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חיים ב'שדה הדמים':
יהודים ,ערבים ושוב יהודים
בשכונת שמאעה (שערי־ציון)
בירושלים1970‑1900 ,

חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת
שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,
'ירושלים אינה עיר ,אלא גיבוב של עולמות .כל שכונה
משכונותיה היא עולם בפני עצמו ,תחום ,מובדל ,שונה
מן השכונה האחרת ,שהיא עולם אחר בפני עצמו .יצאת
מזו ,ואתה עומד במירווח של הרים וסלעים ועצים וקוצים
ושמיים ,ולאחר מכן ,כשנכנסת לזו ,אולי אין פליאה
יתירה בלבך בראותך ,כי עזבת מאחורי גבך מקום אחד
[ ]...ופניך מועדות מעתה למקום שני ,נבדל ושונה ממנו'1.
בשער המאמר:
שכונת שמאעה
בראשית המאה
העשרים
(אוסף רות קרק)

סיפור בנייתה והתפתחותה של ירושלים בעת החדשה מורכב מסיפוריהם של מאות מתחמי מגורים
ועסקים ומתחמים ציבוריים ,הפזורים בכל רחבי העיר החדשה (ובמידה מסוימת אף בתוככי העיר
העתיקה) .קורותיהם של אלו משקפים באופן ייחודי ומרתק ומזוויות רבות ומגוונות את פניה
המשתנות של העיר ב־ 150השנים האחרונות :הרכבה האנושי ,הדתי והחברתי; מצבה הכלכלי
ומעמדה החברתי־כלכלי של אוכלוסיית העיר לגווניה; האופי המנהלי ,השלטוני והחוקי של הפעילות
בעיר; היחסים ההדדיים והמשתנים בין האוכלוסיות השונות בעיר; והמציאות הביטחונית והצבאית
בעיר ובסביבתה ,המשתנה פעם אחר פעם ,והמשפיעה שוב ושוב באופן דרמטי גם על מציאות החיים
בשכונותיה.
מרכזיותו של תהליך בניית השכונות — היהודיות והערביות כאחת — בהתפתחותה של העיר
בתקופה זו והפוטנציאל הגלום בחקר קורותיהן להבנת עיצובם של מערכי החיים בעיר לאורך השנים,
הביאו בעשרות השנים האחרונות ליצירתה של ספרות מחקרית ענפה ומעמיקה על בנייתן והתפתחותן
של השכונות בעיר מאמצע המאה התשע־עשרה ואילך 2.חלק מספרות זו מוקדש להבנת התופעה
בכללותה ,בעוד חלקים אחרים מוקדשים להבנת סוגיות ממוקדות בייסודן ובבנייתן של השכונות,
ככלי להבנת קורותיהן וההקשר ההיסטורי שבו נוסדו והתפתחו .בין אותן סוגיות היו תכנונן ועיצובן
הפיזי של השכונות ,תקנות החיים שנקבעו ברבות מהן 3ומרקם החיים החברתיים והדתיים שנוצר
תודתי לד"ר אמנון רמון ,לד"ר איתמר רדאי ,לד"ר ענת קדרון ,לפרופ' יהושע בן־אריה ,לפרופ' סלים תמרי ,לד"ר עדנאן
עבד אלרזאק ולדורון אורן על הערותיהם ועצותיהם המועילות בעת כתיבת המאמר.
1
2

3

י' האזרחי ,עיר אבן ושמיים ,תל־אביב תשכ"ח ,עמ' .197
ראו למשל :י' בן־אריה ,עיר בראי תקופה :ירושלים החדשה בראשיתה ,ירושלים תשמ"ב; הנ"ל ,ירושלים היהודית
החדשה בתקופת המנדט ,ירושלים תשע"ב; ר' קרק ומ' אורן נורדהיים ,ירושלים וסביבותיה :רבעים ,שכונות כפרים,
 ,1948‑1800ירושלים .1992
על תכנונן הפיזי של השכונות ועל תקנותיהן ראו :קרק ואורן־נורדהיים (שם) ,עמ' R. Kark, Jerusalem ;158‑145
 ;Neighborhoods: Planning & By-Laws, 1855–1930, Jerusalem 1991הנ"ל' ,תקנות חברת נחלת שבעה' ,א' שילר
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5
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בהן 4.לצד הספרות המחקרית והתאורטית נוצרה במאה השנים האחרונות ספרות תיעודית ואישית
עשירה מאוד על בניית השכונות; ספרות זו עוסקת לעתים בראייה רחבה של כלל השכונות ,כמרכיבים
של מפעל מקיף ,אך גם מתמקדת בסיפוריהן של שכונות מסוימות ובחלקן בסיפור הכולל 5.מובן מאליו
שלא כל החיבורים השייכים לספרות זו מבוססים באותה המידה ומשקפים נאמנה את המציאות שהם
מתיימרים לתעד .בחלק מן המקרים מדובר בספרות בעלת מטרות אידאולוגיות ברורות ,הדורשות
את 'עיצובה' מחדש של ההיסטוריה בהתאם להן 6.ואולם למרות אופייה הבלתי מחקרי של ספרות
עשירה זו ,אין ספק בערכה התיעודי הייחודי ובפוטנציאל המחקרי־ההיסטורי שלה בבואנו לנתח
בכלים מחקריים את מפעל הרחבתה ובנייתה של ירושלים בתקופה הנדונה .על הספרות המחקרית
והתיעודית העוסקת בבניית השכונות נוספה לאורך השנים ספרות פרוזה ,ואף אם זו לא תמיד ביקשה
לתעד במדויק את תהליך בניית השכונות ,היא מסייעת לא פעם להשלים את התמונה ההיסטורית7.
מטבע הדברים הספרות המחקרית ,התיעודית והספרותית לא עסקה במידה שווה בכל שכונה
ושכונה .בעוד השכונות היהודיות הראשונות שנבנו מחוץ לחומת העיר העתיקה זכו להתייחסות
מקיפה ומעמיקה 8,ההתייחסות לחלק מן השכונות שנוסדו ונבנו כעשרים שנה לאחריהן מצומצמת
במידה ניכרת 9.פערים נוספים בתיעודן של השכונות נבעו — כפי שיפורט בהמשך — מההרכב האנושי

4

5

6

7

8
9

(עורך) ,מאה ועשרים שנה לנחלת שבעה ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;38‑33י' כץ' ,מאפיינים מרכזיים בהקמתן של שכונות
חברות הבנייה החלוציות בירושלים :משכנות ישראל ,'1914‑1875 ,י' כץ ,י' בן־אריה וי' קניאל (עורכים) ,מחקרים
בגיאוגרפיה היסטורית יישובית של ארץ־ישראל ,ב ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  ;132‑108הנ"ל' ,איכות הסביבה בתקנות
שכונות ירושלים הראשונות' ,על אתר ,ח‑ט (תשס"א) ,עמ' .35‑21
על התשתית האידאולוגית והדתית להקמת השכונות היהודיות ועל מרקם החיים הדתי וההלכתי שנוצר בהן ראו למשל:
I. Bartal, ‘From Kollel to Neighborhood: Revisiting the Pre Zionist Ashkenazi Community in Nineteenth;Century Palestine’, A. Rodrigue (ed.), Ottoman and Turkish Jewry, Bloomington, IN 1992, pp. 203–224
ר' גפני' ,בין שכונות ל"עיירות קטנות" :על תפיסה הלכתית ותודעת המקום הגאוגרפית בשכונות ירושלים הראשונות',
אופקים בגאוגרפיה( 71 ,תשס"ט) ,עמ' .21‑5
בין הסקירות הספרותיות המוכרות ביותר על שכונות ירושלים ,שנעשה בהן שימוש רב במיוחד ,ראו למשל :י' שפירא,
ירושלים מחוץ לחומה ,ירושלים תש"ח; א' פירסט ,ירושלים החדשה ,ירושלים תש"ו; י' גליס ,שכונות בירושלים,
ירושלים תשכ"ב; ב' קלוגר ,ירושלים שכונות סביב לה :השכונות מחוץ לחומה בשנים תר"כ‑ת"ש ,ייסודן ומפעלן,
מייסדיהן ומתיישביהן ,בצירוף פנקסי התקנות ,ירושלים תשל"ט; פ' גרייבסקי ,ספר היישוב :הישוב העברי מחוץ לחומת
העיר ירושלים ,ירושלים תרצ"ט.
סקירה אחת מעין אלו על אודות בניית השכונות — שיש להתייחס בזהירות רבה אל המידע האצור בה — היא ספרו
של א' הורוביץ ,מוסד היסוד :תמצית מתוך תולדות ועד הכללי כנסת ישראל ירושלים ,בו כלולים עיקרי התולדות של
הישוב הישן בא"י ,ירושלים תש"ח .הורוביץ תיאר באריכות את תהליך בניית השכונות הראשונות מחוץ לחומה מנקודת
מבטם של מוסדות 'היישוב הישן' האשכנזי בירושלים ומתוך רצון להאדיר את תפקידם בתהליך — תפקיד שאכן היה
משמעותי ,אם גם לא במידה שבה מתוארים הדברים בספר.
המקרה הבולט ביותר בהקשר זה הוא הרומן 'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון ,שפורסם לראשונה בשנת תש"ו ,וששימש
לעתים מקור היסטורי ייחודי ומשמעותי להבנת חלק מן התופעות העירוניות והשכונתיות בירושלים בעשור הראשון
של המאה העשרים .על נאמנותה ההיסטורית של יצירתו זו של עגנון ראו :י' כץ' ,היצירה הספרותית והגיאוגרפיה
ההיסטורית :תמול שלשום של עגנון וירושלים במאה הי"ט' ,י' שוורץ ,ז' עמר וע' ציפר (עורכים) ,ירושלים וארץ
ישראל :ספר אריה קינדלר ,תל־אביב תש"ס ,עמ' .246‑238
להתייחסות מחקרית ממוקדת לשכונות הראשונות ראו למשל :י"מ ריבלין ,ראשית הישוב היהודי מחוץ לחומות,
ירושלים תשל"ח.
למשל מתחמי מגורים גדולים ומשמעותיים דוגמת בית־ישראל ובית־ישראל החדשה (שלהי התקופה העות'מאנית)
או מקור־ברוך (תקופת המנדט) זכו עד לאחרונה להתייחסות כתובה מועטת מאוד ,בעוד ששכונות שנבנו במקביל
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של אוכלוסייתן ,ממוצאה העדתי או ממעמדה החברתי־כלכלי .וכן נוצרו פערים עמוקים בין תיעודן
ומחקרן ההיסטורי של השכונות היהודיות שנבנו בעיר החדשה ,החל באמצע המאה התשע־עשרה,
לבין תיעודן של השכונות הערביות ,שבנייתן החלה מעט מאוחר יותר ,ואשר עד היום אין להן תיעוד
סדור ויסודי ברמה זהה 10.אמנם לאחרונה הולך ומעמיק העיסוק המחקרי גם בשכונות הערביות,
ואולם הוא עדיין אינו מקיף וסדור כמו המחקר על השכונות היהודיות ,ובמקרים רבים אינו נגיש למי
שאינם קוראים ערבית11.
כאמור מעבר לחשיבותו של המחקר הגאוגרפי וההיסטורי על השכונות ככלי להכרת התפתחותן
ועיצובן ,הוא תורם להבנת תהליכים רחבים ורבי פנים שהתרחשו בירושלים ב־ 150השנים האחרונות:
תנועות אוכלוסין בין אזורים שונים; היחסים בין אוכלוסיות שונות בתקופות ובמתחמים שונים;
השינויים בתפיסה התכנונית ובארגון החברתי של הקבוצות השונות בעיר ועוד .בהקשר זה גדולה
במיוחד תרומתן של השכונות המצויות על קו התפר שבין העיר העתיקה לחדשה ובין מזרח העיר
למערבה .שכונות הגבול ,שנוסדו והתפתחו על קווי תפר גאוגרפיים ,לעתים חברתיים ולימים גם
שלטוניים וצבאיים ,משקפות באופן עשיר ומגוון תהליכים שהתרחשו בעיר ,ואשר בסביבתן ניתן
היה לחוש בהם באופן רציף ומדויק יותר מאשר באזורים אחרים :שינויים תכופים ולעתים מתמשכים
בתחושת הביטחון של האוכלוסיות השונות; שינויים בתודעתם הגאוגרפית של תושבי השכונות
באשר לתבנית הפיזית של העיר; שינויים בהתייחסותם של תושבי השכונות למרכזים בעיר העתיקה
או החדשה; וכמובן שינויים מציאותיים בשטח השכונות ,כתוצאה מאירועים חברתיים ,ביטחוניים או
צבאיים ,שהותירו את חותמם על הנעשה בהן12.
לאור החשיבות שבסקירה סדורה על ייסודן והתפתחותן של השכונות ,בייחוד אלו המצויות על
קווי התפר העירוניים (עוד לפני שאלו הפכו למציאות מדינית וצבאית בשנת  ,)1948למאמר זה מספר
מטרות .המטרה העיקרית היא לשרטט לראשונה באופן סדור את קורותיה ואת התפתחותה של שכונת
שמאעה שבערוץ גיא בן ִהנום ,ולכך יוקדש רוב המאמרִ .מקורותיה של שכונה זו ומן התהפוכות
הדרמטיות שהתחוללו בה ובסביבתה לאורך השנים ניתן ללמוד על מספר תופעות ותהליכים עירוניים
משמעותיים :ייסודן של שכונות יהודיות בידי אוכלוסייה מזרחית מן המעמד הנמוך; מידת התפתחותן
המשתנה של השכונות ,גם בגלל מיקומן הגאוגרפי והאתגרים שטמן בחובו; מארג היחסים המשתנה
בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בעיר במחצית הראשונה של המאה העשרים; ומציאות
אליהן ,דוגמת שכונות לב העיר (שלהי התקופה העות'מאנית) או שכונות הגנים (תקופת המנדט) זכו להתייחסות סדורה
בהרבה.
 10למחקר ראשוני על בניית השכונות הערביות מחוץ לחומות ראו :ר' קרק וש' לנדמן' ,היציאה המוסלמית מחוץ לחומות
ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית' ,א' שאלתיאל (עורך) ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש ,ירושלים תשמ"א,
עמ' .211‑174
 11ראו הפניות בהמשך המאמר למקורות מעשרות השנים האחרונות על שכונות ירושלים הערביות.
 12על שכונות קו התפר כמשקפות תהליכים ממין אלו ראו :ר' גפני' ,למרגלות העיר ובין הגבולין :שכונת ג'ורת אלענאב
בירושלים כמשקפת תהליכים גאוגרפיים והיסטוריים בלב ירושלים' ,אופקים בגאוגרפיה( 84 ,תשע"ד) ,עמ'  .40‑24וכן
ראו :י' פז' ,נסיגה יהודית בירושלים בתקופת המנדט :שכונת שמעון הצדיק וכפר השילוח' ,ארץ־ישראל ,כח (תשס"ח),
עמ'  ,443‑427בייחוד עמ' .435‑427
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5
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החיים הייחודית בשכונות הספר המזרחיות של ירושלים המערבית בשנים  .1967‑1948סקירה זו ,יש
לקוות ,תהווה פרק שטרם סופר בסיפור התפתחותה של ירושלים שמחוץ לחומות ,פרק שתהיה בו
תרומה ממשית גם להבנת תופעות רחבות שהתרחשו בעיר.
חלקו האחרון של המאמר יוקדש לניסיון להציב את סיפורה של שמאעה בהקשר גאוגרפי־
היסטורי רחב מעט יותר .לשם כך תוצג השוואה ממוקדת בינה ובין שכונת ארד־אליהוד בחיפה,
ויתוארו ההתפתחויות המקבילות למדי שהתחוללו בו בשנים שבהן התרחשו בשמאעה השינויים
המפליגים בדמותה ובאוכלוסייתה .השוואה זו תוכל לסייע לקבוע אם גורלה של שמאעה בתקופת
המנדט ונטישתה ההדרגתית בידי התושבים והמוסדות היהודיים נבעו מסיבות הנוגעות במישרין
למיקומה הגאוגרפי בירושלים או מסיבות רחבות יותר ,המייצגות את המציאות במתחמים נוספים
ובערים מעורבות אחרות ברחבי הארץ באותה התקופה .בהקשר זה תיבחן אף השאלה אם נטישתה
של שמאעה היהודית — תחילה בידי המוסדות העירוניים והלאומיים ולאחר מכן בידי תושביה
היהודים — משקפת במידה זו או אחרת את יחסם של המוסדות הלאומיים היהודיים לירושלים
המזרחית (ואולי אף לחלקי העיר הנושקים למזרחה ולמערבה גם יחד) ,יחס שבא לידי ביטוי במספר
צומתי החלטות בשנים אלו עצמן .העיסוק בשאלה זו יוביל להצעה ראשונית גם באשר לתהליך
היפרדותה של ירושלים לשתי ערים נפרדות ולקביעת המועד שבו החל התהליך ,שנים ארוכות לפני
מלחמת העצמאות.
בתחילה יובא דיון מתודולוגי בשאלה כיצד ומדוע נעלמו קורותיה של שמאעה מן ההיסטוריוגרפיה
היהודית על בניית ירושלים ושכונותיה ,ובסיבות להשתכחות סיפורה במהלך חמישים השנים האחרונות,
מאז פינויה הסופי.

