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שכונת עג'מי ביפו כמקרה מבחן1
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הקדמה

האתגר בניסוח שימור של מרקם עירוני, מקבל משנה תוקף 
בסביבות רב-תרבותיות וקונפליקטואליות הלמודות עקירה 
והרס. במקומות אלו, חיי היומיום עודם נתונים בצל זיכרונות 
לבין  בנויים  אובייקטים  בין  ניכור  נפער  ולעתים  מכבידים 
ופליטות,  גלות  של  המורכב  בהקשר  המקומית.  הקהילה 
מתחדדת התהייה מהם סוגי הידע והערכים שיבססו שימור 
דילמות  המציבות  כאלה,  בסביבות  ומקיים  טווח  ארוך 
וסוגיות רחבות של פיתוח עירוני, צדק מרחבי, ניידות, זיכרון, 

שייכות וזהות לפתחו של תחום השימור.

 Munoz 2005, Larkham 1996,( ביקורת עכשווית על שימור
Alsayyad 2001, Jokileto 1999, זרובבל 1995, אגוז 2007, 
פורמן-נעמן 2008(, המגויס להלאמה ולמיתוג וגורר הזנחה 
של קהילות מקומיות, לרבות קהילות מיעוט, מביאה לפתחו 
אפשר  שאי  ואתית,  אזרחית  מחויבות  השימור  מתכנן  של 
להצדיקה בכבליה של מדיניות מוכתבת “מלמעלה”.2 האם, 
אם כך, שימור בהכרח מדיר,3 או שמא הוא טומן בחובו גם 

אפשרויות להעצמה יצירתית של קהילות?

הבא  קטנה,4  בש’  שימור  וחי,  חיוני  שימור  בוחן  המאמר 
להרחיב את מנעד ערכי השימור. המאמר מבוסס על מחקר 
בסביבה  שימור  תהליכי  של  ובניתוח  בחשיפה  המתמקד 
מגבלותיהם  תוצריהם,  את  בוחן  הוא  קונפליקטואלית,5 
ותפישתם, מול סיפורי המקום, כפי שמספרים תושביו, ואף 
מול אלו האילמים, הגלומים בתצורות בנויות, בפרקטיקות 

ובשימושים בלתי פורמליים.

ובקני  כיוונים  במגוון  להתגלם  עשוי  קטנה  בש’  שימור 
מידה שונים. אתאר חמישה כיוונים כאלו, ואתמקד בשימור 
במרקם העירוני, כששתי תמות מובאות מתוך מכלול חומרי 
זה,  במאמר  והים.  )כפריות-עירוניות(  “כפרוניות”  המחקר- 
מורשת  בניסוח  האתגר  את  עג’מי  של  הים  בעזרת  אדגים 
תרבותית בלתי מוחשית של רקמה עירונית, בניסיון להתוות 
גם אם הם  ולהכילם,  וערכים  ריבוי משמעויות  לזהות  דרך 
סותרים זה את זה, כדי להציב ערך מוסף עירוני כללי, העושה 

צדק עם קהילות שמחיקת הזמן שלהן מוחקת את מקומן.

מתודולוגיה ומושא המחקר

תכנון  של  וכלים  אנתרופולוגיים  כלים  בין  קושר  המחקר 
תאוריית  של  לקטגוריות  שימורית  פרשנות  לייצר  כדי  פיזי, 
היומיום.6 חיבור זה מוביל חיפוש אחר הידע המקומי7 והידע 
זה  באופן  המקצועי.  הידע  את  להעשיר  כדי  המקום,  על 
בהווה  ושימושים  תהליכים  מאולתרים,  מרחבים  מלוקטים 
המקורית,  השימור  בתכנית  כשקופים  נתפסו  אשר  ובעבר, 
בכלים  שימוש  עושה  המחקר  ומקום.  זמן  כעת  והמקבלים 
בין  חיבור  היוצרים  וויזואליים,  טקסטואליים,  ורבליים, 

התכנון, הקהילות ומקומן.

תופעות  תכניות,  ניתוח  כלל  -תכנוני  האדריכלי  המחקר 
ומוניציפליים  ארכיוניים  במקורות  וביסוס  ותהליכים, 
שילב  האנתרופולוגי  המחקר  מקצוע.  אנשי  עם  וראיונות 
והתחקות  ושיחות,8  רישומים  שוטטות,  ראיונות,  תצפיות, 
ועיתונאיים  אמנותיים  ספרותיים,  תרבותיים:  מקורות  אחר 
פרי  דוחות  על  הסתמכתי  כן,  כמו  לשכונה.  המתייחסים 
שדות  משני  מחקרים  ועל  חברתיות  עמותות  של  עבודתן 

הידע בהקשר היפואי.

וצמח  ובקהילתה,  ביפו  עג’מי  בשכונת  מתמקד  המחקר 
מתוך חשיפה לקונפליקטים בין דיור ותכנון,9 ובאופן מיוחד 

לתופעות השימור והבינוי בה, והתגובות להן. 

בהיותה שכונה מעורבת, עיצוב המרחב בעג’מי טעון ומעומת 
)Rabinowitz & Monterescu 2008, מונטרסקו   בחריפות 
ההגדרה  אולם,   .)2006 יעקובי   ,2009  ,2007  ,2005
מס’  מתאר  )תכנית  מרקמי”  “שימור  של  לעג’מי  המיוחדת 
2660 “עג’מי”, 2000, סעיף 2 בתקנון התכנית(, מתווה מבט 
וחברתי  תרבותי  שיקום  של  הכלה,  של  פוטנציאלי  מרחיב 

במסגרת השימור. 

בין  היחס  ההרס,  למודת  שבשכונה  עג’מי,  את  מייחד  עוד 
הבנוי לחלל הפנוי, בין מבנים היסטוריים לחדשים, הוא כזה 
המכתיב בתכניות,10 הכפלת בינוי ואוכלוסייה לכשימוצו בה 
מלאי אפשרויות הפיתוח. אפיון זה מחייב בחינת המכלול, 
והישן  לתכנון מרקמים שבהם משקל החדש  בוחן  כמקרה 
ושימור  עירוני  חידוש  שבהן  עירוניות  סביבות  משתווה, 

משולבים זה בזה לבלי הפרד. 
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 בדרך לשימור בש’ קטנה, אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת

גלגולי עג’מי, “אום אל ר’אריב” )אם הזר(

השכונות  כאחת  העתיקה  לעיר  מדרום  הוקמה  עג’מי 
)קרק  ל-1880   1830 השנים  בין  לחומות  מחוץ  הראשונות 
1984(, כפרבר למעמד ביניים, נוצרי ברובו. השכונה הלכה 
ה-20.  המאה  למחצית  ועד  ה-19  המאה  מסוף  ושגשגה 
מאז היווסדה אופיינה עג’מי בריבוי עדות ובקוסמופוליטיות, 
שמשכה אליה גם זרים. הגבולות שהגדירו אז את השכונה 
העיר  ממערב,  הים  יפת,  לרחוב  ממזרח  הפרדסים  היו 
העתיקה מצפון וחולה )=חול( מדרום, לימים ג’בלייה. מכלול 
של גורמים וקשרים, ובהם נמל יפו ורשת דרכים בין-לאומית, 
למוקד  בפרט,  עג’מי המתפתחת  ואת  בכלל,  יפו  הפכו את 
כלכלי ותרבותי בקנה מידה ארצי ואזורי )שם(. עג’מי, כיישות 
מרחבית וחברתית, עוצבה מאז בתהליכים היסטוריים רבי 
תהפוכות )יבין 2006, קרק LeVine 2005 ,1984( שתמציתם: 
אלנכבה ב-1948 שפיזרה את כל ההנהגה והאליטה של יפו 
הפליטים  של  ריכוזם  כליל,11  כמעט  השכונה  את  ורוקנה 
הפנימיים משכונות אחרות ומכפרי הסביבה  ב”גטו עג’מי”, 
הלאמת כל קרקעות הערבים ונכסיהם, יישובם של פליטים 
ערבים,  פליטים  של  לצדם  ה”ערביים”  בבתים  יהודים 
יישובם של  לאורך כמה עשורים,  ועירונית  הזנחה תכנונית 
‘משת”פים’ ביפו, תהליכי פינוי בינוי בשנות ה-80-70 שכללו 
אחרות  בערים  מגורים  שדרוג  לטובת  היהודים  של  עזיבה 
והרס “יצירתי” של כמחצית מבתי השכונה.12 הרס זה הניב 
גל של שברי בתים לחופה של השכונה, “אי זבל”, ה”תמאם”. 
גל זה גבה והלך בין השכונה לים, עד לעצירת ההרס הפיזי 
מדיניות  גם  ה-90  ומשנות  לשכונה  שימור  מדיניות  וכינון 
ג’נטריפיקציה הנמשכים  זירזה תהליכי  זו  הפרטה. מדיניות 

גם כיום. )איור 1(

מבחינה אדריכלית, עג’מי לפני 1948 הייתה קוסמופוליטית 
ובורגנית, ובה בתים מסורתיים, אוריינטליסטיים ומודרניים 
בעלי השפעות מגוונות: ים תיכוניות, עות’מאניות ובריטיות 
)יבין  ענפים13  ומזרח-תיכוניים  אירופיים  הנובעות מקשרים 
 .)LeVine 2005 ,1995 2006, קרק 1984, חוברת עיריית יפו
סיפוח  שלפיה  הגישה  את  היסטורי  בספק  מעמידים  אלו 
זה-  מול  זה  ניגודים  שני  העמיד  המודרנית  אביב  לתל  יפו 
אביב  תל  מול   )2005 )רוטברד  וה”שחורה”  הנחשלת  יפו 
יבין  בתוך:  פביאן   ,LeVine 2005( וה”לבנה”  המתקדמת 

.)2006

שימור וזיכרון 

במאבקי התושבים הוותיקים על מקומם המעורער באופנים 
הדיור  סוגיות  שלל  מתוך  השימור  עלה  ועמוקים,14  שונים 
והתכנון, כגורם הדרה מרכזי וכאוב. בניגוד לחלק מעמיתיי, 

סברתי שאת עצם רעיון השימור אין לשלול, ואף להפך- שיש 
דיסוננס שיש לפצחו בין ההתנערות משימור לבין חשיבות 
מורשת העבר בעבור התושבים.15 כיצד חברה שמבכה את 
לה,  הטבעית  לדיסציפלינה  עורף  מפנה  והשכחה,  ההרס 
לכאורה, כבעלת ברית? היכן מתרחשת ההחמצה בין זיכרון 

המקום לבין שימורו?

