה אדריכלים 
שתכננו כמה אבות טיפוס של בתים. מכל אחת 
מהגרסאות הללו נבנו אלפי יחידות שפוזרו ברחבי 
הארץ, במושבים השונים אך גם במושבות כפריות 
כמו רחובות, חדרה ונס ציונה. הם היו שונים זה 
מזה. חלקם תוכננו ללא מרפסת הכניסה המדוברת, 

חלקם כדו�משפחתיים ("דו", בקיצור). 
המשותף לכולם היה תכנון פשוט ורבוע, עלות 
ביצוע נמוכה ויכולת העמדה בכל שטח. גם בקי�
בוצים הבנייה הפרטית אמנם דגלה יותר בשוויון 
חברתי והצרכים של כל תא משפחתי היו שונים, 

אך גם כאן תכנון בתי המגורים היה דומה. 
עם השנים עברו "הבתים של פעם" גלגולים 
שונים. בתחילה שימשו מקום מגוריהם של בעלי 
הנחלות, ולרוב עברו שינויים וקיבלו תוספות 
קטנות בחלוף השנים, ובעלי הנחלה גרו בו עד 
פטירתם. אך במקרים רבים עמדו הבתים הללו 

ללא שינוי, ולעיתים שימשו מחסן או הושכ�
רו למגורים כיחידת דיור קטנה. לעיתים נשארו 
נטושים ומוזנחים. בשנות ה�70 וה�80 נבנו לצד 
רבים מהם הבתים צמודי הקרקע החדישים של 

הבנים הממשיכים. 
בתי הבנים הממשיכים הם לרוב גדולים יותר 
מבחינת היקף השטח, ומאופיינים בכמה מפלסים 
שונים, בגרמי מדרגות רבים וחדרים חשוכים. זאת 
ללא קשר לגודל השטח, המרחב שבנחלה והנגי�

שות לחצר הסובבת. בבתים אלו הבנים גידלו את 
ילדיהם (הנכדים). 

"הכי קל להרוס"
ברבות השנים, הבנים שהתחתנו עזבו את נחלת 
ההורים ואת הקיבוץ או המושב, והותירו מאחו�
ריהם את הבית החדש ואת הבית הישן. אך כשהם 
מחליטים לשוב לקיבוץ כבנים ממשיכים, הם מק�
בלים - נוסף על כל השאר כמובן - מגרש חצי 
דונם בהרחבה ייעודית עבורם. וכך נותרים ההורים 
(אם הם עדיין בחיים) או המשפחה כולה עם וילה 
גדולת ממדים, ובה חללים ריקים שהפכו למעין 

לא מצליחים לחסוך לדירה? לבנים ממשיכים של קיבוצניקים ומושבניקים יש 
"צרות" אחרות: מה עושים עם נחלת ההורים הגדולה, שעליה בנויים לעיתים 

2 צמודי קרקע ללא שימוש √ לשפץ ולשמר את הנוסטלגיה, או להרוס ולבנות 
מחדש √ איציק סבן ביקר במושב ביצרון, וגילה את ה"לפני ואחרי" הנדל"ני

הורה 
היאחזות

בתי סוכנות בשנות ה�30 
צילומים: הנקין�שביט