על שמות והיסטוריוגרפיה
ההתייחסות בספרות ובמחקר לשכונת שמאעה ולקורותיה דלה במיוחד ,מכמה סיבות עיקריות:
השכונה נוסדה ואוכלסה בידי אוכלוסייה קשת יום ,ממעמד חברתי־כלכלי נמוך ,שכמעט לא הותירה
אחריה מסמכים כתובים — ודאי לא סדורים או מקיפים — על פעילותה בהקמת השכונה ובביסוסה;
לא גרו בשכונה אישים בולטים בקנה מידה עירוני ,ועל כן היא כמעט לא נזכרה בספרי זיכרונות
ובסיפורת אישית; בעשרות השנים הראשונות לקיומה לא נקבעו לשכונה תקנות סדורות ,ולא נבחרה
הנהגה רשמית שהובילה את ההתרחשות בשכונה ,ושפעילותה תועדה באופן זה או אחר; אוכלוסיית
השכונה הייתה ממוצא מזרחי ,וככלל עסקה אוכלוסייה זו הרבה פחות מהאוכלוסייה האשכנזית
בתיעוד פעילותה בבניית שכונות ירושלים ובפיתוחן .על כך יש להוסיף את העובדה שלא היה לשכונה
קו התפתחות כרונולוגי רציף — התפתחותה נקטעה מספר פעמים באופן חד ,בשל אירועים ביטחוניים
או לאומיים .על כן סיפורה של השכונה ,המקיף בלאו הכי רק כשבעים שנה ,הוא בעצם רצף של
סיפורים נפרדים ,שלכל אחד מהם מאפיינים והקשרים ייחודיים לו :הקמת השכונה היהודית והחיים
בה בשנים  ;1939‑1900נטישתה והפיכתה לשכונה ערבית בשנים  ;1948‑1939אכלוסה מחדש בידי
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עולים חדשים בשנים  ;1970‑1951ולבסוף פינויה והריסתה והקמת פארק ציבורי על שטחה המקורי
בשנות השבעים של המאה העשרים.
מעבר לכל אלה מעמדה של השכונה בתודעה המחקרית ובתודעה המקומית הירושלמית נפגע מן
היחס העמום של המוסדות הלאומיים היהודיים לשכונות מסוגה ,שהיו במרחבים גאוגרפיים מחוץ
לתחום שהיה מוסכם על הכול שיש להיאבק כדי להשאירו בידיים יהודיות .בשל מיקום זה כמעט לא
הוזכרו שכונות אלה במסמכים או בהתכתבויות רשמיות ,שלא כמתחמים יהודיים (ואפילו מעורבים!)
במערב העיר החדשה ואפילו הרובע היהודי ,שהיחס אליו היה ברור בהרבה 13.תיעודן של שכונות
אלה בספרות המחקר ,הפרוזה והזיכרונות על ירושלים לאורך המאה העשרים מצומצם במיוחד ,ורק
בשנים האחרונות הן זכו לסקירות סדורות ומקיפות של קורותיהן .עם שכונות אלה נמנות שכנתה
של שמאעה מצפון ג'ורת־אלענאב 14,שכנתה מדרום בית־יוסף 15וכן שערי־פינה 16,שערי־רחמים17,
נחלת־שמעון 18,קריה נאמנה וסביבתה 19ואפילו מחנה־ישראל ,למרות חשיבותה ההיסטורית הבולטת
בהיותה השכונה השנייה מחוץ לחומות20.
אף על פי כן נראה שהיעדרותה של שמאעה מהכתיבה המחקרית והספרותית על אודות בניית
ירושלים ושכונותיה מובהקת יותר מאשר במקרים האחרים ומפתיעה מעט בעצמתה .שמה של השכונה
וסקירת קורותיה נעדרים כמעט מכל הספרים שהוקדשו לשכונות ירושלים ,ואשר סקרו בקצרה את
קורותיהן .היא אינה נזכרת כלל ,לשם המחשה ,בספריהם הקלסיים של יצחק שפירא 21,יעקב גליס22
ובנימין קלוגר 23על שכונות ירושלים .זאת אף שבזמן כתיבת ספריהם של שפירא וגליס עמדו בתי
השכונה על ִתלם ,ובעת שכתב גליס את ספרו היא הייתה מאוכלסת מחדש ביהודים עולים ,שהתיישבו
13

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

על יחסה העמום של התנועה הציונית למרחבים גאוגרפיים אלו — בעיקר לנוכח האילוצים המדיניים השונים — ראו
למשל :י' פז"' ,ירושלים החדשה" בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים ( ,')1938‑1937קתדרה( 72 ,תמוז
תשנ"ד) ,עמ'  .133‑113כפי שיתואר בחלקו האחרון של המאמר ,בתכנית זו של הסוכנות היה לשכונת שמאעה מעמד
עמום ,כשכונה יהודית שהיא למעשה חלק ממובלעת יהודית בשטח שאינו בהכרח יהודי ,וממילא נפגע מעמדה בעיני
המוסדות ,גם אם איש לא הודה בכך במוצהר .ראו גם :הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .449‑438
על שכונת ג'ורת־אלענאב ועל היעדרותה מן ההיסטוריוגרפיה של בניית ירושלים שמחוץ לחומות ראו :גפני (לעיל,
הערה .)12
לסקירה בודדת ,קצרה אך סדורה ,על שכונת בית־יוסף ראו :ד' אורן' ,השכונה היהודית שעל הר אבו תור' ,עת־מול,
( 215אדר א' תשע"א) ,עמ' .32‑29
על שערי־פינה וסביבתה ראו :בן־אריה ,ירושלים היהודית החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .1285‑1271
על שערי־רחמים ראו :בן־אריה (שם) ,עמ' .427‑421
על נחלת־שמעון ושמעון הצדיק ראו :פז (לעיל ,הערה  ;)12בן־אריה (שם) ,עמ' .1392‑1383
על בניית הסביבה השכונתית היהודית באזור שער שכם ,סביב שכונת קריה־נאמנה ובתי ניסן ב"ק ,ראו למשל :י' פז,
'ההקדש הכורדי ובית הכנסת הגורג'י בשכונת אשל אברהם בירושלים בתקופת המנדט' ,ק' כהן־הטב ,א' זלצר וד' בר
(עורכים) ,עיר בראי מחקרה :מחקרים בגאוגרפיה היסטורית יישובית של ירושלים :מוקדש ליהושע בן־אריה בהגיעו
לגבורות ,ירושלים תשע"א ,עמ' .292‑266
על מחנה־ישראל ראו :ר' קרק' ,שכונה חלוצית של בני העדה המערבית בירושלים החדשה :מחנה ישראל והרב צוף
דב"ש' ,ש' שטרית (עורך) ,חלוצים בדמעה :פרקי עיון על יהדות צפון אפריקה ,תל־אביב תשנ"א ,עמ'  ;83‑66בן־אריה,
ירושלים היהודית החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .1032‑1027
שפירא (לעיל ,הערה .)5
גליס (לעיל ,הערה .)5
קלוגר (לעיל ,הערה .)5
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5

חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

בה לאחר מלחמת העצמאות .ב'ספר היישוב' של פנחס גרייבסקי 24ובספרו של אהרן פירסט 25,שהופיעו
שניהם עוד בתקופת המנדט ,אמנם הוזכרה השכונה בשמה וצוין מיקומה הגאוגרפי ,אולם האזכור
מתומצת מאוד וכולל פרטים היסטוריים דלים במיוחד .גם בספרו של זאב וילנאי 'מדריך ירושלים',
שראה אור במהדורתו הראשונה כבר בשנת  ,1946השכונה אינה נזכרת ,אף שבתיה עמדו אז על
תלם ושימשו אוכלוסייה ערבית; לעומת זאת נזכרות שם בשמותיהן למשל השכונות הסמוכות ג'ורת־
אלענאב ובית־יוסף ,שאף בהן השתכנו באותה עת ערבים ,צוין זמן ייסודן ,ותואר אופיין הבסיסי26.
אפילו בחוברת הדרכה על גיא בן הנום ואתריו שחיבר יהואש ביבר ,ואשר ראתה אור בשנת ,1991
נזכרת השכונה רק במספר משפטים ,בעוד אתרים אחרים תוארו ביתר אריכות27.
גם בחלקים ניכרים מן הספרות המחקרית הגאוגרפית וההיסטורית על ירושלים אין כמעט עיסוק
בשכונה או אזכור סדור שלה ,ובחלק מן המקרים היא למעשה אינה נזכרת כלל 28.אף בספרות
הזיכרונות הענפה על ירושלים ושכונותיה אין כמעט כל התייחסות לשמאעה ,להוציא מקרה בולט
אחד — ספרו של יעקב יהושע שייסקר להלן 29.השכונה אינה נזכרת גם ביצירה הספרותית המקיפה
של ש"י עגנון 'תמול שלשום' ,המתארת באורח נאמן ומפורט את ירושלים ושכונותיה בשלהי העשור
הראשון של המאה העשרים ,וזאת אף ששכנותיה מדרום ומצפון נזכרות שם בהרחבה ,ואף שלגיא
בן הנום ולסביבתו תפקיד מרכזי בתפאורת העלילה בחלקו השני של הרומן .היצירה הספרותית
היחידה המוקדשת כל כולה לשכונה ,הרומן של יוסף (יוסי) אבישר 'הקינקל השביעי' ,עוסקת אך ורק
בשנותיה האחרונות ,וסוקרת את קורותיה ההיסטוריים באופן דל ומאוד לא מדויק30.
ניתן להציע מספר הסברים למחיקתה המוחלטת כמעט של שמאעה מן ההיסטוריוגרפיה העברית של
בניית ירושלים ושכונותיה ,מחיקה חריגה מאוד ביחס לשכונות אחרות מסוגה או בסביבתה .העובדה
שהשכונה נעזבה בידי תושביה היהודיים במהלך שנת  ,1939והפכה למשך כעשר שנים לשכונה ערבית
לחלוטין ,השפיעה בוודאי על דחיקתה אל מחוץ לסיפור בנייתה של ירושלים היהודית ,אף אם במקורה
הייתה השכונה יהודית לחלוטין .נראה שמסיבה זו לא נזכרה השכונה בספריהם של וילנאי ושפירא
ואולי אף בספרו של עגנון ,שנכתב למעשה בשנות הארבעים של המאה העשרים ,כאשר לא נותרו
יהודים בשכונה 31.גם מיקומה הגאוגרפי של השכונה לא הועיל לעיצוב מעמדה בתודעה ההיסטורית —
ניתוקה המוחלט כמעט מצירי ההתפתחות השכונתית האחרים של ירושלים היהודית (בעיקר לכיוון
צפון־מערב ודרום־מערב) ,הביא לדחיקתה מן התודעה ההיסטורית על הרחבת ירושלים ובניינה.
24
25
26
27
28
29
30
31

גרייבסקי (לעיל ,הערה .)5
פירסט (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .95‑94
ז' וילנאי ,מדריך ירושלים ,ירושלים  ,1946עמ' .115‑114
י' ביבר ,גיא בן הנום ונחל קדרון ,ירושלים תשנ"ב.
לאזכורים דלים במיוחד שלה ראו למשל :קרק ואורן־נורדהיים (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;140 ,105בן־אריה ,ירושלים
היהודית החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .1096
י' יהושע ,ילדות בירושלים הישנה ,ד :שכונות בירושלים הישנה ,ירושלים תשל"א ,עמ' .235‑232
ש"י עגנון ,תמול שלשום (כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון) ,ירושלים תש"ו; י' אבישר ,הקינקל השביעי :וכל אדם
לפי קרבנו נכנס ,ירושלים .1984
עגנון התייחס בכל זאת ביצירתו לג'ורת־אלענאב ולבית־יוסף ,שאף הן כבר הפכו באותן השנים לשכונות ערביות.
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ואולם ,את סיפורה של השכונה מייחדת גם העובדה שלא נקבע לה שם אחד מקובל שבו זוהתה
בעקביות ,ומסתבר שהדבר פגע אף הוא במיקומה בספרות המחקר או הפרוזה המוקדשת לירושלים.
שמה העברי של השכונה היה שערי־ציון ,וכך כונתה במסמכים רשמיים במשך כמה עשרות שנים.
ואולם בקרב מרבית הציבור הירושלמי — היהודי והערבי כאחד — הייתה השכונה מוכרת דווקא בשמה
הערבי ,שנכתב בעברית במגוון צורות וכתיבים( :ה)שמאעה ,שמעה ,שמוע ,שמעא או בתי שמעא.
מקור שם ערבי זה אינו ברור כל צורכו ,והוענקו לו הסברים שונים ,חלקם דחוקים למדי 32.משכנע
מעט יותר מהאחרים הסברו של גוסטב דלמן שהשם הערבי הוא שיבוש של שמו הצרפתי של האתר
ההיסטורי הנוצרי המזוהה עם שדה הדמים (חקל דמא ,)Champ de Mar ,המצוי במורד העמק ,במרחק
כמה מאות מטרים מן השכונה ,ולאורך השנים צוטט הסבר זה מספר פעמים 33.בין כך ובין כך מעמדה
של השכונה בתודעה הציבורית — ובכלל זה התודעה המחקרית והספרותית — התעמעם מן הסתם
מכיוון שלא היה לה שם עברי מוכר לכול ,ומכיוון ששמה נכתב באופנים שונים; מבחינה זאת השכונה
דומה במידה מסוימת לשכונת ג'ורת־אלענאב ,אבל במקרה של שמאעה התופעה מובהקת יותר.
על גורם אחרון זה יש להוסיף עוד נתון .בשנות העשרים נוסד בחלקה הדרומי של שכונת ממילא
המרכז המסחרי הגדול ,בעיקר בזכות פעילותו הכספית והניהולית של יוסף אליהו שמאע ,בן העדה
החלבית שבא לירושלים ופעל בה באותן שנים 34.המרכז המסחרי ,שאוכלס בתוך מספר שנים בידי
אוכלוסייה יהודית וערבית כאחת ,אמנם היה בפועל חלק ממתחם ממילא ,אך היה מוכר ברבים בין
השאר כמרכז שמאע ,ולעתים כונה שכונת שמאע 35.קרבת השם שבין אזור מסחרי־אזרחי זה לבין
השכונה הקטנה הסמוכה שבמורד הערוץ של גיא בן הנום ,הקשתה לא אחת את ההבחנה בין המתחמים
השונים והביאה לעתים לבלבול ביניהם ,וכך סיפורו של המרכז המסחרי האפיל מטבע הדברים על
קורותיה של השכונה 36.עירוב שמות זה בין המרכז המסחרי המעורב באופיו לבין השכונה ששינתה
את אופייה משכונה יהודית לשכונה ערבית ,בא לידי ביטוי גם בכתיבה ההיסטורית הפלסטינית על
ירושלים ואוכלוסייתה הערבית לפני מלחמת העצמאות37.
32

33

34

35
36

37

ראו למשל את הסבריו של וילנאי ,שהציע כי יש קשר בין שם זה לשורש העברי והערבי שמ"ע או לשם הערבי מוסא:
ז' וילנאי ,ירושלים ,ב :העיר החדשה ,4ירושלים  ,1960עמ'  ;383הנ"ל ,ירושלים :בירת ישראל ,ב :העיר החדשה,5
ירושלים  ,1970עמ'  .362יש לציין כי במהדורות מאוחרות של ספרו השמיט וילנאי את הסבריו אלו ,וציטט את הסברו
המקובל של דלמן פירסט (ראו להלן).
 ;G. Dalman, Jerusalem und sein Gelande, Hildesheim 1972, p. 208פירסט (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .94וראו על כך
גם :ז' וילנאי ,אריאל :אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל ,א ,תל־אביב תש"ל ,עמ'  ;275בן־אריה ,עיר בראי תקופה
(לעיל ,הערה  ,)2עמ' .316
על ייסוד המרכז המסחרי ועל פעילותו של שמאע ראו למשל :שפירא (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;149‑148קרק ואורן־
נורדהיים (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;186‑184ד' קרויאנקר ,ממילא :גאות ,שפל והתחדשות :רובע אלרוב־ממילא ,ירושלים
 ,2009עמ' .101‑96
ראו למשל :קרויאנקר (שם) ,עמ' .85‑84
לבלבול מעין זה ראו למשל ברשימתו המפורטת של י' זיו' ,על דעת המקום :על שכונותיך ירושלים הפקדתי שמות',
באתר 'עונג שבת' ( ;)http://onegshabbat.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_22.htmlראו גם :ד' בנבנשתי ,סיורים
בירושלים ,ירושלים  ,1980עמ'  ;187‑186אבישר (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .130‑129
ראו למשלR. Davis, ‘The Growth of the Western Communities’, S. Tamari (ed.), Jerusalem 1948: The Arab :
Neighborhoods and Their Fate in the War, Jerusalem 1999, pp. 38, 56, 63; I Nassar, ‘A Liminal Existance in
Jerusalem: al-Baq‛a 1949’, The Jerusalem Quarterly, 36 (2009), pp. 35–37
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חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

