מה זוכר המקום? מקרה מרכז אפרידר ,אשקלון
שמואל גרואג תמר ברגר ,עם שולי הרטמן

1

תמונה  :1מרכז אפרידר בגלויית דואר ,מקור :אוסף גלויות אשקלון ד"ר אבי ששון.

הקדמה
מאמר זה עוסק במרכז אפרידר ,מרכז מסחרי בלב שכונת אפרידר באשקלון .הוא נועד
להוביל אל מתודה מחקרית בין-תחומית לבחינת אתר שימור ,שבמרכזה שילוב מלא של הפיזי,
החברתי והתרבותי .איננו מתכוונים להציע כאן אלטרנטיבה ,שלמה ומנומקת ,לדרך השימור אלא
להשיג השגות ביחס לכמה מהנחות היסוד של תפיסות השימור הרווחות ולהציע כיוון להרחבת
התחום והמשך העבודה בעתיד.
בחרנו מלכתחילה בעיר אשקלון דווקא מהיותה עיר שאינה נמצאת לרוב במרכז שיח
השימור ומאחר שהיא מציעה עושר גדול של שכבות היסטוריות מעורמות זו על זו :עיר קדומה
(כנענית ,פלישתית ,פיניקית ,הלניסטית ,רומית ,ביזנטית ,ערבית וצלבנית) ,העיירה הפלסטינית
מג'דל והכפרים ג'ורה ,נעיליה ,ראסם וחמאמה שסביבה ,והיישוב הישראלי מגדל-עזה ,אחר כך
מגדל-גד ,מגדל-אשקלון ,אפרידר ולבסוף אשקלון.
בשל קוצר היריעה החלטנו להתמקד באתר מסוים בעיר .סקרנו את העיר הבנויה חמש
שכונות ,ובחרנו תחילה את רחוב הרצל ,הרחוב המרכזי של שכונת מגדל של היום ("העיר" בפי
תושבי אשקלון) ,שהיה קודם לכן הרחוב הראשי של העיירה הפלסטינית מג'דל וסימני עברו
ניכרים עדיין בו – בתוואי הרחוב ,בבנייני מגורים ,ציבור ומסחר לאורכו ובאלמנטים משניים
 1תודתנו לקרן המחקר של נשיא בצלאל שתמכה ביזמת מחקר זו בשנת .9002

שונים .זאת למרות העובדה שהמבנה הכללי של מג'דל ,זה של עיר ים-תיכונית אופיינית ,הכוללת
סמטאות ,כיכרות וחצרות פנימיות ,טושטש מאוד במהלך השנים ,עם ההריסה של חלקים ניכרים
של העיירה ובנייה חדשה תחתיה.
במחשבה שנייה נראתה לנו הבחירה ברחוב הרצל מתבקשת מדי ,מובנת כמעט מאליה,
כזו שתביא אותנו להפעיל כלי מחקר ודיון שכבר הפעלנו בעבר ,אמנם בהקשרים אחרים ,ותוביל
אותנו למסקנות דומות (ברגר  ,1221בהקשר של תל אביב; גרואג  ,9011בהקשר של הכפר ההרוס
לוביה) .חיפשנו אתר אחר ,שיאפשר בחינה והארה של היבטים מוכרים ומטופלים פחות ,ולבסוף
בחרנו במרכז המסחרי של שכונת אפרידר.
המרכז ,שנבנה סביב מגדל שעון ,נחנך בשנת  1253והיה לסמלה של העיר אשקלון
החדשה .הוא היה תוסס מאוד בשעתו ,וכלל בתי עסק מסוגים שונים ומגוונים ,את "בית העם"
הפעיל מאוד ,בית קולנוע ,רחבת אירועים ועוד .בינתיים נחלש המרכז מאוד מבחינת היקף
המסחר והוא מתקיים היום בצלו של קניון חדש שנבנה בסמוך לו .עם זאת ,ישנם כמה בית עסק,
בתי קפה וברים שממשיכים לפעול בו בהצלחה גדולה.
ייתרונו של מרכז אפרידר כנושא למחקר והסיבה שבשלה בחרנו בו היא העובדה שבכך
יתמקד הדיון בעבר הקרוב ,הישראלי ,של המרחב .דיון זה במרחב של אחרי  81בהקשר של שיח
השימור דל יחסית (ניצן-שיפטן ;9003 ,רוטברט ;9005 ,גרואג )9002 ,ומתחיל רק כעת לתפוס
מקום בשיח השימור המקומי .מבחינה זו עשוי מחקר זה לתרום תרומה בעלת ערך.2
שכונת אפרידר ,ובתוכה המרכז ,קרובים מבחינת הזמן יותר מן המקרים הנבחנים בדרך
כלל בהקשר הישראלי של השימור ,ועם זאת הם רחוקים דיים – מרחק של יותר מחמישים שנים
 לאפשר פרספקטיבה מחקרית ראויה.מאחר שאנו מבקשים להפעיל מתודולוגיית מחקר שונה ,המשלבת במקרה שלנו את
הפיזי ,התרבותי והחברתי ,צירפנו אלינו כבר משלב מוקדם אנתרופולוגית ,כהשלמה למומחיות
האדריכלית וזו של חקר התרבות שאנו מביאים אתנו.

 9בהקשר זה יש לראות את המאבקים על שימור היכל התרבות ושכונת הפועלים במתחם לביא בגבעתיים ,למשל,
ואת סדרת המאמרים של נועם דביר וקשת רוזנבלום" אייקונים בסכנת הכחדה" שמתפרסמת בעיתון הארץ ,כחלק מן
הדיון על שימור "הפרויקט הישראלי" של העשורים הראשונים של המדינה.

תמונה  :9העיירה מג'דל-תכנית כללית ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.

תמונה  :3הרחוב הראשי במג'דל .1281

תמונה  :8הרחוב הראשי במגדל ,רחוב הרצל .1295

שיח השימור הכללי :מהמקומי לעולמי ,מהפיזי לסימבולי ,מהאוביקט לסביבה
כאשר דנים בשימור ,יש להבחין הבחנה ברורה בינו לבין השתמרותה של מסורת
ולנוכחותו רבת הפנים של הזכרון ,לעתים אף בגילום פיזי כלשהו ,זאת מאחר שפעולת השימור
היא פעולה יזומה ומכוונת בעליל ,שתכליתה להנכיח את העבר בהווה.
השימור במובנו המודרני נולד במאה התשע-עשרה מתוך זיקה הדוקה לצמיחתה של
המודרניות ,על ערכי השינוי והצמיחה ומודל "ההרסנות היצירתית" (או "ההרסנות הבונה") שלה

( .)1215 ,Harvey ;1219 ,Bermanהיחס בין השניים דיאלקטי :כל גל של פיתוח נושא עמו את
תגובת השימור כלפיו.
באופן ספציפי כרוכה מחשבת השימור בצמיחתה של הלאומיות המודרנית ,שביקשה
לגייס את העבר לשם צידוק קיומה בהווה והבניית עתידה (אנדרסון .3)1221 ,כלומר ,השימור
שימש כלי לגיבוש הזכרון הקולקטיבי של אומת הלאום המודרניות .לצורך זה הוא נשען על האתר
הפיזי בשל "יציבותו ,המאפשרת את היכולת לגבש סביבו טקסים וסמלים המשמשים כיסוד
חברתי מלכד ומגבש" (.)152 ,1210 Halbwachs
מלחמות העולם וההרס הפיזי העצום שנגרם בעטיין חיזקו את ההכרה בחשיבות השימור
במחצית השניה של המאה העשרים ( .)9009 ,Bevanאמנת האג ,שנחתמה בשנת  ,1259מבטאת
את התחושה שיש להגן על נכסי תרבות וגם את מגמת האוניברסליזציה של תחום השימור
(פורמן-נעמן  .)93--91 ,9001אחרי מלחמת העולם השנייה ,עם ייסוד ארגון האומות המאוחדות,
נוסדו אונסק"ו ( )Unescoואיקומוס (( )1222 ,Icomos ;1298 ,Icomosהוועדה הבינלאומית
למונומנטים ואתרים) ,גופים שביססו את פעילותם על אמנות בינלאומיות המגדירות אמות מידה
מקצועיות ואתיות לפעולות השימור ומשמשות הבסיס התיאורטי העקרוני לתחום השימור.4
במהלך שאותו מובילה אונסק"ו הולכת ומתפשטת תפישת השימור במונחים של מורשת
עולמית במקום זו הלאומית .בשנת  1229אישרה אונסק"ו את האמנה למורשת עולמית המגדירה
את ערכי המורשת כערכים אוניברסאליים ומגדירה את הקריטריונים להכרזתם של אתרי מורשת
עולמיים ,והחל תהליך הכרזה על אתרי מורשת בעולם כולו .תהליך זה הביא לפריחה של תיירות
מורשת ולחיזוק התפיסה הרואה בשימור מנוף לפיתוח הכלכלה והתיירות.
לצד זאת ,חשוב להדגיש כי השימור עודנו משמש כלי להבנייתן של זהויות (לאומיות או אחרות),
דרך עיצובו בדיעבד של העבר כמו למשל בעיירה ווילאמסברג ( )Colonial Williamsburgבארצות
הברית מעבר לזה ,הרטוריקה האוניברסליסטית של שיח השימור החדש אינה מסוגלת להסתיר
הן את האידיאולוגיה והן את הפרקטיקה האירוצנטריות שלו (.)9005 ,Jukileto
בשנים האחרונות ,התרחב תחום החלות של המושג מהפיזי לסימבולי .בעוד שבעבר עסקו
בשיקום ובשחזור של מונומנטים אדריכליים ,אתרים ארכיאולוגיים או אוצרות אמנות ,הרי
שהיום התחום כולל הגנה גם על ערכי מורשת ותרבות בלתי מוחשיים ואתרים ורנקולריים
ויומיומיים בעלי משמעות לקהילות מקומיות .התרחבות נוספת חלק בקנה המידה של אתר
השימור  .בעוד שבעבר עסקו באתר המונומנטלי הבודד כיון התרחב התחום לשימור של שכונות,
מרכזי ערים היסטוריות ומרחבי נוף תרבות.
הרחבת קנה המידה והיכולת לאבחן חשיבות של אתר לא רק כבעל ערך אסתטי אלא גם
בחשיפת הבטיו החברתיים והערכיים " )9005 ,Munoz( "Vlue led Conseevationמעיד כי תחום
השימור נעשה לא רק מורכב אלא גם דמוקרטי יותר.
הרחבה זו של ממדי המרחב וממדי התוכן של השימור – מהלאומי לעולמי ,מהפרט
למרקם ומהממשי לסימבולי  -הביאה לכך שההגדרה של "שימור מורשת תרבות" מכסה כמעט
 3המוטו של המועצה לשימור המורשת הבנויה בישראל לקוח מדברי יגאל אלון ,כי "עם שאינו מכבד את עברו ,ההווה
בו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל" .תפיסה זו המחברת את מורשת העבר עם הפרויקט הלאומי המודרני חוזרת
בגרסאות מקומיות דומות במדינות רבות.
 8אמנת היסוד המנחה את הפרקטיקה והאתיקה בתחום השימור היא אמנת ונציה מ( 4691-ראו תרגומה לעברית
באתר הוועד הישראלי של אונסקו) ,שאליה נוספו אמנות משלימות רבות.

כל היבט של אורחות החיים .)1222 ,Jokilleto( 5עם זאת ,הרחבה זו טרם הומשגה כראוי ,ובמובן
זה מצוי התחום ברגע של משבר תאורטי ( )9005 ,Munozומעורר לגביו גם ביקורת רבה על
תיאבונו של השימור כבולע כל תחום (.)9008 ,Koolhaas
הדיון שלנו במרכז המסחרי באפרידר ייעשה ברוח מרחיבה זו ויעסוק ,כאמור ,בהיבטים
החברתיים והסימבולים של האתר .הוא יעלה גם ,כי לצד ההכרה המבורכת בערכם של אתרים של
תרבויות אחרות (בהתעלם לרגע משאלת האירוצנטריות) והדיבור על מורשת עולמית ,ישנה
משמעות להקשר הלאומי ובעיקר בהקשר להתפתחות מורשת תרבותית מקומית.
לתפישתנו ,כדאי לאמץ את המתודה הנהוגה בתחום השימור לכל תחום התכנון
האדריכלי.פרקטיקת השימור משלבת מחקר היסטורי ופיזי מעמיק ביחד עם בחינת המשמעות
הקיימת באתר .משמעות זו הנובעת משילוב בין ערכיו האסתטיים לאלו החברתיים והתרבותיים.
.מתודה משולבת זו תביא ליצירה ותכנון של אדריכלות איכותית ללא קשר אם הפרויקט מוגדר
כפרויקט שימור או לאו .
שיח השימור הקיים נשען על היסטורית שני מושגי יסוד ,האותנטיות והיושרה,
( .)Authenticity and Integrtyשמקורם בויכוח של סוף המאה ה 12-בין ג'והן רסקין ( John
 )Ruskinהאנגלי לויאולט לה דוק ( )Viollet Le Ducהצרפתי על הפרמטרים לבחינה של
פרקטיקת שימור נכונה .אותנטיות מובחנת בהתאמתו של השימור לממצאים הקיימים כבר
באתר ולכאלו שלגביהם ישנו תיעוד מדויק והיושרה מתיחסת יותר לשלמות הפיזית של הנכס
ולאופן שבו שמר על מאפייניו האותנטיים אנו מבקשים לערער על תוקפם של המושגים
האלה.בדיבור על אותנטיות מובלעת ההנחה כי קיים מקור ,שהוא אמיתי ומהותי .האותנטי עומד
מול הלא-מקורי והרדונדנטי ,מול מה שאפשר ,ואפילו רצוי לוותר עליו כאשר שואפים להגיע אל
המהות.
הנחה זו טולטלה קשות בשיח הביקורתי הפוסטמודרני והפוסטקולוניאלי (בודריאר,
 ,)1228 ,Bhabha ;9002הכופרים ברלוונטיות של האותנטיות ,בין שמניחים באופן היפותטי את
קיומה אף שאינה בת השגה ,ובין ששוללים אותה שלילה מוחלטת.
מעבר לזה ,הנחת אפשרות חשיפתה של האותנטיות כוללת את המחפשים ,בעלי
הכישורים המסוגלים לאתרה .במקרה של שיח השימור יהיו אלה המשמרים – אדריכלים או
מתכננים .כלומר ,מעבר להנחה בדבר האותנטיות של אוביקט (או אוביקטים) ישנה הנחה בדבר
הכשירות והאמינות של חושפיו .ישנם כביכול ידע ,מתודולוגיה ולוגיקה אותנטיים.
ולמרות הכפירה התאורטית החזקה למדי בו ,מושג האותנטיות משמש בפועל לצבירת
נכסים ולהפקת רווחים .הוא ממלא תפקיד שוב בעולם הצריכה ,רבות מין היזמות הכלכליות
לשימור אתרים קושרות אותן לתיירות ולבילוי באתרים שמבטיחים למשתמש את ה"טעם של
פעם".בין שמדובר באובקיט פיזי ,בייצוג סימבולי או במאכל.6

 English-Heritage 5הנו ארגון השימור הגדול והמבוסס בעולם ,בעקרונות שגיבש הוא מגדיר שימור כ"כל דבר
שאנשים נותנים לו ערך מעבר לחשיבותו השימושית".
 9דוגמאות רבות לכך ניתן למצוא באתרי שימור דוגמת מתחם התחנה ביפו ,שם אין כל קשר בין האותנטיות של
שמירה על החומריות המקורית של המבנים למצבם ולשימוש הנעשה בהם היום .סתירה זו ,שנראית מובנת מאליה
באתרי תיירות מסחר ובילוי ,אינה ברורה כלל כשדנים בפרויקטים של שימור שיכונים למשל.

