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קריסתו של נוף :חירייה בעשור הראשון למדינה
בשער המאמר:
מעטפה עם חותמת
יום פתיחת סניף
הדואר בחירייה,
 4במרס 1952
(אוסף גליה לימור־שגיב)

ב־ 4במרס  1952נפתח סניף הדואר בחירייה .על המעטפה שהונפקה לרגל המאורע צוירה צללית
אופיינית של מבנה ערבי נמוך עם גג כיפתי ,ובצידו עץ דקל (ראו שער המאמר) .הבחירה לתאר
יישוב יהודי — שבאותה עת היה מעברה גדולה בצד בתים ערביים שיושבו על ידי עולים חדשים —
באמצעות דימוי חזותי־איקוני שמשקף קיום ערבי במרחב הארץ־ישראלי ,עמדה בסתירה למציאות
הפוליטית של התקופה ,בחירייה ובישראל כולה .וגם אם המראה עצמו היה חלק מהנוף המקומי ,הרי
השלווה שהוא משרה רחוקה מלשקף את הדרמה שהתחוללה באזור.
האם אפשר לספר היסטוריה של נוף? כיצד ניתן לספר על דמויות ועל תבניות נוף אילמות?
נחל סוער בחורף ויבש בקיץ; אדמה ,שדות חקלאיים; תושבים שנמלטו או דיירים לרגע; מזבלה
עירונית — מי מאלה הגיבור הראשי בעלילה ,ומי שחקני המשנה? שאלות מעין אלה ניצבות לפתחם
של כל מי שדנים במרחבים נופיים בארץ ,שקו ההיכר המרכזי שלהם הוא הריבוד ההיסטורי והשינויים
שחלו בהם לאורך ציר הזמן.
במאמר זה נבחן את השינויים הגדולים שהתחוללו בנוף של חירייה וסביבותיה בעשור הראשון
למדינת ישראל .ביחידת שטח זו היו אז שלוש ישויות נפרדות :חווה חקלאית ,מעברה ומזבלה;
והמזבלה שינתה ללא הכר ,בפרק זמן קצר של שלוש עד חמש שנים ,את הנוף במקום .נוסף על אלה
התקיימו במקום האדמה ,הנחל והכפר הערבי.
המחקר על חירייה מועט ,בעיקר בהתחשב במיקומה במרכז הארץ ,בצד שתי דרכים מרכזיות
במדינה (כביש  ,)4 ,1ומקומה המרכזי בשיח העממי־הישראלי על סירחון והזנחה 1.מחקרים
לא מעטים דנו בעשור הראשון להקמת מדינת ישראל ,אבל השאלה כיצד הפכו חירייה
והשטחים שסביבה למזבלה המרכזית של גוש דן טרם נחקרה 2.לכן כדי לדון בדרמה הנופית,
יש לתאר קודם כול את האירועים ההיסטוריים ,המרחביים והחברתיים שהתרחשו באותן השנים
במקום זה.
* מאמר זה הוא פרק בעבודת הדוקטור של גליה לימור־שגיב ,העוסקת בהיסטוריה הנופית־סביבתית של חירייה.
העבודה נכתבת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,בהנחיית פרופ' נורית ליסובסקי .העבודה נתמכה
על ידי הקרן הלאומית למדע ( )ISFוקרן שלמה גלס ופני בלבן־גלס.
קיצורים בהערות :אה"מ — ארכיון המדינה ,ירושלים; אצ"מ — הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים; את"ה —
הארכיון לתולדות ההגנה ,תל אביב — יפו; אאע"ד — ארכיון איגוד ערים דן לתברואה; אעת"א — ארכיון עיריית
תל אביב — יפו.
1
2

משמעות המילה ח'יר בערבית הוא טוב ,ואילו בעברית הפכה המילה חירייה לשם נרדף לחוסר סדר ,ריח רע ומפגע
סביבתי.
על התחרות הבין־לאומית לשיקום חירייה שהתקיימה בשנת  2004ראוT. Alon-mozes, ʻAriel Sharon Park and :
the Emergence of Israel’s Environmentalism’, Journal of Urban Design, 17, 2 (2012), pp. 279–300; idem, ʻThe
International Competition for the Reclamation of the Hiriya Landfill: A National Israeli Symbol in the
“Global” Arena’, Landscape Review, 13, 1 (2009), pp. 31–46
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המחקר על חירייה בעשור הראשון למדינה מעלה שאלות דוגמת המדיניות הארצית לטיפול
בפסולת ,הטכנולוגיות שעמדו אז לרשות הערים וההשלכות המשפטיות (והאתיות) שהיו לצעדים
שננקטו בשטח .ואולם אנו בחרנו להתמקד בשינויים הנופיים שחוללו אירועי התקופה במרחב המסוים
הזה ,נושא שעשוי לשמש נקודת פתיחה לדיונים בשאלות הנזכרות .בהשאלה ממיכאל פקיונה נטען
שכדי להבין את המרחב של חירייה בהווה יש לחשוף את מכלול רבדיו הגלויים והנסתרים ,את עברם
ואת השינויים שחלו בהם3.
מחקר הנוף בימינו מבקש להרחיב את המשמעות של נוף מתמונה ודימוי למרחב הכולל היבטים
פיזיים ,חברתיים ,כלכליים ופוליטיים 4.קריאת הנוף המוצעת כאן משלבת תיאור אובייקטיווי שיטתי
של הנוף ,של חזותו ושל תפקודו לאורך ציר הזמן ,על סמך עיון בחומרי ארכיון (מסמכים ,קטעי
עיתונות ,תצלומים) ,קריאה פרשנית־ביקורתית המנתחת ומצליבה תצלומי אוויר ומפות ,ראיונות,
התבוננות וניתוח בשטח וכן דיון עומק במזבלות כתשתית נופית.
כדי לבחון את מזבלת חירייה כתשתית נופית נעזרנו בכלים מתחומי מחקר שונים .חלקו הראשון
של המאמר משחזר את הסיפור ההיסטורי ,ונשען על מקורות ארכיוניים — שרבים מהם טרם
פורסמו — בצד מאמרים בעיתונות התקופה .חלקו השני מציע קריאה פרשנית של תצלומי אוויר
ומפות ,והחלק השלישי מציג ניתוח ביקורתי כחלק מדיון רחב במזבלות כתשתיות נופיות .שילוב
המתודות מאפשר השלמת חוסרים של מקורות ראשוניים ,בין שאלה מסמכים כתובים ובין שזה תיעוד
חזותי ,שכן מה שנכתב לא תמיד צולם ,ולהפך ,מה שמופיע בתצלום לא תמיד מגובה בתיאור כתוב.
שילוב המתודות מזמן הסתכלות חדשה על הנוף ועל השכבות המתועדות בו ,בזכות המידע הכתוב
המוטמע מאחורי העין המתבוננת ומאפשר לה לקרוא את התצלומים והמפות על משמעויותיהם.
גישה זו מאפשרת לקרוא את הנוף לא רק כשכבות של קרקע ,אבן ,מים ותוצרי פעילות אנושית ,אלא
גם כרבדים של היסטוריה ,זיכרונות ואג'נדות פוליטיים5.

א .פסולת כתשתית נופית
אחרי מלחמת העולם השנייה סחף את העולם גל הקמה של תשתיות גדולות ,שקידמו סדר יום כלכלי־
הנדסי חדש .מיזמים של הובלת מים ,כבישים ,שדות תעופה ,רשתות חשמל ומערכות ביוב שינו
באופן ניכר את פניהן של ארצות רבות .תשתיות אלה סוקרו במאמרים בתחומי ההנדסה ,ההידרולוגיה
והכלכלה ,אך רק בשנים האחרונות החלו חוקרים ממדעי החברה והרוח לעסוק בנושא ובהקשריו
3
4

5

M. Pacione, Historical Geography: Progress and Prospect, London 1987
על הגישות למונח נוף ראוC.O. Sauer, The Morphology of Landscape, Berkeley, CA 1925, pp. 19–53; :
D.W. Meining, ʻThe Beholding Eye: Ten Versions of the Same Scene’, idem (ed.), The Interpretation of
Ordinary Landscapes, Oxford 1979, pp. 33–48; D.E. Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape,
London 1984; J.B. Jackson, Discovering the Vernacular Landscape, New Haven, CT 1984; J. Corner (ed.),
Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture, New York 1999; S. Schama, Landscape
and Memory, London 1995; W.J.T. Mitchell, (ed.), Landscape and Power2, Chicago, IL 2002
עוד על הזיקה שבין זיכרון לטבע ראו :שאמה (שם).
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הפוליטיים והחברתיים ,לרבות היבטים אקולוגיים ונופיים .הם הראו כי תשתיות פיזיות הן גם מבנים
פוליטיים ,אסתטיים וחברתיים מורכבים ,המשפיעים על חיי היום־יום ועל חזון העתיד ,וקשורים
הקדמה והפיתוח ולהבטחות המודרנה6.
באופן הדוק לתפיסת ִ
מאמר זה מתמקד בפסולת ,שהיא חלק מתשתיות תומכות עירוניות ,אך להבדיל מתשתיות
מים ,חשמל ,תקשורת ותחבורה ,שנתפסות כדבר חיובי שנועד לקדם שגשוג ,פסולת — וכמוה
מפנה ממקום למקום דבר לא רצוי ,ובכך מורידה את ערכו של המקום שאליו היא
מערכת הביוב — ַ
מגיעה.
אשפה הייתה לאורך ההיסטוריה בעיה עירונית ,שכן בערים ,שלא כבאזורי הכפר ,לא ניתן היה
להשליך את הפסולת האורגנית כדשן בשדות .עד אמצע המאה התשע עשרה היה הטיפול בפסולת
באחריות הפרט ,ורק אז עבר לידי העיריות והממשלה .הרעיון הסניטרי שצמח באנגליה במחצית
השנייה של המאה התשע עשרה נועד לשפר את התנאים התברואתיים בערים ולהרחיק את מוקדי
הזיהום ,והוא השפיע גם על ערים באירופה ובארצות־הברית והביא למהפכה בטיפול בביוב ,במים
נקיים ובפסולת .גישה זו לוותה בתפיסה אסתטית חדשה ,שהנגידה בין זוהמה ,נחשלות ואי סדר ,לבין
ניקיון ,קדמה וסדר .גורמי הזיהום הורחקו מעיני התושבים ,והעניין בהם פחת להוציא מקרים שבהם
לא טופלו כיאות ,היוו מטרד ,וגרמו סבל7.
עם החלת המנדט הבריטי בפלשתינה־א"י החלו הערים בארץ להרחיק את מוקדי הזיהום אל מחוץ
לשטחים הבנויים ,כך שהעיר נשמרה נקייה ,והזיהום נדחק למעגל חיצוני .בתל אביב חזר ועלה הצורך
להרחיק את המזבלות שלה במקביל לצמיחת העיר .העירייה השקיעה מאמצים בניקוי העיר ובסילוק
הפסולת ,ואף גיבשה תוכניות ארוכות טווח להקמת מכון לטיפול בפסולת ,אך אלה לא הגיעו לידי
ביצוע ,בעיקר בשל אילוצים כלכליים .הפעילות אומנם הביאה לסילוק המפגעים ,אך הם זיהמו
בעקביות את סביבתה החיצונית של העיר8.
בעשור הראשון לקיומה נדרשה מדינת ישראל למצוא פתרונות דיור ,תעסוקה ותשתיות למאות
אלפי מהגרים שבאו אליה .בשנים אלו הוקמו בישראל מפעלי תשתית חסרי תקדים בגודל ובהיקף,
בהשקעה גבוהה מכל מה שנעשה לפני ואחרי :כבישים וגשרים ,חשמל וכוח גרעיני ,נמלי תעופה,
6

