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מתוך :גשם שיורד לאט יותר ,מאת אלכס בן-ארי
עשבים שוטים בין מרצפות ,צמחי חלוץ מתחת
מרזבים מטפטפים ,שלכת שמלכלכת מדרכות
וטחב על גבי גדרות ישנות  -זהו הטבע הפורץ
אלינו מבין המרקם העירוני .האלמנטים הבלתי
צפויים והמרגשים שבנוף האורבני מבקשים
מאיתנו שלא להתייחס אליהם כאל מטרד,
מזכירים לנו את מקומם ודורשים את תשומת
לבנו .זהו מתווה ראשוני לקראת מניפסט עתידי
בדבר ״שינוי בקוד האתי של תפיסת התחזוקה
העירונית״ ,רעיון שהתהווה מתוך חווית התבוננות
יומיומית ובמפגש שבין תכנון להתפתחות
הספונטניות שבמרחבי החיים.

״אנטי-תחזוקה״
בנקודה זו נבקש לנסות ולערער תפישות עולם
מקובלות של בין יפה ומכוער ,נקי ומלוכלך ,מוזנח
ומטופח ,לצאת בקריאה ל״אנטי תחזוקה״ .זאת לא
במובן האנגלי של אנטי ,כשלילה או סתירה ,אלא
תוך שימוש בפירושו הלטיני ,כ״אנטה״ ()ante
כמילת פתיחה ,הקדמה ומבוא למקומות ורעיונות.
כלומר ,כמונח שאינו בא לשלול את התחזוקה,
אלא קורא לשינוי מחשבתי ותפיסתי בקשר למושג,
כהזדמנות להגדירו מחדש.
אם במצב כיום התחזוקה מאתגרת את התכנון,
מכתיבה חומרים וגיאומטריות מגבילות ,נבקש

להפוך אותה מפרוגרמה מצמצמת לשותפה
בתהליך היצירה של המרחב .גישה זו איננה
המצאה חדשה או רדיקלית ואפשר לראותה
כהמשך ישיר למלאכת התכנון והעיצוב ,ולאחותה
לכל דבר של מלאכת השימור .כאשר יש לתחזק
דבר מה ישן אנו מכנים זאת שימור ומושקעים בו
מאמצים פיזיים וכלכליים רבים ,מדוע שלא נראה
בתחזוקה פעולה שווה במעלה? אין אנו רואים
מישהו רוצה להחליף את עמודי האקוודוקט
בקיסריה בפלסטיק נוח לקרצוף על מנת שיהיה
קל לנקותו ,הלוא כן? מדוע שלא נשקיע את
אותה רגישות אסטטית מחשבתית ועיצובית
בתכנון ותחזוק מרחבים חדשים?
כיום ,מושג התחזוקה מתקשר במקרים רבים עם
עולמות הרפואה (האלטרנטיבית והקונבנציונלית)
וכשם נרדף לטיפול מונע או כחסם מפניי
הופעתה וחזרתה של בעיה .בהקשר התכנוני–
אורבני אנו נחשפים לתחזוקה בהקשר דומה ,דרך
עבודתו של אגף שפ״ע ,או חברת קבלן המתמחה
בתכנון מערך תחזוקה ״אופטימלי״ כזה או אחר.
תמונות אלה צולמו לאחר סופה בחוף הים
באשדוד ומביאות את תמצית העיר לידי ביטוי -
הקשר שבין העיר עצמה לרצועת החוף המופלאה
שלה ,זה שאינו תמיד ניתן לזיהוי מיידי וישיר שעה
שהם נראים מנותקים זה מזה פעמים רבות .באגף
שפ״ע ובאגף האחראי על החופים ,כמו גם להנהלת
העיר ,הדימוי משמש כסדין אדום וכשל תכנוני של
רצועת החוף .תחילה שלנו ,כמתכנני הרצועה,
ולאחר מכן ככשל תחזוקתי איתו הם מתמודדים
שנים בעקשנות תוך ניסיון לסלק את החול
מהמקום כאילו היה מחלה .זאת ,במקום להודות
על רצועת חוף מפוארת כל כך ומהזכות ליהנות
ממשאב טבע אדיר הצמוד לעיר.

החולות הנודדים משמורת ניצנים מספרים סיפור
אחר .הם הטבע שמכסה על העיר בתקופת
ובעונות שונות ויוצר נוף חדש ,הזדמנות חדשה של
חוויה עירונית מלאת חיים שהיא ההפך משממה.
כמו ארכיאולוג שנושף את שארית החול בשלב
הסופי של החפירה הארכיאולוגית ומגלה כד
עתיק יומין ,חולות שנודדים ממקום למקום
מסמנים מקומות עירוניים של טבע עבור האדם
העירוני הטכנולוגי.
כאנשים החיים בתנאים של חוסר ודאות ,משבר
אקלימי חמור ועודפות מכל סוג ,אנו מציעים
לשנות את נקודת המבט על תחזוקה .לא עוד
טיפול מנע ,השואף לסטריליות ,אופטימליות
ויעילות ,אלא טיפול המאפשר לטרנספורמציה
נופית ,טבעית ,לבלייה ,לספונטניות ולכנות
להתקיים בתוך המרחב הפיזי .גישה זו ,לא רק
שרוצה להפוך את התחזוקה ליצירתית יותר,
אלא גם לשנות כאמור את מהותה ולדון בשאלה
״מה הוא מקום מתוחזק?״ .לתשובתנו ,פוטנציאל
התחזוק טמון ביכולת לשלב וליצור קומפוזיציות
חדשות בין מלאכותי לטבעי ,בין עשוי לפרום ,בין
סדר לכאוס ,בין נמוך לגבוה ,בין יקר לזול .רעיון זה
נשמע אולי כתיאוריה ,או אידיאולוגיה המתאימה
למאמרים והתפלספויות ,אך הוא רעיון יסודי
ובסיסי בפרקטיקות של נוף.
החזרה של הטבע לעיר תהיה ההזדמנות להגדיר
אסתטיקה וחוויה עירונית חדשה של השתנות
המרחב בזמן והשתנות הזמן במרחב .בחורף
האחרון ,בסופו של דבר ,מי ששרד והרים ראשו
מעל כיסוי החולות הנודדים בחוף העירוני
באשדוד הוא צמח נר הלילה הצהוב ,מצביע על
אפשרות של אסתטיקה מקיימת ,וגם פואטיקה
מקומית על הדרך.
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