משמובילים את מושג האותנטיות אל שיח השימור עולה ,בדרך הטבע ,השאלה מהו
המקור .האם המבנה (או מתחם וכו') כפי שנחנך ברגע אחד מסוים? האם התכנית שלו ,שעשויה
להיות שונה? ומדוע בעצם לא ייחשבו גם תוספות שונות ,שינוים שנערכו באוביקט ,גם הם ראויים
לשימור .במילים אחרות ,השאלה היא מתי זה האותנטי?
הנחת העבודה שלנו כופרת במושג האותנטיות האחת .לתפיסתנו אי אפשר לשרטט את
גבולותיה של אותה אותנטיות .לצד זאת איננו מקבלים את הציווי המודרניסטי של בניה הורסת.
ולשם כך נרצה להבחין בין שני מושגים :שימור חד-ממדי ושימור רב-ממדי.
השימור החד ממדי הוא שימור בדרך של שחזור פאזה אחת של האוביקט המוגדרת
אותנטית ,רגע אחד שהוא רגע האמת .בדרך כלל הכוונה לאוביקט ברגע הולדתו הפיזי .השימור
הרב-ממדי הוא מרובה ולא-היררכי .השלבים השונים בקורותיו של אוביקט בציר הדיאכרוני
וממדיו השונים בציר הסינכרוני שווים בעיניו.7
איננו כופרים כפירה מוחלטת ,פרי פטליזם תהליכי ,בקיומה של המניפולציה .איננו
כופרים גם במקצועיות ובידע המקצועי .ולפיכך ,לתפיסת השימור הרב-ממדי מתלווה אסטרטגיה
שימורית פרקטית ולפיה יש לעשות מאמץ יזום כדי להבליט ולתחזק את שכבותיו של אוביקט עם
הפטינה שכל שכבה נושאת עמה ולאפשר את המשך קיומו במצבו ברגע נתון מסוים.
החינוך המקצועי הטוב של האדריכל המשמר ,היודע לשחזר במדויק את הטיח ההיסטורי
ואת צבע הסיד הראשוני ,חשוב אך אינו מספק .חיוני שיישאר מקום לכל השכבות ,כולל הסדקים,
התוספות ונקודות הבליה .במובן זה ,שימור מדוקדק המשחזר רגע הולדת דוגמת מתחם התחנה
או בית ביאליק בתל אביב הופך אותו לאוביקט אסתטי חסר חיים ,וחמור מכך  -חוטא לאמת
המלאה.
במקרה אפרידר לא נסתפק בזיהוי היסודות הפנטזיה האיטלקית-ים-תיכונית של
האדריכל הדרום אפריקאי ,שהובילו להקמת המבנה באופן המסוים שנבנה ,אלא נראה ,ראשית,
במציאות העכשווית על כל צדדיה והיבטיה בשר מבשרו של האוביקט ,חלק מן ה"אותנטיות"
שלו ,ואל אלה נוסיף את עברו המוקדם – לפני ההקמה – ואת גלגוליו עד לרגע ההווה.
תפיסה זו של מה שניתן לכנותו "אותנטיות דינמית" תעזור לקבוע את הנוסחה
הספיציפית לכל אתר ,שתשלב את סיפורו ההיסטורי עם צרכי העתיד ותמצא איזון חדש
ביניהם .בויכוח בין שימור לבין פיתוח אנחנו מציעים פיתרון שאינו מוחק את העבר אך מציע
להתערב בו כשכבה חדשה נוספת .מהלך זה מתאים לשינוי במגמות השימור הבינלאומיות
המשלב בין שיח הקיימות ( )Sustainable Conservationלשיח השימור .על פי תפיסה זו כל פיתוח
בר קיימא אמור לענות על צרכי ההווה תוך שימוש מחודש ומחזור מרבי של הקיים.
לסיכום ,עמדתנו ביחס לשימור נבקש לבחון לרגע את אחד המסמכים המכוננים של
תפיסת השימור העכשווית :אמנת בורה .האמנה ,שנחתמה ב 1222-ועודכנה ב 1222-בעיר בורה
באוסטרליה ,קובעת את עקרונות השימור של אתרי מורשת במדינה זו .האמנה מסתמכת על
אמנת ונציה לשימור ושיקום של מונומנטים ואתרים ,המתווה מסגרת בינלאומית לדרך השימור
והשיקום של מבנים עתיקים.
סעיף  8של האמנה קובע כי לצורך מחקר של מקום יש לעשות שימוש בכל הדיסציפלינות
הרלוונטיות .האמנה טובעת את המונח "משמעות תרבותית" )Cultural Significance( ,המוגדרת
 2על הנסיון לשימור האותנטיות של היבטיהן השונים של תופעות תרבותיות ראו .1222 ,Lowenthal

על פי "ערך אסתטי ,היסטורי ,מדעי וחברתי עבור הדורות שהיו ,דורות קיימים או כאלה
שיתקיימו בעתיד"" .המשמעות התרבותית" נועדה לסייע בהגדרת החשיבות של אתרים שונים.
לצורך קביעתה ,נקבע באמנה ,יש לאסוף מידע על אודות התפתחותו ויחסיו עם המרקם הקיים,
טבעו של מרקם שאבד ,אם היה ,נדירותו של המקום או של חלק ממנו ,תפקידו של האתר
בכללותו וזה של חלקיו ,היחס של המקום ושל חלקיו אל מקורות ההשפעה התרבותיים שעיצבו
את דמותו ומרקמו ,חשיבותו של המקום למשתמשיו בעבר ובהווה או לצאצאיהם ,התוכן
ההיסטורי של המקום ,בדגש על ה שפעתם של כוות היסטוריים על המרקם שלו והשפעתו הוא על
מהלך ההיסטוריה ,הפוטנציאל המדעי או המחקרי של המקום ,היחס בין המקום למקומות
אחרים מבחינת עיצוב ,טכנולוגיה ,שימוש ,מקומיות או מקור ,וכל גורם אחר הרלוונטי להבנת
המקום .האמנה קובעת ,כי בני אדם שונים עשויים לייחס חשיבות שונה למקומות מסוימים וכי
יחס משתנה עם הזמן .ולבסוף ,עצם ההכרה בחשיבות התרבותית עשויה בעצמה לשנות את
משמעותם של מקומות.
הגדרה מרחיבה ועשירה זו של השימור שמציעה אמנת בורה תנחה אותנו במידה רבה,
ועם זאת אנו מבקשים לסייג ולפתח אותה .בדיון שלנו לא נעסוק בערך האסתטי של מקום
כלשעצמו .ערך אסתטי איננו אוניברסלי בעינינו אלא תלוי הקשר ,ובמובן זה עשוי להיות בעל
משמעות כמייצג של תקופה ,תרבות ,הקשר מסוימים .הערך ההיסטורי גם הוא אינו עומד בפני
עצמו .כלומר ,לא נציין אובייקט או תופעה כראויים לשימור רק משום שהיו שם ,וודאי שלא
משום שהם נזכרים בהיסטוריה הרשמית ,הקנונית .דווקא אירועים משניים יעסיקו אותנו ,בדרך
התבוננות ארכיאולוגית ,בלשונו של פוקו ( )1222 ,Foucaultבכל הנוגע להבניה גיניאולוגית של
הידע ,והתבוננות בנימינית ( )1222 ,Benjaminהמבקשת לבחון את העבר מנקודת המבט של
ההווה .גם הערך המדעי ,המנוסח באמנה במונחי חשיבות ,כלומר ייצוגיות וכד' ,לא יעסיק אותנו
בהקשר זה .ולבסוף ,תפיסתנו את ההיבט החברתי של המקום איננה תפיסה ערכית או
"מעריכה" ביסודה ,תפיסה שבאה למדוד את ערכו על פי מדד זה או אחר ,אלא היא פועל יוצא
של מה שישנו ,של הנראה ,הנשמע והנצפה במציאות ההווה על רבדיה המגוונים ,הנפרשים אט אט
הן על ציר המרחב ,הן על ציר הזמן והם משמעותיים להבנת ההוויה השל החברה ,הקהילה או
הקבוצה.
עבודתנו אינה מבקשת בשלב זה להציג שיטה סדורה להערכה של האתר לקראת החלטה
הנוגעת לדרך שימורו אלא להציע פרספקטיבה להתבוננות בו ולתיעודו ,שתאפשר הבנה מעמיקה
וביקורתית שלו.
השימור הישראלי :מונומנטלי ,מהיישוב למדינה
הבחירה במרכז אפרידר ,שנבנה בתחילת שנות החמישים כחלק מן "הפרויקט הישראלי",
ממחישה את סוגיית ההיררכיה העולה בתאוריה ובפרקטיקה של השימור ואת רצוננו לחרוג
מהמגמה השלטת .השאלה העולה היא היכן לשים את הדגש ,האם – כמקובל  -על בנייני ציבור
מונומנטליים דוגמת קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם (המוצע כמרקם לשימור המורשת
המודרנית בתכנית המתאר לירושלים) ,או שמא על פרוייקטים לאומיים רבי היקף אך
מונומנטליים פחות ,דוגמת המעברות או הבלוקים של השיכונים הציבוריים ,או דווקא על

פרויקטים בקנה מידה קטן ,מקומי ,בערים הרחוקות ממרכז הדיון הציבורי והאקדמי דוגמת
אפרידר באשקלון.
שאלה זו נקשרת לשאלה גדולה יותר של בניית המורשת והיררכיית החשיבות
האידיאולוגית .בלא לכפור בערכם ובחשיבותם של הפרויקטים המונמנטליים חיוני בעינינו
להרחיב את הדיון לאזורים האחרים ,החשובים לא פחות ואחראים לא פחות לבניין הגדול של
ההיסטוריה (ושל ההווה).
לצורך זה ראוי לבחון את ההיסטוריה של מחשבת השימור הישראלית עצמה .בדרך כלל
בוחנים את זו על רקע מקורותיה המערביים הכללים מצד אחד – השימור בישראל כפועל יוצא של
מגמות התכנון באירופה ובארצות הברית – או על רקע מקורותיה המנדטוריים ,הבריטיים-
קולוניאליים ,שהיו תשתית למוסדות התכנון הישראליים ,מצד אחר .הדיון הביקורתי במחשבה
ובפר קטיקה של השימור בהקשר הישראלי מציין אגב כך את הנטיות האירוצנטריות שלהן
(פורמן-נעמן .)22 ,31 ,9001
עם זאת ,במובנים מסוימים התקיימה תודעת השימור הישראלית עוד מימי היישוב.
ביטויה המובהק היה באיתורם ובטיפוחם של אתרים קדומים ,בחפירות ארכיאולוגיות ובסקרים
(פינקלשטיין וסילברמן ;9003 ,פייגה .)5991 ,Zerubavel ;9001 ,זאת ,כחלק מן המהלך הגדול
שבו ציירה התנועה הציונית את עצמה לא רק כתנועה קוסמוגונית מודרניסטית אלא גם כתנועה
של שיבה אל ארץ ומורשת .היבט זה של שימור נמשך עד היום .כלומר ,לצד אתוס הבריאה הבולט
של הציונות בראשיתה ,בריאה שהיתה כרוכה במחיקה רבתי – הן מחיקה עצמית ושלילה של
העבר היהודי ב"גולה" והן של הנוכחות הפלסטינית בארץ – התקיים גם ממד של חזרה ושל
שחזור.
וכך ,אפילו פעולת ההרס אדירת הממדים של אחרי  – 81מחיקתם של מאות כפרים
פלסטיניים מעל פני האדמה( 8וסילוקם של כ 100,000-מיושבי הארץ הפלסטינים) (,Khalidi
 –)1229הולידה שימור :עין הוד ,צפת ויפו העתיקה ,שנעשו לשכיות חמדה אוריינטליסטיות .עד
היום נמשך מהלך זה ,תוך שילוב כוחות נדלניים ותירותיים ,בשכונת עין כרם בירושלים ,בשכונת
עג'מי ביפו ,בבתי מגורים ומוסדות ציבור ערביים שיוהדו בערים הערביות או המעורבות לשעבר,
בקברי שיח שנעשו לקברי צדיקים ,במסגדים שנעשו למוזיאונים (אשקלון) או למסעדות (קיסריה)
ועוד.
כלומר ,ישנה כאן דיאלקטיקה חריפה של הריסה ושימור .ההתישבות הציונית התאפיינה
בתהליך של שינוי מתמיד ,שכלל הרס ובניה חדש של מבנים לטובת התחדשות ושינוי ,עם השתנות
הצרכים החברתיים-כלכליים .הפרויקט הציוני אמנם הקפיד להנציח את עצמו ולתעד את כל
מהלכיו ,אם בתצלומים ואם בכתב ,אך שימור של האתר הפיזי היה מנוגד לו מבחינה
קונצפטואלית ,מה שמסביר אולי גם את יצר ההרס העצמי שלו :בהיותו חלק מן הפרויקט
המודרני מובנית בו יכולת להרס לא רק של מורשת קודמת אלא גם ל"הרס יצירתי" שלו עצמו. 9
כך בקושי נותרו אתרים משמעותיים במושבות הראשונות ,למשל בפתח תקוה ובראשון לציון,
 1ההיסטוריון הפלסטיני וליד חאלידי ( (Khalidiמונה  811כפרים שנמחקו מעל פני האדמה בספרו All that
 .Remainsיש מחלוקת סביב הנתונים האלה ,והערכת מספרם של הכפרים שנהרסו נעות בין  920לכ ,500-ספירה זו
אינה כוללת את תשע הערים הפלסטיניות.
 2כאן במובן שמקנה למונח הגיאוגרף דיוויד הרווי ( )Harveyבספריו  The Urban ExperienceוThe Condition of -
.Postmodernity