7

8

ראו למשלT.P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930, Baltimore, :
MD 1993; S. Graham & S. Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities
and the Urban Condition, London 2001; B. Larkin, ‘The Politics and Poetics of Infrastructure’, Annual Review
of Anthropology, 42 (2013), pp. 327–343; N. Anand, A. Gupta & H. Appel, ‘Introduction: Temporality, Politics,
and the Promise of Infrastructure’, eidem (ed.), The Promise of Infrastructure, Durham, NC 2018, pp. 1–38
על ההיסטוריה של הטיפול בפסולת ראוM. Engler, ‘Waste Landscapes: Permissible Metaphors in Landscape :
Architecture’, Landscape Journal, 14, 1 (1995), pp, 11–25; J.A. Tarr, The Search for the Ultimate Sink: Urban
Pollution in Historical Perspective, Akron, OH 1996; M.V. Melosi, Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and
the Environment, Pittsburgh, PA 2005; idem, The Sanitary City: Environmental Services in Urban America
from Colonial Times to the Present, Pittsburgh, PA 2008
על הטיפול במוקדי הזיהום של תל אביב בתקופה המנדטורית ראו :י' בלסלב' ,היסטוריה סביבתית עירונית בארץ
ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים :תל־אביב כמקרה מבחן ,'1948–1909 ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
תל אביב.2017 ,
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מתקני מים וניקוז ,מפעלי תעשייה ופארקים לאומיים 9.אבל בתשתיות שהוקמו וגם בתוכנית האב
השאפתנית שהוכנה באגף התכנון במשרד ראש הממשלה ,תוכנית שרון ,שקידמה תשתיות למגורים,
לתעשייה ,לחקלאות ולתחבורה ,לא ניתן מקום לחשיבה מערכתית על תשתית לטיפול בפסולת10.
אם כן היעדר תשתית ראויה הוא לב המחקר .התשתית הלקויה לטיפול בפסולת בחירייה שינתה את
פני האזור מן הקצה אל הקצה ,והייתה בסיס להזנחתו במשך עשרות שנים .תשתית לקויה זאת גם
גרמה לאי תפקוד סביבתי וחברתי :היא לא רק יצרה מפגע נופי אלא אף החלישה אוכלוסיות שהיו
מלכתחילה חלשות11.

נקודת האפס :דיירים חדשים ,התיישבות חדשה
אלח'יריה שכן כ־ 8ק״מ ממזרח ליפו ,על גבעת כורכר מוגבהת 20 ,מ' מעל פני הים,
ִ
הכפר הערבי
מאות מטרים מצפון לנחל איילון .הוא וכפרים שכנים — בהם סאקיה ,סלמה ,יאזור וכפר עאנה —
השתייכו לנפת יפו (איור  .)1בחפירות ארכיאולוגיות זוהה הכפר כאתר ששכנה בו בני ברק הקדומה12.

איור  :1הכפרים
אלח'יריה ,סאקיה,
יאזור ,סלמה ועאנה,
מפה בריטית משנת
1935
(אתר המפות הממשלתי)

 9צ' אפרת ,הפרויקט הישראלי :בניה ואדריכלות ,1973–1948 ,תל אביב  ,2004עמ' .827–825
 10על תוכנית שרון ראו :א' שרון ,תכנון פיסי בישראל ,ירושלים תשי"ב; א' גולן' ,ההתיישבות בעשור הראשון של מדינת
ישראל' ,צ' צמרת ,ח' יבלונקה (עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח–תשי"ח (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  .102–83על
קורות מזבלת תל אביב ב'מקווה ישראל' ראו :י' בלסלב' ,עיר עברית עם אשפה עברית :הטיפול בפסולת של תל־אביב
בתקופת המנדט' ,ישראל( 24 ,סתיו תשע"ז) ,עמ'  ;300–271הנ"ל' ,מגב רקבון ועפר :מאבק רוויזיוניסטי במזבלת תל־
אביב' ,עת־מול( 263 ,תמוז תשע"ט) ,עמ'  .12–9ראו גם :ע' פייטלסון ,דגם התפתחות קונפליקטים סביבתיים באזורים
מטרופולינים והשלכותיו התכנוניות ,ירושלים  ;1996א' טל ,הסביבה בישראל :משאבי טבע ,משברים ,מאבקים
ומדיניות — מראשית הציונות ועד המאה ה־ ,21תל אביב  ;2006ע' הלמן ,אור וים הקיפוה :תרבות תל־אביבית בתקופת
המנדט ,חיפה תשס"ח; & N. Karlinsky, ‘Jaffa and Tel Aviv before 1948: The Underground Story’, M. Azaryahu
I. Troen (eds.), Tel Aviv, The First Century: Vision, Designs, Actualities, Bloomington, IN 2012
 11האנתרופולוג לרקין קבע כי תשתיות הן מערכים או אובייקטים פיזיים שמספקים בסיס לתפקוד של אובייקטים אחרים,
עובדה שהופכת אותם לשיטה ( .)systemראו :לרקין (לעיל ,הערה .)6
 12על הממצאים בבני ברק ראו :ר' בארי ואחרים' ,בני־ברק ,תל (דרום)' ,חדשות ארכיאולוגיותhttp://www.( )2017( 131 ,
 .)hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=25606&mag_id=127בתקופות פרה־היסטוריות היה היישוב ממוקם
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בשנים  1945–1944היו בכפר  1,420תושבים ,ובבעלותו היו  13,672דונם 5,842 ,דונם מתוכם
בבעלות יהודית .רשת כבישים שעברה דרכו ולידו אפשרה גישה נוחה ליפו ,לוד ,רמלה ותל אביב
ולכפרי הסביבה .בתקופה העות'מאנית נקרא הכפר אבן אבראק ,אך לאחר שבשנת  1924נמכרו חלק
מאדמותיו והוקמה עליהן בני ברק ,החליטו תושבי הכפר לשנות את שמו לאלח'יריה ,כדי לבדל עצמם
מהיישוב היהודי .אוכלוסיית הכפר הייתה מוסלמית ברובה ,והיו בו שני בתי ספר ,לבנים ולבנות,
שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי .התושבים עבדו בעיקר בחקלאות ,וגידלו הדרים ,דגנים ומעט
פירות נוספים .בסקר שנעשה בתחילת שנות הארבעים על ידי ה'הגנה' נכתב כי בתי הכפר עשויים
מלט ובטון או לבנים וטיט וחלקם מעצים ורעפים ,וכי יש בו שלוש בארות ,שני קברים עתיקים,
שמונה חנויות מכולת ,ארבעה בתי קפה ומסגד .באיור נלווה שהוכן מעמדת תצפית על נחל איילון
נראים בתי הכפר עומדים על גבעה וביניהם עצי דקל אחדים ,עצים אחרים ושיחים .הכפר ,שהיה
מוקף פרדסים ,השתלב בקווי הטופוגרפיה העדינים של הנוף (איור  13.)2בתוכניות אזוריות שהתקינו
שלטונות המנדט הבריטי — ושאושרו לאחר הקמת מדינת ישראל — הוגדר אזור זה כשטח גלילי
כפ ׁ ֶשט הצפה של נחל
שאינו כפוף לשום רשות מקומית ,והאסור לבנייה ולפיתוח ,כך שיוכל לתפקד ֶ
איילון ויגן על העיר הצומחת מפני הצפות בחודשי החורף14.
אלח'יריה נכבש על ידי חטיבת אלכסנדרוני ב־ 29באפריל  ,1948במבצע 'חמץ' ,לאחר שתושביו
איור  :2הכפר
אלח׳יריה מעמדת
ברחו ,בדומה לתושבי הכפרים שסביבו ,כארבעה ימים קודם לכן .ימים ספורים אחרי הכיבוש הביעו
תצפית על נחל
איילון ,מדרום־מערב תושבי הכפר רצון לחזור לבתיהם ולקבל את מרותו של השלטון היהודי ,אך סורבו 15.אירועים אלו
לכפר ,תחילת שנות היו חלק מן השינוי המרחבי הדרמטי שהתחולל בעקבות המלחמה והקמת מדינת ישראל .נלוו אליהם
הארבעים
(הארכיון לתולדות ה׳הגנה׳) הרס נרחב של מבנים ,הזנחת קרקעות חקלאיות ,התיישבות של אוכלוסיות חדשות ,שרטוט גבולות

על גדת הנחל ,ומן האלף השני לפסה"נ ועד ראשית התקופה ההלניסטית התמקם היישוב על התל — ולימים ,בתקופה
העות'מאנית ,הוקם עליו הכפר הערבי .החל מהתקופה המוסלמית הקדומה התקיים היישוב גם על התל וגם סביבו ,ואף
שבתעודות שונות נזכרת נוכחות צלבנית במקום ,לא נמצאה לה עדות חומרית (שיחה עם רון בארי ,ארכיאולוג מחוז
מרכז ,רשות העתיקות 14 ,ביולי .)2020
 13מעטות העדויות הכתובות על הכפר ח'יריה .ראו למשלW. Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages :
 ;Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, DC 1992, pp. 248–250مصطفى مراد الدباغ ،بالدنا فلسطني،
الجزء االول القسم االول ،بريوت  .١٩٦٥סקירות ה'הגנה' ראו' :סקירה על הכפר אל־ח'ירייה' (אין תאריך) ,את"ה;105/135 ,
תיק הכפר יאזור (אין תאריך) ,את"ה/2 ,כפר.8/
 ,Lydda District Regional Outline Planning Scheme 14יוני  ,1942משרד הפנים ,לשכת התכנון תל אביב.
 15על מבצע 'חמץ' ועל הדיונים בעניין הקרקע ראו :ב' מוריס ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  ,1949–1947תרגם
א' מגן ,תל אביב תשנ"א ,עמ'  ;141 ,63–62י' בר' ,פרקים למהלכים אופרטיביים במלחמת השחרור' ,בין הקטבים,
( 17–16תמוז תשע"ח) ,עמ' .291–261
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מוניציפליים חדשים והקמת שכונות ויישובים על שטחים ששימשו עד אז לחקלאות .בעקבות
המלחמה הוכפל שטחה של תל אביב והגיע ל־ 50,000דונם ,וגם אוכלוסיית העיר כמעט הכפילה
עצמה בתוך ארבע שנים .שינויים קיצוניים אלו ,שאפיינו את כל המרחב הפלסטיני לשעבר ,כללו
שינויים גדולים בהרכב האוכלוסייה ובבעלות על הקרקע ,והפכו את פניה הפיזיים של הארץ16.
בתי הכפר אלח'יריה נהרסו בלחימה ,ורק מעטים — כשנים עשר על פי עיתוני התקופה — 17נותרו
ראויים למגורים .באביב  1949התיישב באחד הבתים 'הקפיטן' ,שפיקד על המבצע לכיבוש האזור —
הוא היה קצין בצבא יוון שערק ,ולימים אימץ את השם נתן אלחנני .תחילה גר לבדו בכפר ההרוס ,אך
עד מהרה הצטרפו אליו עולים חדשים וחיילים משוחררים שנכנסו לבתים הריקים ,ובסתיו  1949היו
בכפר כחמישים נפשות .התושבים שיפצו את הבתים בכספם ,ללא עזרת הסוכנות ,ושילמו ל'רכוש
הנטוש' 18.בצד כל בית הייתה חצר ששטחה כחצי דונם ,ובה גידלו ירקות ועיזים' .הקפיטן' הביא
למקום מים מכפר אז"ר ,מרחק כ־ 3ק"מ ,ובכך הקל על התושבים .באותם ימים גם הוקמה במקום
צרכנייה — 'הקפיטן' מימן  75אחוז מההשקעה ואת היתר מימנו התושבים — ואפשר היה לרכוש בה
מזון ומוצרים שונים ,שעד אז נקנו בסלמה או בכפר אז"ר 19.האפוטרופוס לנכסי נפקדים עדכן בסתיו
 1949כי לכמה מהבתים פלשו דיירים שאינם משלמים שכר דירה .במקביל ביקשה קבוצת חיילים
משוחררים ליישב את אדמות הכפר ,אך 'קרן קיימת לישראל' (קק"ל) השיבה להם כי האזור מיועד
16