השימור וההחמצה. ההסבר המידי הוא שהשימור הוא כלי 
פוליטי המכוון מלכתחילה לשלול זיקה בין הבנוי והמשומר 
לחיי התושבים הפלסטינים ולערכיהם )מזאויי וח’ורי מח’ול, 
פוליטיקת  את  סקרו  רבים  כותבים   .)1991 לוסקי  בתוך: 
התכנון, את התלכדות האידאולוגיה הציונית עם המודרניזם 
“מורשת  מתקיימת  שבו  במקום  המרחב.16  ייהוד  ואת 
דיסוננטית” )Larkham 1996: 13-14(, בלתי נמנעת הפגיעה 
בהקשר  המתגברת  פגיעה  כוח,  בעלות  שאינן  בקבוצות 

קפיטליסטי גואה )שם, 17-14(. 

מחקר זה מניח שאף כי התכנון כרוך באופן הדוק בפוליטיקה 
של עג’מי כשכונה מעורבת, אין זו חזות הכול, וכי גם בגישה 
מתקנת ורב-תרבותית, אין משימת חילוצם של ערכי השימור 
עג’מי,  של  והמעורב  השסוע  בהקשר  וכלל.  כלל  ברורה 
ומתודות  וסוגיו  הידע  מקור  על  ושייכות,  זהות  על  דילמות 

החקר עולות ביתר שאת, ובהם מתמקד חיבור זה. 

מובן,  אך  אירוני  באופן  עירוני,  שימור  בעג’מי.  השימור 
צומח בסביבות העוברות שינוי )Larkham 1996(, ובמקרים 
כריאקציה להרס מתוכנן  נוצרת  לא מעטים הכרזת שימור 
ושיטתי של סביבה אורבנית כפעולת הצלה.17 הקריטריונים 
באו  ה-90,  בשנות  אביב  תל  בעיריית  שהתגבשו  לשימור, 
אז  עצמן,  רשויות  אותן  של  היזום  ההרס  לעצירת  בהמשך 
מקצוע  אנשי  כשהבחינו  ליבן.18  תשומת  את  עג’מי  תבעה 
במינהל ההנדסה בעירייה בסוף שנות ה-80 בהרס המכוון 
והמסיבי בשכונה, בהשפעת רוחות השינוי בשיח האדריכלי 
של ביקורת המודרניזם ההרסני,19 הוחל תהליך של “גילוי” 

ערכים אדריכליים לשימור. 

אלו הקסימו את אנשי המקצוע, שבו את ליבם20 וביססו קשר 
רומנטי שלהם לשכונה, שהתבטא ב”רישומי אווירה”, ביצירת 
ולבסוף,  ציורים,  תערוכת  של  ביוזמה  תושבים,  עם  קשר 
בחוברת הרישומים “מבט לעג’מי”.21 בחוברת, שעליה עבדו 
נבחנו  בעירייה,  יפו  וצוות  חיצוניים22  אדריכלים  קבוצת 
פירוט  ובהן  מגוונות  מרחביות  ותצורות  בנייה  טיפולוגיות 
שובה עין, אך הדגש הטיפולוגי- פורמליסטי נטה להזניח את 

הפן הבלתי מוחשי של רקמת החיים בשכונה. 

המתאר  בתכנית  לשימור  ההנחיות  את  השלימה  החוברת 

איור 1. גילגול חלקה 28, קדם 57. פינוי משפחת סוואף ב-1996 ו"שימור" הבניין
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במעטפת  בסיסי  משמר  טיפול  קיבל   59 בקדם  הבית 
החיצונית, על ידי עמידר בשנות ה-90. נקנה על ידי פלסטיני 
פנימי  שימור  ביצע  וזה  לחלקה,  משפחתית  זיקה  בעל 
מדוקדק של חלל מרכזי מסורתי, על כל מאפייניו הצורניים 

והחומריים. 

ועסקיות   אנושיות  דרמות  עבר  לעומתו,   ,57 בקדם  תאומו 
מתוקשרות ושינה את פניו ואת יושביו, כמעט לבלי היכר.27 
במקור הוא בית דו-קומתי מקורה ברעפים, המתוכנן כבית 
חלל מרכזי וההנחיה הרשמית לתכנון שיפוצו הייתה שימור 
מהגדרות  החלקה.  בגב  הוספה  תוך  קדם  לרחוב  חזיתו 
השיקום והשימור שחלו עליו, נגזרו הטבות שונות של הקלות 

בגובה הבנייה ובאחוזי הבנייה ופטור מהיטל השבחה.28

התוצר האדריכלי של התהליך הוא מבנה גדול )שילש את 
הוסר  הפנימי  חלקו  כל  אשר  לסביבתו,  זר  המקורי(,  נפחו 
פנטהאוז,  ודירות  קטנות,  דירות   11 של  יצירתן  לטובת 
הבניין  בחזית  נוספת.29  שלישית  קומה  יוצרות  שלמעשה 
הצפונית אשר משוחררת הייתה מההחמרה השימורית, היה 
וצורות אשר תוצאתו בליטות  ניסיון ליצור “משחק” נפחים 

אלכסוניות וחזית שאין כמוה בכל עג’מי.30 )איור 2(

כך  חניון בקומה התחתונה,  עירונית, הבניין מכיל  מבחינה 
מסביבת  לגמרי  מנותקות  והמזרחית  הצפונית  שחזיתותיו 
רבות  תהיות  חצר.  ללא  ונעול  תחום  כולו  והמבנן  הרחוב, 
כאן?  מיהו המשוקם  וביצועו:  מעלה תהליך תכנון השימור 

ומהו המשומר?

לסיכום, מתוך התהליכים והתוצרים ומשיחות עם מתכננים 
ומשמרים, הלך והתבהר, כי דלותם של המקורות וחיצוניות 
קריטריונים  של  לקיבוע  ואף  לאחיזה  שהביאה  המתכננים, 
המגוון  את  למעשה,  רידדו,  במהותם,  פורמליסטים  צרים, 
המוחשי והבלתי מוחשי של הסביבה הבנויה. כתוצר נלווה, 
ישנן עדויות פיזיות וארכיוניות לעיקור ואף ניצול של הגדרות 
של  הן  לניכור  גורם  אשר  נדל”ני,31  רווח  לטובת  שימור 
התושבים דלי האמצעים בתהליכי הג’נטריפיקציה, והן של 
סביבת הרחוב ומרקם השכונה. פרקטיקות התכנון והביצוע 
עין  ומראית  היפואי  הסגנון  של  מחדש  המצאה  מבטאות 
המתעלם  וממסחר,  משעתק  ציני,  שימוש  בשימור  העושה 

מסביבתו.

עג’מי,23 שבה מתבטא השימור בהנחיות  לשכונת  שנערכה 
יחסית.  קטן  מגרשים  ובתוואי  בנייה  וזכויות  נפח  גובה, 
בסיכום המשמעויות של הנחיות השימור בתקנון התכנית, 

עולה כי:

בלבד  הפיזי  המוחשי  לפן  מתייחסות  השימור  הנחיות  א. 
ומתמקדות במעטפת.

ב. קיימת העדפה בולטת לשימור בתי מידות.24

אך  המרקם,  של  בהיבט  במיוחד  שאפתניות,  ההנחיות  ג. 
מעורפלות מבחינת פירוט ויישום.

ד. ההנחיות חשופות ללחצים בשל הפתח לשיקול דעת של 
הוועדה.

בעבור  הביורוקרטי  ההליך  את  מחמירות  ההנחיות  ה. 
בין  ההזדמנות  פערי  את  מגדילות  וכך  מומחה,  שאינו  מי 

התושבים, בייחוד קשי היום, לבין היזמים.

ותיקים  תושבים  של  ידם  הישג  את  מחלישות  ההנחיות  ו. 
לשכור  ומהאילוץ  גמר  מחומרי  הנובעות  בעלויות  לעמוד 

מומחים.

תכנונית,  הזנחה  של  מעשורים  מתעלמות  ההנחיות  ז. 
שהצמיחו בנייה “לא חוקית” שקשה לבטלה, אתית ומעשית 

)כמחצית מהנפח הבנוי(.

מהשימור  נפקד  מה  למעשה,  הלכה  השימור.  פרקטיקת 
של  “בלוק” אחד  גלגולי  של  בחינה ממוקדת  בעג’מי?  כיום 
חלקות מגורים במרכז עג’מי חשף מגוון של תהליכי בנייה, 

שימור והרס.25 

דרמטיים  שינויים  חלו  שבהן  תקופות  שלוש  לסמן  ניתן 
החלקות,  עיצוב  על  משפיעים  ועודם  שהשפיעו  במרחב, 

הבניינים ותושביהם: 

- שנת 1948 ושנות ה-50 שבהן גלו מרבית תושבי הבתים 
העולים,  והגיעו  המבנים  התרוקנו  המקוריים,  הערבים 
בבתי  יחד  להצטופף  כדי   ,II-ה מלחה”ע  פליטי  מהגרים 

השכונה.

שני המבנים הצפוניים,  נהרסו  וה-90 שבהן  ה-80  שנות   -
והאחרים עמדו בפני איום הריסה שנבלם, אך הומר בהליכי 
ישראל  מקרקעי  מינהל  נכסי  מכירת  של  נמרצים  הפרטה 

ליזמים.26

חדה  עלייה  בסביבה,  פיתוח  תנופת   2011-2010 שנת   -
עם  והתמודדות  בשכונה  כולל  תשתיות  פיתוח  במחירים, 

לחץ יזמי היכן שלא מוצו זכויות הבנייה.

