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העיור כתהליך גלובלי צבר תאוצה מאז ראשיתה של המהפכה התעשייתית .ערים חדשות נוסדו,
אוכלוסייתן של ערים קיימות הלכה וצמחה ,שטחן של הערים גדל ,והתפתחו בהן מתחמי מגורים,
תעשייה ,שירותים ומסחר .תהליך העיור שהחל במערב אירופה התפשט במהלך המאה התשע־
עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים לחלקים אחרים של העולם .התפשטות זו נבעה
בעיקר מהתרחבות שטחי שלטונן של מעצמות אימפריאליות־קולוניאליות ומיצירת מערכת כלכלית
גלובלית; בסיסה של מערכת זו היה ההתפתחות התעשייתית של בריטניה הגדולה וצרפת ,ובמרוצת
השנים נוספו עליהן גרמניה ,איטליה ומעצמות חוץ־אירופיות ,ארצות־הברית ויפן .מאחר שמרבית
הסחר העולמי התנהל דרך הים ,היו רבות מן הערים שנוסדו והתפתחו ערי נמל שקישרו בין הפריפריה
הקולוניאלית לבין ארצות האם .חלקן היו ערי נמל במושבות שנשלטו באופן ישיר ,וחלקן היו
באמריקה הלטינית ,בסין ובתחומי האימפריה העות'מאנית ,והן התפתחו כתולדה של אימפריאליזם
בלתי ישיר ,תוצאת עליונותן הכלכלית של המעצמות באזורים אלו1.
דגם העיר שהתהווה במציאות של אימפריאליזם ישיר ובלתי ישיר ידוע בשם העיר הקולוניאלית.
הוא התאפיין במרכז מסחרי מודרני שצמח בקרבה לנמל ולעתים גם לגלעין עירוני קדם־קולוניאלי.
סביבו קמו שכונות מגורים שהתאפיינו במידות שונות של תכנון וסגנון בנייה אירופיים ,ושהתגוררו
בהן בנפרד בני קבוצות אתניות ודתיות שונות של ילידים ומהגרים 2.במציאות של כלכלה
קפיטליסטית שנסמכה על עקרונות שוק חופשי הייתה הצמיחה העירונית בעיקרה תולדה של
יזמה פרטית ,אך משלהי המאה התשע־עשרה ובעיקר במאה העשרים גברה מעורבותם של גורמים
ממסדיים עירוניים ומדינתיים שביקשו להסדירה ,לקבוע את מאפייניה ואף לנהלה באמצעות תכנון3.
עם סיומו של השלטון האימפריאלי־הקולוניאלי חלו שינויים רבים בכלכלה ובחברה ,ובעקבותיהם
עברו ערים רבות במושבות לשעבר תהליכי שינוי מהירים ,שלוו במקרים רבים בתהליך תכנוני רחב
היקף4.
1

2
3

4

על אימפריאליזם בלתי פורמלי ופורמלי ראוJ. Osterhammel, Colonialism: A Theoretical Overview, Princeton & :
 .Kingston 1997על ההשפעה האירופית על התפתחות ערים באגן המזרחי של הים התיכון בשלהי המאה התשע־עשרה
ובתחילת המאה העשרים ראוD. Abulafia, The Great Sea: A Human History of the Mediterranean, London 2012, :
pp. 583–600
על ערים קולוניאליות ראוA.D. King, Urbanism, Colonialism, and the World-Economy, London & New York :
1990
T. Hall, Urban Geography, London & New York 1998, pp. 8–11; M. Pacione, Urban Geography: A Global
 .Perspective, London & New York 2009, pp. 48–63על ההיסטוריה של התכנון העירוני ראוP. Hall, Cities of :
Tomorrow3, Oxford 2002
B. Fruend, ‘Contrasts in Urban Segregation: A Tale of Two African Cities, Durban (South Africa) and Abidjan
(Côte d’Ivoire)’, Journal of Southern African Studies, 27, 3 (2001), pp. 527–546
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גורמים כגון הבעלויות על הקרקע ,שימושיה וערכה הכלכלי ,מדיניות תכנון עירונית ולאומית
ושונוּ ת חברתית ואתנית ,הביאו במקרים רבים להתפתחות בלתי רציפה של השטח העירוני 5.סביב
עיקר האזור העירוני המבונה ,שהדגם המרחבי שלו היה רציף ,התהווה שובל כפרי־עירוני ,שמאפייניו
בנייה לא רציפה ושימושי קרקע מעורבים ,עירוניים וכפריים :מגורים ,חקלאות ,מסחר ,נופש ופנאי,
ומלאכה ותעשייה 6.התפתחותו של מרחב יפו ותל־אביב במאות התשע־עשרה‑העשרים תאמה במידה
רבה את דגם העיר הקולוניאלית ,והתהווה סביבו שובל כפרי־עירוני.
יפו הייתה עיירת חוף שצמחה במאה התשע־עשרה ,לנוכח הגברת המעורבות של המעצמות
האירופיות בכלכלה ובפוליטיקה של ארץ־ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית .ערב פרוץ מלחמת
5

6

על מאפייניה של ההתפתחות העירונית בעת ההיא עמדו אבות הסוציולוגיה העירונית אנשי אסכולת שיקגו .ראוE.W. :
Burgess, ‘The Growth of the City: An Introduction to a Research Project’, The Trend of Population: Papers and
Proceedings, Eighteenth Annual Meeting, American Sociological Society, held at Washington, D.C., December
26–29, 1923, Chicago 1924, pp. 85–97
M.P. Johnson, ‘Environmental Impacts of Urban Sprawl, A Survey of the Literature and Proposed Research
Agenda’, Environment and Planning A, 33 (2001), pp. 717–735; R.J. Pryor, ‘Defining the Rural-Urban Fringe’,
Social Forces, 47 (1968), pp. 202–215
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העולם הראשונה הייתה יפו העיר
השנייה בגודלה בארץ ,לאחר ירושלים,
ונמל הים העיקרי שלה .בתקופת
השלטון המצרי בשנות השלושים של
המאה התשע־עשרה נוסדו בסמוך
לה מספר יישובים כפריים ,שמרבית
תושביהם היו מהגרים ממצרים ,ושנודעו
בשם ַס ִּכנַ את .התפתחותה המהירה של
הכלכלה העירונית והשלמת הריסתן של
חומות העיר בשנת  1881לוו בצמיחתו
של מרכז מסחרי חדש בסמוך לגלעין
העירוני העתיק והאיצו את התפתחותן
של שכונות עירוניות מצפון ומדרום,
הסכנאת ,ואלה נבלעו בשכונות
אל עבר ִּ
החדשות .כך נוצר רצף עירוני בין השכונות החדשות ,שהיו לעיקר השטח העירוני הבנוי ,לבין הגלעין
הוותיק והנמל .לעומת זאת כפרים שנוסדו ממזרח ליפו ,כאבו־כביר והכפרים שמצפון לוַ ,ס ִּכנת חמד
וס ִּכנת אלעראין ,נותרו נפרדים מן השטח העירוני ההולך ומתפתח7.
ַ
הכפרים הללו שמרו על אופיים הכפרי גם לאחר שסופחו לתחומה המוניציפלי של יפו ,בשנות
העשרים של המאה הקודמת .בשנות השלושים הם הפכו בהדרגה לחלק מן הרצף העירוני של תל־
אביב ,שהייתה באותם הימים למטרופולין הראשי בארץ־ישראל המנדטורית .משיקולים של ממשלת
המנדט נותרו אבו־כביר ,סכנת חמד וסכנת אלעראין בתחומה של יפו ,וכך גם שכונות יהודיות שקמו
בתחומם ובקרבה לקרקעות שרכשו יזמים יהודים .לאחר המהפך היישובי שחל בעקבות מלחמת
העצמאות והקמת מדינת ישראל ,סופח תחומה של יפו כולה ואוחד עם זה של תל־אביב .מאמצע
המאה התשע־עשרה ועד קום המדינה התפתחו אבו־כביר וסביבתו כחלק מן השובל הכפרי־העירוני
של יפו ,ולאחר מכן היו לחלק מאזור שוליים עירוני בדרום־מזרח תל־אביב ,שעיריית תל־אביב ייעדה
להריסה ולבנייה מחדש.
מטרתו של מאמר זה לבחון את ההתפתחות של אבו־כביר וסביבתו כחלק מהשובל הכפרי־העירוני
שהלך ונוצר ממזרח ליפו במהלך המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה והמחצית הראשונה של
המאה העשרים ,בתקופות של דומיננטיות ושליטה של משטר אימפריאלי בלתי ישיר וישיר .התפתחותו
של מרחב זה תיבחן גם בהקשר של המאבק שהתנהל סביבו בזמן השלטון הבריטי לנוכח התפתחותה של
תל־אביב והתעצמות הקונפליקט היהודי‑הערבי .כמו כן יידונו הסיבות והתהליכים שהביאו להפיכתו
לאזור שוליים של המטרופולין הראשי של מדינת ישראל ומאפייניה ותוצאותיה של מציאות זו.
7

על התפתחותה של יפו במאה התשע־עשרה ראו :ר' קרק ,יפו :צמיחתה של עיר ,1917‑1799 ,ירושלים תשמ"ד.
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אבו־כביר מהיווסדו ועד תום תקופת המנדט
לאחר ששוקמה מהריסותיה ביזמת השלטון העות'מאני בשלהי המאה השבע־עשרה הייתה יפו עיירה
קטנה ,ופרנסת תושביה הייתה על הדיג ,על שירותים שהעניקו לצליינים נוצרים מעטים ,שיעדם
היה ירושלים ,ועל ייצוא וייבוא של סחורות בקנה מידה קטן 8.בעקבות ההרס שגרמו גיסותיו של
נפולאון בסוף המאה השמונה־עשרה שוקמה יפו ,ובמחצית השנייה של המאה התשע־עשרה גדלה
אוכלוסייתה ,ושטחה התרחב באופן ניכר .הצמיחה העירונית הייתה בעיקרה תוצאה של המעורבות
האירופית הגוברת; מעורבות זו הביאה להתפתחות מרכז מסחרי חדש ושכונות מגורים חדשות,
שהתגוררו בהן תושבים ותיקים שעזבו את הגלעין הוותיק בגלל השיפור שחל במצבם הכלכלי ,וכן
8