17
18

19

על השינויים המרחביים באזור תל אביב ויפו ראו :א' גולן' ,ממסד ,פליטי מלחמה ,עולים :העיצוב מחדש של
המרחב העירוני במלחמת העצמאות ואחריה' ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל ,טו (תשנ"ח) ,עמ'  ;46–28הנ"ל,
'שינוי הנוף היישובי במרחב הכפרי הערבי שננטש במלחמת העצמאות' ,הציונות ,כ ( ,)1996עמ'  ;242–221הנ"ל ,שינוי
מרחבי — תוצאות מלחמה :השטחים הערביים לשעבר במדינת ישראל ,1950–1948 ,קריית שדה בוקר תשס"א; נ' מרום,
עיר עם קונספציה :מתכננים את תל אביב תשס"ט; ס' שרון' ,המתכננים ,המדינה ועיצוב המרחב הלאומי בראשית שנות
החמישים' ,תיאוריה וביקורת ,)2006( ,29 ,עמ' .57–31
ת' וינשטוק' ,הקפיטן מחיריה' ,הבוקר 23 ,בספטמבר  ,1949עמ' .21
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית אל שר הפנים מ' שפירא 18 ,באוקטובר  ,1949אצ"מ .S15/9603 ,בסוף מרס 1948
הקימה ה'הגנה' ועדה לטיפול בנכסים הנטושים של הערבים ,ולאחר הקמת המדינה היא עברה למשרד המיעוטים ושמה
שונה למחלקה לנכסים ערביים .ביולי הוחלט להעביר את הטיפול בשטחים חקלאיים למשרד החקלאות ,אך האחריות
נותרה בידי האפוטרופוס על הרכוש הנטוש ,שהיה כפוף לשר האוצר .בדצמבר  1948שינתה ממשלת ישראל את
החלטתה הקודמת ,והחליטה ליישב את הכפרים הפלסטיניים הנטושים ,מחשש שתיושם החלטת האו"ם שקראה להתיר
לפליטים לשוב אל בתיהם .מחלקת ההתיישבות בסוכנות פעלה לבצע את ההחלטה .רשות הפיתוח טיפלה בהעברת
נכסי הנפקדים לידי יהודים ,והורשתה לרכוש נכסים שהיו בידי האפוטרופוס על נכסי הנפקדים .על פי החוק מיולי
 ,1950יכלה רשות הפיתוח למכור קרקעות לממשלה ,ל'קרן קיימת לישראל' (קק"ל) ,לרשויות מקומיות ולמוסדות
שיישבו ערבים חסרי קרקע .במסגרת זו רכשה קק"ל מיליון דונם בדצמבר  1948ומיליון דונם נוספים באוקטובר
 .1950בנובמבר  1949הוחלט כי קק"ל תקבל מרשות הפיתוח קרקעות של הכפרים סלמה ,חירייה וכפר עאנה ,והן
יועדו למגורים ולא לחקלאות .עוד על המנגנונים שהביאו להעברת הבעלויות על הקרקעות הנטושות ולשינוי דרמטי
במרחב העירוני והחקלאי ראו :א' גולן' ,תפיסת קרקע ערבית על ידי ישובים יהודים במלחמת העצמאות' ,קתדרה63 ,
(ניסן תשנ"ב) ,עמ'  ;154–122הנ"ל' ,מקומו ומשמעותו של הרכוש שהותירו אחריהם הפליטים הפלסטינים בעיצוב
המרחב הכפרי במדינת ישראל' ,מ' בר־און ,י' גרינברג ומ' חזן (עורכים) ,כלכלה במלחמה :קובץ מחקרים על החברה
האזרחית במלחמת העצמאות ,ירושלים תשע"ז ,עמ'  ;54–33הנ"ל ,שינוי מרחבי (לעיל ,הערה  ;)16י' גולדשטיין,
'העלייה הגדולה והכפרים הפלשתינים :דינאמיקה של התיישבות ,'1951–1948 ,סוגיות חברתיות בישראל12 ,
(תשע"א) ,עמ' .61–32
וינשטוק (לעיל ,הערה  ;)17האגף לשלטון עצמי ,המחלקה לישובי עולים ,אל ועד כפר המסובים 12 ,במרס  ,1953אה"מ,
ג ;1973 — 61-נ' אלחנני ,יו"ר ועד כפר המסובים ,אל ד' רוזן ,מנהל המחלקה לישובי עולים ,משרד הפנים 17 ,במרס
 ,1953שם.
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לשכונה עירונית ולא למשקי עזר .אגף התכנון התנגד באותה עת להקצות אזור זה למגורים ,ולכן
בקשת המתיישבים לחכור קרקעות למשקי עזר הותרה לשנה אחת בלבד ,עד שיקבע אגף התכנון את
אופיו של היישוב .בסתיו  1950ביקשו שישים המשפחות שגרו בכפר לקבל אחריות לפרדסי הסביבה,
אך נענו כי אלה כבר הובטחו ליישובים החקלאיים הוותיקים בסביבה ,כפר אז"ר ואפעל ,ולא יוכלו
להינתן ליישוב עירוני או פרוורי עם משקי עזר20.
בה בעת במרחק מאות מטרים
ממערב לכפר הקימה אגודת 'הזרע',
אגודה שיתופית לגידול ולאספקה
של זרעים ,את חוות שלם ,הראשונה
מארבע חוות חקלאיות שהקימה
האגודה במקומות שונים במדינת
ישראל .החווה ,שהשתרעה על
כ־ 500דונם ,הוגדרה כמשק ניסיוני
לגידול ירקות ,במטרה לענות על
הביקוש הגובר למזון .בשנת 1951
החלה בניית מבני הקבע של החווה,
בתכנון האדריכל אריה שרון .המבנים תוכננו תוך הפרדה בין אזור המגורים לאזור המשק ,בהשראת
הדגם הרווח בקיבוצים ,שגם רבים מהם תכנן שרון21.
בתחילת  1951הוקמה בין שרידי הכפר המיושב מחדש לחוות שלם — מעברת חירייה (בארכיונים
לא נמצאו מסמכים המעידים על תאריך הקמתה המדויק) .המעברה הוקמה בין היתר בשל בקשת
אנשי הכפר להגדיל את מספר התושבים בו ,כדי להקים יישוב קבע .השם חירייה שונה לכפר
המסובים ,כחלק ממגמה ארצית שהובילה ועדת השמות הממשלתית ,לתת שמות יהודיים ליישובים.
וכך בבתי הכפר התגוררו עולים שהגיעו לארץ בשנים  ,1950–1949ובמעברה גרו עולים שהגיעו
בשנים  ,1952–1951ויחד הם מנו  1,329איש ,ובגנים ובבתי הספר היו  700תלמידים22.
 20מכתב מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים אל זגורסקי 29 ,בספטמבר  ,1949אצ"מ ;KKL5/18212 ,אגודת 'ישי' לשיכון
חיילים משוחררים אל י' וייץ 20 ,באוקטובר  ,1949שם; וייץ אל מנהל המדור לשיכון ודיור באגף ישוב החיילים
ושיקומם ,משרד הביטחון (אין תאריך) ,שם; קק"ל אל מנהל המדור לשכון ודיור ,אגף לישוב החיילים ושקומם,
 10בפברואר  ,1950שם; צ' רייך בשם ועד כפר כירייה אל מנהל המדור לאדמות מוברות ,משרד החקלאות 31 ,בינואר
 ,1950שם; ח' דנין אל ר' אלוני ,מנהל המדור לאדמות מוברות 15 ,בפברואר  ,1950שם; א' שרון ,מנהל התכנון,
אל הוועד המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי 6 ,במרס  ,1950שם; ש' יניב ,הוועד המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי,
אל אלוני ,המדור לאדמות מוברות ,משרד החקלאות 6 ,במרס  ,1950שם; ועד כפר חיריה אל הקק"ל 2 ,באוקטובר
 ,1950שם; וייץ אל ועד כפר חיריה 3 ,באפריל  ,1951שם.
 21נ' מימר' ,חוות־שלם ("הזרע") — מקיום לקיימות :שימור חווה חקלאית והסבתה למרכז מבקרים בפארק אריאל
שרון' ,אתרים המגזין( 6 ,כסלו תשע"ז) ,עמ' .156–151
 22ועד כפר המסובים אל משרד הפנים ,המחלקה לישובי עולים 11 ,ביוני  ,1952אה"מ ,ג ;1973 / 71-אלחנני אל רוזן
(לעיל ,הערה  ;)19ועד כפר המסובים אל המחלקה לישובי עולים ,משרד הפנים 1 ,באוגוסט  ,1952אה"מ ,ג;1973 / 62-
ועד הכפר אל המחלקה ליישובי עולים 26 ,בספטמבר  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 71-
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מלכתחילה היו מי שלטשו עין אל שטחו של הכפר הנטוש ואל השטחים הנרחבים שבדרום־מזרח
יפו .בספטמבר  1948ביקשה קק"ל להעביר אליה משטחי הכפרים הערביים שמצפון ומדרום־מזרח
לתל אביב ,בהם אדמות של הכפר אלח'יריה ,כדי לפתח בהן את תל אביב ,דרישה שמאחוריה עמדה
גם עיריית תל אביב ,ששאפה להרחיב את גבולותיה .ואולם ראשי מערכת התכנון של המדינה החדשה
הובילו תוכנית לפיזור אוכלוסייה ,והתנגדו בכל תוקף להרחבת שטחה של תל אביב .במקום גוש
אורבני בנוי הם שאפו להקים כמה ערים קטנות ,שיהיו מוקפות ברצועות של שטחי חקלאות23.
שטחי הכפר חירייה עמדו בלב מחלוקת בין רשויות מדינה לבין רשויות מקומיות ,בין התוכנית
הארצית לפיזור האוכלוסייה לבין הרצון והצורך של ערי המרכז לצמוח .היעדר גוף אחד שאליו
יכלו תושבי הכפר והמעברה לפנות היה אופייני לשנים אלו ,שבהן נדרשו מוסדות המדינה ליישב
גלי עלייה ולהקים יישובים רבים .רשויות המדינה לא היו תמימות דעים באשר לחלוקת הקרקעות
וייעודן ,ולא אחת הגיעו חילוקי הדעות ביניהן עד כדי היעדר תקשורת .המאבק בין הגורמים השונים
הביא לכך שתושבי הכפר קיבלו סיוע מועט24.
בתחילת שנת  1950נמסרו שטחים נרחבים מאדמות חירייה ,לרבות חלקים משטחו הבנוי של
הכפר ,למשרד הדואר ,לצורך הקמת תחנת ממסר .באביב באותה שנה פורסם כי עיריית רמת גן
מנהלת עם קק"ל משא ומתן כדי לקבל  3,500דונם באזור להקמת שיכונים ואזור תעשייה .במקביל
פרסם ראש העיר תל אביב ישראל רוקח תוכניות לעירו ,שכללו גם מגרש חדש לאשפת העיר ולמכון
להפיכת האשפה לזבל אורגני —  400דונם ,סמוך לכפר הנטוש חירייה .שני עובדי עירייה יצאו
לאירופה כדי ללמוד את הנושא ,משרדי הבריאות והחקלאות שותפו בתוכנית ,ובמכון ויצמן נעשו
בדיקות לקראת ביצועה25.