במתחם שנבחר, החלקות הצפוניות ריקות, כעדות אילמת 
לבתים שנהרסו ביוזמת הרשויות )חלקות 68 ,69(, החלקה 
המזרחית מיועדת לפיתוח ונהנית מהקלות על בסיס העידוד 
)חלקה  בתכניות  לשימור  מיועדת  אינה  כי  אף  לשימור, 
שהיו  לשימור  בתים  שהכילו  ו-30(   28( חלקות  שתי   .)29
גלגולים  בשני  מתוחכם,  בניסוי  כמו  התפצלו,  “תאומים”- 

איור 2. קדם 57, הבניין לאחר "שימור", 2010. צילום: דליה נ.פ.שונים בתכלית.
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 בדרך לשימור בש’ קטנה, אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת

האמנם, אם לא המתכננים  והזיכרון.  תעתועי השייכות 
יכולים  המקום  תושבי  בתרבותם,  החיצוניים  היזמים  או 
בשימורו?  ולסייע  המקום  זיכרון  בין  חיבור  לביסוס  לתרום 
מוכלים”  “יחסים  המושג  בעקבות  מנסח  מונטרסקו 
)פורטוגלי 1996(: “הם” ואנחנו”, “שם” ו”פה” אינם כפשוטם 
)מונטרסקו   ואמביוולנטיים  דינמיים  היברידיים,  אלא  ביפו, 
2007: 167(. לפיכך, מושג הזרות שאינו מניח מראש מיהו 
לניתוח  ככלי  אלא  סגורות,  כקטגוריות  המקומי  ומיהו  הזר 
סוגי ניכור ומצבי גבול רעיוניים, משמש בזיהוי הקשר שבין 
קהילות ובודדים ביפו למרחביה, ובלתי נפרד מההיסטוריה 
העירונית הפוליטית והקוסמופוליטית שלה )שם, 167-162(.

הזיכרון,  מול  ההיסטוריה  להעמדת  המתייחס  בשיח 
למסורת  המנהג  בין  היחסים  את  משרטט  הובסבאום 
 .)Hobsbaum 1983: 3( פנימי  לתוכן  בין מעטפת  כיחסים 
בציוריות רבה מדמה נורה את הזיכרון לגזע ואת ההיסטוריה 
לקליפת הגזע ומתאר תהליך ביקורתי של הינתקותן זה מזו 

)נורה 1993: 7( עד כדי יצירת זיכרון תותב )שם, ע’ 10(.

האם פעולות השימור בעג’מי מתייחסות לגזע? לקליפתו? או 
שמא הוא שימור-תותב? 

הזיכרון  של  והחי  הפתוח  אופיו  צף  מההיסטוריה,  להבדיל 
)נורה, 1993( וזיקתו לאובדן ולשכחה, כש”תודעת ההינתקות 
מן העבר מעורבת בתחושה של זיכרון קרוע...קיימים מחוזות 
הם  זיכרון  זיכרון...מחוזות  סביבות  עוד  שאין  מפני  זיכרון 
של  הויסן השניות  6-7(. אצל  ע’  )שם,  כל שאריות..”  קודם 
 ”bittersweet tunes of memory”כ מתוארת   הזיכרון 
)Huyssen 2003: 3(. עוד הוא טוען, כי כל אקט של זיכרון 
נושא עמו בגידה, שכחה והיעדרות )שם, ע’ 4(. שני הכותבים 
התיעוד  בולמוס  ואת  הזיכרון  של  ניצולו  את  מתארים 
והמורשת כתהליך התגלגלות הזיכרון בחומר באופן בעייתי 
גם  ממשיג  נורה   .)10  :1993 נורה   ,Huyssen 2003: 4, 6(
טוטאלי  אחר  כעין  לעבר  היחס  את  שמבאר  זיכרון-מרחק 

)שם, ע’ 12(. 

שיח זה מחבר אל הפרדוקס בשימור, המכיל תמיד גם הכתבה 
של שינוי ומחיקה )Larkham 1996: 15(. בהקשר של עג’מי, 
מחוברים  המרוחקים  הזיכרון  סיפורי  האם  התהייה  עולה 
בשאלת  במכוון.  כאלו  אינם  שמא  או  ממשית,  למציאות 
מרחק הזיכרון מהחיים, מוסיף ג’מאל כי ה”השתוקקות של 
נחלתם  אינה   ,)2010 )ג’מאל  המקורית”  לביתיות  הפליט 
הבלעדית של הפליטים הגולים מארצם, אלא מתקיימת, אף 
אם בריכוך, גם בקרב “פליטי המולדת” )שם(. אלו מעומתים 
תדיר עם האותנטיות החסרה שלהם, למשל בביטוי “יאפי-

קוח”, יפואי מקורי . הבית המושגי שטמון בזיכרון אינו מיושב 
‘לנרמל’  “הרצון  ואף:  היומיום  וחיי  הפיזי  הבית  עם  בקלות 
ומחיקתם של  צופן בחובו את מחיר השכחתם  את הקיום 
כמי  עצמנו  מנכיחים  אנו  שבאמצעותם  וההוויה  הזיכרון 
שאנחנו .מנגד, ברצון להנכיח את העבר מתגלמת הטרגיות 

של היעדר הנורמליות” )שם, ע’ 103(.

העסוקה  שנותרה,  קרעי הקהילה המקומית  עם  במפגשים 
העבר  זיכרונות  בין  ניכור  של  זה  רובד  נחשף  בהישרדותה, 
כלפי  של התושבים  והכעס  בהווה. תחת התסכול  ליומיום 
וההזנחה של המנגנונים הישראליים,  שנות ההרס, הנישול 

כלפי  מרמור  של  לרוב,  ואילמת  סמויה  שכבה  מסתתרת 
אחיהם הגולים- ההנהגה והאליטה, הלא הם בעלי הבתים 

המקוריים המשומרים היום בעג’מי.

קשור  שימור,  ניסוח  לטובת  הקהילה  את  לגייס  הקושי 
ומוביל להתאמה של השימור  זה,  לקונפליקט  הדוק  באופן 
המצמצמת את ההתייחסות לבתי המידות, והמנתבת דרך 

למורשת עממית ונגישה יותר.

ומרחבי  ערכי  באופן  להתרחב  שואף  לפיכך,  כזה,  שימור 
מיטשטש  הוא  וחברתיים,  תרבותיים  ממדים  לכלול  כאחד, 
המנסה  מקיים”,  כ”שימור  ומתהווה  נפרדת,  כדיסציפלינה 
קהילות  לזנוח  בלי  לעתים,  סותרים  הווה,  וחיי  עבר  ליישב 

קיימות. במאמר זה הרי הוא “שימור בש’ קטנה”.

מה ואיך שימור בש’ קטנה?

החיפוש אחר שימור בש’ קטנה כלל שיחות, ראיונות, ליקוט 
ושיטוט, שדרכם תהיתי מהי, בעבור התושבים, עג’מי האבודה 
של פעם, מתי היא אותה “פעם” וגלגולי הזמן שלה, וכיצד 
סותרים  או  מתלכדים  האישי  והזיכרון  הקולקטיבי  הזיכרון 
ביחסם לשימור ולבינוי. ההקשבה היא למה שמנסחים, או 
מבטאים בלי דעת התושבים בעצמם, ולמכלול ההתרשמויות 

המרחביות, נוסף לחומרי התכנון המקצועי.

חיי  לתאוריית  המחקר  פונה  קטנה,  בש’  שימור  בניסוח 
ובחברה  בעירוניות  ביקורתית  היומיום, המציעה התבוננות 
הממד  תחת  חתירה  היא  המוצא  נקודת  המודרניסטית. 
האנושי  וחקירת  העיר,  את  המעצבים  והמקצועי  הרשמי 
השימוש  פרקטיקות  ואת  העממית  התרבות  את  והאישי, 

הבלתי אמצעיות, השגרתיות והמובנות מאליהן.

ראשון להעלות את מושג היומיום כבר ב-1933, היה אנרי 
לעירוניות בשנות ה-60. הוא  לפבר, שהוסיף לפתחן ביחס 
הצריכה  חברת  את  לבקר  כפוטנציאל  ליומיום  התייחס 
הבורגנית, והתווה את המוטיבציה להתבונן בשגרות אנושיות 
ועממיות ובתרבות חולין. אופיו המחקרי הפתוח והמעורפל 
לפעולת  להתארגנות  ואף  ענפה,  לכתיבה  השראה  היה 
מחאה בשלהי שנות ה-60, דוגמת הסיטואציוניסטים. לפבר 
”נחייה”  בין  המרחב,  בהוויית  המודרני  הפער  את  ניסח 
 .)PERCIEVED( ו”נתפש”   )CONCIEVED( ”נהגה”   ,)LIVED(
הוא אפיין פער זה כעימות בין המרחב הפרטי, שהפך נחות 

.)Lefebvre 1961( לבין המרחב הציבורי

חיי  את  נמצא  שבו  המקום  בדבר  חד-משמעי  אינו  לפבר 
או  עבודה  בשגרת  משפחתיות,  בשגרות   אם  היומיום- 
למודרניזם,  כביקורת   .)Lefebvre 1958( הפנאי  בתרבות 
לעומת  השלמה,  הווייתם  הדברים,  מכלול  חוויית  מוצעת 

האילוץ המעושה והטכני שבהפרדתם למרכיבים.

דובר רהוט נוסף של תאוריית היום יום, הוא מישל דה סרטו. 
שלפיו, היום יום הוא שימוש מחדש, יצירתי, פרשני ומשייך 
טקטיקות  הן  אלו  הרשמי.  במרחב  וקהילות  אנשים  של 
פסיבית  מצריכה  להבדיל  אסטרטגיות,  כנגד  המופעלות 
החשוך,  הרקע  כהארת  הגדיר  מטרתו  את  המרחב.  של 
יום  פרקטיקות  של  בדמותן  חברתית,  פעילות  של  כה,  עד 
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)דה  ציד ללא רשיון”  צורות של  “... מומצא באלף  וזה,  יום. 
סרטו  דה  מתאר  עבודתו  את   .)15  :]1980[  1997 סרטו 
המשתמשים  שמפעילים  השונות  המניפולציות  כניתוח 
הם  משמעיים  הדו  והשימוש  הצריכה  היצרנים.  שאינם 
ואף  פוטנציאלי,  כוח  זהו  מכך,  יותר  החתרני.  האקט 
שימוש: של  המשני  בייצור  החזק,  מול  החלש  של   בפועל, 
הבימוי את  משבשות  או  קובעות  אילמות   “...טכנולוגיות 
במנגנוני המשמעת,  ...הליכים עממיים המהתלים   המוסדי, 
...פעולות מזעריות, כמעט חיידקיות, שמשגשגות בתוך מבנים 
טכנוקרטיים ומסבות את התפקוד שלהם בריבוי טקטיקות, 

המקבלות ביטוי בפרטים של היומיום...” )שם, ע’ 17(.