וכך ,זמן קצר מאוד לאחר הקמתה ,החלו להשתנות פניה של שכונת אחוזת בית בתל אביב ,עד
לבלי הכר כמעט.
גם במקרים של שימור נוסח עין הוד ( )1221 ,Slymovitz ;9001 ,Jabareenודומיו היתה
עקירה של האוביקט המשוקם או המשומר מהקשריו האנושיים ,הפוליטיים וההיסטוריים,
במהלך שעיקרו אסתטיזציה של הפוליטי ,כלשונו של ולטר בנימין ,זאת על אף שפעולה זו הביאה
לכך שהיהודים בישראל הפכו כך ,באורח פרדוקסלי ,גם לשומרי הגחלת של המורשת הפלסטינית.
בחינה של מצב השימור בישראל מעלה ,כי באתרי השימור המוכרזים מיוצגים רק הכוחות
ההגמוניים ,המשרתים באופן גלוי ובמודע את הנרטיב הציוני הלאומי .השימוש בתנ"ך
ובארכיאולוגיה ִהבנָה בקרב הקולקטיב היהודי הישראלי שיח ולפיו אתר זיכרון ושימור נבחן
בראש ובראשונה על פי מידת התאמתו לנרטיב הציוני הבסיסי ,המתאר רצף ההיסטורי המדלג
הישר מתקופת בית שני אל מפעל ההתיישבות הציוני המחדש קשר זה ( .)1225 ,Zerubavelכך
מתרחשת הבנייתו של שיח זה כ"שיח האמת" ,בלשונו של פוקו ( ,)1229 ,Foucaultהמייצר
וממשמע את הקולקטיב שבתוכו הוא פועל ובו בזמן מצמיח מתוכו את ההתנגדות לו.
כזה הוא גם שיח השימור הדומיננטי בארץ ,המובנה על פי כמה נרטיבים מכוננים ופועל
לאורם .הראשון הוא הנרטיב התנ"כי ,השני הוא נרטיב ההתיישבות ,והשלישי ,המתעורר היום,
נוגע לנרטיב של המודרנה בראשית ימי המדינה .הנרטיב התנ"כי מגייס לצדו את הארכיאולוגיה
ואת שימור הנוף הקדום והוא זה המניע גופי שימור שונים ,כרשות העתיקות ,וגופים "ירוקים",
כמו החברה להגנת הטבע והקרן הקיימת לישראל .נרטיב ההתיישבות הוא זה שהביא להקמתה
של המועצה לשימור אתרים ,הפועלת להנצחתם של אתרי התיישבות המציינים את ראשית
ההתיישבות הציונית בארץ.
הגל השלישי הנוכחי ,של נרטיב המודרנה ,נוגע לרצון לשמר את המורשת הפיזית של
המאה העשרים ואת הניסיונות החברתיים שליוו אותה ,כמו הקיבוץ ,המושב והבנייה בסגנון
הבינלאומי .המרכז המסחרי באפרידר שהוא נשוא המחקר שלנו הוא חלק מגל זה של שימור
ה"פרויקט הישראלי" (אפרת  ,)9001אך הוא מייצג את אחד הביטויים המוקדמים של נסיונות
ליצור אדריכלות מקומית החורגת מהאחידות והנוקשות של הסגנון הבינלאומי .מתכנני מרכז
אפרידר ,הדרום אפרקאים ,,השתייכו לזרם שהתנגד לתפיסה העירונית המודרניסטית שהוביל
לה קורבוזיה אשר היתה הגישה השלטת בתקופת ראשית המדינה.
בשנות השמונים התגברה מאוד תודעת השימור בישראל .נוהגים לתלות את המניע
הראשוני למגמה הזו בהריסתו של בניין הגימנסיה העברית בתל אביב ,עשרים שנה קודם לכן,
לטובת מגדל שלום ,סמל מקומי למודרניות ולמודרניזציה האמריקאית (קליין  )....לכך מתחבר
גם תהליך התפרקותו של הקולקטיביזם הישראלי ואתו היסדקותה של האחידות האידיאולוגית,
שהוביל לתחושה כי המורשת הציונית נמצאת בסכנה ,ובהקשר שלנו הוביל להקמתה של המועצה
לשימור אתרים.10
המועצה עוסקת רבות בשימור אתרי התישבות ובטחון והיא שותפה ראשית בפרויקט
"תמר" "לקידום והעצמת פרוייקטים המהוים את תשתיות המורשת הלאומית ציונית של

 10המועצה הקרויה היום "המועצה לאתרי מורשת בישראל" ,מגדירה את מטרותיה כ "איתור והצלת מבנים ואתרים
היסטוריים ,המייצגים את ראשית ההתיישבות והקמת מדינת ישראל") מתוך אתר המועצה.)www.shimur.co.il :

ישראל" שימור שעליו הכריזה הממשלה ב 2.19.9002-והוא מגדיר את עצמו כחלק מ"המערכה
על עתיד הציונות".11
הציבור הרחב בישראל למד להכיר בחשיבותה של המורשת המודרניסטית של זמן
היישוב ,דוגמת העיר הלבנה או הקיבוצים הראשונים בעמק יזרעאל ,אך אין עדיין הכרה בחשיבות
של השימור של פרויקט תחילת המדינה .השיכונים הציבוריים ובלוק המגורים שאפיין אותם
עדיין נתפסים כמקרים בעייתיים ,שדורשים פתרונות דרסטיים דוגמת פינוי בינוי ולא כאתרים
הראויים לשימור בשל חשיבותם החברתית וההיסטורית.
ניסוח הרעיוני של מהלך ההכרה בערך של הפרויקט הישראלי ,מהלך שהחל בשנות
השמונים ,מופיע בתערוכה "הפרויקט הישראלי" ובספר בשם זה שכתב צבי אפרת( 12אפרת,
 .)9001אלה היו בגדר נסיון חלוצי למדי באיתור ,מיפוי וסימון התופעות ,המבנים והמרקמים
הראויים של התקופה שבין הקמת המדינה לשנות הששים המאוחרות ,ובעיקר בהנחלת
ההתלהבות מהיקף הפרויקט ויומרותיו" .הפרויקט הישראלי" אינו מחייב חד משמעית פרויקט
שימור אך הוא משמש תשתית לפרויקט תיעוד שבלעדיו לא ייתכן תהליך של שימור.
המהלך לשימור המורשת המודרנית בישראל נמצא בתחילת דרכו ,כמו כל מהלך שימור
המאבק הנוכחי המתנהל בו עוסק בשימור מונומנטים אדריכליים כמו היכל התרבות או חדרי
האוכל בקבוצים .הדיון בשימור המודרנה בישראל לא פיתח עדיין כלים להערכת אתרים ולא
עוסק עדיין בשימור מרקמי השכונות ויחידות השכנות  .ברבות משכונות אלו איכות התכנון
הכולל של שטחי הציבור ומוסדות הציבור בינהן המרכזים השכונתיים המקומיים הינה גבוהה.
איכות שכונתית וקהילתית זו נמצאת בסכנה תחת האיום של פרויקטי ההתחדשות העירונית
ובראשם פרויקט "פינוי בינוי" אשר העביר את האחריות התכנונית מהגופים הציבוריים ל יזמי
הנדל"ן.
השימור הרב -ממדי :לא שיפוטי ,מוחשי וסימבולי
תפיסת השימור שאנו מציעים היא כאמור תפיסה רב-ממדית ודינמית גם יחד .כלומר,
היא מאתרת את סימניו ועקבותיו של העבר על כל שכבותיו כפי שהם מופיעים בהווה באתר,
במתחם או בתופעה הנבחנים ,ומביאה בחשבון שהם משתנים תמידית .זאת לעומת תפיסות
שימור המחפשות אחר רגע אותנטי ,מקורי ,ומבקשות לשחזר אותו .ההיסטוריה של האתר
במלואה ,כל מה שנחרט בו ,ברמה הפיזית והחברתית גם יחד ,הם בעינינו חלק בלתי נפרד
ממהותו ,בין אם נוצר באופן רשמי ומסודר או שהשתנה באופן מאולתר וספונטני.
לצד זאת נבקש לכוון את פעולת השימור העתידית לקראת תיקון ,העלאת המודחק
והעשרת הסיפור ההיסטורי ,במקרים שבהם נדחקו מאפיינים מפני הסיפור הגדול ,ההגמוני .זאת
בלא שתבוא על חשבון הקיים ובא שתחולל בו שינויים דרמטיים .תפיסתנו ,נדגיש שוב ,אינה
היררכית ומבקשת להכיל את כל שכבותיו של האוביקט.
ולפיכך ,מול רביעית הערכים – האסתטי ,האדריכלי ,החברתי והמדעי – שמציגה אמנת
בורה ואשר אומצו גם על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים כמחייבים בהכנת תיקי תיעוד
 11פרויקט 'תמר' ,הפרויקט אינו מסתיר את כוונתו לטפוח המורשת הציונית היהודית בארץ ישראל וזכה על כך
לבקורת בינלאומית ולביקורת מאנשי המקצוע בתחום השימור בארץ:
http://www.pm.gov.il/NR/rdonlyres/419CBBC2-7AC5-41B3-9714-D4E5D1E14222/0/tamar.pdf
 12התערוכה הוצגה במוזיאון הלנה רובינשטיין בשנת .9001

לאתרים – 13אנו מציעים ,ככלי עבודה ,קטגוריות המבוססות על סוגי החומרים שנבחן .כלומר,
אנחנו מבקשים להשהות את השיח השיפוטי ,המעריך ,לחזור שלב אחד לאחור ,ולגשת אל האתר
בכלים שיאפשרו להכיל באופן ממשי את היבטיו החברתיים ,לצד אלה הפיזיים .תפיסת השימור
הרב-ממד י הדינמית משלבת בתוכה את המחקר ההיסטורי הארכיוני עם מחקר חברתי של המצב
הנוכחי כיום.
נקודת המבט האנתרופולוגית מסויפה לניתוח ממד שיסייע לנו בהבנת המשמעות
החברתית-קהילתית של המקום .זאת ברוח אמנת בורה ,המדגישה את החשיבות של ייצוג כל
הקהילות שעברו באתר .אך מעבר לנאמר באמנת בורה ,האתר מייצג עבורנו וכולל גם את
המקומות שממנו הגיעו משתמשיו ,כלומר אתרים אחרים ,נוספים ,שהם נושאים אתם.
חלק גדול מן המשתמשים באתר הגיעו אליו ממקומות אחרים והם נושאים אתם זכרונות
ונוהגים ואורחות חיים שהביאו משם לכאן .ניתן להגדיר תופעה זו כשימור של מורשת
הדיאספורה ( .)9005 ,Levy and Weingrod ;1222 ,Cliffordמורשת דיאספורית זו היא תופעה
כלל עולמית ,תוצאה של תנועות ההגירה העולמיות ,והיא מוצאת את ביטויה הפיזי באתרים
דוגמת צ'יינה טאון ,איטליה הקטנה בניו יורק או כנסיות מהגרי העבודה והפליטים באזור התחנה
המרכזית בתל אביב ובתופעות כמו ערבי הרקדה של ריקודי עם ישראליים בלוס אנג'לס.
חיזוק תיאורטי נוסף לעיסוק במורשת הדיאספורית אנו מקבלים מהעיסוק הרב של
השנים האחרונות במורשת הקולוניאלית  .גם שמורשת זו נושאת איתה מטען פוליטי כבד הרי
ההכרה בה כחלק מהמורשת המקומית עולה .כמו במקרה של אפרידר שנבנתה על בסיס פנטזיה
איטלקית שהונחתה על אדמות הכפר ג'ורה כך גם המורשת הבריטית בהודו ( )9005 ,Jyotiאו
המורשת האימפריאליסטית האיטלקית ( )9002 ,Fullerהפכו להיות למורשת מקומית עד כדי כך
שהודו שוקלת להכריז על ניו דלהי כאתר מורשת עולמית.
"תיק התיעוד" הראשוני שנרכיב יכלול לפיכך שתי קטגוריות ראשיות :חומרים מוחשים
וחומרים סימבוליים ,14לפי החלוקה הבאה:
 .1חומרים מוחשיים
א .תוצרים אדריכליים
ב .תופעות חברתיות
 .9חומרים סימבוליים
א .מקורות רעיוניים
ב .זכרונות
ג .ייצוגים
חומרים מוחשיים

 13בהנחיות מינהל התכנון להכנת תיקי תיעוד מקדים ותיעוד מלא לאתרי שימור נכתב ,כי אחד המסמכים המרכזיים
המשמשים לצורך הערכת היבטי השימור בתכנית הואו אמנת בורה מ .5911-משמעותו התרבותית של אתר מוגדרת
שם ,כאמור קודם לכן ,כ"כערכיותו האסתטית ,היסטורית ,חברתית או מדעית ,הנוגעת לדורות העבר ,ההווה או
העתיד".
להנחיות משרד הפנים בנוגע להכנת תיקים לתיעוד ראו:
.http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/mainmenu.nsf/
 18יש להפריד בין המושג חומרים סימבוליים לבין המונח שיח שימור המורשת הבלתי מוחשית ( Intangible
.)Heritage

חומרים מוחשיים אדריכליים .אלה כוללים את הבנוי המצוי בשטח ,בשלמותו או
באורח חלקי ,וגם את האלמנטים הבנויים שהיו באתר בעבר ונהרסו .תכנון פיזי זה הוא תוצר של
התכנון האסטרטגי העירוני ותכניות בניין העיר שנבעו ממנו.
חומרים מוחשיים חברתיים .אלה אפיונים ותיאורים התנהגותיים של קבוצות של
אנשים ,שניתן לגזור מהם דפוסי התנהגות החוזרים על עצמם (במקרה אפרידר :קבוצות של
גברים שיושבים בבתי הקפה ,צעירים המגיעים לגן שממול למרכז מדי ערב ,זקנים על כסאות
גלגלים ,זוגות לא צעירים שמטיילים לפנות ערב סביב המרכז ומתיישבים על ספסל קבוע ,מכוניות
שעוצרות מדי בוקר ליד חלון אחורי של בית הקפה ונהגיהן יורדים לוקחים קפה לדרך מחליפים
כמה מילים ,מספרים משהו או שומעים משהו ,וממשיכים בדרכם ,וכיוצא באלה תופעות
חברתיות שמתרחשות באתר) .בשלב זה יובאו המקורות האלה בצורתם הראשונית ,כתיאורי
תצפית אנתרופולוגית .בהמשך ,כאשר יצטברו התצפיות ,הן יעובדו לקטלוג מפורט של תופעות.
חומרים סימבוליים
מקורות רעיוניים .מקורות ההשפעה וההשראה והעמדות שקיבלו בסופו של דבר ביטוי
פיזי באתר .אלה חומרים המצויים במנעד הרחב שבין האידיאולוגיה הציונית ,להשקפה
התרבותית-אסתטית של אדריכל המרכז ועד לשינויים הניכרים בעין שחוללו משתמשי המרכז
למיניהם .אנו נייחס אותה מידה של חשיבות לכל המקורות האלה.
זכרונות .אלה זכרונותיהם ותודעתם של בני האדם הקשורים לאתר השימור (עובדים,
מבקרים ,עוברי אורח וכד') ,בין שתועדו בעבר באופן כלשהו ובין שיתועדו באופן יזום במהלך
המחקר – בשיחה ,בראיון ,דרך ציתות ועוד .חלק חשוב מהזיכרון האישי הוא זיכרון הגלות
שמביאים אתם מהגרים ממקומות המוצא שלהם ומחדשים באופנים שונים באתר .חלק אחר הוא
זכרון דינמי של האתר עצמו – ההבניה של האתר ושל המקום ושל הזמן כפי שבאה לידי ביטוי
בזכרון ובתיאורו.
לזיכרון האישי מעמד מרכזי בעינינו ,לא פחות מזה של חומרים ארכיוניים ,ועליו לבוא
לידי ביטוי הן בשלב המחקר והן במעשה השימור הסופי ,במידה שמתקיים .חומרי הזיכרון
צריכים להופיע ,לפי תפיסתנו ,כפי שהם ,בלא שיעברו רדוקציה שתקנה להם לכאורה לגיטימציה
מחקרית .חשיבותו של הזיכרון מקורה אינו זה של אמת היסטורית אלא באמת האישית,
התרבותית או החברתית המתגלה דרכו .הקישור המדויק בין חומרים אלה לאחרים עוד תובע
דיון ,שהוא רחב מהיקף מחקר זה.
ייצוגים .אלה כל אותן הופעות משניות של האתר בתצלומים ,ציורים ,בולי דואר,
פרסומות ,טקסטים וכד' .במסגרת מחקר זה נמחיש את הקטגוריה הזו בדוגמה-שתיים בלבד ,על
אף שחשיבותם גדולה מאוד להבנה של האתר ושל דרך תפיסתו.
החומרים השונים שירכיבו את תיק התיעוד מגיעים ממקורות שונים :חלקם הם פרי
שיטוט באתר הממשי ,חלקם תוצאת שיחה ,ראיון וציתות ,חלקם פרי מחקר תאורטי וחלקם
ממצאי מחקר ארכיוני .המחקר הארכיוני כולל מסמכים ,תכניות ,תצלומים ,מפות וכד' .נדגיש כי
איננו רואים בממצאים הארכיוניים סמכות אולטימטיבית ,שיש לה זכויות יתר על פני עדויות
למשל .מן הצד האחר נתייחס אל חומרים אלה כאל מקור חי ,בן הזמן ,בדומה לזכרון האנושי או
לאלמנטים הפיזיים בשטח.

