
–החני מגרש ביניים מרחב   

שרון ריבק  

 

 

)2012(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),   

אטום, לא נגוע, האגם היה . מלטשל מפעל לתחת מתת קרקעי שהתגלה  אגםעל בעיתון  קראתי
עוד כשהומרוס  אורגיות המוניותשערכו משתאות ו ,שלא נודעו התפתחו בו צורות חיים. מיליוני שנים

האיליאדה.כתב את   

חיילי  עם חפצים ישנים שהושלכו, הקסום מגעבשיטוטיי בגבעות גרינטל, בבילדותי בנתניה,  תינזכר
זה היה הקסם הרומנטי של הארכיאולוגיה שכל ילד נופל ברישתו  ישנים ופחיות משקה. , עיתוניםבדיל

ורק מעטים זוכים לשמר אותו גם בחייהם הבוגרים.  



 

)2013ת ישנה, תל אביב), (ללא כותרת (תחנה מרכזי  

, לא מוסדר, ריק ממבנים ואנשים וחסר ייעוד תכנונילי ומקום לא פונקציונאשטח הפקר, הגבעות היו 
שאר ו תמהוניים, זונות המקום, לאזור הדמדומים הזה, היו למעט עבורנו, הילדים. שותפינו לסוד

 דיונות החול של נתניה של שנות השמונים. אחר כך ות הותירה עלשהבורגנ "מפוקפקים"טיפוסים 
גם על מגרשי החניה. .ויצקו בטון על ילדותנו הכרישים מהחוףיעלו   

 

)2012(ללא כותרת (דרך אילת, יפו),   



מגרש  בתוך כך, הופך .ערך השימוש שלומאבד את ייעודו, את חנייה המגרש בלילות ובשבתות 
– "סרחקום מ" החנייה - מדרכה, לא כביש ולא מבואה לא בית ולא רחוב, לא חצר ולא  ואולי גם בית  

.וגם רחוב, גם חצר וגם מדרכה, גם כביש וגם מבואה  

 

)2012(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),   

של  של המכונה הבורגנית פליטיהלמקלט  עירטריטוריה,  אקסהוא החנייה מגרש בלילות ובשבתות 
– למקום פוליטיאו אז, הופך מגרש החניה  .הכרך תל אביב  תהמארח ומבהקטקקושרים,  ה שלמאור 

."המנוצחים""הלא נראים", העם של אסיפת את   



 

)2012(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),   

 

)2012(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),   

 

 

 



.חיים שהיו כאן פעם של זיכרון הם נרותשצומחים במגרשי החנייה  דקליםה  

 

)2012נווה שאנן, תל אביב), שכונת (ללא כותרת (  

,הדרכים צבר בשוליהמחדל של סוכני הזיכרון, כמו שיחי הדקלים הם   

 

)2013הרכבת, תל אביב), רחוב (ללא כותרת (  

הדקלים הם לפידים, צווי קריאה.  



ה בבניינים, דרכים ועפר. מקום מהותו של מגרש החניה היא חלליותו, ריקנותו המחייה אשר תחומ
מפגש לאנשי שוליים, מהגרים ואמני גרפיטי, פליטי הכרך תל אביב, מקום ללא חוק, מקום בו ריח 

השתן מתמזג בריח האזוב ויערת הדבש.   

האסתטיקה של מגרש החנייה (בשונה מהחניונים המוסדרים) אינה מוכתבת על ידי אדריכלים 
של מגרש החנייה היא אורגאנית, היא איננה פועל יוצא של כוונת מעצבים ומתכננים; האסתטיקה 

מכוון, היא יצירתם הכאוטית והחופשיה של הקופאי, המהגר, הזונה, הנרקומן ואמן הגרפיטי, פועל 
מידיים של הבאים בשעריו.  ה הםיוצא של צרכי  

מגרש החנייה פתוח להצעות רדיקאליות, חסר רסן ומוסרות, ספונטאני ועוטף.  

 

)2011נווה שאנן, תל אביב), שכונת (ללא כותרת (  

 



 

)2012(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),    

 

)2010נווה שאנן, תל אביב), שכונת (ללא כותרת (  

 

...  



 

)2013(ללא כותרת (שונצינו, תל אביב),   

–"האלביתי"מגרש החנייה הוא   

, חלל שגם עוטף את משרדיםירות ובנייני מעליו נישאים, מאיימים, קירות, כתלי דחלל בלב של עיר 
. , בדחיסותם, מזין ומחבק ללא תנאידריו באותם הקירות והכתלים  

כמו רחם,  

מוות. כמו ה  

 

	  