פרקטיקת  את  השפה  משדה  שואל  הוא  ציורית  כמטפורה 
הקריאה, להבדיל מהכתיבה שהיא יצירת המרחב הראשונית, 
התכנון המקצועי. הקריאה היא היצירה השניונית, השימוש 
תחבולות  “הקורא...מגניב  הראשון:  בסדר  המהתל  במרחב 
של עונג ושל ניכוס מחדש אל תוך הטקסט של הזולת: הוא 
את  מכפיל  הוא  מכליו,  שם  יוצא  הוא  רשות,  ללא  שם  צד 
עצמו בתוכו כמו רעשים של גוף. בהיותו תחבולה, מטפורה, 
זו  השתנות  זיכרון...  של  ‘המצאה’  גם  הוא  זה  יצור  צירוף, 
הופכת את הטקסט לראוי למגורים בדומה לדירה להשכיר.” 

)שם, ע’ 21(. 

בהקשר  יום  היום  לתאוריות  התייחסו  שונים  כותבים 
המרחבי והאדריכלי, כמהלך ביקורתי כנגד מסחור המרחב, 
כנגד מרחק בין החיים לבין התכנון וכנגד סביבות מנוכרות, 
 Cline 1997, Harris & Berke( בלתי הומניות ומשועתקות
Upton 2002 ,1997(. המושג המרכזי שאותו מחיל אפטון 
)Upton, 2002( הוא אדריכלות בא’ קטנה, אותו נוף תרבותי 
בא’  מאדריכלות  להבדיל  אנשים,  ידי  על  ונהגה  שנעשה 
רבתי- הקנונית והממוסדת. בהמשך לרעיונות אלו, עבודה זו 
 Conservation( מתחקה אחר אפשרות לשימור ב-ש’ קטנה
in a lower-case c(: שימור הנשען על התהוות א-פורמלית, 
או  חבויות  למסורות  יומיות,  יום  לשגרות  ביטוי  הנותנת 
ממושמעות”  “בלתי  ועצמאיות  עצמיות  וליוזמות  מושתקות 

במרחב.

בש’  שימור  גדול?  או  קטן  שימור   – קטנה  בש’  שימור 
אזרחי,  כאקט  “מלמטה”,  הבא  זה  להיות  עשוי  קטנה 
זהו  סרטו.  דה  של  ברוחו  אמות,  בד’  לעתים  פרטי,  חתרני, 
ממוחזרים  בחומרים  שימוש  העושה  באופיו,  אנרכי  שימור 
במרחבי  פירטי  שימוש  הבתים,  מהריסות  כורכר  אבני  כמו 
אירוח  לצורכי  מאולתרות  בחצרות  מוגדרים,  לא  ביניים 
וליצירת פרנסה או לגידול חיות. זהו שימור עצמי של חללי 
דוגמה לכך הוא השימור הפנימי שערך בעל  פנים בבתים. 
אינו  כזה  שימור  לעיל.  שהוזכר   ,59 קדם  ברחוב  הבית 
שאינה  המבנה  על  בעלות  בתנאי  מתאפשר  הוא  נפוץ, 
ויכולות כלכליות שאינן נחלת הכלל  מובנת מאליה, מעמד 
“חיידקיים”  מזעריות,  לעתים  הן  אלו  תופעות  בעג’מי.32 
מתקוממת  אזרחות  של  תצורות  הן  סרטו,  דה  של  בלשונו 
ושל חיי אנוש  זכויות  זהויות, של  נגד מחיקה של  הפועלות 
תושבים  ידי  על  הנערכים  כאלו  שינויים   .)Holston 1998(
השתייכות  ועל  חיים  מרחב  על  מאבק  מבטאים   במרחב, 

 .)Sandercock 1998: 3(

של  התופעה  א-פורמלי?  פורמלי-  קטנה-  בש’  שימור 
בנייה בלתי מתוכננת ובלתי מאושרת רשמית, היא כמחצית 
בשנות  שחל  השינוי  עם  עג’מי.  שכונת  של  הבנוי  מנפחה 
ה-90 במדיניותה של העירייה,33 הכיר מהנדס עיריית ת”א 
אך  אמנם,  חריג  בצעד  קיימים”,  כ”מבנים  זו  בתופעה  דאז 
לא הרחיב להתירם כחוקיים )ולרשטיין 2009: 30(. יש בכך 
היקפו  בשל  ואם  עוול  בשל  אם  זה,  שבינוי  הכרה  משום 
שיש  פיזית  מציאות  אלא  ושקוף  זמני  מטרד  אינו  העצום, 

להתייחס אליה.

מציאות זו היא הזדמנות ייחודית לבחון תוצרים של אלתור 
רוי  בעקבות  תכנונית.  יד  בהיעדר  סביבות,  בעיצוב   עצמי 
)Roy & Alsayyad 2004( אפשר לבחון מספר סוגיות: מה 
קורה כאשר בנייה א-פורמלית, שנוהגים להתייחס אליה כאל 
תופעה יוצאת דופן ושולית, הופכת למסה קריטית במרחב? 
כיצד בנייה זו מאתגרת את מודל הקניין והבעלויות בקרקע 
בעיר? באופן מיוחד בהקשר של תביעות ל”זכות לעיר” מצד 
קבוצות החשות נישול; ולבסוף, לפתחו של הממסד התכנוני, 
האם תופעה רחבת היקף כזו היא בבחינת ביקורת לתפישה 
האנושיים?  לכלל המצבים  מערכת אחת מתאימה  שלפיה 
לקיים  אפשרות  אלא  תכנוני,  ריק  אינה  א-פורמליות  כך, 

תכנון מסוג אחר.

של  ה”מצב  ארעי?  או  דינמי  קבוע,  קטנה-  בש’  שימור 
וחוזר  עג’מי” מציג תנודות מקיצוניות של צפיפות לדלילות 
בנקודות  ונתרוקנה  השכונה  נתמלאה  שבמהלכה  חלילה, 
ולא בתהליך רציף. עשורים של היעדר תכנון מקצועי  שבר 
ושל  החוצה  התפשטות  של  עצמאיות  לתגובות  מקום  פינו 
התכנסות פנימה, להצטופפות ולעיבוי. התוצאה המרחבית 
היא דיסוננס, לעתים מטריד ולעתים מרתק בססגוניותו, בין 

שתי התופעות הסותרות זו את זו.

שעשה  בינוי  של  בר  מצמיחת  מצרכים,  הונעה  הבנייה 
שימוש בחומרים שלא נועדו לבנייה והתעלם מתקני בנייה. 
תוצאותיה, לצד יצירתיות מפתיעה, מציגות בעיות אקולוגיות 
הימצאותם  כגון  מסוכנים,  מצבים  ואף  חיים  איכות  של 
אלו מצביעים  חלונות. מצבים  ומיעוט  דליקים  חומרים  של 
אסתטיזציה  ועל  העוני,  של  מופרזת  אקזוטיקה  על  לעתים 
החיים.  באיכות  ופוגעות  אפשרויות  שמצמצמות  דלות  של 
אלו מחזירים ‘היקסמויות’ קולוניאליסטיות מהעבר והנצחת 

.)Roy & Alsayyad 2004: 195-196( הבדלים

בעירוניות  תכנון  אי  של  מצבים  להכיל  האפשרות  בעניין 
עולה השאלה האם אין ההרס שיאו של אי התכנון?

הפיתוח  בתהליכי  בנייה?  או  הרס   - קטנה  בש’  שימור 
ההרס  היסטוריית  של  הדחקה  ניכרות  עג’מי  של  והשימור 
ופעולות ליטוש חיצוניות המזניחות תוכן, אך בעשותן כן, הן 

.)Sandercock 1998( מנכיחות ראיה לגנבת הזיכרון

של  הדיאלקטיקה  שבו  וחבוט,  מצולק  מרקם  היא  עג’מי 
פיזית  נוכחת  ועודה  בקיצוניותה  ההרס עם הבנייה חריפה 
בהררי שברים, בחורבות בתים ובשאריות של נוכחות נעדרת. 
דיסוננס ההרס והבנייה מצוי רשמית במסרים סותרים של 
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הרשויות - מה ראוי להריסה ומה לא - אז והיום, בהכתבת 
ה-70  בשנות  השימור.34  לטובת  הבנייה  תוספות  “טיהור” 
תכנון,  בהיעדר  עג’מי,  מבתי  כמחצית  יזום  בהרס  נחרבו 
זו  בנייה  ריקות.  בחלקות  חלופית  בנייה  תושבים  אלתרו 
היסטורי  בהקשר  השגורים.  הכללים  לפי  להריסה,  מועדת 
זה, הגדרתן של תוספות אלו להריסה מעורר דילמות אתיות 

ומעשיות.

של  פרי  ואינו  אנקדוטלי  אינו  ההרס  שבו  כעג’מי,  מקום 
כשיבוש  אליו  בליה טבעית, מציג את האפשרות להתייחס 
טעון  מקום  בהיותו  המקום.  של  הזמן  מטביעות  שהוא 
בעבור התושבים, חלק מהם מאפיין אותו כהתגלמותו של 
מחיקתו  משמעות  כלומר,  עצמו.  על  החוזר  היסטורי  עוול 
את  בעבורם  שמייצגת  פעולה  זוהי  המחיקה.  מחיקת  היא 

הדחיקה הדמוגרפית, האתנית, המעמדית.