בעיית התיעוד של השכונה והתפתחותה ,שהובילה להיעדרותה מן ההיסטוריוגרפיה הירושלמית,
נוגעת אמנם לכל שנות קיומה — על אוכלוסייתה המשתנה — בשנים  .1970‑1900ואולם היא בולטת
במיוחד במה שנוגע לשנים שקדמו למלחמת העצמאות ,ואשר במהלכן הייתה השכונה ערבית ,לאחר
שאוכלוסייתה היהודית נטשה אותה כליל .המידע המצוי בידינו על תקופה זו דל במיוחד — דל
מהמידע על תקופות אחרות בקורותיה — והיא נעדרת כמעט לחלוטין גם מספרות המחקר הפלסטינית
על ירושלים ,לרבות המחקרים המקיפים ביותר שנכתבו עליה .למשל בתיאור המפורט שהקדיש
מוצטפא מראד אלדבאגֿ לגיא בן הנום — כחלק מתיאור מפורט מאוד של ירושלים וסביבתה — לא
נזכרה שמאעה כלל ,והבתים היחידים שהזכיר המחבר באזור זה הם בתיה של שכונת משכנות־שאננים
הסמוכה 38.גם בספרו הקלסי של ההיסטוריון עארף אלעארף על ירושלים אין שמאעה נזכרת39.
לפיכך בהקשרים אלו יש להסתמך בתיאורה של השכונה על מקורות מעטים מאוד ,עקיפים ודלים
למדי כשלעצמם.
הנה כי כן למחיקתה המוחלטת כמעט של השכונה חברו יחד גורמים שונים ,הקשורים למיקומה
הגאוגרפי ,לאופייה האנושי והארגוני ,למוצאם העדתי של מייסדיה ותושביה היהודים ,למשמעותה
הלאומית בעיני המוסדות השונים ולסוגיות דוגמת שמה הלא ברור או קרבתה למתחם ערבי בעל
שם דומה .לנוכח כל הנאמר יש משנה חשיבות בסקירה סדורה על השכונה וקורותיה ,הן כדי לספר
לראשונה את סיפורה והן על מנת להשלים פרק נוסף בעיצובה הנופי והאנושי של העיר ,פרק
שהתחולל בסמוך מאוד לזירת ההתרחשויות הביטחוניות והלאומיות — ולעתים במרכז זירה זו —
והמשקף אותה באופן ייחודי .שיקוף זה ניכר בייחוד במה שנוגע ליחסיהם של היהודים והערבים
שהתגוררו בשכונה בתקופות שונות ,ולאופן שבו שינתה השכונה לחלוטין את אופייה מספר
פעמים ובתוך כך מחתה כמעט לגמרי את דמותה הקודמת .במובנים מסוימים פרק זה בקורותיה של
ירושלים משלים מספר פרקים שהתחוללו בסמוך ,דוגמת פרשת שכונת ג'ורת־אלענאב ,סיפורה
של שכונת בית־יוסף ופרשיות גאוגרפיות־היסטוריות הנוגעות למרחב הסמוך ולהתרחשויות בו
ובסביבתו.

ייסוד השכונה והתפתחותה בעשרות השנים הראשונות1929‑1900 ,
הקרקע שעליה נוסדה השכונה ,בערוץ גיא בן הנום ,נרכשה ככל הנראה בשנת  ,1900בידי עשרים
וחמישה יהודים בעלי מלאכה ,בני העדות המזרחיות ,שמרביתם התגוררו עד אותה העת בעיר
העתיקה 40.גבולות השטח שנרכש מידי בעליו הערבים אינם ברורים כל צורכם ,ועד שנת  1900לא
 38מ"מ אלדבאגֿ  ,בלאדנא פלסטין [ארצנו פלסטין] ,י ,בירות  ,1976‑1965עמ' .80‑79
 39ע' אלעארף ,תאריח' אלקדס [תולדות ירושלים] ,קהיר .1994
 40מ' עובדיה' ,על שכונת שמעה (שערי ציון)' ,עבודה בגיאוגרפיה היסטורית מוגשת לי' בן־אריה ,אב תשכ"ט ,עמ' 2
(העתק העבודה שמור באהע"י ,מכל  ,4936תיק  .10עבודתו של עובדיה חשובה מאוד מפני שהיא מבוססת על ראיונות
עם אחדים ממייסדי השכונה ,שזכרו אותה מראשית המאה העשרים); בן־אריה ,עיר בראי תקופה (לעיל ,הערה ,)2
עמ'  ;316‑315פירסט (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .94
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שכונת שמאעה,
הר ציון וברכת
הסולטאן במפת
ירושלים ,העיר
העתיקה ,מחלקת
המדידות הבריטית,
 ,1936באדיבות
המרכז למיפוי
ישראל .המפה
הודפסה מחדש
ביולי  1954על
ידי אגף המדידות
הישראלי

נבנו עליו ככל הנראה מבני קבע .גם בסביבתו הקרובה ניצבו רק מבנים בודדים ,גדולים יחסית,
שבנו באותה התקופה מספר משפחות ערביות 41.בתים אלו נבנו מחוץ לגבולות השכונה המקוריים,
ממזרח וממערב לגיא בן הנום ,ונוספו על מבני בית החולים למחלות עיניים סנט ג'והן (כיום
מלון 'הר ציון') ,שהוקמו במקור כבתים פרטיים כבר באמצע המאה התשע־עשרה ,על המורד
שבין דרך חברון לגיא בן הנום 42.פרט לכך מצוי היה בסביבה הקרובה ,מעט מדרום לשכונה,
בית הקברות הקראי של ירושלים 43,וממערב ומצפון לה השתרעו משכנות־שאננים ,ימין־משה
וברכת הסולטאן .השטח שרכשו היהודים היה קרוב משני צדדיו לבתיהן של המשפחות הערביות,
ֵ
ובהחלט ייתכן כי חלק ממוכרי הקרקעות ליהודים היו בעלי קרקעות שהמשיכו להתגורר בבתיהם
בסביבה.
 41לעדות בודדת ומאוחרת על רכישת הקרקע ראו :יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .227
 42ר' יצחקי־הראל' ,הקמתו והתפתחותו של בית החולים למחלות עיניים סנט ג'והן בירושלים ( ,')1948‑1882קתדרה67 ,
(ניסן תשנ"ג) ,עמ'  ,135‑114בייחוד עמ' .120‑116
 43על בית הקברות הקראי ,שנוסד במקום בשלהי המאה השש־עשרה ,ועל התפתחותו באתרו ראו בקצרה :בן־אריה ,עיר
בראי תקופה (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  50ובהערה שם .לתיאור בעל אופי ספרותי ראו :מ' בנבנישתי ,עיר המנוחות :בתי
העלמין של ירושלים ,ירושלים  ,1990עמ' .171‑168
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בין עשרים וחמישה הרוכשים היהודים היו כמה מבני
העדה הכורדית והעדה החלבית ,וכן יוצאי מונסטיר
(מקדוניה) ,שהפכו בתוך שנים אחדות לגורם החברתי
הבולט ביותר בשכונה בראשיתה ,מבחינה כמותית
וחברתית כאחת 44.מעמדם הכלכלי של הרוכשים היה
ככל הנראה נמוך יחסית ,ולכן נאלצו לרכוש קרקע
זולה למדי ,שהייתה נחותה בבירור מבחינה טופוגרפית
מסביבתה הקרובה ,נתונה לפגעי מזג האוויר ,בייחוד
בחורף ,מוגבלת בשטח התפתחותה העתידי ומנותקת
כמעט לגמרי מכל שכונה יהודית אחרת ,כולל משכנות־
45
שאננים וימין־משה ,שהיו סמוכות למדי אליה אך נבדלו ממנה מבחינה טופוגרפית .ואכן כפי
שתיאר יעקב יהושע ,שהתגורר בילדותו בימין־משה ,תנאי החיים של תושבי שמאעה באותן שנים
היו קשים למדי:
ידענו כי חייהם קשים ,כי הם נתונים לפגעי הטבע הבאים עליהם מברכת אל סולטאן כאשר מימיה עולים על
גדותיהם .בתיהם עמדו מתחת לכביש ,שבילים צרים ומפותלים חצו אותם ,ובימי החורף הפך המקום כולו
שכבת בוץ עבה .אך פגעיהם לא רק מידי שמים באו .גם ידי אדם התנכלו להם .צינורות הביוב של ימין משה
עברו בקרבת השכונה ,ונבלות 'ג'ורת אל פטאיס' (עמק הנבלות) הוסיפו פגע על פגעיהם46 .

למיקומה של השכונה היה גם יתרון מסוים — היא הייתה קרובה למתחם תחנת הרכבת של ירושלים,
שבעשור האחרון של המאה התשע־עשרה החל מתפתח כאחד ממרכזי העסקים והמסחר בעיר ,וכן
הייתה קרובה לעיר העתיקה ,שעד שנות העשרים שימשה כמוקד מסחרי ,מוסדי וחברתי משמעותי
עבור כלל הקהילה היהודית בעיר.
השטח שקיבל כל אחד מן הרוכשים הראשונים היה קטן מאוד באופן יחסי ,כנראה כתשיעית
הדונם .הבתים שנבנו היו אף הם כמובן קטנים למדי ,בני קומה אחת או שתי קומות ,וגגותיהם היו
מחופים ברעפים .לצד כל בית נחצב בור מים ,שאמור היה לספק את צרכיה של המשפחה שהתגוררה
בו ,אך מלבד הבורות הפרטיים נזקקו בני השכונה למים שהובלו לברכת הסולטאן ולסביל המוצב על
הגשר החוצה את גיא בן הנום47.
שמה העברי של השכונה היה כאמור שערי־ציון ,בגלל קרבתה להר ציון ולשער ציון (ועל פי גרסה
מאוחרת גם בשל קרבתה לשערי העיר — תחנת הרכבת) 48.ואכן במסמכים שנכתבו בשכונה בעשרות
השנים הראשונות לקיומה ,והנוגעים בעיקר לפעילותו של בית הכנסת המקומי ,נזכר שם זה פעמים
44
45
46
47
48

ש' אלבוחר ,מונסטיר (ביטולה) מקדוניה :עיר יהודית עתיקה שיהודים אין בה ,אש טרבלינקה אכלתם ,ירושלים תשס"ה,
עמ' .332‑331
עובדיה (לעיל ,הערה  ;)40בן־אריה ,עיר בראי תקופה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .316‑314
יהושע ,ירושלים הישנה (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .233
עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .5
לגרסה זו ראו :בן ירושלים' ,שכונות בירושלים :שערי ציון' ,הד המזרח 17 ,ביוני  ,1949עמ' .13
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תעודה משנת 1900
בנוגע לבניית בית
הכנסת בשכונה
(מ' עובדיה' ,על שכונת
שמעה [שערי ציון]')

ראובן גפני

אחדות .על החותמת הרשמית של השכונה נכתב 'מושבת שערי ציון' ,ואף באזכורים בעיתונות,
בהקשרים שונים ,כונתה השכונה שערי־ציון .עם זאת בכל שנותיה הייתה השכונה מוכרת בעיקר
בכינוי הערבי של חלק זה של גיא בן הנום — השמאעה (או בתי שמעא).
בשנים הראשונות לא הייתה בשכונה הנהגה חברתית או דתית מסודרת וקבועה .לא נבחר בה ועד,
כמו במרבית השכונות האחרות ,וככל הידוע בעשרות השנים הראשונות אף לא כיהן בה רב או בעל
תפקיד רשמי אחר .מצב זה עתיד היה להשתנות רק בשנת  ,1930כשלושים שנה לאחר ייסודה ,עם
מינויו של אברהם שלמה נחמיאס למוח'תאר השכונה מטעם שלטונות המנדט 49.היעדרה של הנהגה
קבועה ומוכרת הביא לכך שלא נכתב בשכונה תקנון ,כפי שנעשה במרבית השכונות האחרות ,ולא
שורטטה לה תכנית מסודרת וברורה; השכונה נבנתה באופן ספונטני ומגובב ,וכל בית נבנה ומוקם
בהתאם ליכולת ,להעדפות ולצרכים של בעליו .גם מרבית מבני הציבור שהוקמו בשכונות רבות,
ובהם תלמוד תורה ,תנור ומקווה ,לא נבנו בשמאעה ,ככל הנראה בעיקר בשל היכולת הכלכלית
המוגבלת של בעלי המגרשים והבתים.
בנסיבות אלה התרכזו חיי הקהילה
בשכונה סביב בית הכנסת ,שנוסד כבר
בשנתה הראשונה של השכונה ,ועל הקמתו
ותחזוקתו נותרו בכל זאת מספר עדויות
כתובות .בתחילה ,כפי שעולה מאחת
התעודות שנותרו בעיזבונו של אברהם
שלמה נחמיאס ,והשמורות כיום בארכיון
העיר ירושלים ,ביקשו המייסדים להקים
בית כנסת בבניין נפרד וגדול יחסית.
אך בגלל בעיות חוקיות והתנגדותם של
השלטונות העות'מאניים נבנה בית הכנסת
בסופו של דבר בצמוד לביתו של שמואל מזרחי ,על שטח שנרשם על שמו באופן אישי ,אף שלמעשה
היה שייך לכל בני השכונה 50.בי"ד באב תר"ס חתמו כלל המייסדים על תעודה שבה מונה דוד ניגרון
(או נגרין) לאחראי לגביית הכספים לבניית בית הכנסת מכל משפחה:
 49על נחמיאס ,פעילותו בשכונה ומינויו למוח'תאר ראו להלן וכן :עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  ;4בן־אריה ,ירושלים
היהודית החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .1094אמנם בתקופת המנדט הלך ונחלש בהדרגה מעמדם של המוח'תארים
הרשמיים שמונו בידי השלטונות ,בייחוד במגזר העירוני ,אך לעתים נודעה לתפקיד זה משמעות רבה ,ובכלל זה
במגזר היהודי העירוני בירושלים .על המוחת'אר הוטל ליישב סכסוכים מקומיים או אישיים בין בני הקהילה ,לבצע
רישום של חלק מן הפעילות הנוגעת למעמדם האישי ולייצגם במידת הצורך כקהילה לפני השלטונות הרשמיים.
למשל בשנת  1938מונה משה יקותיאל אלפרט למוח'תאר היהודי של שכונת בית־ישראל בירושלים ,ולתפקידו הייתה
משמעות מעשית רבה ,בעיני בני השכונה ,עד הקמת מדינת ישראל .ראו :פ' אלפרט וד' גורן (עורכים) ,יומנו של מוכתר
בירושלים :קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר' משה יקותיאל אלפרט ,תרצ"ח‑תשי"ב ,רמת־גן תשע"ד,
בייחוד עמ' .338‑315 ,22‑20
 50תעודה בכתב־יד ,מובאת בתוך :עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40תעודה ד.
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5

חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

אנחנו ,שכונת שערי ציון ,באנו להעריך את חלקות האדמה לפי מחירן .כל אחד יקח את חלקו ,ועודף
ההוצאות יהיה לבית הכנסת [ ]...אנחנו  25בעלי בתים ,מסכימים להוצאות בנין בית הכנסת ,אנו חברת ה־25
של שערי ציון ,מסכימים לתת יפוי כוח לגובה (דוד ניגרון) .אין לנו התנגדות להערכתו .שמנו תקיעת כף.
פיו כפינו .הוא בא הכוח שלנו .מה שהוא יאמר כולנו מסכימים .כוחו ככוחנו [ ]...אם טעה — מסכימים .כל
זה יהיה ברצוננו .אנו החתומים מטה מסכימים לכל .בידינו ,מליבנו51 .