פסולת כבעיה וכמשאב
סוגיית הפסולת הטרידה את הערים בתקופת המנדט ,אך הפתרונות שניתנו לה היו על פי רוב השלכה
במגרשים פתוחים או במחצבות נטושות ,בשטחים שנתפסו כחוץ־אורבניים.
עיריית תל אביב השליכה במשך שני עשורים את הפסולת הביתית של תושביה במגרש צמוד לבית
הספר החקלאי 'מקווה ישראל' 26.תחילה שילם 'מקווה ישראל' לעיריית תל אביב תמורת האשפה
והפיק ממנו דשן לשדותיו ,אך בהמשך התהפך הגלגל והעירייה שילמה לבית הספר כדי שיקלוט את
23
24

25

26

גולן ,שינוי מרחבי (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .140 ,132 ,114
גם בבתי הכפר הנטוש סאקיה ,הסמוך לחירייה ,התיישבו עולים באישור האפוטרופוס ,אך לא זכו לתמיכת הסוכנות.
ראו :שם ,עמ'  .145–144ניתן ללמוד על ריבוי הגורמים המעורבים מדו"ח של רשות הפיתוח לתקופה  1בינואר
 31 — 1951במרס  ,1952אצ"מ .S41/425 ,ראו גם :א' ברוצקוס' ,ה"חלומות" שהיו לערים :על הנסיונות לתכנון אזורי
התיישבות וקליטת עלייה בשנים  ,'1952–1948מ' נאור (עורך) ,עולים ומעברות( 1952–1948 ,עידן ,)8 ,ירושלים
תשמ"ז ,עמ' .140–127
'רמת־גן בסימן גידול' ,הצופה 25 ,באפריל  ,1950עמ' ' ;3תכנית פיתוח של עירית ת"א בהיקף  40מיליון ל"י' ,דבר,
 10באפריל  ,1950עמ' ' ;4תכניות עירוניות חדשות' ,ידיעות עירית תל־אביב 15 ,ביוני  ,1950עמ' ' ;11גבעתיים:
לקראת הרחבת שטח שיפוטן של הרשויות רמת־גן ,גבעתיים ובני־ברק' ,דבר 5 ,ביוני  ,1952עמ' .4
ראו :בלסלב ,עיר עברית (לעיל ,הערה .)10
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האשפה .התפיסה שפסולת היא משאב שניתן להפיק ממנו דשן לחקלאות המשיכה לעצב את מדיניות
העירייה גם בשנים הבאות ,אך לא הייתה התקדמות משמעותית ביישומה 27.עם הקמת המדינה
הוחלט — בעקבות תלונות רבות ובשל הקמת שכונות חדשות בדרום העיר — להפסיק את השלכת
הפסולת ב'מקווה ישראל' ,לרכזה כחצי קילומטר משם ,בכפר הערבי יאזור ,ולהקים שם מתקן להפיכת
הפסולת לזבל אורגני .אלא שתושבי האזור התלוננו על הריחות הרעים והעשן מהמזבלות בדרום
העיר ,ותלונותיהם זכו לתמיכה מצד רופאים והוועדה להיגיינה ציבורית שליד הסתדרות הרופאים;
אלה דרשו לחסל את מגרש האשפה החדש ,בטענה ש'בימים בהם האוויר ספוג לחות והאטמוספירה
נמוכה ,משתרע האויר הממוזג גז ועשן מעל הקרקע ,ופוגע קשה בהמוני אדם בתחלואה המונית,
מכה אותם במיחושי אלירגיה והרעלה על כל תופעותיהם' 28.באוגוסט  1949הוקמה ועדה משותפת
של משרדי החקלאות והבריאות ושל הרשויות המקומיות בתל אביב ,רמת גן ,חולון ובת ים כדי לדון
בשאלת האשפה בגוש דן .הוועדה החליטה שיש לנצל את האשפה להפקת זבל אורגני ,בין היתר בשל
המחסור הגדול ממנו בארץ ,והמליצה להקים מזבלה בשטח שבין סאקיה לחירייה ,בשל הכבישים
סביבו וקרבתו היחסית לתל אביב .לפיכך החליטה רשות הפיתוח להקצות שטח זה לקליטת הפסולת
של תל אביב ולהקמת מפעל לייצור קומפוסט; בכך ,האמינו ,יבוא הקץ לתלונות שנצטברו29.
בשל התביעות השונות על הקרקע היססה רשות הפיתוח אם להקצות את השטח להקמת המזבלה,
אך עיריית תל אביב התריעה לפניה כי היא התחייבה לפני משרד הבריאות להעביר את מגרש האשפה
עוד לפני קיץ  ,1952וביקשה מהרשות לאשר מחדש את הקצאת השטח .לבסוף ,בישיבת מליאת רשות
הפיתוח שהתקיימה ב־ 8בפברואר  ,1952אושרה בקשת עיריית תל אביב לחכור  300דונם לאיסוף
אשפה ולהקמת מפעל קומפוסט בשטח הצמוד לבתי הכפר ולמעברה .באותה ישיבה גם אושרה בקשת
הדואר להקים תחנת קליטה על שטחיו הבנויים של הכפר ובסמוך להם .בכך חתמו רשויות המדינה
את המחלוקת על ייעוד קרקעות הכפר30.
העיריות הגדולות בישראל בחנו תוכניות לטיפול בפסולת ,ובאוגוסט  1951בא לארץ מומחה
איטלקי לפסולת ,בוג'נו־פיקו ( ,)Boggiano-Picoכדי לתכנן את הפיכת האשפה לזבל אורגני 31.ביוני
27

28

29
30

31

מלחמת העולם השנייה הניעה את ממשלת בריטניה לחפש דרכים להפקת דשן מחומרים אורגניים ,בשל הצורך
בעצמאות תזונתית .ממשלת המנדט דחקה בעיריות לבנות מפעלי קומפוסט ,כדי להתמודד עם המחסור העולמי
בדשנים ,וגם בחנה את 'שיטת בקארי' ,שכבר יושמה באיטליה ובצרפת .ראו :בלסלב (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .193–191
דברי חברת הכנסת י' שמחונית בישיבה ה 58-של הכנסת הראשונה ,כ"ג בתמוז תש"ט ( 20ביולי )1949
(' ;)https://fs.knesset.gov.il//1/Plenum/1_ptm_250198.pdfעירית ת"א נאשמת בזלזול בבריאות התושבים' ,מעריב,
 28במרס  ,1950עמ' ' ;3המזבלות מסכנות את חיי התושבים ואינן מנוצלות' ,על המשמר 20 ,ביוני  ,1951עמ' .2
ד' גפן אל י' רוקח 16 ,בדצמבר  ,1949אעת"א ;1362 ,פרוטוקול ישיבת הוועדה האזורית לבירור השאלה של הוצאת
אשפה 5 ,במרס  ,1950שם.
רוקח אל י' גוריון ,המנהל הכללי של רשות הפיתוח 10 ,בינואר  ,1952אעת"א ;5/4/2 ,פרוטוקול ישיבת המליאה
של רשות הפיתוח 8 ,בפברואר  ,1952אצ"מ' ;S41/425 ,הקצאת שטח לאיסוף אשפה ומפעל קומפוסט בחיריה',
 26בפברואר  ,1952אאע"ד.
'בחירות חדשות לעירית ת"א — דורשת סיעת ההסתדרות' ,דבר 14 ,באוגוסט  ,1951עמ'  .1שיטת בוג'נו־פיקו להפקת
דשן מאשפה עירונית יושמה בהצלחה בלונדון בתחילת שנות הארבעים ,וזכתה להצלחה גם בביירות .חברת 'גרין'
ניסתה לקדם הקמת מפעלים בתל אביב ,בחיפה ובירושלים ,אך מלחמת  1948ואי כדאיות כלכלית עצרו מיזם זה .ראו:
בלסלב (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .205
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 1952חתמה עיריית תל אביב על הסכם עם חברת 'גרין' ,זכיינית שיטתו של בוג'נו־פיקו בישראל ,ועל
פיו עתידה הייתה החברה לקבל את כל האשפה העירונית ולעבד אותה לזבל אורגני .החברה התחייבה
לגייס את ההון להקמת המפעל בתוך שנה וחצי מחתימת ההסכם ,ונקבע שכעבור שלושים שנה יעבור
המפעל לרשות העירייה32.
ואולם התוכנית להקמת שדה אשפה ומתקן טיפול ליד חירייה לא הניחה את דעתם של תושבים
ורופאים .בהודעה שפרסמה ההסתדרות הרפואית בשנת  1952נאמר' :בהזדמנויות שונות הביעה
ההסתדרות הרפואית את התנגדותה הנמרצת להקמת מפעלי תסיסה כלשהם על שטחי חיריה,
מפאת קרבתם לתל־אביב ולסביבותיה [ ]...מכאן מובנת הסכנה הנשקפת לתושבי חיריה וסביבותיה,
המאוכלסות בצפיפות והשרויות בתנאי היגיינה מחרידים ,וכן לבתי החולים בילינסון ,תל־ליטווינסקי
וכו'' 33.ההסתדרות הרפואית אף שלחה תזכיר לכנסת ובו דרשה שעד שיימצא פתרון לא תוקם
המזבלה ,וקראה לחסל את תילי האשפה בסביבות תל אביב ורמת גן ,ולרוקן את האשפה היומית
לבורות שיכוסו ולא לשורפה כנהוג34.
ועד כפר המסובים והמעברה ,שלמד ממכתב בעיתון על המזבלה העומדת לקום בסמוך 35,פנה אל
עיריית תל אביב ואל משרד הבריאות בזו הלשון:
אנו מתפלאים מאוד שהחתונה נעשתה בלי נוכחות החתן ,והוחלט במהירות בזק מבלי להתייעץ אתנו ובלי
להתחייב על מצב הבריאות של אלפי תושבים השרויים בלי זה בתנאי היגינה מחרידים .ולכן הננו פונים ,בזה,
לכב'[ודכם] ואנו מזהירים אתכם בכל לשון של הזהרה והתרעה ,לא להעיז לעשות את העוול הזה למקומנו.
אנו רוצים [מילה מטושטשת] שנתנגד בכל האמצעים העומדים לרשותנו ,נגד [ ]...תוכניתכם ,העלול[ה] לגרום
נזק — רב לבריאותנו ולבריאות ילדינו36 .

סגן ראש העיר השיב כי מיקומו של שדה האשפה נקבע כשנה קודם לכן על ידי ועדה בין־משרדית,
ולהערכתה לא יהווה מפגע ולא יגרום נזק ליישובי הסביבה .נציגי המעברה ננזפו על הלשון שנקטו
במכתבם ,ש'אינה מקובלת ואינה ראויה שתינקט בפניה של רשות מקומית אחת לחברתה' .במקביל
הזמין משרד הבריאות חוות דעת אם שדה האשפה יהווה מפגע סניטרי באזור המאוכלס יושבי
מעברה37.
32

33
34
35
36
37

בהתאם להחלטות הוועדה הבין־משרדית לטיפול באשפת תל אביב פורסמו בעיתוני הארץ ובחו"ל בקשות להצעות
להקמת מפעל להפקת קומפוסט .לא התקבלו הצעות מחו"ל ,אך מישראל התקבלו ארבע הצעות ,מאת האחים
גרין ,מזל הוזדורף ,קליש וציזיק .שתי ההצעות האחרונות נפסלו בשלב ראשון והוחלט להמליץ על הצעת גרין.
ראו :המפקח הסניטרי העירוני אל י' נסיבי ,מזכיר העיר 25 ,בנובמבר  ,1949אעת"א' ;1362 ,הטיפול באשפה
העירונית — מסקנות הועדה הבין משרדית' 23 ,בפברואר  ,1950אעת"א' ;5/4/2 ,בעיר ובעיריה' ,ידיעות עירית תל־אביב,
 15בדצמבר  ,1952עמ'  ;24ט' שבתי' ,חינוך וארגון' ,הארץ 22 ,באפריל  ,1951עמ' ' ;2בחירות חדשות׳ (שם); תוספת
להסכם ,יולי  ,1968אאע"ד.
'כיצד תבוער האשפה של תל־אביב' ,על המשמר 21 ,באפריל  ,1952עמ' .2
שם.
שם.
ועד כפר המסובים אל עיריית תל אביב 23 ,באפריל  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 72-
סגן ראש עיריית תל אביב אל ועד כפר ומעברת חיריה 8 ,במאי  ,1952אה"מ ,ג ;1973 / 72-מנהל המחלקה לתברואה,
משרד הבריאות ,אל ועד הכפר 15 ,במאי  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 72-
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איור  :4שיטפונות
במעברת חירייה,
1955