ש' טולקובסקי ,תולדות יפו ,תל־אביב תרצ"ו.
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העשרים ,במרכז:
הכנסייה הרוסית
'פטרוס הקדוש'
(באדיבות ארכיון
התצלומים ,יד יצחק
בן־צבי ,אוסף וילנאי)
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מהגרים שזה מקרוב באו .מצפון לגלעין הוותיק ולנמל התפתחה שכונת מנשייה ,שמרבית תושביה
היו ערבים מוסלמים 9,ומדרום התפתחו שכונות עג'מי וג'בליה ,שמרבית תושביהן היו ערבים נוצרים.
יהודים וגרמנים התגוררו ברובם במתחמים נפרדים ובשכונות שהוקמו מצפון־מזרח ,בקרבת מנשייה.
עיקר התפתחות השטח הבנוי הייתה בשטחי החולות שהשתרעו מדרום ,מצפון ומצפון־מזרח למרכז
העיר ,על קרקעות שערכן כמשאב כלכלי־חקלאי היה נמוך ,והיא הייתה ספונטנית ולא ֻהתוותה
באמצעות תכנון עירוני מרכזי10.
האדמות ממזרח ליפו שעליהן הוקמו אבו־כביר
והכפרים הסמוכים לו בשנות השלושים של המאה
התשע־עשרה התאימו מאוד לעיבוד חקלאי .הן היו
משאב כלכלי מרכזי לתושבים ,ותוצרתן הייתה מקור
חשוב להספקת מזון טרי לאוכלוסייה העירונית ההולכת
וגדלה .על כן נשמר אופיים הכפרי של כפרים אלה,
ושטחם הבנוי התאפיין בבנייה בסגנון מסורתי ובמערך
דרכים בלתי סדור 11.התפתחות ענף ההדרים בקרבת יפו
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה הביאה לשינוי
במערכת היחסים שבין העיר ההולכת וצומחת לבין
הכפרים שממזרח לה ,והם הפכו מפריפריה כפרית לשובל
כפרי־עירוני .ההדרים היו למוצר היצוא המרכזי של
הארץ ,ורבים מן הכפריים לא הסתפקו בתפקיד המסורתי
של ספקי מזון לשוק העירוני ומצאו את פרנסתם בגידול
הפרי ובהובלתו לנמל ,באריזתו ובהטענתו על אניות
הסוחר .הכפרים היו לחלק מהמערכת שקשרה את הארץ
לכלכלה העולמית ,וחל גידול במספר תושביהם ובהיקף
שטחם הבנוי ,אך הוא נותר כפרי־מסורתי באופיו12.
כיבושה של יפו בידי הצבא הבריטי בנובמבר 1917
היה פתיח לתקופה חדשה ,שנמשכה כשלושים שנה,
עד פרוץ מלחמת העצמאות ,בדצמבר  .1947בשנים
 9על התפתחותה של מנשיה כשכונה עירונית ראו :א' אלכסנדרוביץ'' ,גבולות של נייר :ההיסטוריה המחוקה של שכונת
נווה שלום' ,תיאוריה וביקורת ,)2013( 41 ,עמ' .197‑165
 10קרק (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .61‑60 ,58‑55
 11על דגם הכפר הערבי המסורתי בארץ־ישראל ראוD. Grossman & Y. Katz, ‘Rural Settlement Patterns in Eretz- :
Israel’, Geografiska Annaler, series B: Human Geography, 74, 1 (1992), pp. 57–73
 12לתיאורים בני הזמן של הפריפריה הכפרית ושל יפו ראו' :שאלות מאת פועל שנתאכר' ,הפועל הצעיר 9 ,בדצמבר ;1907
'רשימות' ,שם 1 ,בנובמבר ‘Jaffa and Environs, 1: 50,000’, K. Baedeker, Palestine and Syria: With Routes ;1912
through Mesopotamia and Babylonia and the Island of Cyprus: Handbook for Travelers5, Leipzig 1912
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אלו עבר המרחב העירוני של יפו שינוי כולל ,שעיקרו התפתחות מהירה ורחבת היקף של המגזר
היהודי .השינוי החל כאשר הכריז השלטון הבריטי בשנת  1921על תל־אביב ,שכונת הגנים היהודית
שנוסדה בשנת  1909בסמוך לריכוז השכונות היהודיות שמצפון־מזרח לגלעין העירוני ,כ־,township
ישות עירונית אוטונומית בתחומה של יפו ,והלכה למעשה ישות עירונית יהודית עצמאית .על פי
מפקד האוכלוסין שנערך בשנת  1922היו בתל־אביב כ־ 15,000תושבים ,ומרבית השכונות היהודיות
הסמוכות נכללו בתחומה .ביפו גופה התגוררו בעת ההיא כ־ 32,500תושבים ,מהם כ־ 5,000יהודים.
אבו־כביר אינו מופיע כישות עצמאית במפקד זה ,והדעת נותנת שנכלל בתחום יפו13.
התנגשויות אלימות שפרצו ב־ 1במאי ( 1921מאורעות תרפ"א) ,בעצם הימים שבהם התרחש תהליך
הפרדתה של תל־אביב מיפו ,הביאו לבריחתם של כ־ 3,000יהודים מיפו ,ומרביתם העדיפו להישאר
בתל־אביב דרך קבע .היו בהם סוחרים ובעלי מלאכה שביקשו להעתיק גם את עסקיהם מתחומה
של יפו מפחד הפרעות .לשם כך נרכשה חלקת קרקע מדרום לתל־אביב והונח היסוד לשכונת מרכז
מסחרי .השכונה הייתה במהלך שנות העשרים לאזור מעורב של מגורים ,מסחר ומלאכה ,והתושבים
היו מן המעמד הבינוני הנמוך וממעמד הפועלים ,ולא היה לאל ידם לרכוש או לשכור דירה במרכז
תל־אביב או בצפונה .ממזרח לשכונת מרכז מסחרי התפתחה שכונת נווה־שאנן ,ופליטים רבים מיפו
נמנו עם מייסדיה14.
היקף שטחה הבנוי של תל־אביב גדל בשנות העשרים ,ומספר תושביה התקרב לכ־ 30,000נפש15.
מספרם של היהודים בתחומה של יפו שב וגדל כאשר רבים מהם השתכנו בשכונות שהוקמו בשטחים
חקלאיים שנרכשו בסביבת אבו־כביר ,סכנת חמד וסכנת אלעראין .על פי מפקד האוכלוסין שערכו
הבריטים בשנת  1931התגוררו ב־ 655מבנים באזור שהוגדר פרוורי יפו כ־ 3,500תושבים ,וכ־550
מתוכם היו יהודים .הדעת נותנת שמרבית התושבים הללו התגוררו באבו־כביר ובסביבתו ,אם כי
הדבר לא נאמר במפורש 16.אשר ליהודים ,ייתכן שהכוונה לתושבי שכונת שפירא ,שכונת צריפים
שהוקמה על חלקת קרקע שנרכשה בשנת  1924מדרום לנווה־שאנן ,ושהתגוררו בה מעוטי אמצעים
מקרב פליטי יפו ומקרב עולי העליות השלישית והרביעית .נוסף על כך מדרום לשכונת מרכז מסחרי
הוקמה בשנת  1927שכונת פלורנטין ,שהתאפיינה אף היא בשימושי קרקע מעורבים של מסחר,
מלאכה ומגורים .בסמוך נוסדו שכונות צריפים נוספות ,וכן גלשו לאזור שימושי קרקע של מסחר
ומלאכה .השטח החקלאי שחצץ בין השטח הבנוי של אבו־כביר ושכנותיו מצפון לבין השכונות
היהודיות של יפו הלך והצטמצם17.
13
14
15

16
17

 ;J.B. Barron, Report and General Abstracts of the Census of 1922, Jerusalem 1923, p. 20י' שביט וג' ביגר,
ההיסטוריה של תל אביב ,א :משכונות לעיר ( ,)1936‑1909תל־אביב תשס"א ,עמ' .203‑200
שביט וביגר (שם) ,עמ' ' ;218‑217התפתחותה של העיר העברית תל אביב' ,דואר היום 8 ,ביוני .1922
ההתפתחות המהירה התחוללה בעיקר בשנת  ,1924שבמהלכה גדל מספר התושבים בתל־אביב מ־ 16,500ל־27,000
ונבנו בתחומה  462בתים .ראו' :בנין הבית העברי הלאומי בארץ ישראל ,תזכיר מוגש על ידי ההסתדרות הציונית אל
המזכיר הכללי של חבר הלאומים לעיון ועדת המנדטים' ,דבר 14 ,באוקטובר .1925
E. Mills, Census of Palestine 1931: Population of Villages, Towns and Administrative Areas, Jerusalem 1932, p. 14
שביט וביגר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' ' ;217 ,203‑201שכונות הראויות להיזכר' ,דבר 13 ,במרס ‘Jaffa – Tel Aviv, ;1959
1:10,000’, Survey of Palestine, 1930
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מפה של דרום
תל־אביב ויפו,
,The Palestine Post
 14בדצמבר .1947
הכפר אבו־כביר
מסומן באדום,
ומעליו שכונת
שפירא וגבעת־
הרצל