עג’מי.  של  הבלעדית  נחלתה  אינו  והרס  שימור  על  השיח 
וחוקרים  מתכננים  נתקלו  להפליא  דומות  בדילמות 
ביירות,  העיר  מרכז  את  לשקם  במשימתם  ה-80’  בשנות 
ולאחריהם.  הרסניים  וסכסוכים  מלחמות  רצף  במהלך 
צריכה  העיר  האם  הטעון-  הזיכרון  בסוגיית  התלבטו  הם 
להיראות כפי שהייתה לפני ההרס, או שמא צורות הרוסות 
לזוכרו?  שיש  מהותי  סיפור  ומספרות  ממנה  חלק  כבר   הן 
)Khalaf & Khoury 1993(. חוקרים אלו אף היקשו והדגישו, 
מצוקות  לעומת  מותרות  הוא  שימור  שלפיה  התפישה  כי 
אחרות  ערים  של  בניסיונן  בהתחשב  טעות,  היא  הדיור 
לבנוני צעיר  7(. ארכיטקט  ע’  )שם,  בשיקום אחרי מלחמה 
הציג בפורום החוקרים והמתכננים גישת שימור לא מקובלת: 

”He showed how the devastation wrought by the 
civil war, which ripped off the sides of buildings and 
hollowed out the urban fabric of Beirut, created 
new kinds of sociable spaces in stairwells and other 
places of refuge. He proposed to preserve these 
forms created by violence, to incorporate these 
discovering ruins into the rebuilt fabric of Beirut“  
)Khalaf & Khoury, 1993: 7(.

שימור בש’ קטנה ושימור מרקם עירוני. בחזרה אל תחום 
בתכנון  גילום  מוצע  היום,  הקיימת  המקצועית  המסגרת 
לנסות  יש  קולקטיבי,  זיכרון  לבטא  בשאיפה  הרבים.  רשות 
רק  שאינו  המרקמי”,  ה”שימור  להגדרת  נוסף  תוכן  ולצקת 

מוחשי פיזי.35

שימור  גם  בניינים,  לשימור  נוסף  מגדירה,  לעג’מי  התכנית 
מרקמי, ומצהירה על כל אזורי עג’מי “כבעלי ערכים עירוניים 
המאפיינים  לשימור  “לעשות  ומנחה  מיוחדים”  ואדריכליים 
המיוחדים של החללים העירוניים.. ושל אופי המבנים.., הן 
בשיפוצם ושחזורם של מבנים קיימים והן בהקמת חדשים. 
והחזיתות,  המבנים  החללים,  לפרופורציות  בהתייחס 
גבהים, חומרי גמר ופרטי גמר אופייניים ואלמנטים עירוניים 
ואדריכליים אחרים”. מה הם אם כן המאפיינים המיוחדים 
הבתים  לחזיתות  נוסף  עג’מי,  של  העירוניים  החללים  של 
ישירות  זוהו,  השדה  עבודת  ממצאי  בניתוח  ונפחיהם? 
ובעקיפין, שני מאפיינים מרכזיים להתייחסות בשימור זהות 

מרחבית: הכפרוניות והים.

)כפריות-עירוניות(  הכפרוניות  הראשונה,   התמה 
 Roy & Alsayyad 2004: 305 ;Tamari 2009: 38( 
Roy 2005: 149( בעלת זיקה לדימוי הוותיק של יפו כ”אם 
הזר”. מקור הדימוי חיובי והוא מבטא את הקוסמופוליטיות 
של יפו בכלל ושל עג’מי בפרט, אולם גלגולי הזמן מאפשרים 

לפרשו מחדש בהקשרי הגלות וההגירה.

עג’מי, כיפו כולה, נתמלאה ב-1948 בתושבי עשרות הכפרים 
סובבי יפו ומכילה עד היום צורות בלתי אחידות ופרשנויות 
מגוונות של עצם עירוניותה. מבחינה היסטורית עברה עג’מי 
תהליך של היפוך יוצרות: מתהליך של מודרניזציה עירונית, 
ולמרקם  תכנונית  להקפאה  ל-1948,  שקדם  והסדרה  עיור 
המרחבית.  התפרשותו  ובאופי  במקורותיו  כפרי  דמוגרפי 
מבחינה סוציו-אקונומית השכונה הפכה מבורגנית ויוקרתית 
לשכונת עוני ומצוקה של פליטים נטולי כוח ומשוללי בעלות 

בקרקע, באדמה שעליה הם יושבים. )איור 3, 4(

רק  בהכרח  אינן  לקרקע  התייחסות  של  רבות  טקטיקות 
פעולות גרילה נקודתיות ופרטיות. הן כלי המאפשר לתפוש 
את המרחב העירוני באופן שונה ומותאם, במובן של שימושי 
חללים  אפיון  של  לבינוי-פינוי,  ביחס  העדפות  של  קרקע, 
וגם של מידת גמישותם )איור 5(. החתירה לנתב  ציבוריים 
הפרטי  של  הדמדומים  מתחום  “מלמטה”,  התובנות  את 
ארעיות  הפנמת  של  הרדיקליים  ומהרעיונות  והוורנקולרי 
והרס, לתכנון עירוני, אינה מובנת מאליה ולעתים אף נדמית 
כסתירה מהותית. זהו נתיב לא חרוש וחמקמק, התובע דיון 

מקיף בערכיות ובמעשיות של הפנמת רעיונות אלו.

התמה השנייה היא הים. זו המפורטת להלן ממחישה באופן 
אחר, אולי קונקרטי יותר, את האופן שבו מורשת תרבותית 
בלתי מוחשית עשויה לחבור אל מאפיינים פיזיים. )איור 6, 

)7

הים של עג’מי- לזכור או לסגור?

מכינויה הידוע של יפו- “כלת הים” )“יפא- ארוס אל באחר”(, 
מהאופן שבו נפרשת עג’מי מצפון לדרום לחוף הים ובשיפוע 
ממזרח למערב, ובאופן מיוחד מסיפורי המקום של תושביו, 
והנכסף  המשמעות  בעל  השורשי,  כמוטיב  הים  דימוי  צף 
דגת  הים,  עסקי  הים,  רוח  משב  בשכונה.  למגורים  ביותר 
זיכרון  הים,  בחוף  ילדות  זיכרון  ברחוב,  טיגונה  וריח  הים 
של  שני  מריר  זיכרון  ב-1948,  הים  דרך  בריחה  של  מריר 
ייבוש הים בגל פסולת הבנייה של שברי הבתים ההרוסים. 
את  ממחיש  הים  חוף  התושבים,  אצל  ההרס  של  בתודעה 
אחד השינויים החדים ביותר שחלו בשכונה. בחוף התקיימו 
שימושי יומיום רבים, זאת עד ההרס הטוטלי והמחיקה של 
וה-80’.  ה-70’  בשנות  קדם,  לרחוב  כל החלקות שממערב 
הבתים  שברי  ובו  בנייה,  לפסולת  אתר  החוף  שימש  מאז 
את  כיסתה  הים,  את  ייבשה  אט  שאט  ופסולת  עג’מי  של 
המכונה  המקום,  מהחוף.  שנותר  מה  את  וזיהמה  השוניות 
תמאם, הפריד את השכונה מהים, בתהליך שבו “הורחקו” 
הבתים במרכז עג’מי מהים כ-300 מטר.36 בשנות ה-2000 
הוחל בתכנון “אי הזבל” כפארק ציבורי, עד להפיכת תותבת 
זו לפארק המדרון ב-2009 )איור 8(. פארק זה המשתרע על 
שטח של כ-200 דונם )כמחציתם ים שיובש(, זכה לביקורת 
מצד תושבי השכונה. עם זאת, ביקורים בשכונה ועדויות של 
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פעילים ותושבים, מצביעים על כך שהם משתמשים שימוש 
פעיל בתוצר המוגמר. 

לא מאז ומעולם היה הים אתר לכיסופים, והוא זכה בתרבות 
עוין  נתפס  הים  אחד,  מצד  אמביוולנטי.  ליחס  הפלסטינית 
וכמקור  מגדריות(  )חלוקות  המסורתי  הסדר  על  ומאיים 
לתרבות זרה ולפלישות. מצד שני, הוא נתפס בערגה ומייצג 
את כל מה שהפלאח מייחל לו וחושק בו: חופש והזדמנויות 
גילוי  את  במובהק  קושר  תמרי   .)Tamari 2009( חומריות 
הפנאי.  תרבות  של  ולהתפתחות  למודרניות  מחדש  הים 
מרצועת  ונסיגה  רבתי  התקפלות  ב-1948  כשהתרחשה 
החוף חזרה להר )מונטרסקו 2007: 10(, בעבור פלסטינים 

רבים הפך הים למחוז חפץ וסמל לדחיקה. 

איור 4. מרפסת במבנה לשימור משנות ה-30', רח' מנדס-פרנס, 
עג'מי, 2010.

איור 3. חלון הופך לוויטרינת מאפים )וג'חנון בשבת(, הצדף, 
עג'מי, 2010.

איור 5. סלון ברחוב, עג'מי 2010.

איור 7. עג'מי אל הים? 
צילומים: דליה נ.פ. 2011-2010

איור 6, עג'מי אל הים?
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 בדרך לשימור בש’ קטנה, אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת

התרסה כנגד מכירתה של עג’מי לכל המרבה במחיר. ליקוט 
יום,  היום  מתאוריות  קטגוריות  לפי  הים  מתרבות  תכונות 

מעלה כיווני מחשבה להפנמתם במעשה התכנון:

מרכיב מרכזי ברעיון של היומיום הוא זמן  זמן, מחזוריות. 
ותנועה במרחב. לפבר למשל מתייחס לזמן המעגלי, להבדיל 
רוטינה  מחזוריות,  של  זמן  זהו  ההיסטורי.  הליניארי  מזה 
פעם.  מדי  הפורצים  ספונטניים  רגעים  עם  עירוני,  ומקצב 
היא תכונה אשר משתנה  הוא מקום שבו המחזוריות  הים 
זמנים בחודש,37 של שינויי  לפי טבען של עונות השנה, של 
היממה, של קצב הגלים. הים מנקז אליו מחזוריות אנושית 
של שעות עבודה ופנאי, של שבוע עבודה וסיומו, של חופשות 
צפויות.  בלתי  להתרחשויות  מקום  גם  הוא  הים  וקיץ.  חג 
יש  העיר  בתוככי  עורך  שהאדם  המלאכותיות  להסדרות 
מגבלות בהגיענו לים, לשלוחה של הטבע שאינה מרוסנת. 
אולי זה סוד קסמו הגדול של הים בזיכרונותיהם של יפואים 
לא  והבירוקרטיה  הרשויות  שבו  כמקום  ה-70  שנות  לפני 

משתלטות על דימוי המרחב, וכל אחד עושה בו כבשלו. 