(הארכיון הציוני המרכזי)

תושבי המעברה והכפר לא ויתרו; הם קבלו על כך שבוועדה הבין־משרדית לא נכח אפילו רופא
אחד ,וציינו כי בעת קבלת ההחלטה היה המקום שומם ,אך מאז הפכה הסביבה מאוכלסת ,כך שאי
אפשר לבצע את תוכנית שדה האשפה .הם הוסיפו' :אם כי אנחנו גרים באיזה פרבר מרוחק ,ובמגורים
קטנים ורעועים ,בכל זאת כבודנו ובריאותנו חשוב ויקר אצלנו ,בדיוק ,כמו הכבוד והבריאות של
כל אזרח ,מבלי להתחשב ,איפה הוא גר' 38.במכתב נוסף למשרד הבריאות ביקשו עזרה ,שכן 'הרבה
תושבים בינינו הם עולי ארצות המזרח המנוגעים במחלות שונות; ועכשיו קביעת שדה אשפה בשטח
יתן לבריאותנו את הדפיקה אחרונה'39.
משרד הבריאות השיב כי כשיוקם המכון לטיפול בפסולת הוא ימנע מפגעים אפילו במרחק של
מטרים אחדים ,כל שכן במעברת חירייה .עם זאת הודגש כי 'אם בינתיים ִת ָּבנה עוד מעברה ליד המגרש
[ ]...עלולים להיות קשיים [ ]...הסוכנות לא שאלה אף משרד ממשלתי מאלה שהשתתפו בבחירות המקום
הזה ,אם להקים שם מעברה או לא'40.
נוסף על המפגע התברואתי החמור שאיים על תושבי המעברה ,הייתה מדי חורף גם סכנת הצפה
של נחל איילון (מוצררה) .החורפים של  1952–1951 ,1950–1949ו־ 1956–1955היו קשים במיוחד —
 38ועד כפר המסובים אל עיריית תל אביב — יפו 18 ,במאי  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 72-
 39ועד כפר המסובים ומעברת חיריה אל משרד הבריאות 18 ,במאי  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 72-
 40מחלקת התברואה ,משרד הבריאות אל המחלקה ליישובי עולים ,משרד הפנים 26 ,במאי  ,1952אה"מ ,ג.1973 / 72-
רוב המעברות הוקמו בצד יישוב ותיק אך לא כחלק ממנו ,והאחריות לניהולן נחלקה לא אחת בין כמה רשויות .פעמים
רבות נקלעו המעברות למאבק בין הרשות המקומית ,הסוכנות והממשלה או ִמנהל התכנון .הסוכנות הקימה מעברות
על פי צורכי השעה ,אך פעמים רבות לא תיאמה את פעילותה עם רשויות התכנון ,דבר שעורר ויכוחים ואף נתק בין
הגופים .על פי פלזנשטיין ושחר בכיר במחלקת הקליטה טען שהמתכננים 'לא רצו לתת לנו שטחים ,אז אמרנו אם
לא יתן — ניקח ,ולמעשה לקחנו כל מה שהיה חופשי' .ראו :ד' פלזנשטיין וא' שחר' ,הגיאוגרפיה של המעברות' ,נאור
(לעיל ,הערה  ,)24עמ' .93
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כשישים–שבעים ימי גשם בשנה וכ־ 1,000–700מ"מ לעונה 41.יישובים ומעברות רבים ,בהם מעברת
חירייה ,סבלו מנזקי שיטפונות ,ורבים נאלצו להתפנות מבתיהם42.
בסתיו  1952פעלו הסוכנות ומשרד העבודה להקמת צריפים במקום האוהלים במעברות באזור
תל אביב ,ואולם התוכנית לא כללה את חירייה ,שאמורה הייתה להתחסל .למרות הבטחות שקיבלו
מהסוכנות ,המשיכו מאות משפחות בחירייה לגור באוהלים בלויים ובבדונים ,וסירבו להצעה לעבור
מזרחה ,למעברת כפר עאנה ,בדרך ללוד .משלחת תושבים שבאה למשרדי הסוכנות טענה כי
התושבים כבר מצאו עבודה בקרבת המעברה ,טוו קשרים חברתיים ,ואינם רוצים שוב להתחיל את
חייהם במקום נידח 43.הם איימו כי ינקטו צעדים חריפים אם דרישתם לא תיענה ,ושלחו הודעות
בעניין לרשויות שונות ולעיתונים 44.בסתיו  1952פרצו במעברות רבות במדינה מחאות חריפות,
שכללו שביתות והפגנות ,ובחלק מהמקרים התערבה המשטרה באירועים .נראה היה שמחאות אלו
מאורגנות ,ושהובילה אותן מעברת חירייה ,והיא אף הוציאה כרוז לכל תושבי ישראל 5,000 .תושבי
המעברה הכריזו על שביתה כללית ,וקבלו על כך שכל רשות מטילה את האחריות על רשות אחרת.
הם ביקשו לשים קץ ליחס המביש כלפיהם ,ואף להקל עליהם בתשלומים למעבר לשיכון קבע.
הסוכנות השיבה להם כי השטח שעליו הוקמה מעברת חירייה נמוך ועל כן חשוף לפגעי שיטפונות,
והוא מיועד להקמת תחנת ממסר .נוסף על כך נאמר כי יתר המעברות על כביש תל אביב — לוד
יחוסלו משום שהן מכערות את עורק התחבורה הראשי של הארץ45.
כעבור זמן קצר פנה האגף לשלטון עצמי אל ועד כפר המסובים ויידע אותו כי גבולות
רמת גן הורחבו ,ועל כן חלק מתושבי הכפר כלולים מעתה בתחום שיפוטה של העיר ,ואחרים
נמצאים מחוצה לו ,והאחריות להם חלה על הוועד .התושבים התמרמרו וטענו כי לא רק שסבלו
ארבע שנים ממחסור במים ,מחוסר תכנון ומהיעדר סיוע של המוסדות ,ואף קלטו מעברה של 800
משפחות ,הרי כעת הם מתבשרים על פיצול ,שגונז את תקוותיהם לעתיד המקום כיחידה אחת.
פנייתם למשרד הפנים בבקשה לספח את הכפר והמעברה לרמת גן ,וכך להשיג את שלמות המקום
41
42

43

44

45

מתוך אתר השירות המטאורולוגי (.)https://ims.data.gov.il/he/node/46
'הנזקים במעברות ,'...על המשמר 16 ,בדצמבר  ,1951עמ' ' ;4גשמי־זעף וסערות; היום יימשך מזג־האוויר הקשה' ,שם,
עמ' ' ;1אוהלים ובדונים רבים נפלו במעברות בסערת הגשמים הקשה' ,שם 17 ,בדצמבר  ,1951עמ' ' ;1שטפונות קשים
בשפלת החוף' ,דבר 3 ,בדצמבר  ,1954עמ' ' ;1הגשם הגדול' ,שם 7 ,בינואר  ,1955עמ' .18
חיסול המעברות נמשך זמן רב מהמתוכנן ,בין היתר בשל מצב תושביהן .היציאה מהמעברות לשיכונים דרשה התחייבות
לתשלומים סדירים ,אך לא לכל התושבים היה הממון הדרוש .ככל שעזבה האוכלוסייה החזקה ,נותרו במעברות
תושבים חלשים ,מבחינה כלכלית וחברתית .באמצע  1952חייתה כשישית מהיישוב בישראל במעברות ,כרבע מיליון
איש ,בתחילת  1953נותרו בהן כ־ 157,000איש ,וכעבור שנה —  108,000איש .חיסול המעברות העסיק את הרשויות
גם בשנים הבאות ,ובסוף  1963עדיין נותרו בהן  15,000איש .ח' דרין (דרבקין) ,שיכון וקליטה בישראל :תש"ח–תשט"ו,
תל אביב תשט"ו ,עמ'  ;80אפרת (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .521–519
'קרית צריפים מוקמת באזור רמת־גן' ,הארץ 18 ,בנובמבר  ,1952עמ'  220' ;4משפחות במעברת חיריה מתגוררות
באוהלים' ,קול העם 11 ,בספטמבר  ,1952עמ' ' ;4שוכני מעברת חיריה דוחים מזימות הסוכנות להעבירם למקום נידח;
תובעים הקמת צריפי עץ במקום' ,שם 14 ,בספטמבר  ,1952עמ' ' ;4תושבי מעברת חיריה דורשים הקמת צריפים במקום
ומתנגדים להעברתם למקום אחר' ,שם 30 ,בספטמבר  ,1952עמ' .3
'אלפים שבתו והפגינו במעברות בתביעה להחליף אהלים בצריפים ושיכון־קבע' ,קול העם 28 ,באוקטובר  ,1952עמ' ;1
'שביתות והפגנות במעברות' ,מעריב 27 ,באוקטובר  ,1952עמ' .1
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איור  :5מפת
רמת גן ,שיכון
רסקו וסלמה ,ככל
הנראה בשנים
1955–1953

(הארכיון הציוני המרכזי)

ותכנונו כיישוב קבע ,נדחתה .הכפר והמעברה נותרו גם בשנים הבאות ללא קשר לשום רשות
מוניציפלית (איור 46.)5

המערכה על הנוף :השתלטות המזבלה
מחאות תושבי הכפר והמעברה נגד הקמת המזבלה נמשכו ,אך ללא הועיל .ב־ 15בפברואר 1953
החל תהליך העברת האשפה של תל אביב אל מקומה החדש באדמות חירייה .עיריית תל אביב
פרסמה מכרז לקבלת הצעות לניצול האשפה עד שיוקם המכון של חברת 'גרין' ,שהתמהמהה בקבלת
רישיונות לייבוא הציוד הנדרש 47.הניסיונות לחסל את המעברה נמשכו ,ובקיץ  1954הודיע משרד
העבודה כי לאור סיום המיזמים בדרום־מזרח תל אביב לא יספק עוד עבודה לתושבי המעברות באזור,
כדי לאלצם לעבור לאזורים שיש בהם מחסור בידיים עובדות 48.מזבלה נוספת ,לא רשמית ,באזור
מעברת חירייה שימשה במקביל את עיריית רמת גן להשלכת הפסולת שלה49.
46

47
48
49

האגף לשלטון עצמי ,המחלקה לישובי עולים אל ועד כפר המסובים 21 ,בינואר  ,1953אה"מ ,ג ;1973 — 61-ועד כפר
המסובים אל רוזן ,מנהל המחלקה לישובי עולים ,משרד הפנים 9 ,בפברואר  ,1953שם; האגף לשלטון עצמי ,המחלקה
ליישובי עולים אל ועד כפר המסובים 12 ,במרס  ,1953שם; 'עובדי מועצת אור־יהודה הכריזו שביתה נגד הלנת־שכר',
על המשמר 5 ,בינואר  ,1955עמ' .1
'מבוקר עד בוקר — מדן ועד אילת' ,הבוקר 10 ,במרס  ,1953עמ' ' ;3האשפה בגוש דן — דשן עשיר' ,שם 19 ,באוגוסט
 ,1955עמ' .7
'מובטלים עד גיל  35לא יועסקו בעבודות דחק' ,זמנים 24 ,ביוני  ,1954עמ' .4
'עבור התביעות הצודקות של תושבי מעברת ח'יריה' ,כרוז לתושבי מעברת חירייה (מתורגם מערבית ,תאריך משוער
 ,)1954מרכז מורשת יהדות בבל.
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המזבלה הוקמה והתושבים התלוננו על הסבל הנגרם להם :תושבי יד אליהו קבלו על 'העשן הכבד,
המסחרר את הראש ,הסותם את הנשימה והמכרסם את הגרון והריאות' 50.העירייה מצידה טענה כי
אינה שורפת את האשפה ,ואם בימות הקיץ פורצת מדי פעם שרפה ,היא ערוכה לכיבוי האש 51.בקיץ
 1955דווח בעיתון 'על המשמר':
במשך  3ימים רצופים מיתמר העשן במעברת חירייה [ ]...כתוצאה משריפת הזבל שבמזבלה [ ]...מאבקם
המר של תושבי המעברה על סילוק המזבלה מבדוניהם לא הוכתר בהצלחה [ ]...בקיץ מפיצה המזבלה 'ריחות
ניחוח' [ ]...והמעברה נהפכת לגהינום ממש ,כשמיליוני זבובים ושרצים למיניהם — נושאי חיידקים — עושים
בה כבתוך שלהם .מדי פעם מחליטה עיריית ת"א 'לסייע' לתושבי המעברה — היא מעלה באש את המזבלה,
אולם שירותה זה הוא בבחינת 'שירות דוב' — העשן הבלתי פוסק והמחניק [ ]...עושה אף הוא את המקום
לבלתי־נשוא למגורים52 .