קצב הגידול של תל־אביב ושל השכונות היהודיות של יפו הואץ בשנות השלושים ,בימי העלייה
החמישית .בינואר  1934הייתה תל־אביב לישות עירונית עצמאית ,ובשנת  1938התגוררו בתחומה
כ־ 132,000תושבים ,ועם תושבי השכונות של יפו הגיע מספרם של היהודים במרחב יפו ותל־אביב
לכ־ 18.155,000במחצית הראשונה של שנות השלושים נבלעו סכנת אלעראין וסכנת חמד בשטחה
של שכונת גבעת־הרצל ,שהתפתחה מדרום לפלורנטין על קרקעות חקלאיות שרכשו יזמים יהודים
מבעליהן הערבים .גם גבעת־הרצל התאפיינה בשימושי קרקע מעורבים של מגורים ,מסחר ,מלאכה
ותעשייה .עד מהרה נגעו שוליה הדרומיים בתחום השטח הבנוי של אבו־כביר .המשך רחוב הרצל
נסלל דרומה ,עבר בשטח אבו־כביר בואכה כביש יפו‑ירושלים ,והיה לציר הגישה הראשי לתל־אביב
מדרום .הגידול המהיר בהיקף האוכלוסייה היהודית הגדיל בצורה משמעותית את השוק לתוצרת
 18שביט וביגר (שם) ,עמ'  ;173ע' איזנברג' ,אוכלוסית תל אביב ושכונותיה ב־ ,'1938יעת"א ,)1938( 2‑1 ,9 ,עמ' .14
קתדרה
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החקלאית של אבו־כביר .זאת ועוד ,רבים מתושביו
הועסקו בבתי המסחר והמלאכה שהתפתחו בשכונות
היהודיות הסמוכות .רמת החיים של רבים מן התושבים
עלתה ,והיו מהם שבנו בתי מגורים מודרניים ומרווחים
תחת מבני החומר שאפיינו את אבו־כביר .השטח
הבנוי של הכפר התרחב ,פניו שונו ,והחלו להתפתח בו
המסחר והמלאכה19.
במחצית השנייה של שנות העשרים סיפחו שלטונות
המנדט את אבו־כביר לתחומה העירוני של יפו .בד
בבד התפתחו מדרום וממזרח לאבו־כביר ריכוזי
מבנים ,שחלקם הוקמו על ידי מהגרים ערבים מרחבי
ארץ־ישראל ומהארצות שסביבה .המבנים הללו נותרו
מחוץ לתחום העירוני אך נכללו בתחום בניין הערים
של יפו .סיפוח אבו־כביר ליפו היה במידה רבה תוצאה
של התפתחותה המהירה של תל־אביב ,שעוררה בקרב
מנהיגי יפו חשש מפני סיפוח השובל הכפרי־העירוני
לתחום המטרופולין היהודי .חשש זה גבר בשנות
השלושים והארבעים בשל דרישות חוזרות ונשנות
של תושבי השכונות היהודיות הסמוכות לאבו־כביר
להסתפח לתל־אביב20.
עיריית יפו דחתה מכול וכול את האפשרות להעביר
את השכונות היהודיות לתחומה של תל־אביב 21,וכדי
 19א"י ברור' ,מפת תל אביב והסביבה הקרובה ,'1:10,000 ,תל־אביב ‘The Boundaries of Jaffa, 1:20,000’, Survey ;1935
' ;of Palestine, 1938העברת אדמות "אבו כביר" בטאבו' ,דבר 8 ,בדצמבר ' ;1932מגרשים לבתי חרושת ומלאכה' ,שם,
 29בדצמבר ' ;1932רחוב הרצל לכביש ירושלים' ,שם 2 ,ביוני ‘What Price Tel Aviv Expansion’, Palestine ;1933
 ;Post, 4 June 1933ד' סמילנסקי' ,תל אביב בשנת תרצ"ג' ,דואר היום 20 ,בספטמבר ' ;1933בתל אביב המתרחבת',
שם 3 ,באוקטובר ' ;1933המרכז המסחרי — מזרחה' ,דבר 15 ,ביוני ' ;1934ביח"ר למטות ולרהיטי ברזל' ,דבר 14 ,ביוני
 ;1935א"ל אסתרמן' ,מיליון!' ,דואר היום 23 ,ביוני ' ;1935בתעשיית השוקולד' ,דבר 1 ,באפריל ' ;1936אריגת סרטים
עדינים' ,שם 7 ,באפריל ' ;1937דרישות השכונות היהודיות ביפו' ,שם 8 ,ביוני ' ;1936צמיחתה של שכונה של בתי
מלאכה — סיפור לדוגמא על שכונת גבעת הרצל הידועה כשכונת אבו כביר' ,האומן :ביטאון התאחדות בעלי מלאכה
ותעשיה זעירה ת"א ,לח ( 20ביולי .)1952
 20יפו — תל־אביב (לעיל ,הערה ' ;)17מפנקסו של רפורטר :עירית יפו מה יהא עליה?' ,דואר היום 15 ,באפריל ;1934
'עאצם בק נבחר שוב לעירית יפו' ,שם 28 ,ביוני ' ;1934חוששים לייהוד יפו' ,שם 26 ,בדצמבר ' ;1934ועדה להרחבת
יפו' ,דבר 2 ,באפריל ' ;1936תושבי  15שכונות דורשים סיפוח לתל אביב' ,שם 5 ,באוגוסט ' ;1943בין יפו לתל אביב',
משמר 27 ,בספטמבר  ;1943י' ואשיץ' ,יפו ותל אביב' ,שם 12 ,במרס  ;1945על עמדתה של עיריית תל־אביב ,שתמכה
בדרישת תושבי השכונות ,ראו :י' רוקח אל הנציב העליון 7 ,בינואר  ,1945אהעת"א2209 – 4 ,א.
' 21יפו לא רוצה להיפרד מן השכונות העבריות' ,משמר 28 ,בינואר  ;1946תרגום כתבות מתוך אלדיפאע 17 ,14 ,ו־18
בפברואר  ,1944את"ה ;105/205 ,תרגום כתבות' :השכונות היהודיות של יפו' ,אלדיפאע 3 ,באוקטובר ' ;1944תל

מבנה מאבני
כורכר ומבנה ישן
נוסף בתחומה של
שכונת אבו־כביר,
ראשית שנות
האלפיים
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לבסס את שליטתה במרחבה המוניציפלי נקטה מספר צעדים .היא פעלה לשנות את ייעודם של
שטחים בסביבת גבעת־הרצל מתעשייה למגורים ודרשה את פינוים של מספר מפעלים בבעלות
יהודית שנבנו במקום .בסמוך היו חלקות קרקע נוספות שרכשו יזמים יהודים לשם פיתוח מפעלי
תעשייה ,כולל זו שרכשה חברת 'תנובה' ההסתדרותית עבור מחלבה חדשה ,והיזמים פנו להנהלת
הסוכנות וזו דרשה מן הממשל הבריטי להפוך את החלטתה של עיריית יפו ולמנוע את הפגיעה
בפיתוח התעשייה היהודית 22.בשנת  1946שכרה עיריית יפו את שירותיו של מתכנן הערים המצרי
עלי מסעוד אלמליגי ,והוא הכין תכנית כוללת לפיתוח עירוני ,שכללה הרחבה של שטחה של יפו
לדרום ולמזרח23.
המאבק בין יהודים לערבים בסביבת אבו־כביר התנהל לא רק במישור המוניציפלי אלא גם בזה
הלאומי ,ובא לידי ביטוי בעיקר בימי מתיחות ומהומות אלימות .במאורעות  1921נרצחו הסופר
יוסף חיים ברנר וחמישה יהודים אחרים בבית משפחת יצקר שבעיבוריו המזרחיים של אבו־כביר,
מדרום לבית הקברות שיח'־מוראד .במאורעות  1929נורו מתחומו של אבו־כביר יריות על השכונות
היהודיות הסמוכות ,והתרחשה בו התקרית החמורה ביותר במרחב יפו ותל־אביב ,תקרית שהיה מעורב
בה השוטר היהודי שמחה חנקיס24.
עם פרוץ המרד הערבי היה אבו־כביר למוקד של התנגשויות בין יהודים לערבים 25.באותה העת,
לנוכח התפשטותו של השטח היהודי הבנוי והתקרבותו לזה של אבו־כביר ,התארך מאוד קו המגע בין
השכונות היהודיות ובין אבו־כביר ,והתפתח סביבו אזור תפר שחצץ בין השטח העירוני היהודי לזה
הערבי במרחב יפו ותל־אביב 26.יהודים וערבים שהתגוררו באזור זה היו רובם ככולם מבני השכבות
הכלכליות־החברתיות החלשות ,מי שבימים של מתיחות פוליטית ואירועים אלימים היו הראשונים
לסבול .מהם ששילמו בחייהם ,ואחרים גופם או רכושם ניזוקו .רבים ,יהודים כערבים ,העדיפו להימלט
על נפשם והיו לפליטים ,אך שבו לבתיהם עם בוא רגיעה וחוזר חלילה .השלטונות הבריטיים ניצלו
את פרוץ המרד והרסו מאות בקתות שנבנו באופן לא חוקי בסביבת אבו־כביר ובקרבת בית הקברות

22

23
24
25
26

אביב ויפו' ,אלסיראט 10 ,בינואר  ,1945אהעת"א2209 – 4 ,ג; 'תל אביב דורשת סיפוח השכונות' ,יעת"א ,)1947( 4 ,17
עמ' .51
'השכונות ייאלצו להגשים את הסיפוח בפועל' ,הצופה 10 ,באפריל ' ;1946שכונות יפו — מועצה מקומית או סיפוח
לתל אביב' ,דבר 10 ,באפריל ' ;1946בעיות היסוד של "השכונות" נידונו עם המושל' ,הצופה 14 ,באפריל ' ;1946ראה
את העזובה בשכונות' ,דבר 15 ,באפריל ' ;1946התתן הממשלה יד לתכנית ההרס של יפו' ,המשקיף 30 ,באפריל ;1946
'נגד הפיכת גבעת הרצל לאזור מגורים' ,הצופה 6 ,ביוני .1946
ר' ח'מאיסי' ,יאפא :מעיר מרכזית לשכונת שוליים בתל אביב — יפו' ,ב' קיפניס (עורך) ,תל אביב — יפו :מפרבר גנים
לעיר עולם :מאה השנים הראשונות ,חיפה ורמת־גן תשס"ט ,עמ' .179‑178
על רצח ברנר ראו :א' שפירא ,ברנר :סיפור חיים ,תל־אביב תשס"ח ,עמ'  ;350‑343סקירה מקפת על מאורעות 1929
ביפו ראו :ה' כהן ,תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך הישראלי‑ערבי ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .105‑22
Report by His Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council
of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1936, London 1937, p. 9
'פצצה ליד אבו כביר' ,דבר 21 ,במאי ' ;1936האמנם לא ייעקרו קיני המרצחים?' ,שם 12 ,ביוני ' ;1936ירו על
אבטובוס' ,שם 25 ,בפברואר ' ;1937יהודי נפצע קשה באבו כביר' ,שם 11 ,באוגוסט ' ;1938יריות אל בית הכנסת
בשכונת שפירא' ,שם 14 ,באוגוסט ' ;1938צעירה נפצעה קשה באבו כביר' ,שם 21 ,באוגוסט ' ;1938יריות אל מכונית
פועלים ליד אבו כביר' ,שם 25 ,במאי .1939
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שיח'־מוראד על ידי כפריים שהיגרו למרכז העירוני הראשי של הארץ בימי הפריחה הכלכלית
במחצית הראשונה של שנות השלושים27.
שנות מלחמת העולם השנייה ,שפרצה זמן קצר לאחר דעיכתו של המרד הערבי ,היו תקופת רגיעה
יחסית בין יהודים לערבים .זו הייתה בין היתר תוצאה של פריחה ,תולדת כלכלת המלחמה הבריטית,
שבמסגרתה נרכשו מוצרים ושירותים רבים מתושבי הארץ 28.הדבר ניכר בסביבת אבו־כביר כאשר
בינות לפרדסי ההדרים והשדות החקלאיים שבו וצמחו ריכוזי מבנים ובקתות שתושביהם היו ברובם
מהגרים מן הפריפריה הכפרית ואף מחוץ לארץ־ישראל המנדטורית; מהגרים אלה הועסקו בענף
החקלאות ,שהדרישה לתוצרתו הלכה וגדלה ,ובמפעלי תעשייה ובבתי מלאכה ,שהיקף פעילותם
התרחב באופן ניכר29.
בשנת  1947היה אבו־כביר המתחם הבנוי המרכזי באזור השובל הכפרי־העירוני שממזרח ליפו
ומדרום־מזרח לתל־אביב .סכנת אלעראין וסכנת חמד נבלעו זה כבר בשכונת גבעת־הרצל ,שהייתה
מוקד להתפתחות של מפעלי תעשייה בבעלות יהודית ,ושהתערבבו בה אלו באלו חנויות ובתי מלאכה
של ערבים ושל יהודים .ממזרח לאבו־כביר התפתח מתחם מגורים מאולתר שתושביו היו מהגרים
מסוריה ומעבר הירדן :חוראנים ,כורדים ודרוזים .ריכוז מבנים שהתפתח מדרום־מזרח לאבו־כביר
נקרא כרם־אלתות .מדרום לכרם־אלתות ולאורך הכביש לירושלים צמחו ריכוזי מבנים נוספים,
שנודעו כסכנת אלתורכי וסכנת אלסביל .ממזרח להם היה ריכוז נוסף בשם כרם־אלבאשה ,שהיה
סמוך לבית המטבחיים העירוני של יפו .בשדות ובפרדסים שחצצו בין ריכוזים אלו ומסביבם היו
פזורים מבנים נוספים30.
אבו־כביר וסביבתו תוארו בעיתונות העברית של אותם הימים כאזור שוקק חיים ובו חנויות רבות
ובתי קפה וכן בתי עסק שונים כמוסכים ,טחנת קמח ובתי חרושת לקרח .תושביו ,שצבע העור הכהה
של רבים מהם העיד על מוצאם המצרי ,נמנו בעיקר עם השכבות החברתיות־הכלכליות השוליות
והחלשות של יפו הערבית .רבו בקרבם אנשי העולם התחתון ,שבתקופות עימות ומתיחות הצטרפו
ללוחמים הבלתי סדירים שתקפו מדי פעם את השכונות היהודיות הסמוכות ואת התחבורה היהודית
מתל־אביב דרומה31.
27