כיצד עיר מכילה את אי הסדר, את הדינמי והמשתנה לפי 
עונות? מזיכרונות התושבים הוותיקים עולה פרקטיקה של 
שימוש עונתי בקו החוף באופן יצירתי בשנות ה-50: הקמתם 
של עשרות בתי קפה ומסעדות זמניות לעונת הקיץ, שנבנו 
אלו  טבעי.  באופן  באזור  הצומחים  מקנים  מוטות  מבוסים, 
הוקמו לקראת הקיץ וקופלו בסתיו, אחרי ששירתו את המוני 
וליהנות  לשתות  לאכול,  שבאו  וערבים,  יהודים  המבקרים, 
ממוזיקה ים תיכונית, תת-תרבות שחתרה תחת ההגמוניה 

הכל-ישראלית והאשכנזית.

הפנאי  תרבות  אחר  ההתחקות  לפבר,  בעקבות  פנאי. 
בים  שנמצא  ההוליסטי  ולממד  החופש  לתכונת  מתייחסת 
ובסביבותיו. הים הוא מקור פרנסה, מאכל, הפלגה למחוזות 

על  מספרת  הים,  מול  קדם  ברחוב  הגרה  חינוך  אשת  מ’, 
נוצר  “הקשר  גלגוליו:  ועל  ליפו  שלה  בקשר  הים  משמעות 
שבן  הסיבות  אחת  התחתנתי,  כשאני  יפו.  יליד  שסבי  מזה 
זוגי משך אותי היה החזרה ליפו )כי הוא יפואי מקורי/ד.נ.פ.(. 
ומאד אהבתי את הים. לשנינו יש יחס לים. ... בשנות ה-70 
הדייגים היו יוצאים לדוג והיו קונים דגים טרי. אני גרתי איפה 
הרבה  היו  קשה.  היה  וזה  הזבל(,  )אי  התמאם  את  שעשו 
מסוממים, פחדתי על הילדים. כשהגיעו הבולדוזרים... אמרו 
או  לתקן  וצריך  סדוק  שהבית  הבתים/ד.נ.פ.(  )ליושבי  להם 
להרוס. הבעלות כולם עמידר. יש אנשים שהיה להם בתים 
במקום אחר והעבירו אותם... מיפו עתיקה נניח או מנשיה 
העבירו לגטו, כך שכל מי שבעג’מי לא גר בביתו שלו. אז היה 
אחר כך גל של הרבה אנשים שעוזבים את קו הים ועוברים 
לשדרות ירושלים בגלל שאמרו להם שהבתים לא בסדר... ואז 
היו ועדות של יהודים וערבים נגד זה. נגד התמאם שמכסה 
את הים. זה מאד הפריע לשכונה, הרסו את הבתים וסגרו את 
הים ואמרו שזה בשביל להרוויח עוד שטח. אבל בשביל מי 
להרוויח? התחלנו להבין שלא בשבילנו... כמו עם הפארק- 
עכשיו הוא יפה, אבל מי שגר אז באבק, לא גר פה כבר. אין 
ההנאה של הפיתוח אחרי כל השנים. ...אבל אנשים עכשיו 
אומרים: בואו נהנה. הולכים לפארק. לחפלה, בפתיחה לא 

הלכו הרבה אנשים, גם אני. אבל עכשיו הולכת.”

השינויים  עם  ה-50,  בשנות  כי  עולה,  התושבים  מסיפורי 
או  חודשה  ביפו,  הדרמטיים  והמרחביים  החברתיים 
היומיומי?  הומצאה תרבות חוף. מה הן תכונותיה בהקשר 
מה מקומה המיוחד של עג’מי בפרקטיקות תרבותיות אלו? 
ומה הפוטנציאל שלה בהקשר של חיבור הזיכרונות לניכוס 

המקום מחדש ולהשתייכות? 

יומיום  בים האבוד של עג’מי, טמונות תכונות  ים.  יום  יום 
של מחזוריות, של פנאי, של רב-חושיות בלתי מוחשית ושל 

איור 8. שינוי בקו החוף: חתך במרכז עג'מי מרח' קדם לים בשלוש תקופות- שנות 40', שנות 80' ושנות 2000. שרטוט: דליה נ.פ.
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הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת התרבות, 2012

למשחק,  מקום  בעיקר  הוא  היומיום  בשגרת  אך  רחוקים, 
להנאה ולאלתור. התרוצצות בחוף, הכנת עפיפונים, גלישה, 
שלם  וצומח  חי  ועולם  בסירות  שיט  רומנטיקה,  שחייה, 
קולות  את  המזמין  סביבו,  ודינמי  במזבלה(  שכוסו  )שוניות 
גינוני רשמיות  הצחוק של הילדים. הים הוא מקום המשיל 
ומקום למפגשים אקראיים. הים גם מחדיר את השפעותיו 
הבריזה  מול  הישיבה  הפנימי:  השכונה  מארג  אל  מזרחה 
מהים, נופו, טיגון דגי הים לעת ערב בחצרות שגלשו לרחוב 
ובמסעדות שלאורך רחוב קדם, רחוב שתסס עד שנות ה-60 

בתרבות לילה שוקקת. 

לבין  יומיום  תאוריות  בין  המוחשי.  לעומת  מוחשי  לא 
שיח עכשווי על שימור יש מן המשותף: המשמעות המוקנית 
לפרקטיקות תרבותיות של שימוש באובייקט הבנוי, המטעין 
שימור  גישת  לפי  מוחשי.  בלתי  בממד  המוחשי  הממד  את 
על  נעשית  בשימור  תכנוניות  החלטות  קבלת  עכשווית, 
ערך  בסיס  על  ולא  התרבותית   המשמעות  הערכת  בסיס 
אובייקטיבי מובנה.38 אמנת בורה מתייחסת לקיום משותף 
אחד,  במקום  ומנוגדים  שונים  ערכים  של   Co-Existence
אנשים,  בעבור  מקום  של  שלם  תפישתי  היבט  ומדגישה 

לרבות בעבור תושביו. 

ערכיו  מכלול  את  לבחון  יש  לשימור  אתר  בבחינת  כך, 
דתיים  ערכים  חברתיים–אזרחיים,  ערכים  ומשמעויותיו: 
ורוחניים, ערכים היסטוריים וארכאולוגיים, ערכים אורבניים 
ואדריכליים, ערכים אסטתיים-אמנותיים, ערך מחקרי, ערכי 
חקירת   .)2008 )פורמן-נעמן,  כלכלי  וערך  וסביבה  טבע 
בדבר  ולהחלטות  ולפרשנות,  למיון  הבסיס  היא  הערכים 

הראוי לשימור.39

הוא  המרחבית,  פרישתה  ולפי  תושביה  לפי  בעג’מי,  הים 
וסמלי  מקום בעל משמעות תרבותית. הוא מקום קונקרטי 
הכיל  או  מכיל,  והוא  השכונה,  לדימוי  מרכזי  הוא  כאחד, 
תרבותי,  אקלימי,  סביבתי,  נופי,  מגוונים-  ערכים  בעבר, 
הרב- החוויה  אך  ומשחקי.  חברתי  תיירותי,  )דיג(,  כלכלי 
חושית ורבת הפנים והמגוון התרבותי שהעניקה סביבת הים 
לשכונה, נתפשו כשקופים בתהליך המחיקה של שנות ה-70 
חשיבות  הוענקה  ה-90  שנות  של  התיקון  ובניסיון  וה-80, 
ייתכן, כי אז ,כהיום, לאחר ההריסה  לערכי בינוי אחרים.40 
וההרחקה של הים, לא נותר בסיס מוחשי דיו, שיהיה מצע 
לערכים המגוונים שאכלס, אך ההצעה לשימור בש’ קטנה 
מכוונת לבחינת אפשרות חידוש, ולו של חלק מהפרקטיקות 

הללו , כדי למתן את המשך הדחיקה מזרחה הרחק מהים.

תפישה  המרחב:  מסחור  של  ממדים  שני  צריכה.  תרבות 
נדלנ”ית של אדריכלות ותהליך של הפרטת החלל הציבורי, 
ציבורי  כמשאב  הים  של  העירוני  תפקידו  עם  מתעמתים 
חוק  מתוקף  ככזה  והוכר  “סגיר”,  בלתי  הוא  הים  מובהק. 
מרדדת  שבו  החופשית  הפעילות  לכך,  ונוסף  החופים,41 
פערים חברתיים-כלכליים באופן פוטנציאלי, מעצם השוואת 
ובחוסר  הטבעיות  המקום  בהנאות  לזכות  ההזדמנויות 

הרשמיות המובנית בקודים של התנהגות ולבוש. 

המציאות בעג’מי היא אתגר לתאוריה ולפרקטיקה. הפעולה 
חוף  של  הארי  חלק  ייבוש  של  בעג’מי,  שננקטה  הקיצונית 

הים וכיסויו, בעזרת הריסות הבתים, מכונה בפי התושבים 
הפכו  האנשים  אותה.  ושינו  תרבות  “לקחו  הים”.  “סגירת 
לבובות משחק. אנחנו מחליטים איך תגור, איפה, לסגור את 
הים” )מ’, 2-2011(. בשונה מהנימה המבודחת של הביטוי 
בפולקלור היהודי-ישראלי,42 משום האירוניה ביומרה לסגור 
ים, את החוף של עג’מי הצליחו לסגור. אמנם נותר הקטע 
את  ושינה  נמחק  הורחק,  הים  אך  ג’בלייה,  שמול  הדרומי 
“חול  הפיך:  אינו  המצב  כי  סבורים  רבים  תושבים  אופיו. 
הלכו.  עג’מי  מול  הפיורדים  הסלעים,  הלך.  הלבן  הסוכר 
לו  קורא  אני  המדרון-  פארק  היום  מזבלה,  עליהם  הקימו 
פארק עג’מי!. קסם הים אבד” )אבו ג’ורג’, דייג תושב עג’מי 

63 שנה(.