באותה עת עדיין ישבו במעברה כ־ 2,000איש 414 ,משפחות ,כולם בבדונים ,אך עד חורף  1955נותרו
בה רק  300משפחות 53.העיתונאי שלמה שבא סיפר:
זבלם וליכלוכם של  600אלף תושבי איזור תל־אביב מושלכים בריחוק של  30–20מטר מצריפי בית־הספר []...
ד"ר ברונשטיין ,מהוועדה להיגיינה ציבורית ,מזהיר :סכנת חיים! כשאני מסתובב במעברה עולה באפי ריח
כבד ,מחניק [ ]...מכל מקום אני רואה את ערימות הזבל [ ]...ואילו כשבא נציג מחלקת התברואה של עיריית
תל־אביב לאמוד את היזק המזבלה למעברה ,הוא הסתובב בין הבדונים ,ריחרח באפו ופסק' :אין ריח!'54 .

בקיץ  ,1955לקראת הבחירות הכלליות ,גברו ההאשמות נגד משרד הבריאות על שאינו עושה די
לסילוק האשפה ליד מעברת חירייה .שיטת הטיפול הזמנית של חברת 'גרין' בפסולת כללה הפרדתה
לרכיבים אורגניים ולא אורגניים ,ריסוק החומר האורגני במכונות ,סידורו בתילים והשקייתו במים,
כך שבתוך שעות ספורות הוא תסס בטמפרטורה גבוהה ,שאמורה הייתה להשמיד את זחלי הזבובים
שהתפתחו באשפה .נוסף על כך הייתה במקום תסיסה אירובית ,באמצעות החמצן שבאוויר ,ומדי
כמה ימים הפכו את ערמות הפסולת ,כדי למנוע ריחות קשים והצטברות גזים .אך טיפול זה לא פתר
את הבעיות ,ובקיץ  1955הוגשה לבית הדין המחוזי בתל אביב תביעה נגד רשויות הבריאות באזור,
בדרישה לסלק את המזבלות מחירייה ומ'מקווה ישראל'55.
כתב 'על המשמר' מרק גפן תיאר את כמויות האשפה העצומות שמושלכות במעברת חירייה
ואת עמוד העשן המתפשט עם כל רוח קלה ומגיע אף לתל אביב .עוד סיפר כי בימי הקיץ מתארכים
התורים במרפאות בתל אביב ,וכי הרופאים כורעים תחת עומס המטופלים שאינם חולים ב'מחלות
50
51
52
53
54
55

'האויר ביד אליהו' ,דבר 21 ,באוקטובר  ,1954עמ' .2
'מגרש האשפה' ,דבר 27 ,באוקטובר  ,1954עמ' ' ;2תובעים הרחקת אשפה  25ק"מ מאזורי מגורים' ,על המשמר,
 5באוגוסט  ,1954עמ' ' ;4בעוד חודשיים — יוחל בפינוי האשפה בחיריה' ,שם 12 ,באוגוסט  ,1955עמ' .10
'מעברת חירייה בתמרון עשן — ואין מושיע' ,על המשמר 16 ,באוגוסט  ,1955עמ' .3
ש' שבא 50' ,אלף הנשכחים; אשפה נגד אנשים' ,על המשמר 10 ,ביוני  ,1955עמ'  ;3צ' מתתיהו' ,אור יהודה לקראת
החורף החמישי' ,שם 29 ,בנובמבר  ,1955עמ' .2
שבא (שם).
ד' סנה ,מנהל אגף השיכון במשרד העבודה ,אל ע' גוברין ,יו"ר ועדת העבודה 24 ,ביוני  ,1955אה"מ ,גל;54173 / 9-
'חצי מיליון טון אשפה תוססת ,'...זמנים 4 ,באוגוסט  ,1955עמ' ' ;4האשפה בגוש דן — דשן עשיר' ,הבוקר 19 ,באוגוסט
 ,1955עמ' .7
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מוגדרות'; יש רופאים שפוטרים אותם בתרופה שגרתית ,אך יש רופאים שקושרים את המחושים
לריחות הקשים הנישאים מהמזבלה בחירייה .ראש העיר תל אביב חיים לבנון השיב על התלונות
כי 'טרם הוכח שמישהו מת מזה' ,אך סופר שבנה לעצמו דירה נאה בהרצליה כדי להשתחרר
מהמחנק בתל אביב ,ושראש העיר רמת גן 'בורח' לעיתים קרובות לזיכרון יעקב ,כדי לישון
שם בלי לסבול מהריחות' .אין להבין' ,כתב גפן' ,למה עיריית תל אביב אינה נוהגת כמו כל
העיריות בעולם ,שהקימו משרפות סגורות שבהן שורפים את כל האשפה מבלי שהריחות יתפשטו
בסביבה'56.
חרף התלונות אישר הממונה על מחוז תל אביב את החוזה בין עיריית תל אביב — יפו לבין רשות
הפיתוח להחכרת השטח לשם הקמת מכון לעיבוד אשפה ,בדמי חכירה של  920ל"י לשנה .מכון
קטן וניסיוני לייצור קומפוסט הוקם בשנת  ,1956ועל פי התוכנית הוא אמור היה להתרחב57.
באביב  1958אישרה העירייה את הארכת החוזה עם חברת 'דמן' — שבשנת  1956קיבלה את הזכויות
מחברת 'גרין' — בתנאי שעד אוגוסט באותה שנה תשיג החברה את האישורים לרכישת הציוד
והמכונות ,ובספטמבר אישרה לה הארכה נוספת .בדצמבר  1958הודיעה 'דמן' כי קיבלה את האשראי
לרכישת מכונות מהחברה ההולנדית להנדסה 'דור אוליבר' .בשטח חירייה פעלו בשנת  1958חמש
חברות שקיבלו זיכיונות לעיבוד הזבל האורגני הישן ,ונאסר עליהן לטפל בזבל הטרי .ניצול הזבל
כולו ,כך הובטח ,ייעשה רק עם הפעלת המפעל שיעבד את הזבל הטרי בשיטה אוטומטית ,וכך תימנע
הצטברות אשפה במגרש הפתוח58.
בשנים הבאות הוסיפו התלונות להגיע .בקיץ  1957פנה ד"ר שלמה אטרקצ'י אל משרד הבריאות
וטען כי תושבי האזור ,בייחוד תושבי סאקיה וחירייה' ,מוכים במחלות [ ]...צובאים על דלתות
המרפאות [ ]...אחד הגורמים הראשיים לתחלואה זו יש לזקוף בלי ספק על חשבון המזבלות בחיריה'.
משרד הבריאות השיב כי הריחות אינם קשים .ד"ר מנחם ברונשטין ,חבר הוועדה להיגיינה ציבורית
שעל יד ההסתדרות הרפואית ,חלק על טענת המשרד שהמזבלה תוכננה בטרם יוּ שב המקום .לדבריו
כבר בשנת  ,1949לפני שהוכנו התוכניות להפוך את חירייה למזבלה ,הודיעה מחלקת התברואה כי
גרות שם חמישים–שישים משפחות ,ובשנים  1951–1950הוקמו שם המעברות .הוא סיפר כי לדברי
מורי בית הספר הם שיחקו ובילו עם תלמידיהם בשטח שעליו הוקמה לימים המזבלה .בסתיו 1957
 56מ' גפן' ,המזבלה העירונית מרעילה אלפי תושבים בת"א' ,על המשמר 6 ,ביוני  ,1955עמ' .2–1
' 57דשנים אורגניים' אל הנהלת העיריה 31 ,בינואר  ,1963אעת"א.2/3/5 ,
 58ההסכם הראשון נחתם ב־ 30ביוני  1952בין עיריית תל אביב — יפו לבין חברת 'גרין' ,והוא הועבר ב־ 19באפריל
 1956מחברת 'גרין' לחברת 'דמן' ,ושוב הועבר ב־ 23בפברואר  1961מחברת 'דמן' לחברת 'דשנים אורגניים' .ראו:
חוזה חכירה בין רשות הפיתוח לעיריית תל אביב 20 ,בנובמבר  ,1955אאע"ד; חוזה חכירה  12395בין רשות הפיתוח
לעבוד האשפה הטריה לזבל אורגני 1 ,באפריל  ,1958שם; מפעל
לעיריית תל אביב 4 ,בינואר  ,1957שם; הארכת החוזה ִ
לעבוד אשפה עירונית 22 ,בספטמבר  ,1958שם; 'דמן בע"מ' אל עיריית תל אביב ,אישור על קבלת אשראי 18 ,בדצמבר
 ,1958שם; אישור חכירת קרקע להקמת מפעל למיון ועבוד האשפה בחיריה 22 ,במאי  ,1960שם; תוספת להסכם
מ־ 30ביוני  1952ותוספת הסכם מ־ 27ביוני  ,1960בין עיריית תל אביב ל'דשנים אורגניים ,חברה בע"מ' ,יולי  ,1968שם;
'המפעל לעבוד האשפה של תל־אביב־יפו יוקם תוך שנתיים' ,שערים 27 ,במאי  ,1958עמ'  ;3נ' לביא' ,ענייני הריחות
סביב תל־אביב' ,הארץ 10 ,באוגוסט  ,1958עמ' ' ;2נחתם ההסכם להקמת המפעל לעיבוד אשפת העיר תל־אביב'
(אין תאריך) ,אעת"א.5/4/2 ,
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הוגשה לשר הבריאות עצומה חתומה על ידי  3,500תושבים ובה קריאה להעביר את המזבלה בשל
פגיעה חמורה בבריאות התושבים59.
המחלוקות על עניין נזקי המזבלה נמשכו .פרופ' ולטר שטראוס ,מנהל המחלקה להיגיינה רפואית
ולרפואה מונעת בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ,סבר כי שיטת כיסוי האשפה בזבל
ישן משביעה רצון ואין סכנה לבריאות תושבי העיר 60.לעומתו טענו אחרים כי לא רק הריחות מסוכנים
לבריאות ,אלא גם הגזים חסרי הריח הנפלטים מהזבל עלולים להזיק ואף לגרום למוות .כל הרופאים
היו אחידים בדעתם שהעשן העולה מהמזבלה מגיע למרחקים גדולים ,וקבעו כי המרחק הרצוי בין
מגרש אשפה לאזור מגורים הוא  30ק"מ.
באביב  1959הגישו שלושים תושבים ,מהמעברה ומלב תל אביב ,תביעה משותפת לבית
מכתבי האישום הארוכים
המשפט ,במטרה לשים קץ לסירחון שעולה ממזבלות העיר .היה זה אחד ִּ
ביותר שהוגשו אי פעם נגד עיריות תל אביב ,רמת גן וחולון ,ותוארו בו בפירוט רב פגעי המזבלות.
סבלם של תושבי המעברה היה הגדול ביותר ,אך גם תושבי העיר התלוננו כי בשל הריחות הם
אינם יכולים לישון ,מתקשים להתרכז ,וסובלים מסחרחורות ,בחילות ,מחנק ,אובדן תיאבון ועייפות61.
אל בית המשפט באו כחמישים עדים ,בהם שמונה רופאים .רופא אחד טען כי גזים וריחות
הנישאים לאורך  12הקילומטרים שבין חירייה לעיר אינם נבלמים על ידי הרים או מבנים,
ועלולים לפגוע בבריאות .רופא אחר אישר כי בקרב תושבי קריית שלום ,הסמוכה למזבלת 'מקווה
ישראל' ,רבים מקרי הברונכיטיס ,נזלת כרונית ,דלקות גרון ,בחילות וכאבי ראש .קשות מכול היו
עדויות תושבי המעברה ,שסיפרו על משאיות זבל שמגיעות כל חמש דקות ,על תנים ונחשים ,על
מקקים בתוך האוכל ועל שרפות שנמשכות ימים רבים ,וכל אלה במרחק כ־ 100מ' מבית ספר וגן
ילדים.
ואולם עורך הדין של עיריית תל אביב הביא עשרות עדים ,בהם פרופסורים לרפואה ,זואולוגיה
והיגיינה ,שטענו כי השיטה הקיימת בחירייה משביעה רצון ,וכי בביקורם שם התרשמו מהניקיון
והסדר .הריחות ,טענו ,אינם גרועים יותר מאשר בכפר חקלאי ,ואינם נישאים עד תל אביב .אחד
העדים ,כימאי בהכשרתו ,קבע כי אשפה יבשה אינה מפיצה ריחות מעבר ל־ 20מ' ,ושני מומחים
ברפואה ציבורית קבעו כי אדים ועשן מאשפה אינם גורמים ברונכיטיס .התובעים דרשו להסתמך
על התקדים בירושלים ,ששם תלונת תושבים על מזבלה בתלפיות הובילה להפסקת השלכת הפסולת
במקום ולהרחקת המזבלה.
' 59מכתבים למערכת' ,דבר 6 ,ביוני  ,1957עמ' ' ;2מכתבים למערכת' ,שם 23 ,ביוני  ,1957עמ' ' ;2תובעים העברת מזבלת
חירייה' ,למרחב 17 ,בנובמבר  ,1957עמ'  .4ד"ר שלמה (סלמן) אטרקצ'י היה רופא יליד עיראק שבחר לגור במעברת
סקיה הסמוכה למעברת חירייה ,אף שרכש דירה בתל אביב .לשם מילוי תפקידו רכשה לו קופת החולים אופנוע ,וכך
הצליח להגיע ולטפל בתושבים ביישובים באזור .ראו :ב' מאירי ,החיים באוהל :מהווי החיים במעברה ,ירושלים ,2018
עמ' .26–23
 60שיטת כיסוי האשפה באדמה למניעת שרפות ומפגעי ריח הייתה נהוגה כבר במזבלת 'מקווה ישראל' .החומר האורגני
בערמות האשפה התפרק באוויר הפתוח ,תהליך שנמשך שנים ספורות ,אך הדשן שהופק מהן היה באיכות ירודה .ראו:
בלסלב (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .197
 61י' סיני' ,משפט על ריחות רעים' ,חרות 29 ,במאי  ,1959עמ' .6
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השופטת פסקה כי שיטת הכיסוי בחירייה מספקת ,וקבעה כי על העירייה לפצות כמה מהתובעים
על סבלם בעבר ,אך דחתה את מרבית התביעות ,ואף הטילה על התובעים לשלם את הוצאות המשפט.
כל זה כאשר עיריית תל אביב העבירה לחירייה  400טונות אשפה ביום ,ועוד  100טונות הועברו מדי
יום מרמת גן ,גבעתיים ובני ברק ,באמצעות  170משאיות ,כך שכבר הצטברו שם קרוב למיליון וחצי
טונות אשפה62.
שנה לאחר מכן ,במאי  ,1960שוב אושר ההסכם עם חברת 'דמן' ,ולפיו עתיד היה המכון לניצול
אשפת תל אביב והסביבה לקום בתוך שנה וחצי על כ־ 100דונם בסביבת מגרש האשפה העירוני.
מפעל דומה כבר פעל בחיפה ועיבד  60טונות אשפה ליום ,כשליש מהאשפה היומית בחיפה.
נוסף על כך הוקמה ועדה בין־משרדית שגיבשה תוכנית ארצית להפיכת אשפה לזבל אורגני
בעל ערך חקלאי ,ובצד תוכנית 'דמן' לטיפול בפסולת של תל אביב קידמה תוכניות של המועצה
האזורית נעמן עבור עכו והקריות ושל המועצה האזורית גזר עבור רמלה ,לוד ורחובות .באותו
הזמן גם כובתה שרפה במזבלת חירייה ,שנמשכה שמונה עשר יום ,ושגרמה סבל רב לתושבי
האזור63.