28
29
30
31

'תקציבה של עירית יפו' ,דבר 25 ,בספטמבר ' ;1933השכונות היהודיות בתחומי יפו' ,שם 25 ,בנובמבר ;1936
 ;‘Attacks on Settlements Repulsed’, Palestine Post, 23 June 1936א' גולן' ,שינוי המרחב העירוני ,אירועים אלימים
ומלחמה — המקרה של תל אביב' ,אופקים בגיאוגרפיה( 77 ,תשע"ב) ,עמ' G. Kanafani, The 1936–39 Revolt ;46‑28
in Palestine, New York 1972
על כלכלת המלחמה הבריטית ראו :נ' גרוס ,לא על הרוח לבדה :עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ־ישראל בעת
החדשה ,ירושלים תש"ס ,עמ'.324‑300 ,
שביט וביגר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' ;I. Radai, ‘Jaffa, 1948: The Fall of a City’, JIH, 30, 1 (2011), pp. 24–25 ;198‑197
'סגן המושל מסייר בשכונות יפו' ,המשקיף 14 ,באפריל .1946
' ;‘Jaffa, 1:10,000’, Survey of Palestine, 1945, sh. 2שכונת חורנים במבואותיה של תל אביב' ,המשקיף 26 ,באוגוסט
' ;1946ערביי אבו־כביר קבלו נשק' ,שם 15 ,בדצמבר .1947
'משפטו של השוטר חינקיס' ,דבר 5 ,בפברואר ' ;1930צעיר בשכונות שפירא נפצע ע"י גנבים' ,משמר 5 ,במרס ;1945
'נפצע ונשדד' ,שם 1 ,בנובמבר ' ;‘Order Restored in Slum Area’, Palestine Post, 11 August 1946 ;1945שכונת חורנים
במבואותיה של תל אביב' ,המשקיף 26 ,באוגוסט  ;1946מ' גונן' ,צעד ראשון להכנעת יפו' ,מעריב 16 ,בפברואר ;1948
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חיילים בריטים
עורכים חיפוש
בשכונת אבו־כביר,
מרס 1947
(צילום :הנס פין ,לע"מ)
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מלחמת העצמאות וסיפוח אבו־כביר לתל־אביב
דיוני אונסקו"פ ,שמסקנותיה הובילו להחלטת עצרת האומות המאוחדות בדבר חלוקת ארץ־ישראל,
הביאו להתגברות המתיחות על רקע לאומי והפעילות האלימה 32.על פי החלטת החלוקה אמורה
הייתה יפו להיות מובלעת ערבית בתחומה של המדינה היהודית .השטח שממזרח להמשכו של רחוב
'יום באבו כביר' ,דבר 26 ,במאי  ;1948א' רדאי' ,בין שתי ערים :החברה ,המוסדות והלוחמים הערבים־פלסטינים
בירושלים וביפו ,'1948‑1947 ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ט ,עמ' .183‑180
 3' 32יהודים נהרגו וכ־ 25נפצעו :רכוש יהודי עצום הושחת באש' ,המשקיף 15 ,באוגוסט ' ;1947מאורעות הדמים' ,דבר,
 17באוגוסט ' ;1947יד "ההגנה" השיגה כמה מהמרצחים והומתו' ,הצופה 17 ,באוגוסט ' ;1947נזק של רבבות לירה
בדלקות בגבול ת"א' ,המשקיף 22 ,באוגוסט ' ;1947תושבי גבעת הרצל־עליה תובעים בטחון' ,דבר 21 ,בנובמבר .1947
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הרצל בואכה כביש יפו‑ירושלים ושמצפון־מזרח לכביש זה ,שטח שהיה בחלקו בתחום המוניציפלי
של יפו ובחלקו בתחום בניין הערים שלה ,הוצא מן המובלעת .וכך אבו־כביר ,הסכנאת ,ריכוזי
המבנים שממזרח ומדרום לאבו־כביר וכן השכונות היהודיות שנבנו על אדמות אבו־כביר נכללו
בתחום המדינה היהודית33.
אולם החלטת עצרת האו"ם לא יושמה .התנגשויות אלימות ספורדיות שפרצו בתחילת דצמבר
 1947היו עד מהרה למלחמת עמדות ,וקו התפר היה לקו חזית שחצץ בין ערבים ליהודים .רבים מקרב
התושבים שהתגוררו משני צדיו נסו על נפשם ,והקשרים הכלכליים בין יהודים לערבים הלכו ודעכו.
יפו הערבית נותרה מובלעת שהייתה מוקפת כמעט מכל עבריה שטח יהודי 34.השליטה על דרך
הגישה לתל־אביב מדרום הארץ ומירושלים ,דרך שעברה בתחום אבו־כביר ,הייתה לנכס האסטרטגי
החשוב ביותר שהיה בידי הפיקוד הערבי ביפו .המשך רחוב הרצל נחסם לתחבורה יהודית ,וזו הוסטה
מזרחה לדרך הביטחון שיצאה מדרום תל־אביב ,עקפה את אבו־כביר מצפון־מזרח ,ונמשכה דרך
שכונת התקווה ,מקווה־ישראל ושכונת מולדת בואכה ראשון־לציון35.
בפברואר  1948החלו כוחות ה'הגנה'
לפשוט על עמדות באבו־כביר שמהן
תקפו לוחמים ערבים את השכונות
היהודיות הסמוכות ,ולפוצצן .בתגובה
תגברו הערבים את כוחם במקום ,ועצמת
הלחימה גברה .במרס החלו הצדדים
להשתמש במרגמות ,חלקן תוצרת בית,
כמו מרגמת הדווידקה ,שהרעש שהקימה
היה גדול מהנזק שגרמה ,ושהפילה אימה
על תושבי אבו־כביר ,ורובם הגדול נמלטו
מבתיהם 36.למעשה הטילה ה'הגנה' מצור
על יפו .הלחימה בחזית יפו‑תל־אביב
התעצמה עם מתקפת האצ"ל על מנשייה
33
34
35

36

United Nations General Assembly, Resolution 181 (II): Future Government of Palestine, 29 November 1947
)(http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
י' פלג' ,המערכה על יפו וסביבותיה' ,א' קדיש (עורך) ,מלחמת העצמאות תש"ח‑תש"ט :דיון מחודש ,רמת־אפעל
תשס"ד ,עמ' .391‑389
'הבטחת דרך התקווה — מקווה (א"ת)' ,א"צ' ;126-8275/49 ,חולון ובת ים — ישובים במערכה' ,על המשמר 22 ,בינואר
 20' ;1948יהודים נפצעו בתל אביב' ,הצופה 5 ,בפברואר  ;1948ח' לזר ,כיבוש יפו ,תל־אביב תשי"א ,עמ' ;63‑61
י' אוליצקי' ,נספח מפות :חזית הדרום ,תצלום אויר של אבו כביר' ,שם ,בין עמ'  192לעמ' .193
'אנשי ההגנה חדרו לאבו־כביר ופוצצו שני קיני מרצחים' ,על המשמר 6 ,בפברואר ' ;1948אבו־כביר יורה' ,דבר,
 11במרס ' ;1948תותחים ונשק סודי אחר' ,שם 17 ,במרס ' ;1948התקפה של רגמים וחבלנים על אבו־כביר' ,מעריב,
 25במרס ' ;1948מהלומות כבדות לאבו־כביר ,בסה ומנשיה' ,שם 1 ,באפריל ' ;1948דו־קרב של מרגמות כבדות בין
ת"א ליפו' ,שם 23 ,באפריל ' ;1948יומן הדמים והתלאות של תל אביב ובנותיה' ,חרות 30 ,במרס .1953