חמישה ימים מאוחר יותר נחתמה תעודה שהוסכם בה כי בעבור טרחתו יקבל ניגרון  25אחוז מן
הסכומים שיעלה בידו לגבות לשם הקמת בית הכנסת 52.בסופו של דבר אכן נבנה בית הכנסת בשכונה
והיה למוקד החיים החברתיים בה בכל שנותיה .במוקד הפעילות בבית הכנסת עמדו בעיקר בני
העדה המונסטירית ,והם מוזכרים יותר מאחרים בתעודות הנוגעות לפעילותו לאורך השנים 53.בית
הכנסת המשיך לפעול בשכונה באופן סדיר עד נטישתה בשנת  54,1939וייתכן שבשלב מסוים עבר
לאחד הבתים הגדולים שבנו במקור משפחות ערביות ממזרח לשכונה (כיום 'המרכז למוזיקה ע"ש
אלפרט') 55.על פי עדותו של יעקב יהושע בשלב מסוים פעלו בשכונה שני בתי כנסת במקביל ,אולי
כתוצאה מפיצול חברתי או עדתי מסוים56.
מבחינה מספרית הגיעה השכונה לשיאה ככל הנראה בעשור השני של המאה העשרים — אז נמנו
בה יותר מ־ 250תושבים יהודים ו־ 82משפחות 57.בשנות העשרים נמנו בה כ־ 200תושבים יהודים58,
ומשלהי שנות העשרים החלה האוכלוסייה היהודית במקום מצטמקת באופן ניכר .למרות צמיחתה
המספרית המהירה יחסית בראשיתה ,התאפיינה השכונה כל שנותיה במצב רעוע מבחינה כלכלית
וחברתית כאחת ובהיעדרה של מנהיגות רשמית ומקובלת .היעדרם של מוסדות חינוך מקומיים
הביא את בני השכונה להסתמך על מוסדות בשכונות אחרות ,בעיקר בימין־משה או בעיר
העתיקה 59,ואליהן הגיעו בני השכונה גם על מנת להשתמש בתנור או בבתי המרחץ 60.ואולם אף
כשלמדו באותם מוסדות חינוך ,נותרו הפערים בין בני השכונה לבין תושבי ימין־משה בולטים מאוד:
51
52

53

54
55

56
57
58
59
60

שם .התעודה מובאת במקורה בלאדינו ובתרגומו של עובדיה.
שם ,תעודה ב .התעודה מובאת במקור ובתרגום .ניגרון ,שהיה בן העדה המונסטירית ,המשיך להתגורר בשכונה עד
נטישתה ,ועסק לפרנסתו באיסוף כספים למוסדות צדקה .ראו :יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  ;233אלבוחר (לעיל ,הערה
 ,)44עמ' .332
מעניין לציין כי כשהוקם בשכונת מקור־ברוך בשנת  1932בית הכנסת המרכזי של העדה המונסטירית בירושלים ('יגל
יעקב') ,תרמו מתפללי בית הכנסת בשמאעה סכום נכבד לבנייתו ,והדבר מונצח על לוח זיכרון בבית הכנסת שנבנה
מתרומתם .על בית הכנסת 'יגל יעקב' ועל חלקם של בני שכונת שמאעה בהקמתו ראו :ר' גפני ,נוסח ירושלים :עדות
ובתי כנסת במרכז ירושלים ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .265‑252
אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .233
כך על פי ביבר (לעיל ,הערה  ,)27עמ'  :25ראו גםG. Leibson, ‘The Jerusalem Cinematheque’, E. Meiron & D. :
.Bar (eds.), Planning and Conserving Jerusalem: The Challenge of an Ancient City, Jerusalem 2009, p. 184
ייתכן גם שבית הכנסת פעל במבנה הגדול במזרח השכונה רק בתקופה שלאחר מלחמת העצמאות ולא בשנות השכונה
הראשונות.
יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .234‑233
ד' גורביץ ,ספירת יהודי ארץ ישראל ,א :יהודה ,יפו תרע"ח ,עמ' .5
בן־אריה ,ירושלים החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;1096אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .332
עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .4
יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .227‑226
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ראובן גפני

המקום [שמאעה] נצטייר בעינינו רחוק מאדם ומעיר ,מעבר להרי חושך .חזותו והתנהגותו של ילד זה שונות
היו משל חבריו בני ימין משה ,אברכי משי שהוריהם אמידים ומחנכיהם רבנים [ ]...ילדי ה'שמאעה' או מ'גורת
אל עונאב' נראו כאנשים מבוגרים לכל דבר ,נתייראנו מפניהם .הוריהם היו בעלי זרוע אשר לא חתו מכל []...
עוני ודלות היו מנת חלקם61 .

מצב זה השתנה מעט רק בשנת  ,1930עם מינויו של אברהם שלמה נחמיאס למוח'תאר השכונה מטעם
שלטונות המנדט ובאישורם 62.נחמיאס היה בן לאחד מעשרים וחמישה מייסדי השכונה ,ומיד לאחר
ייסודה בשנת  1900עבר אליה עם הוריו מג'ורת־אלענאב הסמוכה .בשלב מסוים הפך נחמיאס לאחד
מגבאי בית הכנסת השכונתי ,תפקיד שמילא שנים ארוכות ,ומשנת  1930עסק במסגרת תפקידו בגביית
מסים ,ברישום נישואים ובהסדרת עניינים משפטיים אחרים 63.סמוך לנטישתה של השכונה עזב נחמיאס
את ביתו וביקש ככל הנראה למכרו לערבים .בתוך כך המשיך לטפל בענייני בית הכנסת המקומי ,ומסר
את תשמישי הקדושה שבו לבתי כנסת אחרים בעיר 64.לאחר עזיבתו מונה לתפקיד המוח'תאר ורב
השכונה — אולי לא באופן רשמי — הרב מרדכי מזרחי ,והוא כיהן בתפקידים אלו עד הירצחו בידי ערבים
בפברואר  ,1939זמן קצר לפני נטישתה הסופית של השכונה בידי אוכלוסייתה היהודית65.
כאמור לצד הבתים הקטנים של שכונת שמאעה היהודית הקימו משפחות ערביות בעלות אמצעים
מספר בתים גדולים .הבתים נבנו על מורדות הגיא ממזרח וממערב ,רובם בראשית המאה העשרים
ומיעוטם כבר בשלהי המאה התשע־עשרה 66.רישומם של בתים אלו (שאחד או שניים מהם הפכו
לימים לחלק ממתחם הסינמטק הירושלמי) בולט למדי במפות ובתצלומי אוויר של השכונה מראשית
המאה העשרים ,בעיקר בגלל הפער המשמעותי שבינם לבין הבתים הזעירים שבנו התושבים היהודים
בשכונה עצמה .קרבה זו בין אוכלוסייה ערבית — גם אם מצומצמת בהיקפה — לבין אוכלוסייה
יהודית המשיכה להתקיים בשכונה ובסביבתה ולאפיין את החיים באזור עד שלהי שנות השלושים,
עם נטישתה הסופית של השכונה בידי תושביה היהודים .במשך השנים נמכרו חלק מהבתים היהודיים
למשפחות ערביות ,שהתיישבו בתוככי השכונה היהודית .תהליך דומה התחולל בשכונת ג'ורת־
אלענאב הסמוכה ,ואולם שם נמשך מצב זה שנים אחדות בלבד ,מאחר שכבר בשנות העשרים עזבה
כמעט כל האוכלוסייה היהודית את השכונה67.
היחסים שבין היהודים לערבים בשמאעה היו ככל הנראה טובים רוב הזמן ,ומבחינה זו הם משקפים
את החיים המשותפים בשכונות מעורבות כמעט בכל רחבי העיר עד שלהי שנות השלושים .ברמה
61
62
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שם ,עמ' .233‑232
סגן מפקד המחוז אל א"ש נחמיאס 18 ,בפברואר  ,1930מובא בתוך :עובדיה (לעיל ,הערה .)40
עובדיה (שם) ,עמ'  ;4בן־אריה ,ירושלים החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .1094
אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .332
'נרצח מרדכי מזרחי הי"ד' ,המשקיף 26 ,בפברואר  ,1939עמ'  .1ראו גם' :מרדכי בן רפאל מזרחי' ב'אתר לזכר האזרחים
חללי פעולות האיבה' ()http://www.laad.btl.gov.il/Web/He/Victims/111.aspx?ID=35988
יהושע אמנם תיאר את ייסוד השכונה ואת רכישת אדמותיה ,אך זהו תיאור מאוחר והוא אינו מבוסס על תיעוד .ראו:
יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  .327על פי תיאורו של עובדיה קדמה הקמת הבתים היהודיים הראשונים לבניית הבתים
הערביים הסמוכים.
גפני (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .34‑32
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5

חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

הבסיסית התאפיינו יחסיהן של שתי האוכלוסיות בשכונה ברכישה ובמכירה הדדיות של מגרשים ובתים.
בתחילה אמנם רק יהודים רכשו מגרשים מערבים ,אך ככל הנראה כבר משנות העשרים הועברו חלק
מהנכסים היהודיים בשכונה בחזרה לידיים ערביות ,אם במכירה ואם בשכירות 68.במקביל המשיכו בעלי
קרקעות ערבים למכור מפעם לפעם אדמות ומגרשים ליהודים במהלך שנות העשרים 69.עד מאורעות
אב תרפ"ט התאפיינו היחסים לעתים גם בקרבה של ממש ובידידות עמוקה בין
חלק מן המשפחות היהודיות והערביות 70.על פי עדות אחת משפחה ערבית
מנעה פגיעה ביהודי השכונה כבר במאורעות תר"ף בעיר 71.אמנם מפעם לפעם
נוצרו התנגשויות נקודתיות בין שתי האוכלוסיות ,אך נראה שהדבר היה על
רקע אישי ומקומי ולא על רקע לאומי או דתי רחב יותר 72.במקרה אחד לפחות
נוצרו קשרי נישואים בין בנות משפחה יהודית משמאעה לבין צעירים ערבים,
אם כי לא ברור לחלוטין אם היו מבני השכונה אם לאו73.
עם פרוץ מאורעות הדמים בין היהודים לערבים בחודש אב תרפ"ט
נפגעה באופן ניכר גם מערכת הקשרים שבין היהודים לערבים בשכונה .בזמן
74
המאורעות עצמם פונו התושבים היהודים לשכונת ימין־משה ושהו בה מספר ימים .מספר משפחות
יהודיות שנותרו בכל זאת בשכונה בזמן המאורעות ניצלו בזכות ההגנה שהעניקו להן משפחות ערביות
שעמן היו בקשרים ארוכי שנים 75.מן הראוי לציין כי כמו בהקשרים אחרים אין תיאורים סדורים של
המציאות בשכונה בזמן המאורעות :לא של היקף האירועים ולא של הנזקים הפיזיים או הכלכליים
שנגרמו במהלכם לתושבים .עם זאת מסתבר שהאירועים בשכונה גלשו לתוכה בעקבות ההתנגשויות
החזקות יותר שהתחוללו בימין־משה הסמוכה ,ואשר במהלכן נפגעו הן יהודים והן ערבים אחדים,
האחרונים ככל הנראה מבין התוקפים 76.מכל מקום למרות ההגנה הזמנית שקיבלו היהודים הבודדים
שנותרו בשכונה משכניהם הערבים ,ואף שהפגיעה הכוללת בשכונה הייתה ככל הנראה שולית באופן
יחסי ,מכאן ואילך החלו היחסים שבין שתי האוכלוסיות מתדרדרים והולכים ,ובד בבד הלכה והצטמקה
האוכלוסייה היהודית בשכונה.
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כך עולה למשל מרישום גבולותיו של מגרש בשכונה שהועבר בצוואה לידי יורשיו בשנת  ,1935ואשר בין גבולותיו
מצוינים בעלי בתים ערבים ויהודים כאחד .ראו :דואר היום 1 ,במרס  ,1935עמ' .5
ראו למשל' :בית למכירה' ,דואר היום 19 ,בינואר  ,1921עמ'  .1במקרה זה הציע שיח' תאופיק קמאל למכור את ביתו,
המצוי 'קרוב למקום היהודים'.
יהושע( ,לעיל ,הערה  ,)29עמ' .234
עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .5
ראו למשל' :התנפלות ושוד' ,דואר היום 5 ,במאי  ,1929עמ' .4
ראו' :נגלו מסתרי האשה שנגזרה לגזרים :היא היתה יהודיה ,נשואה לערבי ,ונתגלגלה ליפו בדרכה ירושלמה' ,דואר
היום 11 ,ביוני  ,1932עמ' .1
עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .5
יהושע (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .235‑234
על אירועי אב תרפ"ט בירושלים ראו בהרחבה :ה' כהן ,תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך היהודי־ערבי ,ירושלים ,2013
עמ'  ,196‑106ובמקורות הרבים שם .על ההתנגשויות בימין־משה במאורעות תרפ"ט ראו :שם ,עמ'  ;250 ,161ר' ינאית,
י' אברהמי וי' עציון (עורכים) ,ההגנה בירושלים :עדויות וזכרונות מפי חברים ,א ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  ;73‑70יהושע
(לעיל ,הערה  ,)29עמ' .238
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התדרדרות ,התנגשויות ונטישה1939‑1930 ,
מאורעות תרפ"ט הובילו לפגיעה ממשית במרקם החיים המשותפים של יהודים וערבים בכל רחבי
ירושלים .אמנם בשכונות המעורבות בעיר ,דוגמת שכונת הגורג'ים אשל־אברהם ,הסמוכה לשער
שכם ,כפר־השילוח ,ג'ורת־אלענאב ואפילו חלקים מן הרובע היהודי ,לא גרמו האירועים לנטישה
מידית ומוחלטת של האוכלוסייה היהודית — שלא כבמספר ערים מעורבות ברחבי הארץ ,דוגמת
חברון ,בית־שאן ,באר־שבע ועזה ,שבהן הביאו המאורעות לנטישה מלאה של התושבים היהודים.
בין הסיבות להישארותם של חלק מן היהודים בשכונות המעורבות בירושלים גם לאחר מאורעות
תרפ"ט ניתן לציין את היחסים הטובים ששררו עד פרוץ המאורעות בין היהודים לערבים בשכונות
השונות; את היותה של האוכלוסייה היהודית באותן שכונות מזרחית בעיקרה ,אוכלוסייה שקשריה
עם זו הערבית היו עמוקים מאלו של האוכלוסייה היהודית האשכנזית ,ואשר ראתה עצמה במידה
מסוימת כאוכלוסייה מקומית שורשית ,שאין כל סיבה שתעקור ממקומה; 77ובעיקר את מעמדה
החברתי־כלכלי הנמוך למדי של האוכלוסייה בשכונות אלו ,שלא ִאפשר לה לעזוב את בתיה בלא
הבטחות להשגה או לרכישה של בתי מגורים בשכונות אחרות .מעבר לכך הימצאותן של השכונות
הללו במרכזה של ירושלים גרמה לחלק מתושביהן להניח שבעוד על קהילות או יישובים מנותקים
ומרוחקים ,דוגמת בית־שאן ,פקיעין או עזה ,יקשה מאוד להגן ,יעשו המוסדות הלאומיים ככל
יכולתם להגן עליהן עצמן ,ולו בשל המשמעות הסמלית והלאומית של ירושלים כולה78.
אף על פי כן גם בשכונות אלו החל או התעצם כאמור תהליך מדורג של נטישתן ,שהוביל לבסוף
לנטישתן הסופית ולאכלוסן באוכלוסייה ערבית 79.גם בשכונת שמאעה התרחש תהליך זה ,אם כי
אין בידינו נתונים מדויקים על קצב צמצומה של האוכלוסייה היהודית במקום או על קצב העברת
הנכסים היהודיים לידיים ערביות ,בשכירות ,במכירה או בהפקרה .על פי רשימה של 'ועד העדה
הספרדית' שנגעה לחלוקת קמחא דפסחא לאנשי השכונה ,נמנו בה בשנת  119 1932נפשות מעולי
מונסטיר 80,ומסתבר שהיו בשכונה לפחות עוד כמה עשרות נפשות ,ושבסך הכול הייתה אוכלוסייתה
 200‑150נפשות .על פי דיווח משנת  1934נותרו אז בשכונה כשלושים וחמש משפחות ,לעומת
מספר כמעט כפול של משפחות שהתגוררו בה כעשר שנים קודם לכן 81.על פי אותו הדיווח יתר
הבתים בשכונה כבר עברו אז לידיים ערביות ,והמשפחות היהודיות שנותרו בה בכל זאת חיו בה
77

78
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81

על השפעתם הייחודית של מאורעות תרפ"ט על היהודים המזרחיים ,בעיקר בהקשר הלאומי ,ראו :כהן (שם),
עמ'  ,100‑86ובמקורות שם .אמנם עמדתו של כהן בנושא זה אינה הכרחית ,אך בהחלט ייתכן שגם מסיבה זו נשארו
חלק מהתושבים המזרחיים בבתיהם שבשכונות שנפגעו.
על הקשר בין עמידתן של שכונות יהודיות במזרח העיר לבין מעמדן הלאומי והסמלי — לפחות בעיני תושביהן — ראו:
פז (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .440‑438
על האירועים בכפר־השילוח לאחר המאורעות ראו :פז (שם) .על הרובע היהודי והשפעת אירועי תרפ"ט עליו ראו:
ר' יזרעאל' ,מלב היישוב היהודי לשכונת עוני נצורה' ,מ' נאור (עורך) ,הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים ,ירושלים
 ,1987עמ'  ,243‑184בייחוד עמ'  ;222‑220י' בן־אריה ,הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים :בסוף תקופת המנדט
עד לפני מלחמת העצמאות ( )1947‑1939ונפילתו ,ירושלים תשע"ה .על ההתפתחויות בשנים אלו בשכונת ג'ורת־
אלענאב ראו :גפני (לעיל ,הערה  .)12על שכונת אשל־אברהם וגלגוליה בתקופה זו ראו בעיקר :פז (לעיל ,הערה .)19
אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44על פי ארכיון ועד העדה הספרדית ,אהע"י ,מכל .4936
'שכונות יהודיות נעזבות' ,דואר היום 1 ,בינואר  ,1934עמ' .4
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 6 - 8 5

חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

בפחד מתמיד מפני תקיפה אפשרית .בנסיבות אלה פנו המשפחות לוועד
הקהילה של ירושלים בבקשה שיסייע בשמירה על השכונה ובפיתוחה.
מעט מאוחר יותר נספרו בשכונה בידי 'ועד העדה הספרדית' רק תשעים
וארבעה יהודים82.
כפי שקרה בשכונות האחרות ,בשלב מסוים קיבלה עליה ה'הגנה'
את השמירה בשכונה ובסביבתה ,והאזור כולו הוגדר באופן רשמי כחלק
מאזור  14בחבל  4של ירושלים 83.ואולם ככל הנראה מכיוון שהשכונה
הייתה בקצהו המזרחי של האזור שאליו השתייכה — ושל החבל כולו —
וכן בגלל מספרם הקטן של תושביה ונחיתותה הטופוגרפית הברורה ,לא
הושקע בה מאמץ הגנתי רב 84.יכולה להעיד על כך גם העובדה שבספר
'ההגנה בירושלים' אין כל תיאור של ארגון ההגנה בשכונה או של החיים
בה באותן שנים ,וזאת בניגוד כמעט לכל השכונות בירושלים שהייתה
בהן נוכחות כלשהי של ה'הגנה' ואנשיה85.
עם פרוץ מאורעות המרד הערבי בשנת  1936הואץ ככל הנראה תהליך הנטישה של השכונה,
כמו של מתחמים יהודיים אחרים בירושלים ,דוגמת שכונת כפר־השילוח והבתים היהודיים ברובע
המוסלמי 86.עוד ועוד משפחות עזבו את השכונה והעבירו את נכסיהן בה לערבים ,ובשלהי שנת 1938
נותרו בה פחות מעשר משפחות 87.ביניהן היו משפחתו של הרב מרדכי מזרחי ,שהיה כאמור מוח'תאר
ורב השכונה 88,ומספר משפחות נוספות ממייסדי השכונה ,דוגמת ניגרון ואסקיו 89.אמנם באותה העת
הוצבו בשכונה מספר גפירים ,ואולם לא היה בכך כדי למנוע את המשך נטישתה .ואכן תיאור יחיד
של הגנת השכונה באותה שנה מבהיר היטב את הקשיים שעמדו בפני המגנים והתושבים כאחד ,בשל
היותה בשלב זה שכונה מעורבת:
שמאעה אשר למטה [מימין־משה] היתה אז שכונה מעורבת באופן מוזר :יהודים ,ערבים ,כושים ואולי עוד,
אשר התגוררו בערבוביא ובדרך כלל בשכנות טובה ,אלא שבנסיבות הקיימות היה נסיוננו להגן בכמה רובים
ואקדוחים שהיו ברשותנו על התושבים היהודים — וביחוד על הדרך שחיברה את השכונה לימין משה — ממש
אבסורדי (זכורני שהתייצבנו בעניין זה אז לפני יו"ר הוועד הלאומי יצחק בן צבי)90 .
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'תושבי שכונת שמעה (שמות ,נפשות ,מקצועות)' (אין תאריך) ,אהע"י ,מכל  ,4936תיק .10
ינאית ,אברהמי ועציון (לעיל ,הערה  ,)76נספח :חלוקת ירושלים לחבלים ולאזורים.
למפת החבלים של ה'הגנה' בירושלים ראו :י' סלוצקי ,ספר תולדות ההגנה ,ג :2 ,ממאבק למלחמה ,תל־אביב תשל"ב,
ללא ציון מס' עמוד.
ראו :ינאית ,אברהמי ועציון (לעיל ,הערה  .)76ייתכן אמנם כי השכונה והגנתה נחשבו לחלק מן המערך המגן בשכונת
ימין־משה ,ואולם לאור הפער הטופוגרפי הממשי בין השכונות ,קשה להניח שלא הוצבו בשמאעה שומרים שהיו
אחראים לה בלבד.
ר' יזרעאל' ,הרקע להתיישבות יהודית ברובע המוסלמי  ,'1936‑1835אריאל( 58‑57 ,תשמ"ח) ,עמ' .211‑209
מ' סגל (בשם 'ברית הציונים הרוויזיוניסטים בארץ־ישראל') אל ועדת הביטחון שעל יד ועד הקהילה ,ט"ו בטבת תרצ"ט
( 6בינואר  ,)1939אהע"י ,מכל  ,4936תיק  ;10אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .332
ראו לעיל ,ליד הערה .65
אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .332
ג' שטרן' ,דפים מן היומן :גיהנום ע"ש סר אייזיק וולפסון' ,על המשמר 8 ,בינואר  ,1971עמ' .5
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בראשית שנת תרצ"ט (נובמבר‑דצמבר  )1938פנו התושבים פעם נוספת לוועד הקהילה בבקשה כי זה
יסייע להם באופן פעיל יותר בהגנה על השכונה ,בשמירה על אופייה היהודי ובניסיון להשיב לבתיהן
חלק מן המשפחות שנטשו אותה .במקביל דרשו בשלב מסוים חלק מן התושבים להתפנות באופן
מסודר לשכונה אחרת עד שישוב הביטחון לשכונתם .לבקשה זו לא ניאות הוועד להסכים ,ותחת זאת
הוזמנו תושבי השכונה ובעלי הבתים היהודים שבה לישיבה מיוחדת במשרדי ועד הקהילה ,לדיון
בדרכים להשיב את החיים היהודיים בשכונה למסלולם ,למרות תחושת הפחד וחוסר הוודאות91.
לצורך כך נבחר ועד שכונתי מחודש ,שאמור היה להסדיר מחדש את החיים בשכונה ואת החזרה
אליה ,ואשר עם חבריו נמנו הרב מרדכי מזרחי ,יעקב ניגרון ודוד צרפתי 92.אלא שגם פעילותו של
הוועד לא שינתה את מצב הדברים ,ובמקביל להמשך הנטישה הועברו חלק מתשמישי הקדושה מבית
הכנסת שבשכונה לבתי כנסת בשכונות אחרות בעיר .גבאי בתי הכנסת שאליהם הועברו תשמישי
הקדושה — בימין־משה ,בבית־ישראל ובשכונות נוספות — התחייבו בכתב כי אם תשוקם שכונת
שערי־ציון ,יושבו הפריטים לבית הכנסת שבה93.
ב־ 27בדצמבר  1938ספגה שארית השכונה הדועכת מהלומה קשה במיוחד ,עם הירצחו של מיכאל
אסקיו ,ששימש כגבאי בית הכנסת שעדיין פעל בשכונה ,בידי קבוצת ערבים שתקפה אותו בשובו
מהעיר העתיקה ,ליד ברכת הסולטאן .אסקיו ,שהיה אף הוא מיוצאי מונסטיר ,היה נשוי לבת למשפחת
ניגרון והיה אחד מגבאי בית הכנסת השכונתי מאז ייסודו ,בשנת  .1900בשלהי שנות השלושים היה
אסקיו ככל הנראה ממובילי מאבק ההישרדות של האוכלוסייה היהודית בשכונה ,ולפיכך גם המשיך
להפעיל את בית הכנסת ,למרות הקשיים הרבים והירידה המתמדת במספר המתפללים94.
בעקבות הירצחו של אסקיו ,ומשנואשו התושבים מקבלת סיוע משמעותי נוסף מוועד הקהילה ,פנו
אל אנשי התנועה הרוויזיוניסטית בעיר ,בהנחה שאלו — מתוך מחויבות אידאולוגית — לא יוכלו לשבת
בחיבוק ידיים לנוכח נטישתה של שכונה יהודית בירושלים ,וייצגו אותם ביתר הצלחה מול המוסדות
הלאומיים .ואכן ב־ 6בינואר  1939שיגר משה סגל ,מהאישים הבולטים בתנועה הרוויזיוניסטית בעיר,
מכתב לוועדת הביטחון של ועד הקהילה ,ופירט בו את הדחיפות שבהגשת סיוע נוסף לשכונה ואת
ההשלכות האידאולוגיות החמורות של נטישת שכונות יהודיות:
שכונה זו ,שמספר בתיה  70ומספר המשפחות שדר שם היה  ,84ועכשיו נותרו רק  6משפחות ,רק הודות
למסירותם והקשר הנפשי של השרידים האלה למקום זה [ ]...הם נשארו על משמר שכונתם .כבר חדרו לתוך
בתי השכונה כמה משפחות ערביות שכבשו להן את בתי היהודים מן ההפקר.
הקהילה נדרשת לפעול באופן מהיר ביותר למנוע את החרפה הגדולה הזאת .די לנו בחברון ופקיעין
ובכפר השילוח .אין כל טעם שהישוב יכריז על ישובים חדשים [ ]...בזמן שהישובים העתיקים מופקרים בפני
הערבים95 .
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נשיאות ועד הקהילה אל הנהלת הסתדרות הצה"ר ,כ"א בטבת תרצ"ט ( 12בינואר  ,)1939אהע"י ,מכל  ,4936תיק .10
אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .332
שם; עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40תעודה ז.
על אסקיו ראו' :מיכאל אסקיו' ב'אתר לזכר האזרחים חללי פעולות האיבה' (http://laad.btl.gov.il/Web/He/
 ;)Victims/111.aspx?ID=35765גרייבסקי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .94
סגל אל ועדת הביטחון (לעיל ,הערה .)87
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שישה ימים לאחר שליחת המכתב קיבלו
שולחיו מכתב תגובה מוועד הקהילה ,ובו
פירוט הסיוע שכבר נתן הוועד לשכונה
בחודשים הקודמים .המכתב הסתיים בנימה
פסימית במיוחד' :בתנאים כאלה ,כשבשכונה
נשארו רק  3‑2משפחות ,המצב נעשה קשה
יותר ,אולם בכ"ז [בכל זאת] אנו ממשיכים
לטפל יחד עם הועד הנבחר [של בני השכונה]
בשאלת קיום השכונה' 96.למרות ייאושו
של ועד הקהילה מן האפשרות לשקם את
השכונה ,הוסיפו משפחות בודדות להתגורר
בה גם בחודשיים שלאחר מכן ,ככל הנראה עד הירצחו של הרב מרדכי מזרחי ,המוח'תאר והרב
האחרון של השכונה ,אשר נרצח אף הוא בידי ערבים ליד ברכת הסולטאן 97.מכה זו הייתה ככל
הנראה האחרונה שיכלו הבודדים שנותרו בשכונה לספוג .לאחריה נטשו המשפחות האחרונות את
השכונה ,ועמן גם המגנים הבודדים שסבבו בה ,ולא שבו אליה עוד98.
אמנם נטישתה היהודית של שמאעה דמתה לתהליך שהתרחש במספר שכונות נוספות שהוזכרו,
אך נבדלה ממה שהתרחש באותן שנים בשכונות מעורבות במערב העיר ,דוגמת טלביה (ובמידה
פחותה קטמון ובקעה) .שכונות אלו נוסדו בשנות העשרים של המאה העשרים ,ואף שמרבית
אוכלוסייתן הייתה ערבית ,חיו בהן גם משפחות יהודיות .בחלק מן המקרים (בעיקר בטלביה) הן
המשיכו להתגורר בבתיהן עד מלחמת העצמאות (ובמקרים אחדים אף לאחריה) ,ולא עזבו בעקבות
ההתרחשויות הביטחוניות והלאומיות בעשרים השנים שקדמו לכך 99.יתר על כן ,לא זו בלבד
שהמשפחות לא עזבו את השכונות הערביות האלו ,אלא שבשנות הארבעים אפילו צמחה מעט
האוכלוסייה היהודית בהן.
ניתן להסביר את ההבדל בין שכונות אלו לבין שמאעה ושכונות אחרות מסוגה בעיקר בריחוקן
של השכונות שבמערב העיר ממרכזי העימות והחיכוך העקביים בין יהודים לערבים בעיר העתיקה
ובסביבתה הקרובה ,ובתחושתם של התושבים היהודים שלמרות הימצאותם בשכונות ערביות ,ריחוקם
96
97
98

99

נשיאות ועד הקהילה אל הנהלת הסתדרות הצה"ר (לעיל ,הערה .)91
ראו לעיל ,הערה .65
אמנם מדבריו של גרייבסקי ,שראו אור ככל הנראה חודשים אחדים מאוחר יותר ,בשלהי שנת תרצ"ט ,עולה כי עדיין
התגוררו במקום יהודים בודדים ,ואולם הדבר אינו מבורר כל צורכו ,ומכל מקום לא נמשך עוד זמן רב .ראו :גרייבסקי
המגנים את השכונה ראו :שטרן (לעיל ,הערה .)90
(לעיל ,הערה  .)5על עזיבת ִ
על קטמון וטלביה ראו בעיקר :ד' קרויאנקר ,שכונות ירושלים :טלביה ,קטמון והמושבה הגרמנית ,ירושלים .2002
על האוכלוסייה היהודית בטלביה עד מלחמת העצמאות ראו :שם ,עמ'  .332‑331על האוכלוסייה היהודית בקטמון
בתקופת המנדט ראו :שם ,עמ'  .382‑380יש לציין כי בעוד ששכונת טלביה לא נעזבה מעולם מתושביה היהודים ,עזבו
המשפחות היהודיות את שכונת קטמון למספר שנים בשלהי שנות השלושים ,וחזרו אליה רק בראשית שנות הארבעים,
עם קביעתם של מספר מחנות צבא בריטיים בסביבתה הקרובה של השכונה .תודתי ליהושע בן־אריה על מידע זה.
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ממוקדי העימות וקרבתם לשכונות יהודיות גדולות דוגמת רחביה וקריית־שמואל מבטיחים להם הגנה
מטעם המוסדות הלאומיים 100.לתחושת הביטחון של היהודים בשכונות אלו תרמו גם הימצאותם
של בסיסים של הממשל והצבא הבריטי בשכונותיהם 101,והעובדה שהתגוררה בהן בעיקר אוכלוסייה
ערבית מבוססת ,שבמקרים רבים היו לה קשרים כלכליים וחברתיים עם האוכלוסייה היהודית בעיר.
בשמאעה ,לשם השוואה ,לא הייתה נוכחות קבועה של הצבא או הממשל הבריטי ,וריחוקה ממרכזי
המגורים והממסד העבריים העצים את תחושת הניתוק וחוסר הביטחון .אלה הובילו לבסוף לנטישתה
ולנטישת שכונות אחרות מסוגה .העובדה שמשנות העשרים המאוחרות פחתה באופן ניכר גם
מרכזיותה של העיר העתיקה בחיים העירוניים הביאה לכך שגם יתרונה היחסי של השכונה — קרבתה
לחומות — הלך ואיבד את חשיבותו.