ב .הנוף על ציר הזמן
בד בבד עם תכנון המפעל והתחלת הקמתו ,הלכה מעברת חירייה והצטמצמה ,עד אשר נעלמה
מהנוף .בקיץ  1956נותרו בה  280משפחות ,ובהמשך — כ־ .120–100התכתבויות משנת 1959
בעניין המעברה מעידות על תהליך חיסולה 64.ואולם חיסול המעברה לא שם קץ לבעיות הקשורות
בפסולת ,ואלה המשיכו ללוות את האזור עוד עשרות בשנים וקיבעו את הדימוי של המקום
כשטח הפקר .רק עם ההחלטה להפסיק את ההטמנה בחירייה בסוף שנות התשעים וההחלטה
בתחילת שנות האלפיים לשקם את המקום ולהקים את פארק אריאל שרון ,חלה תפנית בתולדות
האזור.
ניתוח תצלומי אוויר של אזור חירייה לפני הקמת המדינה ואחרי הקמתה מלמד על השינויים
הגדולים שחלו בנוף בפרק זמן קצר .לכפר אלח'יריה היו מאפיינים של כפר ערבי־פלסטיני מסורתי65.
הוא שכן בצד ואדי מוצררה — שבקיץ היה יבש ,ובחורפים הפך לעיתים לאפיק שיטפוני — אך הוא
הוקם במרחק ממנו ,כך שלא הוצף בחורף ,ותושביו יכלו ליהנות מהקרקע הפורייה שבסביבתו .הנוף
אופייני לכפר איכרים (פלאחים) בעלי קרקע שעיבדו את אדמתם בכוחות עצמם ,תוך התארגנות
62
63
64
65

שם; י' סיני' ,אדם וזבל — זבל עדיף' ,חרות 5 ,ביוני  ,1959עמ' .6
'מעבדים תוכנית־חומש לפתרון בעיית האשפה' ,על המשמר 6 ,באפריל  ,1960עמ' ' ;5אושר ההסכם על מכון לנצול
אשפה' ,הארץ 24 ,במאי  ,1960עמ' .5
על תהליך חיסול המעברה ראו :שומר הכשרות במעברה י' חנגלי אל הרב אורנשטיין ,סגן מנהל משרד הדתות 3 ,ביוני
 ,1956אה"מ ,גל ;6353 / 17-משרד הדתות אל המועצה הדתית רמת גן 20 ,במאי  ,1959אה"מ ,גל.6340 / 8-
י' בן־ארצי' ,הנוף הכפרי המסורתי והחדש בארץ־ישראל ממעוף הציפור' ,ב"ז קדר וא' דנין (עורכים) ,חישה מרחוק:
תצלומי־אוויר ודימותי לווינים ככלים במחקר הארץ ,ירושלים תש"ס ,עמ' .173
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חברתית וכלכלית
והתאמה לסביבתם.
בתצלום אוויר שנעשה על ידי
חיל האוויר הגרמני בשנת 1918
ניתן לראות כי הכפר היה סמוך
לדרך הראשית שהובילה מכפר
סלמה אל רמלה ולוד ,וכי בדומה
לכפרים אחרים באזור הנדון ,היה
צפוף ומכונס .סביב הכפר ,ממזרח
ומדרום ,נראות חלקות חקלאיות
ספורות ,ובמרחק מה מקבצים של
חלקות ,חלקן במפגש הנחלים
איילון (מוצררה) ושפירים (איור .)6
בתצלום אוויר משנת  1944ניכר
שהכפר גדל והחל להתפשט אל
שולי האזור הבנוי שלו — בעיקר
לצידי הדרכים שהובילו אליו
וממנו — ושנוספו דרכים שחיברו
אותו אל הכפרים הסמוכים ואל
החלקות החקלאיות .בשולי הכפר
נוספו חלקות ,ונראה כי הקרקעות
כולן עובדו ,גם אם רובן בחקלאות
אקסטנסיווית ורק במיעוטן הייתה
השקיה .חלקות רבות נראות
כפרדסים .חלוקת החלקות לגושים
גדולים עם חלוקה משנית לרצועות
צרות ,אופיינית לכפרים הערביים־
הפלסטיניים .בזכות כל אלה נראה
אלח'יריה ,בדומה לכפרים אחרים
באזור ,משתלב בנוף שסביבו ,נטמע
בו וצומח בצידו ובהשפעתו (איור .)7
נקודת השבר של מלחמת 1948
ניכרת היטב בתצלום אוויר מסתיו  .1949רוב בתי הכפר הרוסים ,והאדמות אינן מעובדות .החלקות
במפגש הנחלים איילון ושפירים אינן נראות כלל ,אך מערכת הדרכים ,הפרדסים ועצים נוספים
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מצומצמת

איור ( 6מימין):
אבן אבראק,
 17בינואר ,1918
תצלום אוויר של
טייסת  304הבוורית

(ספריית יונס וסוראיה
נזריאן ,אוניברסיטת חיפה)

איור ( 7למטה):
הכפר אלח׳יריה,
תצלום אוויר,
 10בדצמבר 1944

(ספריית המפות ,החוג
לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת
תל אביב)
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נותרו ברובם .ממערב לכפר נראים
המבנים הראשונים של חוות שלם
('הזרע') ,ובצידם חלקות מעובדות
באופן שונה מהחקלאות שאפיינה
את הכפר הערבי (איור .)8
תצלום אוויר מסתיו  1951מעיד
כי חלק מבתי הכפר שוקמו ,והחלקות
טופלו ,למעט השטח שבין הנחלים.
גם הדרכים שוקמו ,ודרך גדולה,
החוצה את הפרדסים ,נסללה ממזרח
לכפר לכיוון דרום .השינוי הבולט
ביותר בנוף הוא המעברה הגדולה
שהוקמה בצמוד לכפר ממערב לו,
כך שגבולה הדרומי נושק לנחל
איילון .בצד הצפוני־מזרחי של
המעברה ,הגובל בכפר ,נראה מקבץ
צפוף של אוהלים ,שחלקם פורקו,
ולידם בדונים מסודרים בשורות
וכמה מבנים מלבניים ששימשו
כנראה כמבני הציבור (בית הספר,
גן הילדים ,המרפאה) ,שירותים
ומקלחות .דרך היקפית סובבת את
המעברה ,ושבילים קטנים נכנסים
לתוכה (איור .)9
תצלום אוויר מקיץ  1956מראה
כי בתי הכפר התמעטו ,והפרדסים
סביבו נעקרו .מתחם האוהלים בצפון־מזרח המעברה נמחק ,חלק מהמבנים הוסרו ,הכביש ההיקפי
איור ( 8למעלה):
הכפר אלח׳יריה
ההרוס וחוות שלם ,הוארך ומקיף את כל המעברה ,ושבילים חדשים חוצים אותה לאורכה ולרוחבה .ממערב למעברה
תצלום אוויר,
נראים חמשת בתי המגורים של חוות שלם ,מסודרים בחצי גורן ,ומצפון להם מבני השירות של החווה.
 6באוקטובר 1949
שטחי עיבוד נרחבים נושקים למעברה ,וצומת דרכים גדול נוסף מצפון־מזרח לכפר (איור .)10
איור ( 9למטה):
השינוי הדרמטי ביותר בנוף ,כפי שעולה בבירור מתצלום זה ,התרחש בשטח המפגש שבין שני
חירייה  /כפר
המסובים והמעברה,
הנחלים :על פני מה שהיה המישור התרוממו גבעות ,ביניהן עברו שלושה שבילים ,והם התחברו לדרך
תצלום אוויר,
 23בנובמבר 1951
ושבקצה האחד הוקמו מבנים — כך נראתה מהאוויר
ָ
גישה ראשית ,שלאורכה ניטעה שדרת עצים,
(המרכז למיפוי ישראל)
מזבלה בת ארבע שנים.
קתדרה
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איור  :10חירייה /
כפר המסובים,
המעברה ,חוות
שלם והמזבלה,
תצלום אוויר,
 3באוגוסט 1956
(המרכז למיפוי ישראל)