מובן שההפרדה המוצעת בין החומרים ובין ממדיהם הממשיים והסימבוליים לא נועדה
אלא לצרכי חיבורם מחדש ,תוך ניתוח הקשרים וההקשרים ויחסם אלה לאלה במרחב ובזמן,
במחוזות ההוויה והתודעה.
תהליך הפירוק הכרחי כי רק דרכו אפשר יהיה להשתחרר ממובנים מקובלים ,ודאיים
כביכול ,מהנחות קדומות ,מדעות קדומות ומתפיסות הגמוניות של המציאות.
לא פחות מתהליך הפירוק ,תהליך החיבור מחדש הוא זה שיביא בסופו של דבר להבנת משמעותו
של המקום.

תמונה  :5מעטפת היום הראשון למרכז אפרידר ,השרות הבולאי .1290

אפרידר :מאוטופיה פרוורית למקום
שכונת אפרידר ,שבתחומה ניצב המרכז המסחרי ,נבנתה בעיקרה על אדמות הכפר
הפלסטיני ג'ורה ובמקצת על אדמות העיירה מג'דל .עובדה זו עולה בבירור מתכנית המתאר
לשכונה .באזור שעליו בנויה העיר אשקלון בת זמננו התקיימו ,כאמור ,ברצף מתמשך ,כמה ערים
עתיקות ,ששרידיהן מצויים בפארק הלאומי אשקלון ובמקומות אחרים בעיר ובסביבתה (ששון
 .)9009מבחינת עברה המודרני נמצאו בתחום השטח המוניציפלי של העיר אשקלון הנוכחית
חמישה ישובים פלסטיניים :העיירה הפלסטינית מג'דל בת כ 11,000-תושבים (שכונת מגדל של
היום) ,שהתמחתה בתחום האריגה ,וסמוך אליה הכפרים ג'ורה ובו  9,800תושבים (שרידיו
מצויים היום בשטח שבין בית החולים ברזילי לפארק הלאומי) ,ניעיליה ובו  1,500תושבים,
חמאמה ובו  5,000תושבים ,שנמצא ממערב לצומת סילבר של היום ,וחירבת ר'סס (ששון;9009 ,
.)1229 ,khalidi

תמונה  :9מפת העיירה מג'דל וארבעת הכפרים סביבה .)Survey of Palestine( 1239

על פי תכנית החלוקה ,העיירה מג'דל וארבעת הכפרים נועדו להיות בתחום המדינה
הערבית .העיירה נכבשה בידי כוחות צה"ל ב 8-בנובמבר  ,1281אחרי שהופצצה מן האוויר
(מוריס .)1229 ,Khalidi ;1222 ,רוב תושביה נמלטו עוד לפני כניסת הכוחות ,כמה אלפים נותרו
בה תחת שלטון צבאי ובדצמבר  1282רוכזו ב"גטו" בקצה השכונה .בפברואר  1282אוכלסו
ראשוני המהגרים היהודים בבתי העיירה המרוקנים .תחילה דובר על הקמת מושב בשטח ,וחבריו
המיועדים יושבו ב 911-דירות בעיירה ,אבל הרעיון נזנח במהרה .מיד בהמשך שופצו ואוכלסו עוד
 900דירות (גולן.)9009 ,
היישוב החדש נקרא תחילה מגדל-עזה ,אחר כך מגדל-גד ולבסוף מגדל-אשקלון .עד סוף
שנת  1251שלט בו מושל צבאי ,משום שכאמור ,השטח נועד להיות חלק מהמדינה הפלסטינית
ונחשב לשטח כבוש .בדצמבר  1282היו בעיר  9,500יהודים .בשנת  1250גורשו  9,800תושבי העיר
הפלסטינים שנותרו בה .רובם נשלחו במשאיות לרצועת עזה ומיעוטם לרמלה ,לאחר שהוחתמו על
מסמך ולפיו הם עוזבים מרצונם אחרי שקיבלו פיצוי כספי .הגירוש ,שהיה הגירוש הרשמי האחרון
של מלחמת  ,81תועד והונצח בידי הצלם בנו רותנברג (רותנברג.)9002 ,

תמונה  :2פינוי מג'דל  ,1250צלם :בנו רותנברג.

לאחר שבתיה של מג'דל אוכלסו כולם מחדש נבנו על אדמות העיירה והכפרים מעברות
עשויות אוהלים ,בדונים ,פחונים וצריפים ,שאוכלסו במהגרים ממזרח אירופה ,תימן ,פרס ועירק.
מעברה א' (בשנים  ,1250-1282ממערב למג'דל) ,מעברה ב' (בשנת  1251ממזרח לעיר) ,ומעברה ג'
(בשנת  ,1251חמישה קילומטרים מדרום-מזרח למגד'ל) .חלק מן התושבים עבר מאוחר יותר
לשיכון הדרומי (היום גבעת ציון) ,לדירות של  98ו 39-מ"ר ,אחרים עברו ל"שיכון עתיקות" שנוסד
ב( 1259-היום שכונת שמשון) בדרום מערב העיר.
במקביל ,וכמהלך מוניציפאלי נפרד ,נבנתה שכונת אפרידר .אחריה ,מצפון ,נבנתה שכונת
ברנע .ההפרדה המוניציפלית הפנימית באשקלון הסתיימה בשנת  ,1255אז התמנה ראש מועצת
אפרידר ,יחזקאל זונבאנד ,להיות ראש העיריה של אשקלון כולה.
המרחב של אשקלון ,הן זו ההיסטורית והן זו המודרנית הנוכחית ,מתאפיין בניתוק
ובהפרדה .שורת הערים העתיקות שנבנו שם היו כולן מנותקות מן הים ,למרות שהיו ערי נמל.
העיירה מג'דל היתה גם היא מרוחקת יחסית מן הים ,וכמוה ארבעה הכפרים סביבה .אפילו
אשקלון של זמננו אינה בנויה סמוך לים אלא מותירה רצועה רחבה בינו לבין השטח הבנוי ,ובמובן
זה אינה מתייחסת אליו ישירות (לעומת תל אביב ,חיפה ,נתניה או אשדוד) .העיר עצמה אינה שלם
אחד אורגני  -שטחים פתוחים מפרידים בין השכונות המרכיבות אותה.
דגם מפריד זה מתיישב עם מודל "יחידת השכנות" – שכונה שהשירותים הציבוריים
והמסחריים מצויים בה במרחק הליכה – המופיע בתכנית המתאר לעיר שהוכנה בשנת 1259
המתבססת על תכנית פיזור האוכלוסין הארצית (תכנית שרון) משנת  .1251תכנית זו יוצרת
מעטפת הפרדה של שטחים חקלאיים סביב מג'דל ,שהוגדרה כאתר שיקום .ההפרדה הפיזית בין

השכונות תואמת גם הבחנה פונקציונלית וחברתית-כלכלית ביניהן :מג'דל היא המרכז המסחרי
הקמעונאי ובה השוק העירוני והמדרחוב ,שכונות שמשון וגבעת ציון הן שכונות מגורים נמוכות
יחסית בסולם החברתי-כלכלי ,שכונת ברנע מצפון והשכונות-הבנות החדשות שלה נחשבות ,לצד
אפרידר ,לשכונות היוקרתיות בעיר.
המבנה המרחבי הנוכחי של אשקלון משקף את המבנה הפלסטיני של טרום  – 81עיירת
מחוז העומדת במוקד וסביבה כפרים הנשענים על שירותיה .אשקלון גם היתה העיר הראשונה
שנבנתה על פי הדגם של תכנית אריה שרון בין השנים  ,1259-1251של עיירות המשמשות מרכז
ליישובים סביבן .על בסיס זה הגדיר אותה גולן עיירת הפיתוח הראשונה (גולן.)1229 ,

תמונה  :1המבנה השכונתי של אשקלון ,איור משנת  1253גליון מס'  1של העיתון אשקלון החדשה.

סיפור הקמתה של שכונת אפרידר ממחיש בכמה היבטים חשובים את הסיפור הציוני
הכללי .זהו סיפורה של אוטופיה פרוורית ,שיסודה בתכנית בעלת היבטים פיזיים אדריכליים-
תכנוניים לצד היבטים חברתיים ותרבותיים .וזו אוטופיה שבבסיסה ניתוק והפרדה ,אשר נסיון
הגשמתה כשל במידה רבה ,לשיטתו ולמטרותיו.15
אפרידר מרתקת בהיותה מקרה מוקדם של התיישבות מופרטת למחצה מול מדיניות של
שיכון ציבורי והכוונה ממשלתית .החברה הטרימה את דגם ההתיישבות הפרוורית עתירת השטח
והמחופה גגות רעפים ,שהחליף את דגם השיכון הציבורי הארוז בבלוקים ואת דגם התיישבות
הכפרית המצטנעת .ההחלטה על הקמת השכונה נפלה בסוף שנת  ,1282בעקבות ביקור הזדהות
של משלחת של יהודי דרום אפריקה בראשות מקס שפיץ עם המדינה של אחרי מלחמת .81

 15התיאור המובא לעיל מבוסס על וילנאי ( ,)1293דו"ח מבקר המדינה על אפרידר מ( 1293אצ"מ .)s55 ,s62

הדרום אפריקאים הביאו אתם מיליון ליש"ט והציעו להקים בכסף הזה עיר .הם נפגשו
עם שרת העבודה גולדה מאיר ,סיירו בארץ ,ולבסוף הודיע שפיץ לגולדה מאיר כי הם החליטו
להשקיע  950אלף ליש"ט בירושלים ואת יתר ה 250,000-באשקלון.
הייתי ילדה בת  13אבי היה מנהל עמידר ונסענו הורי ואני עם מר שפיץ ואשתו מספר פעמים
לסיורים במטרה למצוא מקום מתאים לעיר או לשכונה לעולים פוטנציאליים בעלי אמצעים
מדרום אפריקה [ ]...היינו בהר כנען ובמקומות רבים אחרים שלא זוכרת באחד הסיורים –
בשבילי אלה היו ממש טיולים  -הגענו למגדל ,ואחר כך ,כשהשקפנו מגג המשטרה על שפת
הים ,אמר שפיץ .This is the place :אבי שאל :למה? והוא ענה ,שכאן צמחייה מגיעה כמעט
עד לים ,והירוק הזה ,והמראה הזה ,יזכירו לדרום אפריקאים את המקומות שהם מכירים
ומהם הגיעו (ה.ה).

תמונה  :2שפיץ,הרטמן וגולדה מאיר בסיור  ,1253מקור :ארכיב משפחתי.

הדרום אפריקאים התנו את השקעתם ב 13-תנאים (גולן .)9009 ,המרכזי בהם היה כי
תינתן אוטונומיה לקהילה הדרום אפריקאית בכל הקשור לתכנון העיר .המטרה היתה להקים עיר
גנים ,אך גם מקום שיקומו בו לצד שכונות המגורים מפעלים ,וכך ייווצרו בו מקורות תעסוקה.
חברת אפרידר – שם המורכב מהשמות "אפריקה" ו"עמידר" ,חברת הבניה והשיכון המשלתית –
נוסדה בשנת  ,1251כפרויקט משותף של ממשלת ישראל והמגבית היהודית בדרום אפריקה,
בחלוקה שווה של הבעלות (עם זאת קיימות באשקלון גרסאות נוספות ,כגון שהשם אפרידר הוא
היפוך וקיצור השם דרום אפריקה וגם שהוא קיצור ל'אפריקה' ול'דר' במובן 'מתגורר') .צמד
מתכננים דרום אפריקאים ,נורמן הנסון ורוי קנטרוביץ ,שניהם אדריכלים מוכרים בדרום

אפריקה בשעתו ,הכינו תכנית אב לאשקלון רבתי :עיר של  19,000-10,000תושבים ומרכז
קהילתי.16
מתוך תכנית האב קיבלה חברת אפרידר לבנייה שכונה אחת ממערב למג'דל ,בשטח של כ-
 9,000דונמים שהיקצתה לה רשות הפיתוח .חשבו על שכונת צמרת אחידה ,שתאוכלס ביוצאי
אירופה ואנגלוסכסים .המבנה הכללי המעגלי של השכונה ,פרוורי בעליל ,ושמות חלק מהרחובות
שנקראו על שם ערי דרום אפריקה מעידים לאן הופנו פניה.
התכנית ,שעותק ממנה מצאנו בארכיון המדינה ,מציגה את תכנית ע 38-שאושרה למתן
תוקף על ידי האגף לבינוי עיר וכפר בישיבה ה 19-שלו בתאריך  15.5.59ללא התנגדויות .התכנון
על אדמות אל ג'ורה ומג'דל מציג סכמה שכונתית איכותית .עמוד השדרה של השכונה הואו גן
מצטלב רחב ידיים עם ציר ראשי הפתוח לכוון הים .המרכז המסחרי נמצא בנקודה הגבוהה
ממזרח ,ומערכת התנועה מורכבת מרחוב אליפטי מסובב (שדרות דרום אפריקה) ,שממנו יוצאות
סמטאות מעגליות משניות המהוות את דרכי הגישה לשכונות המגורים .מערך שטחי הציבור
הנרחב מוצמד ברובו לשטח הפארק .בשיחה עם אדריכל מלכיאל (מלך) קוטלוביץ ,שעבד במשרד
דב כרמי על התכנון המפורט לשכונה ,הוא סיפר כי תפיסת התכנון של הגן הגדול היתה
אליטיסטית" .אני התנגדתי לגן כל כך גדול וחשבתי' מי יחזיק אותו ,הכסף מדרום אפריקה ייגמר
ולמה צריך משהו כל כך גדול ויקר" ,אמר .הדחפורים ישרו את אדמת הגבעות והפכו אותן
ל"דיונות נודדות" .רק את עצי השיקמה הגדולים הותירו ואלה שולבו בתכנון השכונה.

תמונה  :10אפרידר  ,1259המרכז המסחרי העתידי נמצא באזור השקמים במרכז התמונה.