נגזל  על אף תחושת התושבים שהמרחב הציבורי של הים 
מנצלים  לעשירים”,  “פארק  מבניית  והסתייגותם  מהם, 
תושבי עג’מי את המרחב הפתוח לפרקטיקות שונות, לחגיגה 
ולהתכנסות בפארק בלילות הקיץ, הכוללת הדלקת מנגלים 
הדלקת  האוסרים  המוניציפליים  השלטים  של  אפם  תחת 

אש בפארק. 

Bittersweet tunes of memory -לסיכום, התמאם והים

ניתוקים  עם  מצטלב  בעג’מי  הזמן  אירועי  של  הקיטוע 
לאדמה,43  הים  בין  לים,  הפרדסנות  בין  כמו   – מרחביים 
ניתוק פנים הבית מהרחוב, ניתוק בין מעטפת לתוכן, ואלו 
יחד קוראים תיגר על השימור. הגישוש אחר מפתחות הידע 
חושף  המקצועי,  לידע  מיוחלת  כאלטרנטיבה  המקום,  של 
קודים  זיהוי  כזה.  ידע  אל  בדרך  אתיות  ודילמות  אתגרים 
כשמצבי  לנסחם,  והאפשרות  לכידותם  מידת  ופיצוחם, 
אחרת,  או  זו  ביומרה,  ספק  מטילים  ועקירה,  הרס  ניוד, 
גבולות  חציית  של  אלו,  טלטלות  ולאותנטיות.  למקוריות 
פיזיים וערכיים, חושפות את קוצר ידו של התכנון המסורבל 
ואת  ומקומיים,  גלובליים  שינויים  עם  להתמודד  והקשיח 
של  ועצמאיות  יצירתיות  מהתמודדויות  ללמוד  ההזדמנות 
ומשמעויותיו  זיכרונותיו  המרחב,  חוויות  וקהילות.  אנשים 
מעשה  עם  זה  במחקר  עומתו  עג’מי  שכונת  תושבי  בעבור 
השימור בה. נקודת המוצא הייתה זיהוי הפער בין חשיבותו, 
המקודשת כמעט, של הזיכרון המרחבי לתושבי השכונה של 

זהותם, לבין שלילתו הקטגורית של פרויקט השימור.

המתכננים  ידי  אזלת  את  הראה  האדריכלי  המחקר 
בבלוק  בשימור.  מוחשיים  בלתי  לממדים  בהתייחסותם 
הבינוי שנחקר החזיתות, על פרטיהן, הן מעין קליפת זיכרון 
פנימיים  מחיים  הן  צדדיה-  משני  מעוקרת  לעתים  פיזית, 
יוזמות יחידניות, לעתים  של הבית והן מחיי הרחוב. אולם, 
נסתרות מהעין, חותרות תחת מגמה זו ומנסות לצמצם את 
רוב  זיכרון.44  מאחזי  אלו  החיים,  לבין  הזיכרון  בין  המרחק 
כזרים  גלות,  בגלגולי  להתגלגל  ממשיכים  המקום,  תושבי 
ומתרפקים  דיור,  מבחינת  חייהם  לנרמול  חותרים  בביתם, 
על אתוס עירוני קוסמופוליטי, המשויך, למעשה, למשפחות 
מתקשים  הם  ושאותו  מהדהד,  שהיעדרן  מעג’מי  הגולות 
ולשיירים שנותרו במרחב. לחלל  לחבר באופן חיובי להווה 
הריק של אין האונים ההדדי וצמצום השיח ביניהם, נדחקים 
לעיוות  קולוניאליסטית  נוסטלגיה  שמנצלים  שוק  כוחות 
בין  הפער  את  לעקוף  הניסיון  כסחורה.  ומיתוגו  הזיכרון 
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 בדרך לשימור בש’ קטנה, אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת

זיכרונות ההרס וחיי היומיום ההישרדותיים, לבין פרקטיקת 
השימור, הניב תהיות מהותיות לפתחו של שימור בסביבה 
“לגיטימי”  אשר  העבר  מהו  והרס:  גלות  של  שכחה,  של 
לשומרו- האם את זה הקודם לאל נכבה, את זה שלאחריה, 
ההישרדותית,  המאולתרת  הבנייה  או  ההרס  תצורות  את 
וההצדקה  הכוח  כזה,  לחיים העכשוויים, בהקשר  או שמא 
כדאי  יותר  רחב  באופן  במרחב?  הבלעדיים  המוסרית 
לשאול, כיצד השימור מתמודד מהבחינות האתית, הרעיונית 
כיצד  עמוק?  הרס  שעברו  וקהילה  מקום  עם  והמעשית, 
וכיצד  טלטלות,  שעבר  מקום  של  זיכרונות  מחלצים  וממי 
ובמצבים  מתועדת,  היסטורית  כרוניקה  עם  לעמתם  ניתן 
של ערכיות סתורה ואין אונים לפעול, מיהו האחראי לזכור 
ולשמור? שאלות נוספות העולות מהמקרה של עג’מי הן: של 
מרקם  כיצד  העירוניות?  מי  של  הערבי”?45  ה”בית  הוא  מי 
נשמר ללא קהילה? כיצד דרים זה עם זה השייכות והניכור 
)ע’תאמנה 2009: 28(?, מהי המורשת של עיר שכונתה “אם 
הזר”, “פנינת פלסטין”, “כלת הים”? שכינסה בשנות ה-50’ 
היא  הרס  של  זיכרון  שמירת  האם  בקרבה?  דו-קיום  מגורי 

אפשרות?

היומיום,  לתאוריות  בפרשנות  סרטו,  ודה  לפבר  בעקבות 
המרחב,  של  המקומיות  ה”קריאות”  את  המחקר  מאתר 
אפשרויות  בהן  ומזהה  אותו,  ומשייכות  משנות  המפרשות, 
להרחבה ולהעמקה של השימור אל מעבר למוחשי. מאמר 
ידי  על  המקום  סיפורי  ושל  הממצאים  של  עיבוד  מציע  זה 
ויחסים  פעולות  המבטאות  ותפישות  כצורות  התושבים, 
א-פורמליים במרחב היברידי )Roy & Alsayyad 2004(. זה 
עשוי לסייע בביסוסה של תפישת שימור בת-קיימא רחבה, 
ידע מקומי,  המטמיעה אל תוך הידע המקצועי בשימור גם 
 Munoz 2004:( באופן המשלב בין מכלול היבטיה של העיר
רב  קריאה  ומדגים  מתווה  המאמר   .)183-194, 212-214
במובנים  למכלול  המתייחסת   )36  :2007 )גרואג  שכבתית 
של זמן, של מרחב ושל מנעד ערכי, ומציע להתייחס לייצוגי 
בעבר  האחיזה  את  לצמצם  המקום,  תושבי  של  הזיכרון 
שקדם לשהותם שם )טרום 1948( ולהרחיב המבט לתרבות 
וה-60.  ה-50  בשנות  במקום  שהתהוותה  הקרוב”  ה”עבר 
הזכות לשייכות במרחב )פנסטר 2007( עולה בשיח העכשווי 
על שייכות וזיכרון מרחבי, אך הפער בין פרקטיקות מקומיות, 
הבאות “מלמטה” לבין תכנון ממסדי עודו נוכח )שם -189

200(. המצב שבו העיר והכפר מתערבבים באופן מאולתר, 
יש בו איום לסדר הנורמטיבי הקיים, כמו תכונותיו הפראיות 

הבלתי נשלטות של הים. 

ומשל  כעדות  טעונה,  סמלית  זירה  הוא  עג’מי  של  הים 
)חסאן  ומהמודרניות  מהעירוניות  לדחיקה  הפיזי,  להרס 
2005: 207-197( להרחקה מזרחה, לסיפור הנישול וההרס 
הקונקרטיים,  מאפייניו  בעת,  בה  התושבים.  מבחינת  כולו 
ה”קטנים”, שרובם נוצרו דווקא אחרי 1948, יש בהם נחמה, 
השכונה  של  מחדש  לשיוך  והזדמנות  מקומי  לייחוד  מקור 
בעבור תושביה- בתרבות חוף, בהדגשת הים בתכנון רקמת 
הרחובות, בהגדרת שימושים גמישים ועונתיים. האין מורשת 
זו ראויה לא פחות מפרקטיקות השימור והתכנון הנוכחיות 
בעג’מי? האין בכך, לבד מתיקון בעבור קהילת המקום, גם 
תושבי  כלל  בעבור  עירונית  לחיוניות  יותר  מבטיח  בסיס 

העיר?

לעתים  ידועים,  בלתי  למעמקים  צלילה  מציע  המאמר 
חשוכים או פרומים, אשר במכוון לא סויגו בסף של היתכנותם 
המעשית. לא תמיד ברור כיצד ליישם מאפיינים או צרכים 
שתובעת  התכנון  בדיסציפלינת  ומשתנים,  מוחשיים  בלתי 
משכני קבע, סדר וגישה לינארית לזמן ולמרחב. עם זאת ועל 
אף המגמות שנסקרו והמשוכות המקצועיות והאידאולוגיות, 
ליעדים  להירתם  השימור  לדיסציפלינת  קורא  זה  חיבור 
עשוי  שימור  של  מקיימת  בגישה  כי  ותרבותיים,  חברתיים 
להימצא נתיב המיישב שימור עם התחדשות, ומורשת עבר 

עם יומיום עכשווי.

 איור 9. חלוק בלטה-שארית רצפה מחוף עג'מי. 
צילום: דליה .נ.פ.
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איור 10. תרשימי הבינוי במתחם לפי עשורים. עיבוד: דליה נ.פ.

בינוי בקדם 59     שטח פנוי שטח בנוי            מקרא: 
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 בדרך לשימור בש’ קטנה, אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת

הערות

1. חלק ממחקר לתזה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בהנחיית פרופ' רחל קלוש. תמכו במחקר זה: קרן מלגות לימודים של הטכניון, מלגת מחקר בנדיבות 
"כספי הקדש של פני בלבן ושלמה גלס" ובמימון פעילות בחממה החברתית לדיור וקהילה.