הצתה של מבנה
מלאכה בגבעת־
הרצל בתחילת
מלחמת העצמאות.
מימין נראית
הכנסייה הרוסית

(צילום :בנו רותנברג)
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לוחמי חטיבת
קרייתי בפעילות
מבצעית באבו־
כביר ,אפריל 1948
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בבוקר ה־ 25באפריל  ,1948בניסיון שלא צלח לכבוש את יפו .אור ליום ה־ 28באפריל עבר מוקד
הלחימה מזרחה ,כאשר פתחה ה'הגנה' במבצע 'חמץ' ,מבצע שהביא לחיזוק טבעת הכיתור היהודית
סביב יפו .לאחר כינונה של הפסקת אש ב־ 1במאי התקיימה יפו הערבית בחסדם של כוחות הצבא
הבריטי .ימים מספר לאחר מכן נעזבו שכונותיה החיצוניות ובהן אבו־כביר על ידי מגניהן ונפלו לידי
כוחות ה'הגנה' .בנסיבות אלה ולנוכח הפינוי הצפוי של הכוחות הבריטיים עם תום ימי המנדט ,פנו
הנותרים מקרב המנהיגות העירונית ביפו לנהל משא ומתן עם הצד היהודי על כניעה .ב־ 13במאי נחתם
הסכם הכניעה .למחרת היום ,עם צאת הבריטים ,השתלטו כוחות חטיבת קרייתי של ה'הגנה' על יפו
הערבית והוטל עליה משטר צבאי37.
הלחימה גרמה להרס ניכר של מבנים ותשתיות באבו־כביר ובסביבתו 38.עיתונאי שביקר באבו־
כביר כשבועיים לאחר כניעת יפו תיאר את העזובה וההרס ששררו בשכונה הערבית לשעבר' :כל מה
שהיה חי ותוסס :הטחנה ,בית החרושת לקרח ,החנויות ובתי הקפה — הכל הרוס ללא תקנה או עזוב
מאדם [ ]...אני מתהלך ברחובות שאין להם שם ואינני רואה לפני שום נפש חיה' 39.עיקר ההרס נגרם
 37פלג (לעיל ,הערה  ,)34עמ' ' ;417‑403הבריטים תפסו עמדות בכל מבואות יפו' ,הצופה 9 ,במאי .1948
' 38הרס רב נגרם לשכונות הספר של יפו' ,הצופה 2 ,באפריל ' ;1948באבו כביר הכבושה' ,שם 11 ,במאי  ;1948א' בר־אוריין,
'כי הכית את כל אויבי לחי' ,שם 22 ,ביולי .1948
 39מ' צאנין' ,יום באבו כביר' ,דבר 26 ,במאי .1948
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בסמוך לקו החזית ,ונזקים נוספים גרמו בוזזים ,חיילים ואזרחים כאחד .עם זאת חלק לא מבוטל מן
המבנים ,בעיקר אלו שלא היו סמוכים לקו החזית ,עדיין היו ראויים למגורים או שניתן היה להכשירם
לתכלית זו.
עד מהרה חזרו בתי אבו־כביר ונמלאו בתושבים מקרב האוכלוסייה היהודית ,שבמרבית המקרים
באו ביזמתם שלהם :משפחות של חיילים וחיילים משוחררים ,משפרי דיור מקרב תושבי השכונות
הסמוכות ועולים חדשים שזה מקרוב באו .הדבר היה לצנינים בעיני גורמים שונים בממסד הישראלי.
אבו־כביר היה סמוך למרכזי המלאכה ,התעשייה והמסחר של מרחב יפו ותל־אביב ,השטח סביבו
היה בנוי בדלילות ,ורובו היה בעל אופי חקלאי ,ועל כן היה מבוקש כעתודת קרקע לפיתוח עירוני.
גורמים כעיריית תל־אביב ,חברות בנייה ציבוריות והסתדרות העובדים הכללית היו מעוניינים לפנות
את התושבים שהשתכנו במקום ,אלא שחלופה לשיכונם לא הייתה בנמצא40.
ב־ 10בדצמבר  1948סופחו על פי החלטת ממשלת ישראל אבו־כביר וסביבתו לתחומה של תל־
אביב 41.ממשלת ישראל הטילה על עיריית תל־אביב את עול מתן השירותים לתושבים .הנהלת
העירייה טענה שאין ביכולתה לספק שירותים ברמה נאותה לתושבי השכונות הערביות לשעבר בלא
סיוע מן הממשלה .לנוכח המצב הכלכלי הקשה שאליו נקלעה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות
ניתן הסיוע הממשלתי לתל־אביב לא במענקים כספיים אלא באמצעות סיפוחם של שטחים דוגמת זה
של אבו־כביר ,שפיתוחם נועד הלכה למעשה להתבצע על ידי משקיעים מהמגזרים הציבורי והפרטי.
העירייה הרסה תוספות למבנים וצריפים שנבנו ללא רישיון על ידי המשתכנים באבו־כביר על מנת
למנוע מהם להתקבע במקום42.
בד בבד פעלה העירייה לשיפור תנאי החיים הקשים של המשתכנים ,בראש ובראשונה באמצעות
פינוי הריסות ,והוצע להשתמש בהן כתשתית לסלילת רחובות בשכונות היהודיות הסמוכות 43.אך
בכך לא היה די .באין מדרכות ומערכת ביוב מרכזית ,בלא מבנה לבית ספר ובהיעדר ניקוז בימי
הגשמים ,עמדו התושבים היהודים באבו־כביר מדי יום ביומו בפני קשיים רבים 44.הממשלה ועיריית
תל־אביב העדיפו להרוס את מרבית המבנים ולהמעיט בפעולות לשיקום ולשיפור תנאי החיים של
התושבים ,הן מחשש שבעקבות הסדר מדיני עתידי תשוב האוכלוסייה הערבית והן עקב המבנה
40

41
42

43

44

ב' שיטריט ,מנהל ענייני הערבים ,ריאיון עם חברי ההנהלה של הוועד המאוחד בשכונות העבריות 13 ,במאי ,1948
אהעת"א2209 – 4 ,ג; א' גולן ,שינוי מרחבי :תוצאת מלחמה :השטחים הערביים לשעבר במדינת ישראל ,1950‑1948
שדה־בוקר תשס"א ,עמ' .119‑90
'ת"א גדלה ב־ 45אלף נפש ו־ 7000דונם' ,המשקיף 13 ,בדצמבר .1948
A. Golan, ‘Jewish Nationalism, European Colonialism and Modernity: The Origins of the Israeli Public
' ;Housing System’, Housing Studies 13, 4 (1998), pp. 487–505נהרסו בניינים שהוקמו בלי רשיון' ,חרות 19 ,ביוני
.1949
פירוט סיור הוועדה העירונית לשכונות העבריות מיום  28באוקטובר  1948וסיכומיה 31 ,באוקטובר  ,1948פרוטוקול
ישיבה  3של הוועדה העירונית לשכונות העבריות 15 ,בנובמבר  ,1948אהעת"א2209 – 4 ,ג; מ' פיטשון ,יושב ראש
הוועדה העירונית לשכונות העבריות ,אל ראש העירייה י' רוקח 19 ,בנובמבר  ,1948שם; 'מ־ 1בינואר — שרותי ת"א
ליפו' ,המשקיף 23 ,בדצמבר .1948
ועד שכונת שפירא החדשה אל ראש עיריית תל־אביב 20 ,בדצמבר  ,1948אהעת"א2209 – 4 ,ד; ז' בן־שלמה' ,שכונת
שפירא' ,הד המזרח 7 ,באוקטובר .1949
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ארנון גולן

שכונת קריית־שלום.
ברקע ,שדות 'מקווה
ישראל' .משמאל
למעלה ,בתי שכונת
התקווה

(באדיבות משפחות טאג'יר
ואשולין ,גלויה של 'פוטונה',
פלפוט הרצליה ,מיזם 'ישראל
נגלית לעין' ,תל־אביב‑יפו)

המפוזר והלא מתוכנן של השטח הבנוי ,שערם מכשולים על הדרך לפיתוח עירוני עתידי 45.בהריסה
תמכו גם מנהיגי השכונות היהודיות הסמוכות ,אך הם סייגו זאת בצורך להשתמש במבנים ראויים
לשיכון עבור אלו מקרב תושבי השכונות שאיבדו את בתיהם בזמן הקרבות ועבור מוסדות ציבור,
בעיקר מוסדות חינוך46.
הגורם הראשון שהחל לפתח את אזור אבו־כביר היה חברת 'שיכון' ההסתדרותית ,חברת הבנייה
הגדולה במדינת ישראל בעת ההיא ,שביקשה להקים שיכון גדול עבור ותיקי ההסתדרות .יזמה זו עוררה
חברות בנייה ציבוריות נוספות לדרוש הקצאת שטחים מקרקעות אבו־כביר על מנת לבנות שיכונים
לאנשי צבא קבע ולחיילים משוחררים ,לוותיקי התנועה הרוויזיוניסטית ,לוותיקי 'הפועל המזרחי'
ולאחרים .בתחילת  1950הוחל בהעברת קרקעות לקק"ל על מנת שתקצה אותן לחברות שנטלו חלק
בבניית שכונה חדשה בשם קריית־שלום .היקף השטח עמד על  880דונם ,ותוכנן להקים עליהם כ־4,400
יחידות דיור ,מהן  2,400לוותיקי ההסתדרות .השטח היה בחלק המזרחי של אדמות אבו־כביר ועיקרו
פרדסים ושדות ,אך נכללו בו גם עשרות מבנים ערביים לשעבר ,בעיקר של כרם־אלבאשה47.
על פי התכנון אמורים היו המשתכנים לממן את הבנייה בהונם העצמי ובמשכנתאות שקיבלו
בערבות המדינה .באותה העת לא יכלה הממשלה לבנות עבור עולים חדשים או עבור תושבי שכונות
העוני של תל־אביב ,שלמרביתם לא היה הון עצמי ואף לא משכורת קבועה שממנה ניתן היה להפריש
 45גולן (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .94‑93
 46פרוטוקול ישיבה  1של הוועדה העירונית לשכונות העבריות 6 ,באוקטובר  ,1948אהעת"א2209 – 4 ,ג; פרוטוקול ישיבה
 27 ,2באוקטובר  ,1948שם.
 47גולן (לעיל ,הערה  ;)42הלכה למעשה נבנו במקום כ־ 10,000דירות 6,500 ,מהן עבור ותיקי ההסתדרות .ראו' :מפעל
שיכון ותיקי ההסתדרות לפני סיומו' ,דבר 28 ,בספטמבר .1951
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תשלומי משכנתא .אלו מהם שהשתכנו באבו־כביר ובסביבתו נותרו להתגורר במבנים ערביים לשעבר
בסביבה בעלת תשתית שירותים רעועה או באוהלים ובצריפים של מחנה העולים שהוקם בתחילת
קיץ  1949בשטח פתוח מדרום־מערב לצומת של המשך רחוב הרצל והכביש הראשי לירושלים ,מחנה
שנודע לימים כמעברת אבו־כביר48.
הכשרת הקרקע לבניית קריית־שלום חייבה לעקור פרדסי הדרים שהתייבשו באין משקה ולפנות
ולהרוס עשרות מבנים בכרם אלבאשה .התושבים במקום ,רבים מהם חיילים משוחררים מחיל
ההספקה ,הסבו את שם המקום לשכונת שמעון ,על שם האלוף שמעון מזא"ה ,שהיה מפקדם בתקופת
מלחמת העצמאות ,ושעמד באותם הימים בראש אגף כוח אדם במטכ"ל .הם שיפצו והרחיבו מבנים
קיימים ,ונקבע שיש לפצותם על הוצאותיהם .לצורך זה הוקמה קרן לפינוי אבו־כביר ,וניהולה הוטל
על ועדה שהיו חברים בה פקידי עירייה ונציגי החברות שאמורות היו לבנות בשטח49.
נציג הוועדה עבר בין המבנים שנועדו להריסה והעריך את שוויים .בישיבות הוועדה שטחו תושבי
המבנים שנועדו להריסה את בקשותיהם לפיצוי ולשיכון חלופי .הפתרון שהתגבש היה שחברות
הבנייה תקצינה יחידות דיור בקריית־שלום עבור המפונים ,והם ישלמו עבורן בכספי הפיצויים
שיקבלו ובעזרת משכנתאות שייקחו .בסך הכול מדובר היה ב־ 155יחידות דיור ,שנועדו להיות
מוקצות באופן יחסי ממכסת הדירות שבנתה כל אחת מן החברות .פינוי מבנים והריסתם נעשו
באחריותה של עיריית תל־אביב ,והיא החלה לפנות ולהרוס מבנים שחסמו צירי תנועה מתוכננים או
בחלקות שהוקצו למבני ציבור .בקיץ  1952הוחל בשיכונם של מפוני כרם אלבאשה בדירות בשיכון
הוותיקים שנבנה בהדרגה50.
החלק המזרחי של אזור השובל הכפרי־העירוני הלך והיה לשכונת קריית־שלום .נוף השדות,
הפרדסים ומקבצי מבנים פזורים פינה את מקומו במהלך שנות החמישים לנוף של שיכון ציבורי
מתוכנן ,שכלל מבני ציבור ,מרכזים מסחריים ומקבצי בתים בני קומתיים שהיו בנויים בסגנון
מודרניסטי־פונקציונלי .מבנה בולט שנותר על מכונו היה בית המטבחיים ,והוא הוסב לבית ספר
יסודי ששירת את ילדי קריית־שלום ההולכת ונבנית51.
48
49
50