חברת עמידר מונתה לפקח על הבנייה .בנייני השיכון ,המרכז המסחרי והגנים נבנו כולם
במקביל .שיכוני אפרידר היו עשויים בניינים חד קומתיים ודו-משפחתיים משלושה דגמים ,עם
דירות בשטח של  59-81מ"ר ,שנבנו על חלקה של חצי-דונם-דונם לכל משפחה .במונחים
תקופתיים אלה בתים גדולים למדי – גודלה הממוצע של דירה בבנייה הממשלתית אז היה אז 38-
 91מ"ר .מחירי הדירות ,לעומת זאת ,היו נמוכים יחסית לאיכותן ולמיקומן 9,100-9,000 :ל"י

 19על תכנית המתאר לאפרידר חתומים קנטרוביץ והופ ,לא הצלחנו לברר עדיין מה טיב הקשר בין הנסון להופ.

לדירת  58מ"ר ,רוב בתי אפרידר ,בכל השלבים ,נמכרו לקונים ,רק מיעוטם הושכרו .השכונה
שמרה על מוניטין של איכות ותור הממתינים היה גדול.
לקח לנו שנתיים להגיע לארץ מצ'כיה אחרי השואה .הלכנו ברגל ,לא כמו היום .אחר כך עוד
היינו שנה בקפריסין ,במחנה מעצר ,ואז ,עם קום המדינה ,הגענו לקיבוץ גברעם .אני לא
אהבתי את זה ,ועזבנו .בעלי קיבל עבודה במאפיה במגדל ,וגרנו שם בבית ערבי.
את שכונת אפרידר בנו בשביל שרידי השואה .יהדות דרום אפריקה נתנה כספים להצלה ,אבל
מזה לא יצא כלום ,ואז החליטו לבנות שכונה לניצולים ,בתים בזיל הזול .בשנת  1259יכולת
לקבל בית ב 9,000-לירות .כשהבית הערבי שבו גרנו התמוטט ,הלכנו לראש העיר זונבאנד.
הוא אמר :תנו  1,000לירות – ותיכנסו .לא היו לנו מאה לירות לתת .בעל המאפיה נתן
הלוואה של  1,000לירות ,ונכנסנו .עד לפני ארבעים שנה השארתי את הדלת בבית פתוחה.
היינו הולכים הרבה לבית העם ,שם לכל אחד היה מקום קבוע .כולם ידעו איפה כל אחד יושב
 .לקולנוע רחל בהמשך ,הלכנו לראות הצגות של הבימה .עד לפני עשר שנים הלכנו ברגל ביחד.
היינו מקיפים את המרכז ברגל .בבתי קפה לא ישבנו .יש לנו בית .עכשיו בעלי עם אלצהיימר
במוסד ,ואני בת  19נשארתי לבד ( ,XYתושבת).

כבר ב 15-ביולי  1259קיבלו חמש המשפחות הראשונות דירות במורד הגבעה ,שמאוחר
יותר הוקם עליה המרכז המסחרי .ב 99-בפברואר  1259הוכרזה שכונת אפרידר כמועצה המקומית
אשקלון .ד"ר יחזקאל זונבאנד ,קודם לכן ראש מועצת אפרידר ,מונה לעמוד בראשה.
בניית השיכון הראשון ,שכלל  891יחידות ,הסתיימה בשנת  ,1253במקביל לשלבים
האחרונים בבנייתו של המרכז .הוקמה ועדת קבלה שנועדה לסווג את המועמדים בהתאם
למוצאם ,עיסוקם וגילם .אך במהרה התברר כי החזון המקורי לא יוכל להתממש .בשנים
הראשונות – כך על פי עדויות תושבים – היו רוב רובם של תושבי השכונה ממוצא אירופי ועוד כ-
 30-90משפחות מדרום אפריקה .כל היתר היו פליטי שואה ,ששהו שנה-שנתיים בקיבוצים או
מושבים ועזבו.
רבע מכלל  500המשפחות הראשונות היו משפחות של עוזבי קיבוצים ,ותיקים ,עולים
חדשים ותושבי מגדל .עם השנים השתנה הרכב האוכלוסיה .לאפרידר הגיעו "משפרי דיור"
משכונות אחרות באשקלון ,בתוכם מזרחים רבים .תחילה לשיכונים של שלוש קומות שנבנו
בשטח השכונה ,ובהמשך גם לבתים החד-קומתיים.
במאי  1258נחנך המרכז המסחרי ,מבנה חצרות רחב העטוף מדשאות מגוננות ומקורה
בגג רעפים גדול ובמרכזו מגדל שעון שהפך לסימלו המסחרי .טקס חנוכת המרכז כלל מטס של חיל
האוויר ,הופעה של שושנה דמארי על בימה שתוכננה על גבי הטרסה בין שני מפלסי הככר
הראשיים .לכבוד האירוע כתב יחיאל מוהר את שיר העיר אשקלון.
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באותה שנה הונחה אבן הפינה לשיכון נוסף ,יובל-גד ,ביוזמת אגף השיכון במשרד
העבודה .השיכון תוכנן במקורו להכיל  900יחידות דו-משפחתיות אך כלל בסופו של דבר רק 110
יחידות ,שבנייתן הושלמה בשנת  .1259שיכון השלישי" ,חסכון לבניה" ,כלל  951יחידות .אחר כך
לא נשאר כסף להמשיך בתכנית ,ובשנת  1255נפסקה הבניה היזומה והתחילו למכור מגרשים
ליחידים בשטחים שקיבלו מרשות הפיתוח.
בשנים הראשונות עוצבה דמותה של השכונה – ברוח החזון המוצהר שהינחה את הקמתה
– כמרכז של תרבות ופנאי ואיכות חיים .בראש המועצה עמד כאמור ד"ר יחזקאל זונבאנד ,מהגר
מדרום אפריקה ,ו 13-ועדות פעלו תחתיו .ישיבות המועצה של אפרידר התנהלו באנגלית.
בשכונה היו בתי מלון ("הבית הורוד"" ,דגון" ו"גני שמשון") ,בית הקולנוע רחל במרכז
המסחרי ,בית העם ,גם הוא במרכז המסחרי ,שהתקיימו בו אירועי תרבות מגוונים ,ומוזיאון,
בניהולו של עולה מאנגליה ,אף הוא במרכז .היו בשכונה גם מועדוני קליעה ,קריקט ,טניס
ופעילויות ספורט אחרות ,מרכז רפואי בשיתוף ההסתדרות ועוד .במאי  1253החל לצאת לאור
עיתון שנקרא "במת אשקלון" ,בעריכתו של עולה מאנגליה.
משפחת ג .הגיעה לאפרידר בשנת  ,1253שלוש שנים אחרי שהיגרו מדרום אפריקה מתוכן
בילו שנתיים בקיבוץ ושנה בתל אביב .האב היה מזכיר המועצה ובמשך תקופה מסוימת גם הגזבר
והאחראי על יחסי הציבור של המועצה:
אני הייתי בת תשע ואחותי בת שבע .הבתים היו של  9.5חדרים ,בנייה מחומרים פשוטים,
אבל התכנון היה נכון ועשה את החיים בבית נעימים .גם התכנון העירוני היה מרשים.
אשקלון התכוונה להיות עיר מתוכננת עם רצועה ירוקה בין השכונה לים ומלונות לחוף הים,
שטחי גולף ,טניס ,קריקט ,ומה לא .המרכז היה ממש מרשים ,עם הדשא הגדול וכל החנויות.
היו מופעים חינם ,וכולם היו מגיעים .היתה אווירה של התלהבות וחלוציות ,של בריאה של
משהו חדש ,של מקום אוטופי .על קיר בית העם ציירו את חברתי תמי מנגנת בחליל .כל
החיים הציבוריים התנהלו במרכז .בשכונה היתה רק מכולת .היה הווי קיבוצי כזה בשכונה,
והיינו למעשה מנותקים משאר השכונות .העולים החדשים שבאו לא הגיעו לשכונה אלא

לשכונות אחרות .ראינו אותם רק לעתים רחוקות ,למשל בים .הם הציקו לנו .לא היו רגילים
לראות בנות בבגדי ים .למגדל לא הרשו לנו ללכת לבד בגלל ה'פושטקים' .היינו מטיילים
לדיונות וזוללים תותי עץ שמצאנו שם ובשכונת 'העתיקות' מצאנו תאנים וענבים .אף פעם לא
שאלנו מניין הגיעו הפירות לשם .זה היה כמו למצוא אוצרות (-XYשמות).

ב 9-באוקטובר  ,1255בעקבות תלונות רבות על חוסר היכולת לנהל את המרחב
האשקלוני תחת שתי רשויות נפרדות ,אוחדה אפרידר עם מגדל ויתר השכונות להקמתה של העיר
אשקלון .יחזקאל זונבאנד מונה לראש העיר המאוחדת .זמן קצר לאחר מכן הוא נפטר.
בעקבות האיחוד החלו לאט להתגלות השינויים והבקעים והאכזבות .כספים של המועצה
הועברו למגדל שהיתה ענייה מאוד ,ולאחר שראש העיר התחלף החלו פרשיות של שחיתות.
התנופה הראשונית דעכה ,וכל התכניות הגדולות ירדו לטמיון .בשבילנו ,לאחר שבע שנים
בעיר ,הפכה אשקלון למקום פרובינציאלי ,צר ומשעמם ,והמשפחה עברה לירושלים (….)XY

בשנת  ,1251על רקע האיחוד עם מגדל שלוש שנים קודם לכן והיעדר משאבים ,פרשה
המגבית היהודית של יהודי דרום אפריקה מהנהלת חברת אפרידר והעבירה את מניותיה
לממשלה .בשנים  1252-1251החברה הצטמצמה עוד .בנייה ,במידה שנעשתה ,מומנה בתקציב
פיתוח ממשלתי .משנת  1290נבנו בעיקר בנייני ציבור וקיט והוכשרו מגרשים לבניה פרטית .עד
שנת  1291נמכרו כמעט כל המגרשים בשכונה .כך התנהלו העניינים בעצלתיים במשך שנים רבות.
נקודת מפנה חשובה היתה בשנת  ,9000אז הוכרז על כוונה להפריט את החברה .בשנת  9001רכש
אותה היזם אלי אלעזרא ,יליד שכונת שמשון בעיר ,שמשרדיו נמצאים במרכז המסחרי של
אפרידר .לחברה יש עוד אלפי דונמים לבנייה באזורים שונים בעיר – באפרידר עצמה ,בשכונת
ברנע המתפתחת ,וגם רצועה של חמישה קילומטרים סמוך לחוף הים – ולצדם גם שורה של
תכניות גרנדיוזיות ,בהן בניית קניון ,בתי מלון ,קוטג'ים ,רבי קומות למגורים ועוד .החברה גם
מנהלת מטעם המדינה את הנכ סים שנותרו בבעלותה בשכונת מגדל ,ומנהלת מטעם משרד השיכון
עוד אלפי דירות בשכונות אחרות בעיר.
אדמות שהופקעו מבעליהן המקוריים עברו אם כך לרשות המדינה ,נמכרו במחירים
נמוכים מאוד לחברת הציבורית אפרידר ,והגיעו בסופו של דבר לידיו הפרטיות של קבלן ,יליד
אחת השכונות העניות בעיר.

מרכז אפרידר :תיעוד מקומי
בחלק זה מובאים ממצאי התחקיר שלנו על פי הקטגוריות שהוצגו קודם לכן :חומרים מוחשיים,
המוגדרים כתוצרים אדריכליים ותוצרים חברתיים ,וחומרים סימבוליים ,מקורות רעיוניים,
חומרי זכרון וייצוגים.
 .1חומרים מוחשיים
א .תוצרים אדריכליים

המבנה הכללי :את המרכז המסחרי באפרידר תיכנן האדריכל הדרום אפריקאי ג'ק
ברנט .המרכז נבנה כמבנה בעל גג רעפים גדול ממדים ובאורך כולל של ????? מטרים .המבנה
מכיל  39חנויות ,שיועדו לשימושים שונים .בקצהו הדרומי נמצא האגף הצבורי ,המכיל את המבנה
הצבורי המרכזי בגובה של שתי קומות ,הוא בית העם .מבנה זה ,שהוא מעין קתדרלה במרכז
האתר  ,גובל בבניין מוזיאון ובחצר התצוגה ,שבה ניצבים סרקופגים רומיים מעוטרים שנמצאו
בזמן עבודות הבנייה בשכונה .קיר חצר התצוגה מחופה תבליט אמנותי.
למרות חזותו הכפרית של המבנה ,המודגשת בשילוב בין גגות הרעפים ,קירות הגמלונים
והטרסות שחופו באבן ,משולבים בו בהבלטה גם פתרונות של אלמנטים מתועשים .כך חיפוי
המגדל בפריקסט מבטון מחורר ,חיפוי קירות בית העם בפריקסטים שטוחים מבטון וחיפוי
תקרות החנויות באלמנטים המפורטים בהיתר הבניה כלוחות ורמיקוליט.
החצר הקדמית של המרכז פתוחה אל הרחוב המרכזי וכוללת מדשאה גדולה ,מגדל שעון
ובמת מופעים .במפלס הככר של מגדל השעון מוקמה לשכת המודיעין לתיירים ,ובסמוך לו הוקם
מבנה פתוח בחלקו ששימש תחנת מוניות ובית קפה .החצר הדרומית ,חצר התצוגה של המוזיאון,
סגורה מכל צדדיה במבנה בית העם ובמבני משרדים .החצר השלישית ,המזרחית ,היא חצר
השירות ,המיועדת למכוניות המביאות ופורקות סחורה ,משאיות אשפה וכד' .לחצר זו מופנים גם
השירותים ,המשותפים לכל שתי חנויות .בגמלון המזרחי של המרכז המסחרי ממוקמת תחנת
דלק .דרך הגישה הצפונית למרכז תוכננה גם היא כשדרה יצוגית ,ובצדה הצפוני הוקם קולנוע
רחל.
אלמנט מרכזי בתכנון ובעיצוב המרכז הוא ארקדת העמודים המקיפה אותו מכל צדדיו.
הארקדה ברוחב של ??? ובמקצב עמודים של ?? בנויה עמודי בטון חשוף ,שעליהם מונחות קורות
עץ חשוף ועוד מעליהן נחשפים רעפי החרס .בנקודות ההצטלבות של צירי התנועה הראשיים
במבנה השאיר האדריכל מעברים פתוחים בגובה מלא ומתחתם מוקמו בתי קפה והכניסה
למוזיאון ולבית העם .בתצלומים המקוריים של המרכז שהעביר ג'ק ברנט לחוקר איתן קרול
מודגשים המעברים המודרגים בין פנים המבנה והחוץ והניגודים החריפים בין האור והצל שנוצרו
בתכנון המרכז.
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קנה המידה של המרכז היה בסדר גודל גדול בהרבה ביחס למקובל במקומות אחרים בני
התקופה ומעיד על רמת איכות החיים הגבוהה ששאפו אליה עם בניית השכונה .במהלך השנים
עבר המבנה שינויים פיזיים .בין אלה חיפויים מקומיים שעשו בעלי החנויות שעיצבו חזיתות
חנויותיהם בהתאם לטעמם האישי; בית הקפה בחזית המרכז הצפונית שהוסיף לשטחו קירוי
עשוי מתכת בסגנון "הייטקי" ,כולל קורות מתכת מחוררות בחלל הפנימי; פאב הפועל במקום
תחנת המוניות שעברה ממקומה ואליו הוצמדה תוספת בסגירה קלה; דוכן של מפעל הפיס שנוסף
לככר; ותחנת המוניות עצמה שנבנתה מחדש בצמוד לרחוב הראשי .חלק ניכר מן החנויות ,בעיקר
אלה הפונות לחזית הדרומית הצדדית ,אינן מתפקדות בשימושן המקורי .בחזית חצר השירות יש
הרבה מאוד תוספות בנייה נקודתיות.
השינוי החריף ביותר במרחב המרכז היה הקמתו של המרכז המסחרי החדש על חורבות
קולנוע רחל .המרכז תוכנן על ידי אדריכל אלי יהלום ,בן אשקלון ,שקרא לו על שם הקולנוע הישן.
למרכז שני מגדלים ,המתייחסים בבירור למגדל השעון המקורי .האדריכל מעיד כי אימץ
מרכיבים של המרכז המקורי בתכנון שלו ,למשל המגדל ,הקולונדה ,חיפוי האבן ומצחיית
הרעפים .גם במרכז החדש ממוקמת תחנת דלק ,בחזית המזרחית.
כיום כולל המרכז את החנויות הבאות :בצד של המרכז החדש ממזרח למערב :פיצוחיה
משודרגת ,סופרפארם ,פיצריה ,אופנת ילדים ,מוצרי גלישה וים ,חנות פרחים שנסגרה ועוברת ליד
הקניון החדש ,בית הקפה הפינתי המוכר את גלידות באר שבע .מעבר לכביש ,ושוב ממזרח למערב
– הצד הדרומי של המרכז כולו ,ובשוליו הצפון-מזרחיים של המרכז הישן חנויות :סוכנות ביטוח,
עיצוב שיער ,מתנות לבית ,תיווך נדל"ן ,פיצריה (סגורה) .מגיעים לפינה ופונים עם שורת החנויות
דרומה :קוסמטיקה ומוצרי ספא ,מספרה ,עוד פיצריה (סגורה) ,משרד תיווך ,חנות מוצרי חשמל,
מסעדת בשרים .באותו אזור ,מתחת לחנויות בפינת הרחוב :הפאב של רונן ולידו תחנת המוניות.
ממול ,מעבר לכביש :תחנת טוטו ,שני מכוני כושר ,לשכת תיירות .שוב בחזרה מעבר לכביש
מזרחה ,אחרי הפאב של רונן :בית הקפה של קופמן ,הטורטיה ,המינימרקט שפתוח  98שעות.
ובהמשך מזרחה בית הקפה של שמש.
מעקב אחרי מפת החנויות במהלך השנים לבדו עשוי לשמש כלי מצוין להבנת השינויים
שעברה השכונה .בהמשך המחקר ,אם יתאפשר ,נביא ניתוח מפורט של מפת החנויות והשימושים.
בשלב זה אפשר להצביע מן הסתם של ירידה מתמשכת של מסחר וקניות ולעומת זה יש יציבות