2. התייחסות לשיח מחקרי ענף ומתפתח על הקשר בין פוליטיקה ותכנון, ובמיוחד על אחריות המתכנן, כמי שאינו אוטונומי ואף אינו כלי שרת בלבד )ראו: 
ניצן-שפטן 2006, שרון 2006, וילקוף 2011(,. עם זאת, המחקר מודע למגבלות תחום התכנון )Roy 2005, Roy & AlSayyad 2004( ולצורך בשינויים מנגנוניים 

וארגוניים, ארצית ומוניציפלית, לתמיכה בשיקום חברתי או לסבסוד השימור בקהילות דלות אמצעים. למבט מאקרו זה יש מקום מחקרי משלו.

3. הטענה לשלילת השימור רווחת בארגונים חברתיים. אזכור המתח בין חיים לבין שימור, במחקר, ראו: Hertzfeld 2010 )על רתימנו, בנגקוק ורומא( ואצל: 
Khalaf & Khoury 1993 Sawalha 2010 )על דילמות שיקום ושימור בביירות(. ביקורת נרחבת על שימור לקראת שימור עכשווי אצל: Munoz 2004 פרקים 

.6 ,5 ,4

 architecture with a lower-case a :מושג המתבסס על הניסוח אדריכלות בא' קטנה של אפטון ,’conservation with a lower-case c =4. שימור בש' קטנה
.)Upton 2003( שמייצג את השולי, את מה שמחוץ למעגל ההגמוני

5. העימות כפי שמתבטא בהקשר החברתי הסגרגטיבי המורכב, המאפיין את הערים המעורבות )למשל אצל: מונטרסקו 2009(.

 ,Harris & Berke 1997, Cline A.1997, Upton 2002 :ומישל דה סרטו, ובעקבותיהם פרשנויות מרחביות שונות, ראו  6. על תאוריית היומיום-אנרי לפבר 
קלוש 2006.

.Innes 1990 .7

8. נוסף לסיורים ולמפגשים אקראיים בשכונה, נערכו למעלה מ 10 ראיונות עומק עם תושבי השכונה ו 5 ראיונות עם אנשי מקצוע, מאמצע 2009 ועד 2011; 
וסיורים  בשכונה  שבועי  מפגש  שכלל  תושבת  עם  מעמיקה  היכרות  דיור;  בנושאי  יאפא"  העממית  "הוועדה  עמותת  נציגי  עם  "במקום"  במפגשי  השתתפתי 

משותפים, מינואר 2011 עד אוגוסט 2011.

9. מעורבותי בשכונה היא במסגרת פעילות ב"צוות יפו" של עמותת "במקום" משנת 2009.

10. באזור עג'מי תקיפות התכניות: תכנית מתאר "עג'מי" 2660 )1.11.2001 מתן תוקף( ותכנית מתאר מקומית "מדרון יפו" 2236 )10.4.1995 מתן תוקף( לאזור 
שממערב לרחוב קדם.

11. אל נכבה, ב-1948 מסמן עבור הפלסטינים התמוטטות של תרבות, קהילה ומקום, שהחלה בשבר וגלות של 95% מתושבי יפו, אשר מנו לפני כן בין 70,000 
.)Monterescu 2007 ,LeVine 2005 ,2005 ל-100,000 תושבים. העילית האינטלקטואלית וההנהגה האמידה, גלתה כולה )מונטרסקו

12. בשנת 1973 היו בעג'מי ובג'בליה )תת רובע 72( 3,176 יח"ד למגורים, ובתחילת שנות ה90 נותרו 1,608 יח"ד בלבד )לפי שנתון עירייה 2000, מונטרסקו 
2008, ו Monterescu 2007: 171(. לפי אומדן אחר, בין 1936 עד שנות ה90 נהרסו כאלפיים יח"ד )רוטברד 2005: 198(.

13. טיפולוגיות מבנים, ראה בהרחבה בחוברת שהוציאה העירייה: "מבט לעג'מי" 1995.

14. שלילת בעלות, פינויים, חוקים הנתפשים כמפלים, הדרה כלכלית.

15. זאת לנוכח חשיבותה של תמת הזיכרון בחברה הפלסטינית, המגובה במחקרים אתנוגרפיים רבים, ובהערכתו של האנתרופולוג ד"ר חאלד פוראני, כי מרבית 
האתנוגרפיות הפלסטיניות עוסקות בתמת הזיכרון. קומץ דוגמאות למחקרים שקושרים זיכרון ומרחב: Sweedenberg 1991, Slyomovics 1998, , ע'תאמנה 

2009, חסאן 2005. 

16. קומץ דוגמאות לכתיבה בנושא: ברגר Yiftachel & Yacobi, 2003 ;1998; יעקובי 2005 ; נצן-שפטן 2006; פנסטר ויעקובי 2006; פנסטר 2007; פנסטר 
ויעקובי 2011; צפדיה 2007; קימרלינג 2004 ; קלוש 2006; רוטברד 2005; שנהב 2003 ; שפירא 2006.

17. הביטוי שנבחר, מקורו בדיסציפלינה האנתרופולוגית: salvage anthropology "אנתרופולוגיה מושיעה" במאה ה-19 של תיעוד תרבויות ילידיות על סף 
הכחדה, שעברו מאוחר יותר דיספוזיציות בעקבות הפרויקט המודרני. השאלתו בעבודה זו מכוונת להדגיש את הממד החברתי שכרוך בהרס הפיזי. 

18. מידע מתוך ראיונות עם אדריכלי שימור ואדריכלים בצוות יפו שהוקם אז במינהל ההנדסה בעירייה.

19. ביקורת הקרע של הקדמה המודרנית, שאותו מגלם הרס פיזי ממשי, הרווי כינה אותו "הרס יצירתי" בעקבות מרקס על קפיטליזם, והולסטון כינה "מחיקה 
וכתיבה מחדש" )Harvey 1990: 16, Holston 2008(. הביקורת על ההרס המודרניסטי הצמיחה גישות תכנון ושימור פוסט מודרניות קולז'יסטיות, שהחלו 

כשיקומיות והתפתחו לכלכליות עד שהאדריכלות נהפכה מצרך תרבותי ואסתטי )לפבר 1991(.

20. דוגמאות לקסם שהילכה השכונה על אדריכלים: מאות רישומים שנערכו בשכונה על ידי אדריכל רמי גיל )פגישה שלי במשרדו ביולי 2010(, קטלוג התערוכה 
יפו בסגנון סימבולי תנ"כי ופנטסטי,  יפו הראשון )לרמן 1997(, ספר ציורי  ידו של אדריכל סרג'יו לרמן, מצוות  "יפו-עיר קסומה" של רישומי צבעי מים, פרי 
המאיירים קטעים מספריו של ש"י עגנון )שריר, 1998(. מעניין כי שני הספרים נכתבו ונערכו כדו שפתיים- בעברית ואנגלית, מה שמחזק את התחושה של הקסם 

הקולוניאליסטי, של הזר מהמקום הילידי. בשניהם גם ניכרת פעולת המחיקה שגלומה ברישום.

21. הרחבה בחוברת "מבט לעג'מי"ׁ )46 ע'( שהוציאה לאור עיריית ת"א-יפו ב-1995.

22. צוות הכנת החוברת: משרד"ארכיטקטורה" - רמי גיל ושמואל גרוברמן, צוות יפו- דורון צפריר, סרג'יו לרמן ודני רבס, ומשרד אדר' נוף מוריה-סקלי.

23. תכנית מתאר מס' 2660 "עג'מי", 2000, סעיף 2 בתקנון התכנית.

24. בחינה ומיפוי של המבנים המיועדים לשימור בנספחי הבינוי המפורטים של התכנית, מעלה עוד, כי בחציה האמיד והצפוני, שיש בו טיפולוגיות של בתי מידות 
מפוארים יחסית, מרוכזים 56 מבנים לשימור, ואילו בחציה הדרומי, שיש בו צורות בנייה פשוטות ועממיות יותר, רק 21 מבנים לשימור.

 25. המחקר התמקד ב"בלוק" טיפוסי במרכז עג'מי בחלק המערבי הפונה לים וסמוך לפארק המדרון התחום בין הרחובות: קדם, אבן סינא, אבן רשד והדגה, 
גוש 7029, חלקות: 68, 69, 28, 29, 30. כל חלקה עברה גלגול מסוג אחר של הרס ובינוי וחילופי דיירים. שתיים מהן מכילות מבנים לשימור.

26. בשנת 1992 חלה האצה ניכרת בהפרטת עג'מי על ידי ראש העיר דאז, רוני מילוא.

27. החלקה עברה ידיים רבות, של יזמים, של השחקן יוסף שילוח, כל זה מעל ראשם של דייריה הבלתי מוכרים, משפחת סוואף, משפחה נזקקת, שפונתה סופית   
ב-1996, התגוררה ברחוב כשנה ומאז מצבה הורע עוד.
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28. הקלה בתוספת של 10% לזכויות בנייה ו-10% תוספת תכסית בזכות הגדרת השימור, לפי מסמך הערות העירייה לבקשה, 1998: 143.

29. בניצול מתוחכם של פרצה בהנחיות, ניתן ליצור קומה נוספת, חלקה בנסיגה, בשל פערים טופוגרפיים בין החזיתות השונות. כ"כ מתועדת תכתובת בשנות 
ה-2000 המעידה, כי היזם הגדיל לעשות והוסיף על כך חללי גלריה באופן לא חוקי )בין 2003 ל2005 תכתובות על חלוקות פנים לא מאושרות, דיונים משפטיים 

על עברות והריסות ותביעת בעלים על חריגות/גנזך הנדסה, ת"א(.

מכנס  כחלק  בשכונה  בסיור  כל המבנה.  ובחלקן מתפרקות, את  מלאכותיות המכסות,  כורכר  אבני  הוא  לשימור  בחזית  גם  ובוצע  הגמר שאושר  חומר   .30
המתכננים 2010, התוודתה חגית אנטמן, ראשת צוות יפו, כי אין השימוש החומרי מממש את רוח השימור, על אף שצוותה ליווה את כל תהליך התכנון והאישור 
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