51

גולן (שם); 'חבלי אבו־כביר' ,על המשמר 23 ,במאי ' ;1951מתחיל סבלם של העולים ,שוכני הצריפונים והאוהלים',
חרות 13 ,בנובמבר .1949
זיכרון דברים מישיבת ועדת הקרן לפינוי אבו־כביר שהתקיימה ב־ 15בינואר  1951במשרד מנהל השיכון שעל יד
עיריית תל־אביב‑יפו ,אהעת"א.16 – 114 ,
הערכת דירות בבניינים של ערבים על יד שכון הוותיקים (ללא תאריך) ,אהעת"א ;16 – 114 ,י' קרסננסקי אל מחלקת
השיכון של עיריית תל־אביב 28 ,ו־ 30בינואר ו־ 14בפברואר  ,1951שם; זיכרון דברים מישיבת ועדת הקרן לפינוי
אבו־כביר שהתקיימה ב־ 2בפברואר  1951במשרד מנהל מחלקת השיכון ,שם; זיכרון דברים מישיבה  7של הוועדה,
שהתקיימה ב־ 16בפברואר  ,1951ומישיבה  ,8שהתקיימה ב־ 23בפברואר  ,1951שם; ז' לוביאניקר ,חברת שיכון ,אל
ראש עיריית תל־אביב י' רוקח 3 ,במאי  ,1951שם; זיכרון דברים מישיבת ועדת הקרן מ־ 5ביולי  ,1951מ־ 5באוגוסט
 ,1951ומ־ 13ביוני  ,1952שם.
ש' לוין ,מנהל המחלקה לחינוך ,אל ח' לבנון ,ממלא מקום ראש העירייה 25 ,במרס  ,1953אהעת"א2211 – 4 ,ג;
המחלקה לשירותי הרפואה הציבורית אל לשכת ראש העירייה 27 ,במרס  ,1953שם; מזכיר העיר אל המהנדס העירוני,
 26בפברואר  ,1954אהעת"א2212 – 4 ,א; מ' מיזלס' ,שיכון ציבורי הפך למותרות' ,מעריב 7 ,באפריל ' ;1952החלו
הבחירות לאגודות בקרית שלום' ,דבר 25 ,בפברואר ' ;1953אזהרה למשתכני קרית שלום' ,שם 13 ,במאי ;1953
ח' נובק' ,קרית שלום — קרית מריבה' ,מעריב 14 ,ביוני .1963
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בית המטבחיים
באבו־כביר ,שנות
הארבעים של
המאה העשרים
(הבניין נבנה בשנות
העשרים) .כיום
בית הספר היסודי
'נופים'

(צילום :משה שוורץ;
באדיבות :אתר
האנציקלופדיה העירונית —
תל־אביב )100

ארנון גולן

ממערב לקריית־שלום נותרו על מכונם מבנים
של אבו־כביר ,כרם אלתות ,סכנת אלסביל וסכנת
אלתורכי ,מבנים לאורך הכביש הראשי לירושלים
ומדרום לו בואכה תל אלריש ,מבנים בודדים שהיו
פזורים בינות לפרדסים וצריפיה של מעברת אבו־
כביר 52.כמו כן נותרו על מכונם מבנים שהיו רכוש
ערבי בתחומה של גבעת־הרצל .עיריית תל־אביב
ביקשה להרוס את מרבית המבנים הללו לשם
חפירת תעלת הטיה לערוץ נחל איילון וסלילת
מערכת כבישים ומסילת ברזל שתחבר נמל עמוק
מים שביקשה להקים ביפו אל פנים הארץ 53.על
כן התמידה העירייה בסירובה לתת אישורי בנייה
לתושבים באבו־כביר ובסביבה שביקשו לשפץ
ולהרחיב את בתיהם 54.לאלו לא הוצע הפתרון
שניתן לחיילים משוחררים תושבי שכונת שמעון,
ובכל מקרה ספק אם יכלו תושבי שכונות העוני
לשעבר והעולים החדשים לעמוד בתשלומי משכנתא.
באוקטובר  1949החליטה הממשלה על איחודן של יפו ותל־אביב ,ובאפריל  1950נקבע באופן
רשמי שמה של העיר המאוחדת ,תל־אביב‑יפו .בשנת  1951שכרה העירייה את שירותיו של מתכנן
הערים היהודי האמריקני אהרון הורביץ על מנת להכין עבורה תכנית אב חדשה 55.הורביץ גרס שיש
להרוס את מרבית המבנים בדרום העיר ,הן בשכונות יהודיות ותיקות והן בשכונות ערביות לשעבר,
ולבנות אזור זה מחדש 56.ביקורת נוקבת נמתחה על תכניתו והיא לא אושרה על ידי רשויות התכנון
של המדינה 57.למרות זאת ביקשה העירייה לפעול על פי הקווים שהתווה הורביץ 58,להתחיל בהריסה
ולהקים קרן הלוואות לשיכון המפונים 59.ללא סיוע ממשלתי לא יכלה העירייה להוציא את תכניתה
לפועל ,אך לממשלה ,שהייתה בשליטת מפא"י ,לא היה עניין לסייע לעירייה ,ששלטו בה ה'ציונים
52
53
54
55
56
57
58
59

תצלום אוויר ,מחלקת המדידות ,ממ ,5288 ,6/יולי ' ;1956תל אביב — יפו ,'1:10,000 ,מחלקת ההנדסה (מדידות) של
עירית תל אביב — יפו ;1955 ,על גורל הפרדסים ראו :גולן (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .250
על התכניות להקים נמל מים עמוק בתל־אביב ראו :יעת"א ;)1951( 6‑5 ,21 ,מ' גפן' ,התוכנית להקמת נמל עמוק־מים
בת"א' ,על המשמר 5 ,בדצמבר .1951
ממלא מקום ראש העירייה אל ממלא מקום המהנדס העירוני 4 ,באוקטובר  ,1949אהעת"א2210 – 4 ,א.
לדיון מקיף ורחב בתכנית הורביץ ראו :נ' מרום ,עיר עם קונספציה :מתכננים את תל אביב ,תל־אביב תשס"ט,
עמ'  ;246‑178לקוויה העיקריים של תכנית הורביץ ראו' :תוכנית אב מוקדמת לתל אביב — יפו' ,יעת"א.)1954( 9‑8 ,22 ,
מ' מייזלס' ,תוכנית ארבע השנים לפיתוח תל אביב' ,מעריב 30 ,בינואר ' ;1951תוכנית לביעור משכנות העוני בתל
אביב — יפו' ,דבר 25 ,במרס  ;1953תכנית אב מוקדמת (שם).
י' בן־סירה' ,תכנית אב לתל אביב' ,בטאון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל ,)1955( 13 ,עמ' .20‑18
י' בר' ,שטחי קרקע — שטר התחייבות' ,דבר 20 ,בינואר .1960
'פרטים על תכנית לשיקומה של יפו' ,דבר 18 ,בינואר .1956
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הכלליים' .מה שהוגדר כחוסר המעש של העירייה בעניין שכונות הדרום ויפו שימש בידי מפא"י כלי
ניגוח מרכזי בניסיונותיה לכבוש את השליטה בעיריית תל־אביב בשלוש מערכות הבחירות שהתקיימו
בשנות החמישים ( ,)1959 ,1955 ,1950ושרק באחרונה שבהן צלחה דרכה60.
אזור אבו־כביר נותר עזוב ומוזנח ,ומשך לתחומו פעילות של העולם התחתון ואפילו פשיעה
פוליטית — רוצחיו של ישראל קסטנר הטמינו בבית מבודד בפרדס באבו־כביר את אמצעי הלחימה
שצברו .התושבים דרשו מן העירייה לדאוג לשיפור שירותי התחבורה הציבורית ,להתקין ברחובות
עמודי תאורה ,לבנות מדרכות ,לעקור קוצים משטחי מעזבה ,לנקות את הרחובות מאשפה ומלכלוך
ברכות מים ששימשו להשקיית הפרדסים שהוזנחו .אך בשל הכוונה לפנות את השטח ולבנותו
ולנקז ֵ
61
מחדש ,נעשה אך מעט .זאת ועוד ,עניינה של עיריית תל־אביב בפיתוח אזור השוליים העירוני
של אבו־כביר דעך במהלך שנות החמישים ,מאחר שבמסגרת 'תכנית שרון' ,תכנית האב הראשונה
לפיתוחה של מדינת ישראל ,נקבע שיוקם נמל עמוק מים בדרום המדינה ,לא בתל־אביב אלא ב'עיר
הדרום' ,כיום אשדוד 62.תשומת הלב של העירייה התמקדה עתה בפיתוח יפו גופה ,בעיקר בתכניות
להפוך את העיר העתיקה לגן לאומי ולשכונת אמנים63.
אבו־כביר נותר מקום מוזנח ובעל דימוי ירוד בשוליים הדרומיים־מזרחיים של תל־אביב‑יפו ,אזור
לשימושי קרקע שביקשו להרחיק מריכוזי אוכלוסייה .בשנת  1949הוקצה מבנה משטרתי מנדטורי
מדרום לסכנת אלתורכי לשמש בית מעצר ,ובשנת  1954מוקם בבית מידות סמוך מועדון קליעה
צבאי .כמו כן הקצתה הממשלה לעיריית תל־אביב  30דונם לפיתוח אזור תעשייה על מנת להעביר
אליו מפעלים שנועדו לפינוי מפאת קרבתם לבתי מגורים64.
בין שימושי הקרקע החדשים באזור היו גם כאלו שלא נתפסו כמטרד .במאי  1951הוחל בנטיעת
'יער המגִ נים' ,חורשה בשטח  230דונם ממערב לקריית־שלום שנועדה להנצחת זכר הלוחמים שנפלו
בקרבות מלחמת העצמאות בתל־אביב ובסביבתה 65.בשנת  1949החליטה עיריית תל־אביב להעביר
לאבו־כביר את הגן הבוטני והגן הזואולוגי ואת המכון הביולוגי הפדגוגי שפעלו בתחומה .אלו מוקמו
בשטח הסמוך לכנסייה הרוסית ובמבנה שבנתה ממשלת המנדט עבור בית חולים בן ארבעים מיטות
שכמעט הושלם ערב פרוץ מלחמת העצמאות 66.מוסדות אלו שימשו תשתית להתפתחות הפקולטה
60