של מספרות ומכוני כושר .למספרות יש קהל קבוע בדרך כלל ,מכוני הכושר חשוב שיהיו קרובים
למגורים ופנאי.
מגדל השעון :מגדל השעון היה נקודת המגוז הייצוגית של תכנון המרכז .המגדל הבנוי
כקמפנילה המחופה גג רעפים משלב גם הוא אלמנטים מודרניים ,שבאים לביטוי בפריקסט הבטון
המחורר המחפה את חזיתותיו .המגדל ,שהיה אמור לשאת על ראשו שבשבת תרנגול ,ממוקם
בחזית הראשית ,בפינת הכיכר .מגדל השעון המעוטר היה יוצא דופן בנוף הישראלי של ימי הצנע
של שנות החמישים .הקמתו של מבנה ללא מטרה פונקציונלית ,לשם העיצוב בלבד ,ממחיש את
ייחודו של מרכז אפרידר ,שאכן משך אליו תיירים ומבקרים מכל הארץ.
המגדל היום רחוק מדמותו המקורית ,כפי שהוא מופיע בתצלומים .חוטי חשמל
משתרכים ממנו ,קופסאות תלויות עליו ,סוכך מקש בדמות שמלה אפריקאית עוטף אותו וחנות
דבוקה אליו .במקום בית הקפה ותחנת המוניות שהיו בסמוך למבנה ומרכז המידע שהיה במסד
המגדל יש שם היום בית קפה ופאב .תחנת המוניות נדדה למבנה חדש מאולתר ואת מרכז המידע
לתיירים החליף דוכן הפיס (מרכז המידע עצמו עבר לצדו האחר של הרחוב).
שינויים פיזיים אלו מסתירים את המקור ,מפרים את הניקיון שלו ומוסיפים לו שימושים
מאולתרים .הם מעלות בחריפות את השאלה אם אפשר להבחין בין שיבושים נסבלים לשיבושים
לא נסבלים של המקור ,כלומר כאלה שמצדיקים פעולה שמטרתה להשיב אותו לתפקידו כסימבול
המונומנטאלי של המרכז.
הפריקסט :חיפוי מגדל השעון בפריקסט מחורר מבטון ,כמו גם חיפוי מבנה בית העם
והשימוש בתקרות הורמיקוליט ,הם ממאפייני התקופה .אפרת (אפרת  )192 ,9001טוען כי פרטי
המיסוך וההצללה היו לסממן החזותי הנפוץ ביותר של הבניה והאדריכלות הישראלית .הפריקסט
המחורר ,גם אם אינו משמש במקרה זה להצללה ,מאזכר תרבות זו כמו גם את מורשתו של פרה
(( )Perretראו השפעות רעיוניות לעיל).

תמונה  :13המרכז המחרי והמגדל .1290

תמונה  :18מגדל השעון בחצאית .9001

המוזיאון :בחצר המוזיאון מוצגים ,בין היתר ,שני סרקופגים הלניסטיים שנמצאו בעת
חפירת יסודות לבניינים .אלה מעידים על העבר הרחוק של אשקלון ,עבר שהיא מתהדרת בו
מאוד ,ויש כאן שוב ביטוי לשניות החוזרת בין המשך למהפכה .אפרידר היא ביטוי של המהפכה,
מעין אוטופיה אורבנית ,אבל היא נבנית על שרידי עיר חילונית עתיקה.
אבני הכפרים הפלסטיניים :קירות התמך בגן ממול למרכז ,במת המופעים ודופן
המדרכות במרכז ,הככר מצפון לו ,גמלון בית העם ,הגמלון הצפוני ,גמלון תחנת הדלק ,גמלוני
מבנה הרעפים הארוך – כולם נבנו באבן בשימוש משני 17שנאספה בשטח .לא ברור האם נאספו
מהריסות הכפר ג'ורה באזור פארק הלאומי של היום או מהריסות מג'דל .בזכרון דברים של חברת
אפרידר מיום  ( 93.9.50גולן ;9009 ,אצ"מ  )12281/KKLמוסבר כי "המרכז העירוני של כל העיר
אשקלון הרבתי תהיה בכפר הערבי הסמוך ,הכפר יהרס ובחומר ישתמשו לסלילת כבישים וכו'".
ריצופים וחיפויים :הריצוף והחיפוי במרכז המסחרי עשוי כמה סוגי אבנים מתקופות
שונות ,המתקיימים זה לצד זה :לבני שמוט ,אבני בניין מהכפרים הפלסטיניים ,מרצפות בטון
בגודל  ,85X85ריצופי גרניט פורצלן חלקלקה וריצופים צבעוניים באבן משתלבת .העובדה שטרם
החליפו את הריצוף כולו בריצוף אחיד מאבן משולבת היא אולי פועל יוצא של שוליותו הנוכחית
של המרכז .מכל מקום ,באופן זה ממשיך עברו של המרכז להתקיים קיום ממשי ,פיזי.18
גגות הרעפים :האדריכל אבא אלחנני טען כי גגות הרעפים הושפעו מהמושבות היהודיות
הישנות וגם מבנייה לא-יהודית בארץ ישראל (אלחנני  .)11 ,1221אלחנני התייחס למרכז אפרידר
כ"גישוש רגיונלי" ,וכך גם התיחס לשימוש באבן שאיפיין לדעתו את היחס לעיירה מג'דל השכנה.
השערתנו הראשונה ,כי קירוי המרכז אופייני לשכונות פרווריות בדרום אפריקה התגלתה כטעות.
קוטלוביץ הדגיש ,כי בדרום אפריקה לא היו כלל רעפים וכי המקור לתפיסה זו הוא ההשפעה
האיטלקית על ברנט .עמדה זו חוזקה על ידי ד"ר קרול וגילברט הרברט (ראו סעיף ההשפעות
הרעיוניות לעיל).
עצי השקמים :עצי השקמים שהיו בשטחי הכפר ג'ורה והעיירה מ'גדל נותרו על מקומם
עם פיתוח השכונה .מתמונות ותצלומי אוויר עולה כי העצים שמצויים היום סמוך לבית העם הם
שרידים של מרחב נוף התרבות הקודם .כדי להתאים את העצים למפלסי הפיתוח החדשים נבנו
סביבם קירות תמך מקומיים.
פחי האשפה :פחי האשפה העירוניים הפזורים במרכז עשויים בצורת כותרת קורינתית
וסמל העיר מוטבע עליהן בצורה המזכירה חמסה .הפחים הם ,אם כך ,סימולקרה מובהקת,
המתייחסת לסגנון בנייה עתיק ומבקשת כך ליצור זיקה גיניאולוגית לעבר רחוק (ומדלגת אגב כך
על העבר הקרוב) .הייצור המתועש של הפחים הוא המשך לתהליך השימוש במוטיבים הרומיים
המאפיין את אשקלון החדשה מאז הקמתה.

 12מבחינה של האבנים עולה כי אלה אבנים בשימוש משני .סגנון הבנייה של האבן אינו מתאים בעיבודי הפתחים
לסגנון הבנייה הערבי.
 18דוגמא לחשיבות ההסטורית של אלמנטים השייכים ל"שפת הרחוב" ניתן לראות מהתבוננות במכסי הביוב
המקוריים של העיירה מג'דל .מכסים אלה ניקנו בשעתו מספק המכסים של יפו ושמה של עיריית יפו הערבית מוטבע
עליהם .הגלות הפנימית של מכסי הביוב היפואיים עוררה את סקרנותנו וחידדה את הרגישות שלנו ל"שפת הרחוב".
מכסים אלה הם היום חלק מרשימת השימור העירונית באשקלון.

תמונה  :15כרזת יריד .1225

תמונה  :19פח הזבל במרכז אפרידר .9001

אתרים שאינם קיימים עוד :מן התחקיר הארכיוני ומן העדויות עולה מידע על אלמנטים
שהיו באתר ואינם עוד .כך קולנוע רחל ,מצפון למרכז ,במקום שנבנה הקניון החדש ,וכך גם בריכת
נוי ,שהיתה במקום שיש בו היום אי תנועה ,והבריכה הנוספת ,בגן שממול למרכז ,העומדת ריקה
היום ובשעתו היו בה דגים .לוח ההוקרה ליהודי דרום אפריקה – שנכתב עליו בעברית ,באנגלית
ובאפריקנס – ניצב עדיין על אף שמצבו הפיזי הורע לאורך השנים .הכותרות הרומיות שהופיעו
בחזית רבים מהתצלומים של האתר הועתקו מקומן או הוסתרו :הכותרת בצד המערבי הועתקה
ממקומה עקב עבודות להרחבת הכביש .הכותרת בצד הצפוני מוסתרת כיום בתוך שיח עבות
במרכזו של אי תנועה.
ב .תופעות חברתיות
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מרכז אפרידר ,יום ששי ,שעה  .10:11הקפה של רונן ,שעד לשעה זו מתפקד כקפה עם
ארוחות קלות ,מתחיל לשנות פניו לקראת "הבמה הפתוחה" – אירוע שמתקיים בכל יום ששי
משעות אחרי הצהריים ועד הלילה" .היום הסצינה המוזיקלית הצעירה היא באשקלון ולא
בשדרות .המון מוזיקאים צעירים מוכשרים מגיעים לכאן מכל העיר ביום ששי לנגן ביחד ולחוד",
אומר מארגן האירוע ,בעצמו מוזיקאי משכונת נוה אילן .מפנים מקום לכלים ,מביאים את
מכשירי ההגברה והמיקרופון ,השולחנות מתחברים לשולחן אחד ארוך ,ואנשים מתיישבים קצת
יותר פרונטלית ל'במה' .המלצרית מחליפה בגדים ,והבנות והבנים מגיעים ,בדרך כלל בקבוצות
קטנות חד מיניות .שותים בירה וקוקטיילים .לקראת שש מתחילים הזמרים והזמרות והנגנים
לעלות ,עם משקפי שמש וסיגריה וגיטרה וג'ינס נמוך-נמוך שחושף את הבוקסר הכהה .שרים
בעברית וגם באנגלית ,פופ ,ג'אז ,ובעיקר שירים אישיים שלהם ושל אחרים.

 12כאמור קודם לכן ,החומרים מובאים כאן כתיאור של תצפית מלווה בשיחה .בשלב זה אין בידינו די חומרים כדי
להסיק מסקנות כלליות מצד אחד ומפורטות דיין מצד אחר .בשלב זה גם גם נמנענו מלצלם את האירועים
החברתיים.

מרכז אפרידר ,קפה קופמן ,בחוץ ליד הבר ,יום ששי ,שעה  .10:11גבר כבן  80עם בנו
בן החמש ליד הבר ,שותה קפה .הוא גר מאחורי הסופרפארם ,יורד לשתות קפה לפחות שמונה
פעמים במהלך סוף השבוע .אשתו אף פעם לא באה אתו ,היא בבית .לידו יושב אדם מבוגר יותר,
גומר לשתות את כוסית הוויסקי שלו .גבר שלישי מגיע ,אומר למלצרית "רק בגללך באתי",
ומתיישב ליד חברים בפנים .הם משחקים שחמט.
פעם היית רואה כאן ששה-שבעה שולחנות שח קבועים .היום נשאר אחד .פעם היו
מגיעים לכאן אוטובוסים מלאים תיירים .הולכים למוזיאון ומבלים וקונים במרכז .פעם היו
כאן חיי לילה כמו שצריך ,פאב 'סגנון' ,שסגרו אותו אחרי הרצח ,שני מועדוני סנוקר ,יוניפיל.
מה זה התלהבו מהמקום ובאו המון לכאן .הפאב של רוז'ה ,זה שעכשיו בעיר ,היה כאן
במרתף ,ולפני זה במקום של הטוטו .אבל אז נהיתה פה עיר ללא רחמים – מקום ראשון
בפשע בארץ .ואז היה הרצח ,כן ממש פה בחוץ .מה זה היה? סכסוך בין כנופיות על השליטה
בשוק .ומאז המקום ירד לגמרי .את רואה את השולחן בקפה ממול? אלה קליינטים שלנו .עוד
מעט יגיעו לכאן .כן ,ככה אנשים עוברים מקפה אחד לשני .אצלנו הקליינטים קבועים לגמרי.