שמאעה הערבית1948‑1939 ,
מאמצע שנת  1939ועד מלחמת העצמאות הייתה שמאעה שכונה ערבית לחלוטין .אמנם חלק מתושביה
ככל הנראה נכנסו באופן עצמאי לבתים שהופקרו בידי המשפחות היהודיות שהתגוררו במקום במהלך
שנות השלושים 102,אך ברור שחלקם רכשו את שכרו את בתיהם באופן מוסדר ממשפחות יהודיות,
שביקשו שלא להפסיד את כל נכסיהן עם עזיבת השכונה103.
בתשע השנים שבהן הייתה השכונה ערבית לא נוספו בתים רבים על בתי השכונה היהודית
המקורית ,וספק אם נבנו בה בכלל בתים חדשים; 104מסתבר שהאוכלוסייה הערבית שהתגוררה
בשכונה הייתה אף היא לפחות ברובה דלת אמצעים ,ממעמד חברתי־כלכלי נמוך .גם בשנים אלו היו
התשתיות הציבוריות בשכונה ברמה נמוכה במיוחד ,ועקב נחיתותה הטופוגרפית זרמו שפכי הסביבה
לא אחת אל תוך בתי השכונה .אולי גם מסיבות אלו לא נותרו מאותן שנים עדויות ברורות על החיים
בשכונה ועל אופיים ,וכך עלינו להסתפק בידיעות כלליות בלבד על הנעשה בה105.
ייתכן שניתן ללמוד מעט על אופייה של שמאעה באותן שנים מהתייחסויות לשכונת ג'ורת־אלענאב
שמצפון לה ,שהפכה משכונה יהודית לשכונה ערבית כעשר שנים לפני שכונת שמאעה .לנוכח קרבתן
הפיזית של שתי השכונות והדמיון המסוים באופיין ובקורותיהן ,אפשר שבחלק מן המקורות הערביים
על אודות תקופה זו נחשבו שתי השכונות למתחם מגורים אחד ,שהשתרע מצפון לברכת הסולטאן ועד
חלקו הדרומי של ערוץ גיא בן הנום .כמו כן אפשר להניח שלאור הדמיון הפיזי והגאוגרפי של שתי
השכונות ,היו אף החיים בשתיהן ואופייה של האוכלוסייה שנמשכה אליהן דומים למדי.
 100פז (לעיל ,הערה .)12
 101בן־אריה ,ירושלים היהודית החדשה (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .381
 102ראו למשל :וילנאי (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  .277כך עולה גם ממכתבו של סגל אל ועדת הביטחון (לעיל ,הערה .)87
 103אלבוחר (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  .332כך עולה גם ממכתב נשיאות ועד הקהילה אל הסתדרות הצה"ר (לעיל ,הערה .)91
ראו גם :שכונה יהודית (לעיל ,הערה .)91
 104עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .6
 105בהקשר זה ראו לעיל ,ליד הערות .39‑37
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עדות עקיפה על שכונת שמאעה עולה אולי מספרו של ג'ברא אבראהים ג'ברא 'בור המים הראשון',
המתאר בהרחבה את מציאות החיים בשכונת ג'ורת־אלענאב 106.על פי תיאור זה התגוררו בג'ורת־
אלענאב ערבים מקומיים ,שעברו אליה מהעיר העתיקה ,ומשפחות ערביות שהיגרו לירושלים בתקופת
המנדט ,ובהן משפחתו שלו .אם אכן כך היה אף בשמאעה ,תואמים הדברים עדות מעט מאוחרת
יותר שלפיה התיישבו בשמאעה לאחר  1939בעיקר ערבים מאזור חברון ,שבאו לירושלים על מנת
לעסוק בה בעבודות ציבוריות מטעם העירייה 107.בהקשר זה יש לציין כי כבר משלהי המאה התשע־
עשרה הייתה הגירה משמעותית של אוכלוסייה ערבית מאזור חברון לירושלים ,והיא התגברה משנות
העשרים ואילך 108.אוכלוסיית המהגרים ,כך יש להניח ,התיישבה בין השאר בשכונות ובמתחמים
שננטשו בידי תושביהם היהודים באותן שנים ,וכך היה מן הסתם גם בג'ורת־אלענאב ובשמאעה.
מסמך רשמי מאוחר אף הוא המתייחס לשכונת שמאעה הערבית לפני  ,1948נכלל בדו"ח שהגישה
ועדת הפיוס של האו"ם ,שפעלה בארץ בשנות החמישים והשישים מכוח החלטה  194של האו"ם
משנת  .1948במסגרת פעילותה עסקה הוועדה בין היתר בתיעוד נכסי הפליטים הערבים בירושלים
המערבית ,ובדו"ח הכולל שהגישה לעצרת הכללית של האו"ם ,ב־ 28באפריל  ,1964סקרה גם את
מפת החלקות והבעלויות בשכונת שמאעה ובסביבתה .באותו דו"ח נמנו בגוש  30020של ירושלים
בסך הכול  173חלקות קרקע ,מתוכן  121חלקות פרטיות בבעלות ערבית ו־ 35חלקות פרטיות
בבעלות יהודית 109.אמנם הגוש הנדון במסמך — כפי שניתן לראות במפה המצורפת אליו — כולל גם
את חלקה הצפוני של שכונת אבו־תור הערבית ומספר מבנים שהיו פזורים בינה לבין שמאעה .אף על
פי כן ניתן ללמוד מן הדו"ח כי מרבית החלקות הפרטיות בשכונה — כמו בשכונת בית־יוסף הקטנה,
שנבלעה בתוככי אבו־תור הערבית בראשית המאה העשרים — אכן הועברו עם השנים באופן רשמי
לידיים ערביות ,וכי במקביל נותרו מקצת החלקות בידיים יהודיות ,בבעלות משפחות שנטשו אותן אך
לא הצליחו או לא רצו לממשן ולהעבירן לידיים ערביות באופן רשמי 110.מקור ייחודי נוסף המשקף
את מורכבות הבעלות על הקרקעות בשכונה בשלהי תקופת המנדט ,אם כי באופן מפורט פחות ,הוא
מפת בעלויות הקרקע בירושלים שהוכנה ככל הנראה בידי זלמן ליף (ליפשיץ) עבור קק"ל ,בין השאר
במטרה להצביע על ההישגים והכישלונות של המוסדות הלאומיים בהשגת שליטה טריטוריאלית
בירושלים בתקופה שקדמה להקמת המדינה 111.בשטח הכולל את שמאעה ואת סביבתה מסומנות
בבירור במפה זו בעלויות יהודיות ,נוצריות ומוסלמיות כאחת ,כפי שאכן היה בזמן שרטוטה.
 106ג"א ג'ברא ,בור המים הראשון :ילדות בבית לחם ,תרגם ר' אנין ,תל־אביב .2003
 107בן ירושלים (לעיל ,הערה .)48
 108על ההגירה מחברון לירושלים בתקופה זו ראו :י' זילברמן' ,ההגירה החברונית לירושלים רבתי' ,מיו"ש ,א (תשנ"ב) ,עמ'
 ,319‑311בייחוד עמ' .313
 .UN document A/AC.25/W.84 109תודתי העמוקה לעדנאן עבד אלרזאק על שהביא לידיעתי ולעיוני עותק של מסמך זה.
לסקירה על אופיו של הדו"ח ותכניו ראו גם :ע' עבד אלרזאק ,אלאמלאכ אלערביה פי אלקדס אלגֿ רביה [הרכוש הערבי
בירושלים המערבית] ,ירושלים .2010
 110מבחינה זו היה המצב דומה מאוד בשכונות שמאעה ,ג'ורת־אלענאב ובית־יוסף .לעניין זה ראו גם :אורן (לעיל ,הערה .)15
 111על המפה וניתוחה ראו :ש' רייכמן' ,מפת בעלויות הקרקע בשנת  :1947ניתוח תפרוסת' ,ח' לבסקי (עורכת) ,ירושלים
בתודעה ובעשיה הציונית ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'  .312‑302ראו גם :ד' גרוסמן' ,המדיניות הציונית והתהוות הנוף
הישובי בירושלים ובסביבתה' ,שם ,עמ'  ;319‑313גרוסמן התייחס בדבריו שם למאמרו של רייכמן.
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עם פרוץ אירועי מלחמת העצמאות בירושלים ,שהחלו בסמוך לשכונה ,במרכז המסחרי של
ממילא ,הפכה שמאעה — כמו שכונת ג'ורת־אלענאב — לבסיס שממנו ירו הכוחות הערביים מפעם
לפעם אל עבר תושבי ימין־משה ועמדות ה'הגנה' שהיו פזורות בה .מצב זה נמשך מחודש דצמבר
 1947ועד כיבוש השכונה באמצע מאי  ,1948ושיאו בפברואר  ,1948כאשר התחוללו מרבית הקרבות
בימין־משה ובסביבתה 112.היריות משמאעה לכיוון מערב פגעו אמנם בראש ובראשונה בימין־משה,
אך אגב כך כמעט שיתקו את יכולתם של הכוחות העבריים לנוע על הכביש המפריד בין השכונות,
מדרך חברון לכיוון ברכת הסולטאן113.
בסופו של דבר נכבשה שכונת שמאעה — ככל הנראה לאחר שננטשה בידי תושביה הערבים —
ב־ 18‑17במאי  ,1948במבצע קלשון ,שמטרתו הייתה להשתלט על עמדות מפתח בעיר מיד לאחר
עזיבת הכוחות הבריטיים את ירושלים .במסגרת המבצע נכבשה שכונת אבו־תור (החולשת על גיא
בן הנום ושמאעה מדרום) ב־ 18במאי בידי כוחות של חטיבת עציוני ,שכללו שתי מחלקות חי"ש
בפיקוד משה ירקוני ועזריה מרימצ'יק (ג'ימי) ,מפלוגתו של חיים הלברייך־דניאלי .בלילה שקדם
לכך ,ב־ 17במאי ,נכבש הר ציון (החולש על השכונה ממזרח) בידי הגדוד הרביעי של חטיבת הראל,
כהכנה לפריצה לרובע היהודי דרך שער ציון ,שבוצעה לבסוף בליל  19‑18במאי .לנוכח הקרבות
שהתחוללו באזור כולו ביומיים אלו ,ננטשה שמאעה מתושביה הערבים ,וכמו תושבי אבו־תור הם
ברחו מזרחה במורד הגיא ,לכיוון הכפר סילואן .מאחר שהכיבוש של השטחים החולשים על השכונה
וייצוב הביטחון בימין־משה שממערב לה הביאו את אוכלוסייתה לנטשה ,לא היה צורך לכבוש אותה
בפועל בקרב של ממש114.
עם ייצובו וקביעתו הרשמית של קו הגבול העירוני ,שחצץ מתום המלחמה ובמשך תשע־עשרה שנים
בין שני חלקי העיר ,המזרחי והמערבי ,הפכה שמאעה לשכונה הסמוכה אליו מאוד ,והנושקת לשטחי
ההפקר שסומנו על המפה .אמנם מבחינה רשמית היו בתי השכונה כולם בצד הישראלי של הגבול,
ואולם גם לאחר תום הקרבות נחשב האזור למסוכן למדי ,וכמו כל המעבר מאזור ימין־משה וירושלים
המערבית לכיוון הר ציון — שהיה אף הוא בשליטה ישראלית — הייתה לעתים סכנה בעצם ההימצאות
בו .במלחמת העצמאות נוצרו בסביבת השכונה מנהרה שחצתה את העמק מגיא בן הנום להר ציון ,וכן
רכבל שחיבר בין בניין בית החולים לעיניים לבין הר ציון .קרונית הרכבל ,ששימש בפועל רק עד שלהי
המלחמה ,נשמרה שנים ארוכות כשהיא מוכנה לפעולה ,והורדה בשעות היום לקרקעית העמק ,בשוליה
הדרומיים של שכונת שמאעה ,שבשלב הראשון לאחר המלחמה עדיין הייתה נטושה 115.אמנם המנהרה
 112על התפתחות כלל זירת הקרבות באזור ימין־משה והשטח שממזרח לה ראו בעיקר :ר' יזרעאל' ,שכונה במערכה :ימין
משה' ,מ' נאור (עורך) ,ירושלים בתש"ח (עידן ,)2 ,ירושלים תשמ"ג ,עמ'  .94‑80יזרעאל לא התייחס בדבריו לשמאעה,
ככל הנראה מפני שעיקר התקיפות של ימין־משה הגיעו מכיוון צפון וצפון־מזרח ולא מכיוון שמאעה.
 113על התקיפות מתוך השכונה בחודש פברואר ראו למשל' :נפגעי ירושלים נתאוששו וניגשו להקמת ההריסות' ,על
המשמר 25 ,בפברואר  ,1948עמ' .4
 114על הקרבות באזור זה באותם ימים ראו למשל :י' לוי (לויצה) ,תשעה קבין :ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות,
תל־אביב תשמ"ו ,עמ'  ;233‑232ינאית ,אברהמי ועציון (לעיל ,הערה  ,)76עמ' .230‑227
 115למפה של קו הרכבל על רקע שכונת שמאעה ראו :ויקיפדיה' ,מוזיאון הרכבל'.
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והרכבל לא היו בשימוש מעשי עם תום המלחמה ,ובמרבית הזמן היו החיים על קו הגבול יציבים
הקרבה של הגבול — וכן המנהרה והרכבל — לבתי השכונה היא הפכה ,לפחות
למדי ,אך דומה שבגלל ִ
מבחינה תודעתית ,לחלק מאזורי הגבול הרחבים ,שהיו נתונים בסכנת תקיפה אקראית או מתוכננת
ממזרח גם ללא כל התראה116.

התיישבות ומצוקה מחודשת :ימי הקו העירוני1967‑1948 ,
בניגוד לשכונות אחרות סמוכות לקו העירוני ,שגבלו בשטחי ההפקר שמשני צדי הגבול ,ואשר
אוכלסו בהדרגה בידי עולים או פליטים בשנים  ,1949‑1948נותרו עשרות בתיה של שמאעה ריקים
כשנתיים נוספות 117.הסיבות לכך היו ככל הנראה הימצאותה על גבול שטח ההפקר ,היותה חשופה
במידה מסוכנת ליריות החיילים הירדנים שהיו מוצבים על חומת העיר העתיקה ,ומצבם הפיזי העגום
של בתיה ,שלא משכו את העולים או הפליטים ,שביקשו להם דיור מוגן ומוצלח יותר .אף על פי כן
נשמעו קריאות לאכלוסה המידי של השכונה ולהשבת אופייה היהודי המקורי118.
ככל הנראה בשלהי שנת  1950פלשו באופן עצמאי לבתי השכונה מספר משפחות מיוצאי פרס —
שהתגוררו עד אז במעברת תלפיות — והחלו מכשירות אותם מחדש למגורים .השכונה אמנם הייתה
חסרה מים זורמים וחיבור לרשת החשמל ,ואולם משפחות העולים ,בהנהגת יהודה זכרי ,העדיפו
בכל זאת את בתיה על פני המשך המגורים במעברה הצפופה 119.עד מהרה מלאו כל בתי השכונה
במשפחות עולים ,בעיקר מפרס אך גם מעיראק ומכורדיסטן ,ובתוך שנים אחדות הגיעה אוכלוסייתה
לכ־ 110‑100משפחות120.
זמן מה לאחר שהתיישבותן של המשפחות הפכה לעובדה מוגמרת ,חוברה השכונה בידי העירייה
לרשת המים העירונית ,והתושבים לא היו צריכים עוד להסתמך על בורות המים שנחצבו בחצרות
הבתים בראשית המאה העשרים .תחילה הותקן בשכונה ברז מרכזי אחד ,ולאחר מכן חוברו הבתים
הפרטיים לברזים נפרדים 121.התקנת החשמל בשכונה הייתה בעייתית יותר .בשנים הראשונות ככל
נראה התנגדו גורמים ביטחוניים להתקנת חשמל בשכונה ולהארתה בלילה ,מחשש שהדבר יחבל
במאמצים למנוע הסתננויות לשכונה מצדו המזרחי של הגבול ,מכיוון הכפר הערבי סילואן .בסופו
של דבר בשנת  1956חיברה העירייה את השכונה למערכת החשמל ,ואף במקרה זה תחילה הוארו
הרחובות בלבד ,ורק לאחר מכן חוברו גם בתי השכונה למערכת 122.בשנת  1958זכתה השכונה לקבל
 116על הרכבל ,תכנונו ופעילותו ראו בקצרה :ב' עמיקם' ,הרכבל להר ציון' ,קרדום( 11‑10 ,תש"ם) ,עמ' .70‑69
 117על תהליך אכלוסן של שכונות הספר בירושלים בתקופה זו ראו :א' גולן' ,פליטים ,עולים ,שכונות נטושות' ,א' בראלי
(עורך) ,ירושלים החצויה ( 1967‑1948עידן ,)18 ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .90‑69
 118בן ירושלים (לעיל ,הערה .)48
 119צ' לביא' ,מה נשמע בשמעא' ,מעריב 21 ,באפריל  ,1967עמ' .41‑40
 120שם; עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .6
 121לביא (לעיל ,הערה  ,)119עמ' .41
 122שם; י' ביצור' ,בירושלים צועד המטאטא בראש :הנהלת העיר מסכמת שנה ראשונה לכהונתה' ,מעריב 28 ,באוקטובר
 ,1956עמ' .7
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הודעה על החלטת
מועצת עיריית
ירושלים בדבר
שינויי שמות
השכונות בעיר18 ,
בספטמבר 1958
(אוסף יהודה זיו)

