נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי לחקר ארץ ישראל ויישובה
וועדת הפרס החליטה פה אחד להעניק את פרס בן-צבי לשנת תשע"ז
לד"ר תמיר גורן
על ספרו:
גאות ושפל :התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-הערבי בארץ ישראל
1947-1917
בהוצאת יד יצחק בן צבי
ספרו של תמיר גורן הוא מחקר היסטורי יוצא דופן באיכותו המציג תמונה עשירה ,רבת גוונים
ומורכבת של העיר יפו מנקודות מבט מקרו ומיקרו .המחבר בוחן את התפתחותה העירונית
של יפו בתקופת המנדט ,מכיבוש העיר בשנת  1917עד ערב מלחמת העצמאות .טענתו
המרכזית היא שקצב התפתחותה ושגשוגה של העיר לאורך כל תקופת המנדט הושפע
עמוקות מהסכסוך היהודי-הערבי.
גורן בחן את תהליכי הגאות והשפל ביפו בשבעה פרקי זמן באמצעות משתנים זהים
שאפשרו לו לעמוד על טיבם של השינויים שהתחוללו בעיר ,בכל פרק זמן בנפרד ולאורך
התקופה כולה .לשם כך בחר גורן במשתנים מרכזיים על פי המצאי הארכיוני שניתן לבחנם
באופן רציף מראשית תקופת המנדט ועד סופה :המסחר בעיר ומאפייניו ,לשכות ,תחבורה
ציבורית ,תערוכות חקלאיות ,יחסי גומלין בין עיריית יפו לבין עיריית תל אביב ופעולות
תשתית ופיתוח .כל פרק בספר מחולק לשני חלקים :האחד מתאר את מערכת היחסים בין
ערבים ליהודים בעיר; והאחר מבקש לבחון כיצד השפיעה מערכת היחסים הנדונה על
התפתחותה וכלכלתה של העיר.
מסקנותיו של גורן מרתקות .שנות העשרים והמחצית הראשונה של שנות השלושים במאה
ה 20-היו שנים של צמיחה בעיר .יפו שגשגה והתפתחה ונרקמו יחסי גומלין בין יהודים לבין
ערבים בתחומים שונים :תעסוקה ,קניות ובילויים .שיתופי פעולה בין העיריות ביפו ובתל
אביב הובילו להבנה הדדית ולקידום אינטרסים משותפים .היחסים הטובים בין לשכות
המסחר קידמו את כלכלת יפו; מספר בתי העסק גדל ואתו גדל נפח ההשקעות; העיר הפכה
למרכז של תערוכות בין-לאומיות; חלה תנופה בעבודות הבנייה; ולנמל יפו היה חלק חשוב
ומרכזי בפריחתה של העיר.
שנות השפל ביפו החלו לאחר המרד הערבי הגדול בשנת  .1936הירידה בתחושת הביטחון
של שתי האוכלוסיות; התמעטות תנועת התושבים הערבים בין יפו לתל אביב; התרופפות
קשרי הגומלין ושיתופי הפעולה בין העיריות; והירידה בפעילות הנמל הביאו לשפל חסר
תקדים ולהיחלשות העיר.
הספר שלפנינו הוא מלאכת מחשבת של מחקר היסטורי שיטתי; עבודת פסיפס עשויה
עשרות רבות של אבנים צבעוניות המספרות סיפור שטרם סופר .החידוש הגדול של
ההיסטוריון גורן הוא בניסיון להבין את רקמת החיים העירונית העדינה והשברירית ביפו

וללמוד דרכה על השינויים שהתחוללו לא רק ביפו ,אלא בארץ ישראל בכלל ובערים
המעורבות בפרט.
על כל זאת ,מצאה וועדת הפרס את ספרו של ד"ר תמיר גורן ראוי לפרס יצחק בן צבי.
על החתום:
פרופ' גור אלרואי )יו"ר( ,רות בקי-קולודני-נציגת ציבור ,ד"ר אורית פלג ברקת
ד"ר חיים גולדפוס ,ד"ר גד קרויזר