המלצרית שעל הבר הגיעה מברית המועצות לשדרות ,עכשיו הם פה שנתיים והילדים לא
רוצים לחזור לשדרות .במשך השבוע היא עובדת כסייעת לרופא שניים .בעלה עובד על משאית .כל
שישי-שבת היא כאן במשמרות להשלמת הכנסה .אין ברירה .שבת בבוקר מפוצץ כאן ,כל בתי
הקפה מלאים  ,גם ששי בערב יהיה מלא.
מינימרקט רחל ,מינימרקט  42שעות .רחל הקופאית ,צעירה בסוף שנות העשרים ,מאוד
מרוצה מהעבודה .ממקום מושבה נפרש לעיניה מראה המרכז" .כאן זה מרכז העניינים" ,היא
אומרת:
כאן בתי הקפה של הגברים – מבוגרים וצעירים גם .נשים הולכות לארומה ,אפרופו .כאן
תראי אותם בשבע ,לפני העבודה ,לוקחים קפה לדרך או יושבים רגע או בעמידה ,וגם בשתיים
ובארבע מלא גברים .יושבים ,שותים קפה ומדברים .איזה גברים? כל הגברים – שיפוצניקים,
פועלים ,וגם הקבלנים העשירים עם הרכבי שטח המצוחצחים שלהם .ובארבע בבוקר מגיעים
הצעירים אחרי הבילוי ללולה – לטורטיה שעל ידי ,ומה זה שמח כאן.

היה לה חבר שבע שנים ,ונגמר" .היה נורא קשה ,סבל גדול גדול ,אבל התגברתי .איפה אני
פוגשת בחורים? אני לא הולכת לפאבים ,וגם לא באינטרנט ,ההורים מכירים ומפגישים ,נקווה
לטוב".
מן ההתבוננות הנמשכת מסתמן שהמרכז של היום מתפקד חי ופועם לא מעט בזכות
העבר שלו ,שחי באופנים שונים אצל המשתמשים בו ,ובזכות היבטים מרחביים של פריסתו
שמקנים למשתמשים בו תחושה של הימצאות במקום חי ודינמי .על אף שמעט מאוד מתרחש בו
מבחינה מסחרית ועל אף שהוא די מוזנח ,הוא נחשב בעיני רבים ,ודאי בעיני המשתמשים –
למרכז .עבור חלק מהמשתמשים הוא "המועדון החברתי" ,עבור אחרים הוא "הברזלים" של
השכונה ,ועבור אחרים הוא המקום שבו מתקיימת הסצינה המוזיקלית המקומית או סתם "העיר

שלהם" .מצד אחד קבוצות קבועות של גברים מבוגרים ,זקנים או בני נוער מגיעות אליו בקביעות;
מצד שני קטגוריות חברתיות משתמשות בחלקים שונים שלו ורשתות חברתיות מחברות ביניהם.
נראה גם שהמנעד החברתי רחב למדי – "שיפוצניקים ,פועלים ,קבלנים" ,על אף שאינו כולל על פי
התיאור משכילים למשל ,וגם איננו אתר מובהק של בילוי עם ילדים קטנים.
העובדה שהמרכז פועל בלילות שבת ובשבתות בלי הפרעה מעידה על האופי החילוני של
השכונה ,שריד לעברה וביטוי מעניין לאידיאולוגיה שהינחתה את הקמתה .בהמשך מעניין יהיה
להעמיק בהתבוננות ולראות גם את אלה שאינם מגיעים למקום ,לתהות על העירוניות שלו ,לעמוד
על הייחוד שלה ,אותו עירוב של הלוקלי ,השכונתי ,עם ה"גלובלי" העירוני ואף העולמי –
התיירים שהיו ,יוניפיל שאהבו ,בדואים שיושבים כאן לא פעם ,קבלנים ערבים שעובדים בסביבה,
ולבחון את הדינמיקה המערבת מרחב זמן ותכנים.
 .4חומרים סימבוליים
א .מקורות רעיוניים

מתכנן האתר ,האדריכל ג'ק ברנט ,סיפר כי הסגנון הכפרי ,הרומנטי של תכנית המרכז
המסחרי באפרידר היה תגובה של אכזבה מההנחיות האדריכליות של לה קורבוזיה וארגון Ciam
 .20גישה זו גם קיבלה חיזוק משיחה שהיתה לנו עם פרופ' גילברט הרברט מהטכניון ,חבר ועדת
השיפוט של פרויקט אפרידר מטעם הפדרציה הציונית של דרום אפריקה ,שאמר כי "כבר בשנות
הארבעים התפכחנו מההערצה הגדולה שהיתה לנו ללה קורבוזיה".
ברנט נולד בשנת  1298בדרום אפריקה ולמד אדריכלות בקייפטאון .בשנת  1282זכה
במלגת לימודים באיטליה מאת קרן הרברט בייקר .בשנת  1259הציעו לו קנטרוביץ והנסון לעבוד
על תכנון המבנים בשכונת אפרידר ,בשיתוף עם משרד דב כרמי הישראלי .במשרד כרמי עבד על
הפרויקט מלכיאל (מלך) קוטלוביץ ,גם הוא ממוצא דרום אפריקאי.
הנחת העבודה שלנו היתה כי המרכז ,כמו השכונה בכלל ,תוכנן בהשפעה של הפרוור
הדרום אפריקאי .ניסינו למצוא את סימניו גם במבנה הכללי של השכונה ובמה ששרד מהבתים
המקוריים ,שהורחבו ושונו רובם כמעט עד לבלי הכר.
ברנט עצמו נפטר לפני שנים אחדות .אך בעקבות שיחה שערכנו עם קוטלוביץ והתכתבות
שמצאנו במסגרת התחקיר הארכיוני התברר לנו כי טעינו :קוטלוביץ ,ובעקבותיו גם החוקר ד"ר
איתן קרול ,מזהים שניהם את מקור ההשראה של הפרויקט באדריכלות האיטלקית הרומנטית.
קנטרוביץ והנסון ,שהתאכזבו מלה קורבוזיה ,פנו לניאוקלסיציזם מבית מדרשו של הרברט
ביייקר (שהיה מעריץ של האדריכלות האיטלקית) ,עם השפעות של פרה ( ,)Perretשתיכנן באותה
תקופה את  .Le-Havreזה המקור הברור למגדל ולפרטי הפריקסטים מבטון.
ואכן ,כשמתבוננים בחצר הקדמית של המרכז עם המדשאה הגדולה ומגדל השעון ובמת
המופעים במוקד ,אפשר לזהות השפעה של מה שקרול כינה  .Italian cityscapeהכיכר
האיטלקית ,עם הקמפנילה והקתדרלה ,היא שנראתה לברנט הדגם מתאים לתכנון בעיר על חופי

 90ברנט אמר את הדברים לד"ר איתן קרול ,אדריכל וחוקר תרבות ,ואדריכלית עידית מן שמעה מפיו את הדברים
בשיחה ביניהם שנערכה ב.92.8.02

הים התיכון .את הדוגמא המובהקת ביותר לחזונו של ברנט ניתן לראות בפרספקטיבה ממבט
הצפור של המרכז החדש השתול בנוף ים-תיכוני רומנטי.

תמונה  :12פרספקטיבה של המרכז המתוכנן ,אדריכל ג'ק ברנט .1259

מבט כללי על התכנית – שלוש חצרות עם ארקדות עמודים וחנויות – מאזכרת מבנים
מהתקופה העתיקה – הפורום רומאנה ואת אדריכלות הקלויסטרים הבנויים סביב חצרות .זאת
ועוד ,השילוב של מגדל וכיכר או מגדל וחצר אינו אופיני לכיכרות איטלקיות בלבד .שילוב דומה
מאוד יש בכיכר השעון ביפו ובחאן אל עומדאן בעכו .במקומות אלה ,כמו גם בחיפה ,צפת ונצרת,
הקימו בראשית המאה העשרים מגדלי שעון לכבוד חצי היובל לשלטונו של הסולטן עבדול חמיד.
כבר אז סימל השעון את השאיפה למודרנה ,לזמן החדש ולפיתוח והקידמה שביקש להביא
לאימפריה העותמנית .עוד כיכר ומגדל היו בעיירה מג'דל – הכיכר המרכזית בעיר ובמרכזה
המזרקה ,שצדה האחד הוא בניין העיריה – וצדה האחר הוא המסגד.

תמונה  :11מרכז מגדל .1281

תמונה  :12מרכז אפרידר .1290

האדריכל אבא אלחנני רואה בפרויקט מרכז אפרידר נסיון באדריכלות רגיונלית ,בהשפעת
הארכיטקטורה של המושבות (אלחנני  .)19 ,1221ואמנם יש קווי דמיון בין הפרויקטים :בנייה
צמודת קרקע על מגרשים פרטיים לעומת השיתופיות המודניסטית בקיבוצים ובמושבים בשנות
הארבעים והסתמכות על מודל מהחוץ (ההשפעות הטמפלריות על תכנון המושבות) .אך האם יש
הכרח להכריע בין הגרסאות? האם פרשנותו של האדריכל או של קוטלוביץ שעבד איתו היא
המכרעת? האם הכרעה כזו חיונית לשם פעולת השימור ,אם תהיה ,בעתיד?
כך או כך ,אפרידר היא תמונת המראה של מג'דל ,השכונה הראשונה בעיר ,הסמוכה לה
מרחק של קילומטר בלבד .אלו שני דגמים הפוכים ,שהמתח ביניהם מתקיים כל העת באדריכלות
הישראלית .מגדל נסמכה ,במובן המילולי ,על העיירה הפלסטינית – תושביה יושבו בבתים
פלסטיניים ורחובותיה שומרים עדיין חלקם על מבנה העיירה .אפרידר ,לעומתה ,נבנתה
מבראשית ,נבראה .לכאורה היא עוד ביטוי של האוטופיה הציונית בתהגשמותה .אלא שלא בדיוק
כך .ביסודותיה ובקירותיה היא צומחת מאדמת הכפר ג'ורה .אפרידר ניצבת מול מגדל גם מבחינה
מעמדית-תרבותית :היא נועדה ליהודים בעלי אמצעים מדרום אפריקה ,לעומת המהגרים
האירופים ובעיקר המזרחים שיושבו במגדל .אלא שמיד אחרי אותו שלב ראשון שנמשך שנים
ספורות ובו איכלסו את אפרידר לצד הדרום אפריקאים המעטים יחסית עולים "ותיקים" ,כאלה
שהגיעו כבר כ"עוזבי קיבוצים ומושבים" ,כולם אשכנזים פליטי השואה ,נפתחה למעשה אפרידר
שהתאחדה עם השכונות האחרות והיתה לאשקלון ל"משפרי דיור" מן העיירה ואחר כך
מהשכונות האחרות.
הקניון החדש שנבנה מצפון למרכז אפרידר המקורי על חורבות קולנוע רחל הוא לכאורה
עולם אחר :במרכז החדש יש ב תי קפה של רשתות וסניף גדול של סופרפארם – מקומות
גלובליסטיים טיפוסיים של כלכלה צרכנית ניאו-ליברלית .במרכז הישן ,לעומתם ,כל חנות ,בית
קפה או מסעדה הם מקומות ייחודיים של כלכלה קמעונאית .עם זאת ,יש לזכור כי בשני המקרים
מדובר במרכזים מסחריים ,צרכניים .בנוסף על כך ,המרכז החדש מתייחס התייחסות צורנית
ברורה לחדש .כלומר ,הוא משמר אותו בדרכו ,גם אם באורח ציטוטי ,חיצוני בלבד.

תמונה :90

ב .זכרונות של מקום אחר

מרכז אפרידר ,יום ששי ,שעה  .10:11בבית הקפה של 'שמש' יושבים בחוץ שבעה גברים
מבוגרים ומנהלים שיחה ערה בעברית משולבת בערבית .על השולחן מונח ספר שיריה של אום
כולתום בערבית בהוצאה פשוטה ,כמו מין חוברת או ספר לימוד ישן ,ולצדו – ביוגרפיה של
הזמרת בעברית בהוצאה ממוסדת יותר בכריכה קשה.
נושא השיחה – שאט אל ערב ,מפגש הנהרות הפרת והחידקל ,שם בילו את נעוריהם
לפחות שניים מהדוברים .הם מדברים על ההבדל בין החיים ליד שפע מים מתוקים לחיים ליד
הים .השחייה במים מתוקים יותר קשה ,הם אומרים ,לא כמו במים מלוחים .חוץ מזה ,הנהר
סוחף ,יש לו זרימה" .אתה נזרק מהג'יסר לנהר ,שהרוחב שלו  150מטר (היום כבר רק  .)50זה לא
פשוט" .בית הכנסת היה בדיוק במפגש הנהרות" .איזה יופי זה היה .האדמה כולה ערוצים-ערוצים
של הנהר הגדול .והפרדסים על המים האלה ...לא צריך בכלל להשקות ,והאדמה כל כך פוריה".
כל בני החבורה עיראקים במקורם .הם נפגשים בכל יום ששי במרכז ,לעתים נודדים בין
בתי הקפה ,אבל בדרך כלל יושבים אצל 'שמש' ,כי "כאן הכי שקט" .חלקם היו נגנים בכלים
מסורתיים והשתתפו בחאפלות שבהן ניגנו ושרו את שיריה של אום כולתום" :עד היום אנחנו
נוסעים לפעמים לחאפלות באור יהודה או בשכונת התקווה או ברמת גן .השירה שלה ,מי שמבין
את המלים ,מגיעה למקומות פנטסטיים .המלים ,ביחד עם המוזיקה ,נכנסות ללב ,משהו שנותן
השראה ,מעלה אותך מחיי היום יום".
נ .הגיע לישראל בגיל  ,11הישר למעברה באשקלון .הוא זוכר שבשנת  1250כינסו את
הערבים ליד בית המרקחת במגדל ואמרו להם :מי שחוזר ,מקבל כדור .כך גירשו אותם לעזה .זה
לקח זמן ,לא ביום אחד .הוא עבד בבנייה של אפרידר ,ממש בבלוקים של המרכז הזה .אחר כך גם
עבר לגור בשכונה ,בדיוק מעל למרכז .בשנות השמונים אפרידר היתה מאוד תוססת ,מלאה
צעירים ,תיירים ובליינים .הוא ראה מהחלון שלו את הצעירים מזריקים סמים ,שם ,איפה
שהטוטו היום ,והחליט לעבור דירה .ואז היה הרצח .ממש במרכז ,בבית קפה של קופמן .מאותו
רגע הכל התחיל לרדת .הוא גר קרוב למרכז .היום ,בגיל שמונים ,הוא רץ כל בוקר בחוף הים.
אנחנו בחבורה שלנו מדברים על הכל  -כלכלה פוליטיקה ,משפחה  -אבל הכי אוהבים את
השירה של אום כולתום [ ]...לא חשבנו שכך יהיה .חשבנו שנחיה ביחד עם הערבים .את מי
שלח בגין לסאדאת? את בורג .ככה לא מתנהג מי שרוצה לסגור עניין .היה צריך לשלוח אליו
מזרחי ולא כזה שצריך לסדר לו אוכל מיוחד ויש לו מנהגים אחרים ולא מבינים אחד את
השני .בכלל ,אני הייתי כאן ,יכולתי לעזור עם הערבים ,אבל אנשים כמונו לא לקחו לזה []...
היום אשקלון רדומה .הילדים עוזבים .הבת גרה בשוהם בגלל החינוך לילדים ,ששם החינוך
יותר טוב.