61

62
63
64
65
66

'נציגנו בעיריה שאלו' ,דבר 19 ,במרס  ;1959על המאבק בין מפא"י ל'ציונים הכללים' על השליטה בעיריית תל־אביב
ראו :א' גולן' ,בחירות עירוניות בתל אביב בשנות החמישים :תהליכים ,תוצאות והשלכות' ,עיונים בתקומת ישראל,
( 20תש"ע) ,עמ' .100‑80
י' ג'רסי אל ראש העיר תל־אביב‑יפו 11 ,ביוני  ,1953אהעת"א2211 – 4 ,ד; י' חלד אל גולדשטיין 4 ,באפריל ,1960
אהעת"א' ;2082 – 25 ,תוך  3שעות גילתה המשטרה סחורה גנובה' ,חרות 7 ,בספטמבר ' ;1952נעצרו פושעים מועדים',
דבר 27 ,במאי ' ;1954איש ש"ב מעיד :עקבתי אחר מנקס' ,מעריב 4 ,בנובמבר ' ;1957נתפסו  7חברי כנופיית גונבי
בהמות בשרון' ,שם 18 ,בנובמבר .1958
א' שרון ,תכנון פיסי בישראל ,ירושלים תשי"ב ,עמ' .76
מ' בן־שחר' ,תוכניות פיתוח יפו' ,חרות 30 ,במרס ' ;1956השטח הגדול ביפו — מרכז תרבות ואמנות' ,הצופה,
 18בינואר ' ;1956פעולות ראשונות למען יפו והשכונות' ,חרות 6 ,במאי .1960
ב' כדורי' ,איזורי תעשיה בתל אביב — יפו' ,יעת"א ,)1951( 6‑5 ,21 ,עמ' .69
'יער המגינים ניטע באבו־כביר' ,מעריב 10 ,במאי ' ;1951אלה שנטעו את המדינה' ,דבר 11 ,במאי .1951
'ממשכן ארעי לקריה חדשה' ,מעריב 25 ,באוקטובר  ;1965על הקמת מבנה בית החולים ראו‘New Hospital for Jaffa’, :
Palestine Post, 12 August 1947
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הבניין המרכזי של
אוניברסיטת תל־
אביב באבו־כביר,
שנות החמישים.
הבניין נבנה על ידי
הבריטים במטרה
לשמש כבית
חולים .מאחור:
צריח הכנסייה
הרוסית

(באדיבות :הארכיון
לתולדות אוניברסיטת
תל־אביב)

בית הספר לטבע,
חברה וסביבה
השוכן בבניין מאז
1986
(צילום :אבישי טייכר)
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למדעי הטבע של אוניברסיטת תל־אביב ,שהחלה לפעול במקום בשנת  .1956בתוך מספר שנים
נוספו עליה יתר הפקולטות של האוניברסיטה ,שמוקמו במבנים טרומיים שבנתה העירייה בגבעת־
הרצל 67.במבנה אחר בקרבת הכנסייה נקבע בשנת  1951מקומו הזמני של המוזאון הארכאולוגי
של תל־אביב ,שהוצגו בו ממצאים מחפירות ארכאולוגיות שנערכו בסביבתה 68.בשנת  1955נקבע
באבו־כביר מקומו של המכון לרפואה משפטית ,במבנה בקרבת צומת דרך בן־צבי (כפי שנקרא עתה
קטע הכביש הראשי לירושלים שעבר בתחומה של תל־אביב‑יפו) ורחוב הרצל ,ושפעל אז בחסות
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית69.

העשור השני :אבו־כביר בשנות השישים
עם בחירתו של מרדכי נמיר ממפא"י בנובמבר 1959
לתפקיד ראש העיר ,הואץ הביצוע של תכניות לפיתוח
עירוני ,והושם דגש על שיקומן של יפו ושל שכונות
הדרום 70.השינוי במדיניות היה לא רק תוצאה של המהפך
הפוליטי בתל־אביב אלא גם תולדה של שינוי סדרי עדיפות
של ממשלת ישראל בעקבות מהומות ואדי סאליב ,שפרצו
בחיפה באותה שנה והתפשטו למקומות נוספים בארץ,
ושחשפו את תנאי החיים הדלים של תושבי השכונות
הערביות לשעבר והמעברות .הממשלה ביקשה למנוע את
התגברות המחאה ,שנתפסה כמאיימת על יציבותה ועל חוסנה של החברה הישראלית המתהווה71.
אי לכך הוחלט להאיץ את העברתם של תושבי שכונות העוני והמעברות לשיכונים ציבוריים .לשם
כך הוקמה בתל־אביב חברה בבעלות ממשלתית ועירונית משותפת' ,החברה לפינוי משכנות עוני
ביפו' ,שלימים שונה שמה ל'חלמיש' .על החברה הוטל לפנות אלפי משפחות ולשכנן בדירות שתקצה
עבורן או לפצותן ולאפשר להן למצוא דיור בכוחות עצמן .מרבית הדירות שהוקצו למפונים היו
בשיכונים הציבוריים שהלכו ונבנו מדרום וממזרח ליפו ומדרום לאזור אבו־כביר72.
בין הראשונים שהתפנו היו תושבים ממעברת אבו־כביר .שלושים המשפחות הראשונות מתוך
 350המשפחות שהתגוררו בתחומה אמורות היו לעבור לבתי קבע כבר במהלך דצמבר  ,1959בסיוע
הלוואות שקיבלו באמצעות מועצת פועלי תל־אביב ,והצריפים שבהם התגוררו נועדו לפירוק על
67
68
69
70
71
72

'נפתחו הלימודים באוניברסיטת ת"א' ,חרות 13 ,בנובמבר .1960
'עירית תל אביב הכרזה מס'  ,'285הצופה 8 ,באוגוסט ' ;1949נפתח בית נכאת לעתיקות תל אביב' ,שם 19 ,באוקטובר .1951
יוש' ,קם מכון לרפואה משפטית' ,מעריב 21 ,בנובמבר .1955
לדיון במדיניות הפיתוח העירוני בימי שלטון מפא"י בעירייה ראו :מרום (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .322‑250
על מהומות ואדי סאליב ועל השלכותיהן ראו :י' וייס ,ואדי סאליב :הנוכח והנפקד ,ירושלים ותל־אביב תשס"ז.
כיום שכונות נווה־עופר (תל־כביר) ודקר (יפו א) .ראו :אינג' י' דורון ,מנהל המחלקה ליפו והשכונות' ,משכנות העוני
בתל אביב — יפו ,דף הסברה' 7 ,בדצמבר  ,1965אהעת"א ;203 – 28 ,ש' הניגמן ,בשם העיר ובשירותה :עשר שנות כהונת
מרדכי נמיר כראש עיריית תל אביב ,תל־אביב תשל"ג ,עמ' .61‑57

שרידי מבנה
נטוש באבו־כביר.
בסמוך אליו
מבנים של שיכון
ציבורי ,שנבנו
בשנות החמישים
והשישים
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מנת למנוע פלישה של דיירים לא רצויים 73.בספטמבר  1960העריכו בסניף ההסתדרות במעברה כי
ארבעים משפחות נוספות נמצאות בשלבים שונים של עזיבה .אשר ליתר ,רובם נרתעו מהתחייבויות
כספיות לרכישת דירה ,עקב מצבם הכלכלי ,והיו מוכנים להסתפק במעבר לדיור חלופי בשכר דירה,
ואילו מיעוטם הוגדרו מקרים סוציאליים שפינוים נחשב בעייתי 74.בשנת  1961צבר תהליך הפינוי
תאוצה — תשעים ושש משפחות החלו לעבור לדירות שבנתה עבורן חברת 'רסקו' בשטח סמוך,
שנכלל לימים בתחומה של שכונת נווה־עופר .פינוי המעברה נועד להסתיים בקיץ  ,1963ומספר
תושביה הלך והצטמצם במהירות75.
לאחר הפינוי וההריסה של מרבית בתיה של שכונת שמעון 76נותרו כ־ 300משפחות בכרם־אלתות,
שבתחילת שנות השישים נודעה כשכונת הפרסים ,ובסכנת אלסביל וסכנת אלתורכי ,שנודעו כשכונת
הבולגרים .האזור כולו נועד להריסה ולהשלמת נטיעת הפארק העירוני (המשך 'יער המגנים' או 'גן
ההגנה' כפי שנודע לימים) .דרומה מכביש יפו‑ירושלים התגוררו  120משפחות נוספות ,וגם בתיהן
נועדו לפינוי ולהריסה .בגבעת־הרצל נותרו חמישים דירות ובתי עסק מן הרכוש הערבי לשעבר
שנועדו אף הם להריסה 77.פינוי המבנים הערביים לשעבר באבו־כביר נמשך זמן רב יותר .למרות
מצבם הרעוע הם נחשבו ראויים למגורים יותר מצריפי המעברה ,ודייריהם היו בעדיפות שנייה
לפינוי ולשיכון מחדש .על כן היה צורך בעבודות תחזוקה ושיפור של המבנים ושל תשתיות פיזיות,
שכללו סלילת כבישים ובניית מדרכות ,התקנת תאורת רחוב ,פיתוח מערכת ביוב וחיבורה למערכת
העירונית ,הדברת מכרסמים ,גיזום עצים וסילוק מפגעים שונים78.
למרות עבודות תחזוקה ופיתוח שעשתה העירייה ,מערכות ניקוז וביוב באבו־כביר נותרו
לקויות ,כבישים נסללו ללא מדרכות ותאורת לילה ,ועל כך נוספו שיעורים גבוהים של רעש
וזיהום אוויר ממפעלים ומבתי המלאכה הסמוכים ,שמספרם הלך וגדל .תהליך הפינוי נמשך
באטיות בשנות השישים ,ובשנת  1971נותרו במבנים שבשכונות הפרסים והבולגרים כתשעים
וחמש משפחות בלבד .הבתים שפונו נאטמו על מנת למנוע פלישות ולאחר מכן נהרסו .באזור
נותרו בעיקר קשישים ,נכים ומשפחות מרובות ילדים שידם לא השיגה לשלם משכנתא .הם
73
74
75