ראובן גפני

ממועצת העיר — לצד שכונות אחרות — שם עברי חדש:
ׁ ִש ְמ ָעה ,כשם אחיו של דוד המלך ,ואולם שם זה לא נקלט
בציבור לאורך השנים123.
למרות השיפורים בתשתיות הציבוריות והפרטיות ,סבלה
השכונה עוד שנים ארוכות משורה של פגעים :לא היה כביש
סלול שהוביל אליה ,כי אם שביל פשוט שהפך בחורף בוצי
ומסוכן; 124לא הוקם במקום כל מוסד חינוכי ,אפילו לא גן
ילדים ,וכך נאלצו ילדי השכונה לכתת את רגליהם למוסדות
בשכונות אחרות ,חלקן מרוחקות למדי; 125עד שנות השישים
לא בוצע פינוי סדור של האשפה מתוך השכונה; 126ומדי שנה
הציפו מי גשמים או ביוב את בתי השכונה והביאו למחלות
ולהתדרדרות נוספת במצבם הפיזי של הבתים 127.על כל
אלו נוספו הקשיים הביטחוניים שנבעו מקרבתה של השכונה
לגבול ,והטרדות מזדמנות מצד מסתננים ממזרח ירושלים או
מצד החיילים הירדנים שהיו מוצבים בעמדות סמוכות מצד
דרום ובשכונת אבו־תור128.
אחד הגורמים לעיכוב המתמשך בטיפול בשכונה היה
העובדה שגם בתקופה זו היא לא נוהלה בידי ועד נבחר או
מייצג .אמנם על חברת 'עמידר' הוטלה אחריות מנהלית לבתי השכונה ,אולם החברה לא גבתה דמי
שכירות מהתושבים ,וממילא לא ראתה עצמה אחראית להביא לשיפור ממשי במצבם 129.תחת זאת
העדיפה 'עמידר' לעודד את תושבי השכונה לעזוב את בתיהם ולעקור לשיכונים בשכונות החדשות
שהלכו ונבנו במערב העיר .מוסדות הציבור היחידים שהוקמו בשכונה היו שני בתי כנסת קטנים130,
שנוסדו בשנים הראשונות לאחר אכלוסה ,ומועדון נוער דתי' ,מרכז תקוותנו' ,שהוקם בשנת 1965
בידי 'קרן ילדינו' ,ואשר במסגרתו הופעל הנוער בשכונה שעות אחדות מדי יום 131.כמו כן פעל
 123ב' אשל (מזכיר ועדת השמות הממשלתית) אל מכותבים שונים 18 ,בספטמבר  ,1958אוסף יהודה זיו .תודתי לידידי
יהודה זיו ,שהביא לידיעתי את קיומו של מסמך זה .ראו גם :זיו (לעיל ,הערה .)36
 124ח' גורי ,דפים ירושלמיים ,תל־אביב תשכ"ח ,עמ'  ;243‑242ג' רייכר' ,הזנחה וסבל בשכונת שמעא' ,ידיעות אחרונות,
 7בינואר  ,1963עמ' .9
 125לביא (לעיל ,הערה  ,)119עמ' .41
 126ראו למשל' :ועדי שכונות ותלמידים בבירה נרתמו למיבצע ניקיון בסביבתם' ,מעריב 27 ,בספטמבר  ,1966עמ' .20
 127על אחד מאותם המקרים ,שהתרחש בעקבות השלג הכבד שירד בירושלים בחורף  ,1951ראו :מ' גפן' ,שגיאות חמורות
בתכנון :גילויים נאים של היחלצות לעזרה' ,על המשמר 26 ,בדצמבר  ,1951עמ' .2
 128רייכר (לעיל ,הערה  .)124לתיאור ספרותי נרחב של מצבה הקשה של השכונה בשנים אלו ראו :אבישר (לעיל ,הערה .)30
 129לביא (לעיל ,הערה  ,)119עמ' .41
 130עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .6
' 131מועדונים תורניים לתלמידי בתי הספר' ,מעריב 27 ,ביוני  ,1965עמ' ' .18קרן ילדינו' ,שנוסדה בשנת  ,1953הקימה
בשנות החמישים והשישים מספר מרכזיים חינוכיים לנוער ולמבוגרים ברחבי הארץ ,בייחוד באזורי מצוקה ובשכונות
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בשכונה מספר שנים סניף של תנועת הנוער
הדתית 'עזרא'132.
מצבה העגום של השכונה והמצב הכלכלי
הקשה של מרבית תושביה יצרו במשך הזמן
תחושת תסכול בקרב התושבים ,שחשו — ואף
ביטאו את תחושתם בכתב ובעל־פה — כי
הוזנחו בין השאר על שום ריחוקם היחסי מן
העין ומן הלב .המשורר חיים גורי ,שביקר בשכונה בשנת  ,1956כקצין בחטיבה הירושלמית ,שהייתה
מוצבת לאורך הקו העירוני ,כתב את אחד התיאורים הארוכים יחסית של שמאעה בשנים אלו ,ובדבריו
נתן ביטוי למצוקה הקשה:
ובכן ,מי עלול להיקלע בערב ל'שמעה' שלא בזמן בחירות? — מסתנן ,ללא ספק .המילה מסתנן מוכרת כאן
מאד ,ושייכת למילון המצומצם ,הכולל ללא ספק גם את המילים 'לשכה'' ,קרן ביטוח'' ,עזרה סוציאלית',
'עבודה' 'מסים' 'שיכון' וכו' וכו' [ ]...הנכרי האחרון ביקר כאן ,ללא ספק ,זמן רב לפני ,אמרתי בלבי []...
נעשיתי פתאום פטרונה של שכונת שמעה .החלטתי כי אלך מאיש לאיש ואצעק כי לרגלי הר־ציון הקדוש
מתפלשות בעפר־דלותן שמונים משפחות אביונים133 .

בתיאור עיתונאי נוסף ,ככל הנראה מראשית שנות השישים ,סיימה הכותבת נילי פרידלנדר את תיאור
ביקורה בשכונה במילים פסימיות במיוחד' :ילד מ"שמעה" ,מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
אני רוצה להיות איש שגר במקום אחר' 134.תחושת הניכור וההזנחה הגיעה לשיא במערכת הבחירות
עולים ,ומטרתם הייתה לספק פעילויות העשרה וחינוך לאוכלוסייה המקומית ,ובתוך כך לחזק את הזהות היהודית
והישראלית של האוכלוסייה ובייחוד של הילדים והנוער .ראו באתר 'קרן ילדנו מרכזי תקוותנו' (http://www.
.)tikvatenu.org.il
 132ריאיון עם אלחנן ריינר ,ספטמבר .2014
 133גורי (לעיל ,הערה  ,)124עמ' .248‑246
 134נ' פרידלנדר' ,תושבי שמעה מבקשים שומע' ,מעריב ,שנות השישים (לא נמצא התאריך המדויק).

109

קתדרה

מימין :ילדי השכונה
וסמטאותיה
(מ' עובדיה' ,על שכונת
שמעה [שערי ציון]')

למעלה :אזור ג'ורת
אלענב (חוצות
היוצר) בתקופת
ה'קו העירוני'1967 ,
(צילום :יהושע בן יוסף)
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לעירייה בשנת  ,1965כאשר המועמד המוביל לראשות העירייה ,טדי קולק ,נשאל בהזמנות אחת
לדעתו על התכניות לשיקום שכונת שמאעה ,ועל פי דיווחים בעיתונות השיב כי אינו יודע היכן זו
נמצאת135.
כאמור בשיאה מנתה השכונה בתקופה זו כ־ 100משפחות ,ובהן ככל הנראה כ־ 500נפשות .ואולם
הקשיים המתמשכים הקטינו בהדרגה את מספר התושבים במקום .בראשית שנות השישים דווח על
שישים משפחות המתגוררות בשכונה 136,ובדיווח משנת  1963נקבע כי חיות בה כ־ 300נפשות137.
בשנות השכונה האחרונות ,1970‑1967 ,התגוררו בה על פי מקורות שונים עשרים וחמש עד שלושים
משפחות בלבד 138.מי שנותרו בשכונה עד אותן השנים קיוו ככל הנראה לקבל תנאים כספיים טובים
תמורת פינוי בתיהם ,פינוי שאכן הושלם בראשית שנות השבעים.

פינוי והריסה סופית :בתי השכונה לאחר 1967
כאמור בתקופת הקו העירוני נודעו כלל השכונות שעל קו הגבול כשכונות מצוקה מוזנחות למדי ,ומעת
לעת הוכנו תכניות חדשות לטיפול בהן ולשיקומן — עם תושביהן או בלעדיהם .כבר בשנת  1963הוחלט
בעירייה לשקם באופן יסודי את אזור שכונת ימין־משה ,הצופה אל חומות העיר העתיקה ,ולנסות למצות
את הפוטנציאל התיירותי והמסחרי הרב
שייחסו לו .לצורך זה הוקמה בשנת 1965
בידי שר התיירות עקיבא גוברין ובאישור
ועדת השרים לענייני כלכלה 'החברה לפיתוח
מזרח ירושלים' (פמ"י) ,והיא הופקדה על
פיתוחו ושיקומו של כלל השטח המחבר בין
העיר החדשה לעיר העתיקה ,ובייחוד סביבת
תחנת הרכבת ,שכונת שמאעה ,משכנות־
שאננים וימין־משה139.
בהתאם למטרותיה ביקשה החברה לפנות
בשלב הראשון את כלל התושבים מהשכונות
שהיו בתחום טיפולה ובהן שכונת שמאעה.
עוד קודם לכן פונו מהשכונה כמה עשרות
אחד מבתי השכונה
הנטושים ,שלהי
שנות השישים

(סינמטק ירושלים ,ארכיון
ישראלי לקולנוע)

 135י' מרום' ,אגרת לירושלמי :טדי מתחמק' ,מעריב 27 ,באוקטובר  ,1965עמ' .19
 136פרידלנדר (לעיל ,הערה .)134
 137רייכר (לעיל ,הערה .)124
 138עובדיה (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  ;6לביא (לעיל ,הערה  ,)119עמ' .41
 139א"ד יפה ,ימין משה :סיפורה של שכונה ,ירושלים תשמ"ה ,עמ'  ;78‑77ראו גם' :אושרה הקמת החברה לפיתוח מזרח
ירושלים' דבר 10 ,בינואר  ;1966ר' אלדור' ,אושרה רשמית הקמת החברה לפיתוח מזרח ירושלים' ,מעריב 27 ,בינואר
.1966
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משפחות — תמורת פיצוי של  2,000ל"י למשפחה — לאחר שמהנדס העיר קבע כי בתיהן מסוכנים
ומועדים להתמוטטות .משפחות אלו רכשו ברובן דירה בשיכונים שהוקמו מאז שנות החמישים
בשכונות ירושלים המערביות 140.ואולם התושבים שנקבע כי בתיהם אינם מסוכנים ולפיכך אינם
מיועדים להריסה מידית ביקשו ללא הצלחה לקבל פיצוי גבוה יותר ,וכך התנהל הפינוי — במחצית
השנייה של שנות השישים — בעצלתיים .רק לאחר שהוחלט ביולי  1967על הקמתו של הגן הלאומי
'סובב חומות ירושלים' ועל הפקעת כל הקרקע בשכונה לצורכי ציבור עירוניים ,הואץ תהליך הנטישה
והפינוי של שמאעה 141.בראשית שנות השבעים עסקה 'הקרן לירושלים' בפינוי אחרוני התושבים
בשכונה ,ובשנים  1972‑1971פונו ממנה בסיוע הקרן שלוש־עשרה המשפחות האחרונות וכן בית
הכנסת 'שבת אחים' ומועדון הנוער 'תקוותנו' 142.עם פינוי המשפחות הללו לא נותרו עוד חיים
בשכונת שמאעה ,וניתן היה להכשיר את השטח לשילובו בגן הלאומי 'סובב חומות ירושלים'.
מעניין לציין שבעוד פינוין של משכנות־שאננים וימין־משה חולל סערה ציבורית של ממש ,ועורר
התנגדות פעילה וקולנית מצד תושבי השכונה ורבים אחרים ,הרי פינויה של שכונת שמאעה באותן
שנים ממש לא זכה לתהודה ציבורית דומה ,ונראה שהתנהל באופן כללי בצורה שקטה ומסודרת143.
הבדל זה בהתייחסות הציבורית לפינוי נבע ככל הנראה ממספרן הקטן של המשפחות שנותרו בשכונה
לאחר המלחמה ,בהשוואה לימין־משה ולמשכנות שאננים ,מריחוקה התודעתי והגאוגרפי של השכונה
הקטנה מן העין הציבורית ,ובעיקר מהעובדה שהפינוי נעשה לא לשם שיקום הבתים והבאת אוכלוסייה
חדשה למקום — כפי שקרה בימין־משה — כי אם לשם הפיכת האזור כולו לחלק מגן לאומי ועירוני
שיקיף את העיר העתיקה.
את התרומה להפיכת השכונה לחלק מן הפארק העניק הנדבן היהודי אייזיק וולפסון ,ששמו אמור
היה להתנוסס על הפארק שיוקם במקום 144.ואכן לאחר הריסת הבתים ניטע בתחתית העמק גן דשאים
גדול ומרווח ,שזכה לימים למספר התייחסויות ספרותיות .אחת מהן ,העוסקת בניגוד שבין הפארק
המטופח לבין המקום שבו נערכה על פי המסורת עבודת המולך ,היא שירו של אבנר טריינין 'גן בגיא
בן הנום'' :ראש העיר בגיהנום הפריח  /דשאים וגן בערוגות  /כל עץ נחמד במדרגות הצמיח  /כמו
בפתח בראשית סלעי מגור [145.']...
ביצירתו של טריינין ,כמו ביצירות אחרות שנכתבו בעשרות השנים האחרונות ,אין כל התייחסות
לשכונת שמאעה ,ששכנה במקום זה כשבעים שנים .בשטח השכונה עצמו נותרו כתום התהליך רק
שני מבנים .במבנה שהיה אחד מבתיה הערביים המערביים של השכונה פועל כיום 'סינמטק ירושלים',
 140לביא (לעיל ,הערה  ,)119עמ' .41
 141על ההחלטה להכריז על הגן הלאומי סביב חומות העיר העתיקה ראוA. Dvir, ‘Planning the National Park around :
’ ,the Walls of Jerusalemמירון ובר (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .55‑46
 142נתוני 'הקרן לירושלים' אינם פתוחים לעיון ציבורי .תודתי העמוקה לדניאל פויכטוונגר מ'הקרן לירושלים' ,שהעביר
לידיעתי מידע זה.
 143על תהליך הפינוי והשיקום של ימין־משה ומשכנות־שאננים ראו בעיקר :יפה (לעיל ,הערה G. Kertesz, ;)139
’ ,‘Mishkenot Sha`ananim and Yemin Mosheמירון ובר (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .279‑274
 144שטרן (לעיל ,הערה .)90
 145א' טריינין' ,גן בגיא בן הנום' ,הנ"ל ,לקט שכחה ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ' .30
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שנפתח במקום בשנת  ,1981לאחר שיקומו של הבניין בתרומתו של ג'ורג' אוסטרובסקי 146.כמו כן שוּמר
הבניין שבשנות השישים פעל בו ככל הנראה בית הכנסת 'שבת אחים' ,ומאז  ,1979לאחר שהבניין שוקם
בתרומת בני משפחת אלפרט ו'הקרן לירושלים' ,פועל במקום 'המרכז למוזיקה ע"ש אלפרט' .יתר בתי
השכונה ,שבראשית שנות השבעים כבר היו במצב רעוע מאוד מבחינה פיזית ,נהרסו עד היסוד.