הספסל הציבורי ממול למרכז ,שעת בין ערביים .קשישים בכסאות גלגלים ,המובלים על ידי
מטפלות רוסיות ,יושבים ומסתכלים על התנועה האנושית במרכז .נושמים את הבריזה המגיעה מן
הים ,ומשלימים את הפסיפס האנושי של המקום לכדי תמונה מלאה והרמונית יותר .על הספסל –
– זוג ארגנטינאים לשעבר .האשה לא מדברת עברית ,למרות שהם בארץ כבר עשרים שנה .הם
מטיילים כמעט מדי ערב ועוצרים לנוח על הספסל ,להתבונן ולהיות חלק ,להשתתף בחווית
המרכז .הבן שלהם גר בירושלים ,הם נשארו כאן .אוהבים את הים ,ובעיקר אוהבים את

העתיקות .דברים שלמדו עליהם בבית ספר בארגנטינה נמצאים כאן על פני השטח ומתחת .צר
להם שאין יחס נאות לעתיקות והן מוזנחות .הרי אפשר לארגן תיירות סביב העתיקות ,אבל מאז
שהדתיים משתלטים קשה מאוד לקדם תרבות בעיר .הם לא יושבים בבתי הקפה .הם אוהבים
לעצור במרכז על הספסל ,להסתכל ,לדבר ביניהם ,ולהמשיך הלאה .למעשה כל חבריהם באשקלון
באו מארגנטינה ,אז מדברים ספרדית נוסעים מדי פעם לארגנטינה .הם הגיעו לכאן בגלל שהם
ציונים אבל מרגישים שאשקלון וגם המדינה לא בדרך הנכונה .הם מדברים על זה עם החברים,
אבל למעשה התייאשו מיכולתם לשנות משהו כאן .פעם היו יותר חברים ,הרבה עזבו ,חזרו
לארגנטינה .יש להם גם חברים בנתניה ,אבל הם אוהבים את אשקלון ,למרות שיש בה הזנחה
תרבותית גדולה ביחס לעתיקות ולמה שבעצם המהות של המקום .כן ,הם לפעמים יושבים על
הספסל הזה ורואים את העבר מדבר ,ומתרגשים להיות חלק ממנו .איזה עבר? זה שנמצא מתחת
לרגליים ,זה שאפשר לראות באתרים ההלניסטיים והרומיים המוזנחים ,כן אפילו בהמשך רחוב
אלי כהן ובמקומות רבים שלא עושים אתם כלום .כן ,הם לא מרגישים היום חלק מהתרבות של
העיר .לפעמים-לפעמים יושבים בבית הקפה של הארגנטינאי עם חברים ,יש לו ממתקים
שמזכירים את הבית ,זה שם בפינה .בעבודה שלו – הנדסת איכות ,במפעל שבו הוא עובד צריך
בעצם ללמוד רוסית ,כולם שם רוסים .אז באמת מילה או שתיים הוא מבין ,אבל זה לא רק
השפה .לא מדבר אתם ולא מדברים אתו .עוד מעט הוא יוצא לפנסיה.
הסקיצות האלה ,פרי שיחות ,התבוננות והתרשמות ,ממחישות את הפוטנציאל הטמון
במקורות האלה ,התודעתיים ,של זכרון אנושי .זו רק תחילת הדרך ,וצריך יהיה להרחיב מאוד את
כיוון המחקר הזה כדי לעשותו משמעתי להבנה מלאה של האתר ולמחשבה על אפשרות השימור.
בשלב מוקדם זה אפשר לומר כך ,אגב גילויים אלה של העבר ואגב המאפיינים החברתיים
העולים מן התיאורים הקודמים ("מקורות מוחשיים חברתיים") :נדמה כי ממקום שהיה ניגודו
של האחר ,שהיה הוא עצמו אחר ביחס לכל מה שהתקיים בסביבתו ,שהיה מנותק ומבודד ושחלם
על מקו ם חדש ירוק מסודר ומאורגן ובעיקר הומוגני ולאומי – ציוני ,לבן ,נקי ,מאוחד ואוטופי,
מקום שניסה להתעלם ממה שהיה בו לפניו ולצדו ,נותר  -אחרי הנפילה הראשונה ,המיידית,
והנפילה השניה (הרצח ,שדיברו עליו) ,מקום שפוי ,יומיומי ,לא הרואי ,מרחב שבני אדם מוצאים
בו ובמסגרתו גם את עברם וגם את עתידם ,מקום של מפגש של בני אדם יחידים ושל קבוצות ,של
צעירים וזקנים ,של מגוון ביטויים תרבותיים ושל קצב מקומי ,לוקלי ,לא גלובלי ,לא מנוכר
וצרכני .מקום שלא מנסה כל העת לשווק עצמו מחדש במלבוש ,תווית או מסכה חדשה .החלומות
הגדולים נשברו ,התכניות הגדולות התבטלו ,המרכז המסחרי הסואן עבר למקום אחר בתנאים
אחרים של קניון מודרני ,ונותר המרכז הפתוח ,המוזנח ,הלא נוצץ .אבל יש בו משהו בקנה מידה
אנושי ,שמאפשר מפגשים ותנועה וקבלה .לכאורה הוא רדום ,לכאורה הוא זקן ומתיישן ,אך
הצעירים בפאב ,הבמה הפתוחה שמאפשרת ומזמינה יצירה מקומית ,כל הגברים שעוצרים בדרכם
לעבודה ובחזרה ממנה דווקא במקום זה ,מחליפים מילה זורקים מבט מגדירים את עצמם
ומקומם מחדש כל פעם ,מבטאים את שייכותם למקום למרכז לעיר ולקהילה – כל אלה מספרים
אחרת.

ג .ייצוגים

אחד הכלים המאפשרים זיהוי של משמעותו של האתר הוא בדיקת הייצוגים שלו –
גלויות ,פוסטרים ,ברושורים וכדומה .21במקרה זה ניסינו להבחין בין יצוגים לבין פרשנותם
הערכית .בשלב נציג שני דימויים בלבד ,לשם המחשה של אפשרות הניתוח הזו.
גלויה ובול ,מרכז אפרידר :על הגלויה שנועדה להפצה לתיירים ומבקרים באשקלון נראה
מרכז אפרידר במבט ממערב ,כשבמרכז התמונה ,בקצה הפרספקטיבה ,המגדל ומשמאלו כותרת
של עמוד רומי .המרכז מסמל כאן את אשקלון החדשה ,העדכנית ,המודרנית ,בשעה שהכותרת
שייכת לעבר הרומי ( שאפשר אלי לשייכה לזיקה האיטלקית של מתכנו האתר) – והנה אותו שילוב
חוזר של המשך ומהפכה המאפין את הפרויקט הציוני.
סמל העיר אשקלון :חמש השכונות המרכיבות את העיר מופיעות על סמלה בדמות
חמישה כוכבים השעונים על עמוד קורינתי ,הניצב מצדו על גלגל תעשיתי המונח על גליל הצלולויד
של עיר הסרטים שעמדה לקום בשעתו בשכונת ברנע בצפון העיר .אשקלון מסמנת את עצמה כאן
כעיר של שילוב :שילוב של חמש שכונות ,שילוב של תעשיה ותיירות ,שילוב של עבר קדום והווה
עדכני .מרכז אפרידר מייצג ,כפי שהראנו ,שילוב דומה של עבר עתיק ושל מסורת אירופית ותיקה,
שהן חלק מפרויקט עדכני.
סיכום ומסקנות :מקום של כולם
ישב אדריכל דרום אפריקאי וחלם על עיר ים תיכונית בגירסה איטלקית לטעת אותה פה,
בדרומה של מדינת ישראל הצעירה על חוף הים התיכון ,חדשה למהדרין ,במקום שההיסטוריה
נערמה בו שכבה אחרי שכבה ,מהקדומה ביותר ועד לטריה יחסית ,הפלסטינית המודרנית.
זו היתה פנטזיה גמורה .ברנט תיכן עיר ים תיכונית והתכוון לעיר מערבית .מערבית ולא
ערבית ,לא ערבית-יהודית ולא ערבית-פלסטינית; מערבית ולא מזרח-אירופית .במשך שנים
אחדות ,ספורות ,אפשר היה אולי לשגות באשליה שהפרויקט הצליח .עוזבי מושבים וקיבוצים
שהגיעו לשם השתלבו איכשהו בדגם המבוקש .אבל מהר מאוד הפרויקט השתבש .פליטי שואה
ופליטים ומהגרים מזרחים – בני תרבויות אחרות – התיישבו בשכונה .והמרכז ,גם אם שמר על
חזותו המקורית ,פניו השתנו לגמרי .בדרך הטבע .מי שהתהלכו בו וקנו בו ומכרו בו ובילו בו
הביאו אליו את לשונותיהם ואת תרבויותיהם .המקום נעשה למקומם ,למקומותיהם .במובן
הסימבולי וגם ,בהדרגה ,במובן הפיזי.
הסיפור הזה מעמיד דברים בפרופורציה ומעמעם את עריצות שליטתו של התכנון ,את
תוקפה של המקצועיות ,את חשיבותה של הכוונה .ובעיקר הוא מבהיר שבפועל ,בחיים ,הדברים
לא מתרחשים כפי שתוכנן ולא כמו שמוצהר .ובמובן הזה הדוגמא של מקרה אפרידר נוסך תקווה
דווקא .הוא מבהיר כי בני האדם שולטים במידה לא מבוטלת בגורלם ,שבכוחם להטביע את
חותמם על סביבתם.
יצאנו למחקר במגמה ליצור טיפולוגיה ראשונית של מרחב הזיכרון והשימור הפורמליים
והלא-פורמליים במרחב הישראלי הבנוי דרך מקרה המבחן שלנו – המרכז המסחרי בשכונת
אפרידר באשקלון .מול מערכות השימור וההנצחה הקיימות (מוזיאונים ,אנדרטאות ,אתרי
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מורשת וכד'( ביקשנו להציג גישה המתבוננת גם באופנים אחרים ,שוליים בדרך כלל ,לעתים
מתנגדים או נתונים במחלוקת ,ותמיד חיים ,כלומר מתקיימים בהווה ,שקהילות משמרות בהם
את עברן ומקיימות את מסורותיהן.
נוכחנו כי עקבות הזכרון עשויים להיות מוחשיים או בלתי מוחשיים וכי הם באים לידי
ביטוי בדמות מבנים ,מקבצי מבנים או שימושים מאולתרים בחלקי מבנים ,צמחיה ,שילוט,
פעילויות קהילתיות ,פרסומים שונים ,התכנסויות חברתיות וכד'.
המרכז בתכנונו של ג'ק ברנט מוצלח .הוא חי ופעיל בדרכו .ברור לנו כי קנה המידה שלו
הוא אחד המפתחות להבנת הצלחתו ,גם ההיסטוריה שלו כמרכז קהילתי תוסס ,העובדה שהיו בו
מגוון של פונקציות ,מיקומו בלב שכונת מגורים מוצלחת ,ואולי בראש ובראשונה – העובדה שהוא
ממשיך להיות פעיל גם אם לא על פי התכנון המקורי ,כלומר שהוא מאפשר שימוש גמיש בו.22
משתמשי המרכז חוללו בו שינויים גדולים במהלך השנים ,לחלקם ביטוים פיזיים מובהקים.
העניין העיקרי בעינינו הוא שמשתמשיו של המרכז עשו אותו לשלהם .אם בשנים
הראשונות הלמו הפעילויות בו את הקהילה שחיתה בשכונה ,את צרכיה ושאיפותיה ,ואופי
הפעילות היה לפיכך קהילתי-שיתופי ,הרי שעם הזמן התרבו והתגוונו המשתמשים החדשים
וצרכיהם החדשים.
מכאן אנו מגיעים למסקנה ששימור של המרכז עשוי להתפרש ,לפחות חלקו ,כשימור
הקיים או אולי מוטב – כהמשך קיומם של התנאים המאפשרים את ההתנהלות שלו בדמותה
הנוכחית .הציווי במקרה זה יהיה "לא לגעת".
סימני העבר שמצאנו בהווה הראו לנו כי הסביבה משמרת את עצמה במידה רבה.
משתמשיה קובעים בעצמם ,באופן אקטיבי ,דרך פעולותיהם ,מה חשוב בה ומה אינו חשוב.
שימור ,אם כך ,אינו נחלתם הבלעדית של גורמים הגמוניים ,שלטוניים .יתרה מכך ,הסביבה,
מרגע שעוצבה ,משתנה ללא הרף בידי משתמשיה – לא רק במובן המוחשי (האלתורים למיניהם,
התוספות ,שיבוש הפונקציות המקוריות) אלא גם במובן הלא-מוחשי (הם מביאים אליה את
עברם ,מרחבים אחרים ,תרבויות אחרות וכד') .האתר הזה ,בדמותו הנוכחית ,הרחוקה לעתים
מדמותו המקורית ,אותנטי לא פחות בעינינו .זהו האוביקט שביחס אליו צריך לעניות דעתנו
שתישאל השאלה :מהו הראוי בו לשימור.
שאפנו להציע ,בסופו של מחקר זה ,ארגז כלים חדש לבחינת אתר המיועד לשימור .נעצרנו
בשלב מוקדם ,הרבה לפני שעולה על הפרק שאלת הפרקטיקה של השימור .הצעתנו נוגעת לאופן
ההתבוננות הראוי באתר ומתייחסת בכובד ראש להנחה כי בני האדם ,זכרונותיהם ,תפיסותיהם,
השקפותיהם ,חיוניות להבנה מלאה של אתר כלשהו.
מהי ,אם כך ,שכונת אפרידר? האם היא הגשמתו של החזון הפרוורי ,המערבי ,של מעמד
בינוני-גבוה ,של הפרטה ,של חיי קהילה אינטנסיביים ,של פעילויות תרבותיות מגוונות – זה
שבשמו נוסדו ועדת קבלה ו 13-ועדות משנה במועצה ועיתון מקומי ומסורת של אירועים שונים?
האם אפרידר זו ,המקורית ,שחלקה גם הוגשם בפועל ,היא אפרידר האותנטית? האם לשם יש
לכוון כאשר חושבים על השכונה במונחים של שימור?

 22הסבר זה להצלחת המרכז חלקי בלבד .יידרש עוד מחקר כדי למצות אותו.

תשובתנו ברורה :חיוני ללמוד ולהכיר את ההיסטוריה של השכונה ,את מה שהוצהר ואת
מה שנעשה בפועל ,את דמותה הממשית ואת הדימוי שלה .אלה גם אלה הם חלק מזהותה .אבל
בשום פנים ואופן אין כאן סיפור של שיבוש ,של קלקול ,התובע שיבה אל המקור הנקי ,השלם.
הדרך להבנה מלאה של האתר ולגיבוש מתודה מובנית לשימורו ופיתוחו עוד ארוכה.
התחקיר הארכיוני מצוי רק בראשיתו ,נדרשים עוד הרבה ראיונות ותצפיות ,ונדרש שילוב של
מיומנויות אדריכליות ,אנתרופולוגיות ,סוציולוגיות ,היסטוריוניות ,וכאלו של מחקר התרבות
להבנתו .מרכז אפרידר – אתר מובהק של תקופת המדינה ,אתר שירד בעליל מנכסיו הרשמיים –
התגלה כאוצר בלום .לא נותר לנו אלא לקוות שהוא ימשיך וייחקר.
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