76

77
78

' 30יושבי מעברת "אבו־כביר" עוברים לשיכון' ,דבר 16 ,בדצמבר .1959
מ' נויוביץ אל סגן ראש העירייה א' שכטר 5 ,בספטמבר  ,1960אהעת"א.2082 – 25 ,
ב"צ מילמן אל י' רבינוביץ' 24 ,בפברואר  ,1961אהעת"א' ;2082 – 25 ,אבו כביר (כולל גבעת הרצל)' (ללא תאריך),
אהעת"א ;)20(7 – 26 ,פרוטוקול ישיבה  106של הנהלת 'החברה הממשלתית עירונית לשיקום משכנות עוני תל־
אביב‑יפו בע"מ' 4 ,באוקטובר  ,1964אהעת"א ;203 – 28 ,פרוטוקול ישיבה  26 ,111בנובמבר  ,1964שם; פרוטוקול
ישיבה  15 ,123באפריל  ,1965שם; זיכרון דברים משיחה שהתקיימה במשרדו של א' שכטר 4 ,בנובמבר  ,1964שם;
'מעברת אבו־כביר תחוסל תוך שנתיים' ,דבר 3 ,ביולי  ;1961י' גור־אריה' ,רסקו הכפילה רווחיה בשנה האחרונה',
מעריב 17 ,בספטמבר .1963
בשוליה המערביים של קריית־שלום נותרו מספר מבנים ערביים לשעבר ,התגוררו בהם יותר מעשרים משפחות ,והן
פונו רק בשלהי שנות השישים .ראו :שכונות עוני בעיר ,רשימה ( 2ללא תאריך) ,אהעת"א ;203 – 28 ,ר' יזרעאלי אל
מנהל המחלקה ליפו והשכונות 10 ,בינואר  ,1967אהעת"א ;107 – 28 ,א"מ מטלון אל ש' קנטור 7 ,באוקטובר ,1967
שם; ד' אברהמי אל א' סמו 9 ,בפברואר  ,1969שם.
אבו כביר (לעיל ,הערה .)75
אינג' י' דורון אל א' שכטר ,סגן ראש העירייה 13 ,באוגוסט  ,1961אהעת"א ;2082 – 25 ,דורון אל ניוביץ' 6 ,במאי ,1963
שם.
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תבעו מעיריית תל־אביב לספק להם דיור חלופי או לטפל במצב הירוד של המבנים
העירייה פינתה מספר מבנים שהוכרזו מסוכנים ותמכה בדרישת התושבים מן הממשלה לשיכון
בדירות חלופיות ,אך התנערה מכל אחריות לטיפול כולל בשכונה ,והטילה זאת על מנהל מקרקעי
ישראל ועל חברת 'עמידר' ,שהיו הבעלים של הקרקע ושל המבנים .ריב הסמכויות בין הרשויות גרם
להקפאת הפעולות לתחזוקה ולשיפור של המבנים והתשתיות באבו־כביר .הפתרון שהוסכם עליו בסופו
של דבר היה השלמת פינוים של התושבים ,והדבר נעשה במהלך המחצית הראשונה של שנות השבעים80.
בעוד פינוי התושבים הולך ונמשך ,הוחל בהעברת יחידות של אוניברסיטת תל־אביב אל המתחם
החדש שהוקם עבורה בצפון תל־אביב ,ברמת־אביב ,על אדמת הכפר הערבי לשעבר שיח' ֻמוַ נִ ס81.
בה בעת הוקצו שטחים נוספים באזור אבו־כביר לפיתוח אזורי מלאכה ותעשייה ממערב ומצפון
לשטח שבו נועד לקום הפארק העירוני .לשם הקמת קריות מלאכה ,כפי שכונו אז ,הוקמה בשותפות
של העירייה ,משרד המסחר והתעשייה והתאחדות בעלי המלאכה' ,חברה לשיקום המלאכה בתל־
אביב‑יפו' .בקיץ  1961הונחה אבן הפינה לקריית מלאכה ראשונה ,שנועדה לקום בשוליים הצפוניים
של אזור אבו־כביר ,בפינת רחוב קיבוץ־גלויות ושדרות הר־ציון .במרס  1962הוקצה שטח לקריית
מלאכה שנייה ,ממערב לרחוב הרצל ומדרום לדרך קיבוץ־גלויות .קריות אלו אמורות היו לקלוט
עשרות בתי מלאכה מדרום תל־אביב שהיוו מטרד לתושבים שגרו בקרבתם82.

סיכום
הכפר אבו־כביר הוקם והתפתח כחלק ממערכת יישובים בעלי אופי כפרי־חקלאי שהתהוותה החל
בראשית המאה התשע־עשרה בקרבת יפו .התפתחות העיר במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה
במציאות של משטר אימפריאלי בלתי פורמלי הביאה לשינוי במערכת היחסים הכלכלית והחברתית
בינה לבין הכפרים הללו .חלקם נבלעו בשכונות עירוניות חדשות שצמחו מצפון ומדרום לגלעין
העירוני ואף נתנו להם את שמן .לעומתם הכפרים שממזרח ,כולל אבו־כביר ,היו לחלק מהשובל
הכפרי־העירוני שנוצר עם התבססותה של יפו כנמל שקישר את ארץ־ישראל למערכת הכלכלית
העולמית ,שנשלטה על ידי המעצמות האימפריאליות־הקולוניאליות.
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ארנון גולן

עם כינונו של משטר אימפריאלי פורמלי באזור כבר נחשבו אבו־כביר וסביבתו לחלק מיפו ועל כן
נעדרו מנתוני מפקד  .1922המעבר לשלטון ישיר של האימפריה הבריטית הביא מחד גיסא להאצת
הפיתוח הכלכלי של הארץ ,ומאידך גיסא לשינוי הדרגתי של המציאות הפוליטית והדמוגרפית
ששררה בה .מרבית שטחן של השכונות היהודיות נכלל מאז  1921בתל־אביב ,שהייתה לישות
עירונית עצמאית הלכה למעשה ,שהתפתחה במהירות ,ולהתגלמותו של האיום הציוני שהלך והתעצם
בעיני המנהיגות הערבית ביפו .השלטון המנדטורי סיפח את השובל הכפרי־העירוני לתחומה של
יפו כצעד שנועד להפגין את מחויבותו לעיר ולתושביה הערבים .אלא שהתפשטותן המהירה של
שכונות יהודיות שהיו בצפון־מזרח התחום העירוני של יפו אל השובל הכפרי־העירוני הביאה את
האיום הציוני אל ספו של אבו־כביר .עליית רמת האלימות לאורך קו המגע שהלך ונוצר בין יהודים
לערבים הביאה לקיבוע מקומו של אבו־כביר בתודעה המרחבית היהודית כמוקד של אלימות על רקע
לאומי ושל פשע .עם זאת מערכת היחסים בין ערבים ליהודים באזור הייתה מבוססת לא רק על איבה
ואלימות .בתקופות רוגע התקיים שיתוף פעולה כלכלי בין תושבים מאבו־כביר לבין שכניהם ,שכן
תושבים מאבו־כביר עבדו בבתי עסק יהודיים ומכרו מתוצרתם החקלאית לצרכנים יהודים.
סיומו של המשטר האימפריאלי הבריטי והקמת מדינת לאום יהודית לוו בהתגברות האלימות,
ובאביב  1948החלה מלחמה כוללת ,וזו הביאה להתמוטטות יפו הערבית וסביבתה ולעקירת מרבית
תושביה מבתיהם .בזמן הקרבות הייתה אבו־כביר מוקד לחימה ,ולאחר סיום הלחימה באזור ,באמצע
ולפתחו
מאי  ,1948ביקשה עיריית תל־אביב להרוס את המקום עד היסוד ,למחות את נוכחותו במרחב ַ
בהתאם לצרכים של עיר מודרנית .בתחילת שנות החמישים אף גיבשה תכנית אב לפיתוח עירוני
שבמסגרתה נועד האזור כולו להריסה ולבינוי מחדש .המחסור במבנים לשיכון עולים והיריבות
הפוליטית בין העירייה לבין ממשלת ישראל החדשה מנעו את אישורה של תכנית האב ,אך באופן
מעשי היא התוותה ולו חלקית את התהליכים המרחביים באזור אבו־כביר .במזרחו הוקמה כבר בתחילת
שנות החמישים קריית־שלום כשכונה שתכנונה היה מודרניסטי־פונקציונלי ,מהלך שתוצאתו הייתה
מחיקת מאפייני המרחב הערבי והחלפתם במאפיינים מרחביים ישראליים־ציוניים .יתר השטח היה
לשוליים עירוניים והתאפיין בהזנחה ובהתדרדרות סביבתית' .גן ההגנה' ,שניטע באזור ,נותר מוזנח
שנים רבות ,וטביעת חותמו של הנוף הערבי ניכרה בסביבתו ,אם כי הלכה והצטמצמה במהלך שנות
השישים והשבעים ,עם השלמת פינוים של מרבית התושבים מהמבנים הערביים לשעבר ,ואלה הלכו
ונהרסו.
המושג המרחבי אבו־כביר כמעט חלף מן העולם ,אך בכל זאת נותר שריר וקיים בשני מקומות,
ונתפס בהם בהקשר של שוליים עירוניים :מקום אחד הוא בית המעצר המשטרתי ,המנציח ומקיים את
הדימוי של אבו־כביר כמוקד פעילות פלילית ,והמקום האחר הוא המכון לרפואה משפטית ,שבעקבות
העצמה והתכיפות של גלי הטרור בעשור האחרון של המאה הקודמת ובזה הראשון של
התגברות ָ
המאה הנוכחית היה למקום שפעמים רבות התבשרו בו קרובי קרבנות ,לעיני מצלמות ,על מות
יקיריהם .בנסיבות אלה שב והתקבע בתודעה הישראלית הזיהוי של אבו־כביר עם טרור ערבי ,כפי
שהיה בימי המנדט הבריטי.
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