שמאעה ,ארד־אליהוד והמוסדות הלאומיים :השוואה ודיון
סיפורה הנפתל של שכונת שמאעה נגזר בעיקר ממיקומה הגאוגרפי הייחודי ומן התהפוכות הביטחוניות
והעירוניות המתמשכות שהתרחשו בסביבתה ,ולכאורה אין הוא משקף בהכרח את ההתרחשויות —
ואת אופן קבלת ההחלטות עליהן — במתחמים גבוליים או מעורבים בערים אחרות ,שהמצב בהן לא
בהכרח דמה לזה שבמרכז ירושלים .אף על פי כן נראה שניתן להשוות את ההתרחשויות בשמאעה
לאלו שהיו במתחם שכונתי נוסף ששכן על קו תפר חברתי וביטחוני עירוני באותה התקופה — בשכונת
ארד־אליהוד היהודית ,בעיר התחתית של חיפה147.
ארד־אליהוד נוסדה ,כמו שמאעה ,עוד בשלהי התקופה העות'מאנית ,כשכונה היהודית הראשונה
מחוץ לחומות העיר העתיקה של חיפה .מעניין לציין כי כמו שמאעה היא קיבלה שם עברי (הדר־
הכרמל ,בני־יהודה) ושם ערבי (ארד־אליהוד) גם יחד ,אך השם הערבי גבר במהלך השנים על זה
העברי ונתקבע בתודעה הציבורית.
בעשרות השנים שלאחר ייסודה התפתחה השכונה באופן עקבי למדי ,אם כי מבחינת מיקומה
נותרה בקצה האזור שהתגוררה בו האוכלוסייה היהודית בעיר ,כשהיא קרובה יותר לשכונות
ולמתחמים ערביים ברובם .אמנם בסוף העשור הראשון של המאה העשרים נוסדה בסמיכות יחסית
אליה שכונת הרצליה ,ואולם גם קרבה זו לא פתרה את סוגיית בדידותה של ארד־אליהוד ,שבאה לידי
ביטוי בעיקר בתקופה שבין מאורעות תרפ"ט למרד הערבי בשנים תרצ"ו‑תרצ"ט 148.בתקופה זו,
חרף מאמצים לביצורה של השכונה כמתחם יהודי ,נטשו אותה בהדרגה כמעט כל תושביה היהודים,
וגם בעלי העסקים והמלאכה שפעלו בה נאלצו לעזבה ועברו להדר־הכרמל ולאזורים אחרים 149.וכך
בשנת  ,1939במקביל להפיכתה של שמאעה הירושלמית לשכונה ערבית לחלוטין ,הפך המתחם
היהודי הקיצוני בחיפה למתחם ערבי מובהק; אמנם הבעלות על הקרקעות בתחומו נותרה מעורבת,
אך אוכלוסייתו היהודית נמנעה מלהתגורר בו מסיבות ביטחוניות.
 146לייבסון (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .187‑184
 147תודתי לד"ר ענת קדרון על הפניית תשומת לבי לחלק מנקודות הדמיון בין המקרים.
 148גם ארד־אליהוד ,בדומה לשמאעה ,טרם זכתה לסקירה סדורה ומעמיקה של קורותיה ,באחד המתחמים הייחודיים ביותר
בחיפה החדשה .לפרטים על ייסודה והתפתחותה לאורך השנים ראו למשל :א' כרמל ,תולדות חיפה בימי התורכים,
ירושלים תשל"ז ,עמ'  .144‑143על קורות השכונה בתקופת המנדט ועל הפיכתה המדורגת לשכונה ערבית ראו בעיקר:
ת' גורן' ,הצעות ותכניות לעיבוי ההתיישבות היהודית בחיפה בתקופת המנדט' ,אופקים בגאוגרפיה( 54 ,תשס"ב),
בייחוד עמ'  ;15‑12ש' שטרן' ,התפתחות המערך העירוני של חיפה בשנים  ,'1948‑1917עבודת דוקטור ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,1974 ,עמ' .107 ,101‑98 ,44 ,33
 149גורן (שם).
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הדמיון בין שתי השכונות בא לידי ביטוי גם בקריאה של תושבי כל אחת מהן לתושבי עירם וכן
למוסדות הלאומיים והעירוניים המקומיים לסייע להם להיטיב את מצבה הפיזי של השכונה ולהשיב את
הביטחון לתושביה היהודים .התושבים קראו לסייע להם להשאיר את הנכסים בשכונה בידיים יהודיות,
כדי לשמור על מעמדה של השכונה ועל השליטה הטריטוריאלית של האוכלוסייה היהודית בעיר כולה.
כך נאמר למשל בקול קורא שפורסם בחיפה בשלהי שנות העשרים או בראשית שנות השלושים:
אחים יקרים! זה שנים רבות אשר שכונתנו (ארד אל יהוד) נמצאת במצב ירוד מאד .התנאים שבהם נמצאת
השכונה הם כה עלובים עד שאי אפשר לתארם .כידוע קורים בזמן האחרון מקרים שרכוש יהודי עובר מידי
יהודים לערבים ,שבעלי בתים שקועים בחובות ואין באפשרותם להשיב הלוואות אפותיקאיות [משכנתאות]
או אשראי אחר בתנאים אנושיים ,והם משלמים ִרבית קצוצה לנושכי נשך .יש מספר גדול של תושבי השכונה
ולהחלץ מהבוץ שאנו
הזקוקים לעזרה ועצה ואין מי שיעמוד לימינם בעת צרה .לדעתנו הגיע השעה להתנער ֵ
שקועים בו כיום וזה זמן כה רב150 .

אכן הדמיון בין ההתרחשויות בשמאעה ובארד־אליהוד עשוי להוביל למסקנה שהתהליכים בשמאעה
משקפים במידה זו או אחרת את מה שהתרחש במתחמים אחרים שהיו מצויים על קווי תפר מרחביים או
אזרחיים ,ושלא הצליחו לשמור על דמותם המקורית לאורך
זמן והשתנו באופן ניכר ,בעיקר בגלל השינויים הדרמטיים
ביחסי האוכלוסייה הערבית והיהודית בארץ־ישראל .ואולם
דווקא לנוכח קווי הדמיון הברורים שבין ההתרחשויות
בשתי השכונות ,ניתן להצביע לפחות על הבדל עקרוני אחד
ביניהן ,הנוגע ליחסם של המוסדות הלאומיים והעירוניים
היהודיים לשכונות המבודדות שנאבקו על דמותן.
הבדל עקרוני זה ייתכן שהוא מרמז על מסקנה שונה —
שההתרחשויות בשכונת שמאעה נבעו לא רק מהיותה
שכונת קצה יהודית על קו תפר אזרחי וביטחוני מתהווה ,כי אם דווקא מהיותה שכונה יהודית שכונת ארד־אליהוד
בחיפה1925 ,
במרחב ירושלמי שמעמדו ועתידו עוד לא היו ברורים ,לפחות בעיני המוסדות הלאומיים.
בעוד ששכונת שמאעה קיבלה בשנות השלושים סיוע ביטחוני וכלכלי דל מאוד באופן יחסי ,שלא
הביא לשינוי כלשהו במצבה או בעתידה ,הרי בחיפה ניסו המוסדות העבריים המקומיים לסייע לארד־
אליהוד בדרכים שונות לאורך שנות השלושים ,בהציבם את המאבק על זהותה כמאבק על דמותה
העתידית של העיר כולה או לפחות כמאבק על מעמד הקהילה היהודית שבה .וכך שלא כבשמאעה,
במהלך המחצית השנייה של שנות השלושים יזמה 'ועדת חיפה' של הסוכנות היהודית מספר פעולות
לחיזוק אופייה היהודי של השכונה ולעידוד תושבים יהודים ,בעיקר בעלי עסקים ובעלי מלאכה,
לשוב ולפעול בה 151.במסגרת זו הבטיחו סיוע כלכלי למי שיתיישבו מחדש בנכסיהם בשכונה ,יזמו
' 150קול קורא להצלת שכונת ארד אל יהוד מידיים ערביות (שנות העשרים או השלושים)' ,מ' נאור וי' בן־ארצי (עורכים),
חיפה בהתפתחותה ( 1948‑1918עידן ,)12 ,ירושלים  ,1989עמ' .242
 151גורן (לעיל ,הערה .)148
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ראובן גפני

פתיחת מועדון לנוער בשכונה 152,ופעלו לבצר את ביטחונה של השכונה באמצעות ביסוס כוחה
של המשטרה באזור ופעולות נוספות .אמנם בסופו של דבר נדונו מאמצים אלו לכישלון ,ומראשית
שנות הארבעים הפכה ארד־אליהוד למעשה למתחם ערבי ,שהיה מחובר לסביבתו הערבית הרבה
יותר מאשר לשכונות היהודיות הסמוכות אליו באופן יחסי .ואולם חרף כישלונן של היזמות השונות,
יש למצוא הסבר להבדל שבין ההתייחסות המוסדית לארד־אליהוד זו לבין ההתייחסות לשמאעה
הירושלמית.
לכאורה ניתן להציע כי ההבדל נעוץ ביסודו בארגונם ובביסוסם של המוסדות העירוניים היהודיים
שפעלו בכל אחת מן הערים ,ואשר מסיבות שונות בחיפה היו משמעותיים בהרבה מאשר בירושלים153.
ואולם ייתכן שיש לתלות את ההבדל גם ביחס של התנועה הלאומית היהודית ושל המוסדות הציוניים
הבולטים לחלקיה המזרחיים או הלא־יהודיים במובהק של ירושלים מאז ראשית תקופת המנדט.
מראשית שנות השלושים היה יחס זה
עמום למדי ,ולימים הביא לכך שהסוכנות
היהודית בתגובתה בשנת  1938‑1937על
תכנית החלוקה הבריטית הסכימה למעשה
לחלוקתה העתידית של ירושלים .הסוכנות
ויתרה אז למעשה על הצגת דרישה
ראשונית לשליטה יהודית עתידית בכל
מקום שמתגוררים בו יהודים בעיר ,ונאבקה
בעיקר על המתחמים היהודיים המובהקים
במערב העיר החדשה ועל מתחמים בעלי
משמעות סמלית יהודית מובהקת .יש לציין
כי עמדה זו ננקטה בראש ובראשונה מתוך ראייה פרגמטית של המציאות ורצון להיאבק בעיקר על
מטרות שניתן יהיה להשיגן במאמץ דיפלומטי וכלכלי סביר 154.שמאעה לא השתייכה למתחמים
שהתאימו לקריטריונים אלו ,ולפיכך התמיכה המוסדית בה הייתה דלה במיוחד .גישה זו של המוסדות
הלאומיים משקפת את המצב גם בתחום בינויה הפיזי של ירושלים מאז ראשית תקופת המנדט .רוב
הבנייה היהודית והמשאבים הדרושים לה התרכזו אז בשכונות חדשות במרחבים פתוחים במערב
העיר ,והותירו את המתחמים שבמזרח ואת אלו שעל קו הגבול שבין מזרח העיר למערבה לכוחות
השוק המקומיים; כוחות אלו הביאו לבסוף להפיכת מרביתם למתחמים ערביים155.
' 152בעבודה — פעולתנו הסוציאלית' ,דבר הפועלת י' באדר תרצ"ז (תוספת לדבר 21 ,בפברואר  ,)1937עמ' .252
 153על מוסדותיה וארגונה של הקהילה היהודית בחיפה בתקופת המנדט ועל עצמתה במה שנוגע לניהול החיים היהודיים
בעיר ראו בעיקר :ע' קדרון ,בין לאום למקום :הקהילה העברית בחיפה המנדטורית ,ירושלים תשע"ב .לניתוח מעמדם
של המוסדות העירוניים והקהילתיים בירושלים בתקופה המקבילה ראו למשל :ק' כהן־הטב' ,השפעת ועד הקהילה
בירושלים על התפתחות העיר בתקופת השלטון הבריטי' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ה.
 154פז (לעיל ,הערה  .)13הנ"ל (לעיל ,הערה .)12
 155ראו :ג' ביגר' ,בינויה של ירושלים בתקופת השלטון הבריטי ,'1948‑1917 ,לבסקי (לעיל ,הערה  ,)111עמ' ,215‑183
בייחוד עמ' .208‑196
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חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים1970‑1900 ,

ניתן אם כן להציע שבעוד שבשכונת ארד־אליהוד התרחשו הדברים כמעט אך ורק מתוך כורח
ביטחוני ,שקשה מאוד היה להתמודד עמו ,למרות הרצון הכן לעשות זאת באופנים שונים ,הרי
בירושלים הייתה נטישתה של שמאעה למעשה כמעט תוצאה ידועה מראש .תוצאה זו נבעה בראש
ובראשונה מהיחס הממסדי והציבורי המתמשך לחלקים אלו של ירושלים ,והצטרפו לכך המצב
החברתי־כלכלי הקשה של תושבי השכונה ,פגיעותה הטופוגרפית המשמעותית ,ריחוקה היחסי
ממרכזי החיים היהודיים החדשים שהלכו ונבנו במערב העיר ,ואופי אוכלוסייתה ,שלא הייתה מקורבת
לאישים ולבעלי תפקידים במוסדות הציוניים ,וממילא לא יכלה להשפיע באופן ממשי על החלטותיהם
ומעשיהם.
על סמך האירועים בשכונת שמאעה ובשכונות בסביבתה או מסוגה בירושלים ,שלא הצליחו
לשמור על מעמדן כשכונות יהודיות על קו התפר האזרחי ואף לא כשכונות מעורבות ,ניתן אולי
להסיק שלפחות מבחינות מסוימות לא
הייתה חלוקתה המעשית והאזרחית של
ירושלים מהלך חד שהתרחש בזמן מלחמת
העצמאות ,כי אם פרי תהליכים תודעתיים,
כלכליים ,מדיניים וביטחוניים מוקדמים
וארוכים .תהליכים אלו החלו בעיר מאז
ראשית תקופת המנדט (ובמקרים מסוימים,
דוגמת כפר־השילוח ,אולי אפילו קודם
לכן) ,והלכו והתעצמו בשנות העשרים
והשלושים ,עד שבשנות הארבעים כבר
הייתה העיר במובנים מסוימים — אם כי
156
כמובן לא להלכה — מחולקת כמעט לחלוטין .בהקשר זה שכונת שמאעה היא מקרה מייצג של
האופן שבו התרחשו הדברים ,כפי שהתרחשו במגוון תחומי חיים ומתחמי מגורים אחרים.

סיכום
סיפורה של שכונת שמאעה ייחודי ,בראש ובראשונה מפני שהוא מקוטע מבחינה כרונולוגית ומורכב
מכמה סיפורים נפרדים זה מזה :תחילה ההתיישבות היהודית המקורית של כמה עשרות משפחות
מזרחיות בשכונה; לאחר מכן הפיכת השכונה לערבית לחלוטין לכעשר שנים; כשנתיים לאחר
נטישתה השנייה הפיכתה לשכונת עולים על קו הגבול העירוני; ולבסוף הריסתה הסופית של השכונה
ושילוב שטחה בפארק הסובב את העיר העתיקה .ארבע תקופות אלו בקורות השכונה התפתחו במידה
רבה כתוצאה מאירועים סביבתיים ועירוניים ,שהשכונה ואוכלוסייתה הושפעו מהם.
 156לשאלת ראשית תהליך חלוקתה של ירושלים ראו :ד' גנחובסקי' ,כלכלתה של עיר מחולקת' ,בראלי (לעיל ,הערה ,)117
עמ'  ,186‑166בייחוד עמ' .169‑166
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מיקומה הגאוגרפי הייחודי של השכונה — שניתק אותה למדי מיתר השכונות היהודיות ,ושהיה
אחד הגורמים לדחיקתה גם מן התודעה הציבורית העירונית — הביא לכך שתהליכים התרחשו בה
לעתים באופן מובהק פחות מאשר בשכונות אחרות .למשל אוכלוסיית השכונה גדלה בשנותיה
הראשונות בקצב ִאטי משל שכונות שנבנו במקביל אליה; היא חוותה את אירועי תרפ"ט ושנות המרד
הערבי באופן דרמטי מעט פחות מאשר שכונות אחרות ,דוגמת כפר־השילוח ,אשל־אברהם וכמובן
הרובע היהודי; אכלוסה המחודש לאחר מלחמת העצמאות לא נעשה באופן יזום ,ולכן סבלה השכונה
מטיפול לקוי מתמשך מצד המערכת העירונית; ואפילו ההחלטה על הריסתה הסופית של השכונה
לא עוררה הדים ממשיים ,ואף זאת כאמור ככל הנראה מחמת מיקומה הגאוגרפי והתודעתי גם יחד.
למרות ייחודה של השכונה ,דומה שקורותיה משקפים במידה רבה את עיקר ההתרחשויות
במספר מתחמים עירוניים בירושלים שהתגוררה בהם אוכלוסייה יהודית ,בשכונות 'המעגל הראשון'
(בלשונו של יאיר פז) ,שהיו סמוכות למתחם המחבר בין שני חלקי העיר ,העתיקה והחדשה ,המזרחית
והמערבית ,באזור שעתיד היה להפוך לקו גבול עירוני־מדיני .שכונות 'המעגל הראשון' האחרות,
דוגמת ג'ורת־אלענאב ,אשל־אברהם ובית־יוסף ,נוסדו במקור ,כמו שמאעה ,בסמוך לעיר העתיקה
מתוך כוונה ברורה של מייסדיהן להיסמך על העיר העתיקה ועל מרכזיותה בחיים העירוניים,
החברתיים והכלכליים .בשכונות אלו ,כמו בשמאעה ,נפגעו החיים היהודיים באופן משמעותי
כשגברה המתיחות בין יהודים לערבים ,וכמוה הן ננטשו בהדרגה בשנות העשרים והשלושים של
המאה העשרים .לאחר מלחמת העצמאות הפכו כמה וכמה משכונות אלו ,ובהן שמאעה ,לשכונות
מוזנחות מבחינה תשתיתית ועירונית ,והתגוררה בהן אוכלוסיית עולים ממעמד חברתי־כלכלי נמוך.
כמוהן הפכה שמאעה לאחר מלחמת ששת הימים למתחם בעל פוטנציאל עירוני ותיירותי רב ,אלא
שהוחלט להרסה עד היסוד ,בעוד שחלק מן השכונות האחרות שוקמו והפכו למרכזי מגורים ,בילוי
ותיירות בעלי אופי מחודש.
בין כך ובין כך דומה שפריסת סיפורה של שמאעה באופן סדור משלימה פרק בקורות בניית
ירושלים והתפתחותה לאורך המאה העשרים ,ומאפשרת לעמוד על תהליכי עומק הנוגעים לסיפורה,
והרלוונטיים בהקשרים החורגים בהרבה מסיפורה שלה :הבנת הגורמים לדחיקתן של שכונות מסוימות
אל מחוץ למעגל התודעה ,הכתיבה והמחקר על ירושלים; חשיפת שורשי ההבדלים בהתייחסותם של
המוסדות הלאומיים לשכונות ולמתחמים שונים; שרטוט התהליך המתמשך של חלוקתה האזרחית
והביטחונית של ירושלים; והבנת הקשר הרב ממדי שבין אירועים שהתרחשו בשכונה מסוימת לבין
תהליכים עירוניים שהתחוללו סביבה.
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