התיעוד המצולם — כלי מרכזי למיפוי וניתוח של שינויים בנוף — חלקי וחסר ,ומפות בנות הזמן
אינן מוסיפות מידע .במפה מנדטורית משנת  1929עם תיקונים מאוגוסט  1953המזבלה החדשה ודרכי
הגישה אליה אינן נראות; ייתכן שהדרכים טרם נסללו ,וייתכן שטרם סומנו .במפה מתוקנת משנת
 1957–1956כבר הופיעו הדרכים ומבני השירות (איורים .)12 ,11
נראה כי בשלב זה השתלטו על השטח שלוש הישויות החדשות במרחב חירייה — החווה ,המעברה
והמזבלה — ונוכחותן בלטה הרבה יותר מזו של הכפר הערבי ההרוס :חוות שלם הקימה בתי קבע
ועיבדה חלקות חקלאיות שהשתרעו בין הכביש בצפון ,למעברה במזרח ולנחל איילון בדרום; המעברה
חלשה על השטח שבין הכביש לנחל ובין הכפר לחווה; ואילו המזבלה התפרסה על הקרקע שבין נחל
איילון לנחל שפירים.
תצלומים מהשנים  1958ו־ 1959משקפים את סופה של המעברה ואת צמיחתה של המזבלה .הבדונים
שניצבו בחלקה הדרומי של המעברה ,הקרוב לנחל איילון ,נעלמו ,והגבעות באזור המזבלה המשיכו
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איור ( 11למעלה):
מפה מנדטורית
משנת 1929
עם תיקונים
מאוגוסט 1953
איור ( 12מימין):
מפה מנדטורית
משנת 1929
עם תיקונים
משנת 1957‑1956
(ספריית המפות,
החוג לגיאוגרפיה,
אוניברסיטת תל אביב)
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לצמוח ולגבוה (איור  ;)13רק בתים
ספורים בכפר נותרו על תילם,
וכמעט כל מבני המעברה פורקו.
בשטח המזבלה נוספו שבילים
ועצים ,ובראשי הגבעות נפערו
בורות (איור  .)14בתצלום משנת
 1963כבר אין רואים ולו בית
אחד (בתים אחדים נותרו מעברם
השני של הכבישים באזור); מבני
המעברה אינם ,ורק השבילים
ביניהם עדיין ניכרים בשטח.
בשטח המזבלה הוקם מבנה גדול,
ובצידו תילים מוארכים שבמרכזם
מכשיר צר המשטח בעיגול את
הפסולת האורגנית לשם הפיכתה
לקומפוסט (איור .)15
תצלומי האוויר מעידים
על מאבק הכוחות שהתחולל
באזור חירייה בשנות החמישים.
עד  1948ומעט אחריה שלט
הכפר בשטח ,אך חלקו היה
קטן והוא נטמע בשטחים
הטבעיים והחקלאיים שסביבו.
בשנת  1949נכנס לתמונה גורם
חדש ,חוות שלם ('הזרע') ,ואף
שהמבנים שהקימה בשטח היו
קטנים ומעטים ,היא שינתה
איור ( 13למעלה) :חירייה  /כפר
המסובים ,המעברה והמזבלה ,תצלום
אוויר 9 ,בינואר 1958
(המרכז למיפוי ישראל)

איור ( 14למטה) :המזבלה ,המעברה
וחוות שלם ,תצלום אוויר ,מאי 1959

(ספריית המפות ,החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת
תל אביב)
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בהדרגה את אופיו החקלאי של
האזור .החווה המשיכה לפעול
ולהחזיק בקרקע עד תחילת שנות
האלפיים ,אך דייריה הקבועים
עזבו באמצע שנות השישים של
המאה העשרים ,ומי שהחליפו
אותם שהו בה לתקופות קצרות.
עם השנים ננטשו והוזנחו מבני
החווה 66.בשנת  1951נכנס גורם
נוסף לזירה ,המעברה .היא הוקמה
באזור ההצפה של נחל איילון
מתוך התעלמות מתנאי המקום,
ועל כן הוצפו בתי התושבים כמעט
מדי חורף .המעברה ,שהייתה גורם
משמעותי בנוף האזור במשך כמה
שנים ,נמוגה בהדרגה עד שנעלמה
מהשטח בלי להותיר זכר.
בתחילת  1953שוב נכנס גורם
חדש לזירה — המזבלה — והיא
שינתה מייד את אופיו של השטח,
הפכה לשחקן המרכזי בדרמה
הנופית ,וחרצה את גורלם של
יתר השחקנים .עם השנים גדלה
והתעצמה המזבלה ,לרוחב ולגובה,
איור  :15המזבלה ,והשפעתה השתרעה הרבה מעבר לגבולותיה הפיזיים ,לנראותה החזותית ולריח שעלה ממנה .מסוף
המעברה ושארית
הכפר ,תצלום אוויר ,שנות החמישים חלשה המזבלה על המרחב ופגעה בגורמים הטבעיים — הקרקע ,הנחל ובתי הגידול
1963
והחיים בהם ובצידם .אף שבאופן היסטורי שימש חלק מהשטח למגורים ,הקמת המזבלה חרצה את
(ספריית המפות,
גורלו והפכה אותו לריק מיישוב; גם כשתושבי הכפר והמעברה חזרו והביעו רצון להפוך את ביתם
החוג לגיאוגרפיה,
אוניברסיטת תל אביב)
ליישוב קבע ,קבעו גורמי התכנון שרק המזבלה תקבל מעמד קבע (איורים 67.)15 ,14 ,13 ,10
 66מבוסס על ראיונות עם דיירות חוות שלם עדנה קפלושניק ,ב־ 7בנובמבר  ,2019ושרה בש ,ב־ 10באוקטובר .2019
חברת 'הזרע' הפכה בהמשך לגורם מרכזי בתולדות המקום ,אך סוגיה זו חורגת ממאמר זה.
 67באוספי תצלומים לא נמצאו עד כה תצלומים של האזור הנדון מן השנים  ,1956–1951שבהן החלה עיריית תל אביב
להשליך פסולת בחירייה .היעדרם של תצלומי אוויר מהשנים הללו מעיד על חשיבות השימוש במגוון מקורות
ארכיוניים והיסטוריים לצורך בירור סוגיות הקשורות בנוף — במקרה זה מקורות כתובים ממלאים את החסר ומתעדים
אירועים שהתחוללו בשטח ,ושלחלקם אין עדות חזותית.
קתדרה
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ג .נוף כעדות :המזבלה כמפגע סביבתי וחברתי
מבט על הנוף מלמד על התנאים הפיזיים ,על כוחות הטבע ועל הפעילות האנושית בו ,ומרמז על
הערכים הפוליטיים ,החברתיים והתרבותיים שלאורם נעשתה פעילות זו .ממעוף הציפור וממרחק
הזמן ניתן לראות את אלה במלוא יופיים אך גם במלוא כיעורם .התצלומים והמסמכים הכתובים
בעניין חירייה מעידים על השתלטות מהירה על השטח ,שנתפס בעיני בעליו החדשים כמרחב ריק,
והם משקפים את הערכים ,המניעים והאג'נדות של הגורמים שהשתלטו עליו — עיריית תל אביב
בחסות מוסדות התכנון וזרועות ההתיישבות במדינת ישראל ובראשן הסוכנות היהודית ומשרד
החקלאות .אלה קידמו את החזון של המדינה הצעירה ואת הערכים שהובילה בחירייה — דיור מהיר,
חקלאות ופתרון לבעיית הפסולת העירונית .יישומם של ערכים אלה בשטח הותיר חותם בנוף ,והוא
משקף את ממדי הפעילות ואת סדרי העדיפויות של מבצעיה68.
האירועים שהתרחשו במרחב חירייה בעשור הראשון של מדינת ישראל מעידים על יד מכוונת ועל
סדר יום :חלוקת נתחים מהשטח לעיריות השכנות ושמירת רובו כשטח גלילי שאינו שייך לשום רשות
מוניציפלית ,הסירוב להקמת צריפונים לדרי המעברה וסגירת מקומות עבודה סמוכים ,וההתעלמות
מאין־ספור תלונות על המזבלה — כל אלה מעידים על הכוונה להשאיר במקום את המזבלה ולהוציא
ממנו את האנשים .תושבי הכפר והמעברה מצאו את ביתם במקומות אחרים ,ואילו המזבלה המשיכה
להסב נזק לכל הגרים בשכנותה ,במרחק מאות מטרים ואף כמה קילומטרים.
מזבלות ומערכים לטיפול בפסולת הם רשתות פיזיות שמעבירות חומרים ,אנשים ורעיונות במרחב
ומשמשות בסיס לכלכלה ולתפקוד החברתי .רובנו מאמינים כי תשתיות וטכנולוגיה יכולות להבטיח
קדמה ופיתוח .מנגד היעדר תשתית או תשתית כושלת משמרים נחשלות אזרחית 69.לפיכך נכון לבחון
תשתית לא רק בהיבט הטכני־תפקודי שלה ,אלא גם מבחינת תפקודה הפוליטי ,הכלכלי והחברתי.
פעמים רבות יש לתשתיות משמעות סמלית ,המעידה על שליטה בטבע ועל הטלת משמעת על
האזרחים ,ונראותן או אי נראותן מעידה על כוחה של המדינה 70.תשתיות פסולת ,כמו תשתיות
תברואה אחרות ,נבחנות דווקא ביכולתן להיות סמויות מהעין ,וככל שלא יראו אותן ולא יריחו אותן,
כך הצלחתן גדולה יותר .המקרה של חירייה מלמד כי נראות היא יחסית ,וכי מה שרחוק מהעין
(ומהאף) של אחד ,עלול לגרום סבל לאחר.
יתרה מזאת ,הבחירה לשפוך את אשפת העיר הצומחת באתר נטוש בשולי ערים ,בצד כפר ערבי
ומעברה ובקרבת השכונות העניות של דרום תל אביב — יפו ,הביאה לפגיעה מתמשכת באוכלוסיות
 68לניתוח המעברות כתופעה מודרניסטית לקליטת עלייה שתפקדה כאמצעי תכנון ומכשיר שליטה ,תוך החלשת התושבים
ומחיקת זהותם ראוR. Kozlovsky, ʻTemporal States of Architecture: Mass Immigration and Provisional :
Housing in Israel’, S. Isenstadt & K. Rizvi (eds.), Modernism and the Middle East: Architecture and Politics in
the Twentieth Century, Seattle, WA 2008, pp. 139–160
 69על ההיבטים הפוליטיים והחברתיים של התשתיות ראו למשל :לרקין (לעיל ,הערה S.J. Collier, Post-Soviet Social: ;)6
Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics, Princeton, NJ 2011
 70על נראות ותשתיות ראוA. Carse, ‘Nature as Infrastructure: Making and Managing the Panama Canal :
Watershed’, Social Studies of Science, 42, 4 (2012), pp. 539–563; R. Mrázek, Engineers of Happy Land:
Technology and Nationalism in a Colony, III, Princeton, NJ 2018
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חלשות ופגיעות .בדרום תל אביב היו כבר משנות העשרים של המאה הקודמת אוכלוסיות חלשות
ותשתיות ירודות ,והוא נתפס כמקום מסוכן; חלומותיה המודרניסטיים של העיר העברית כוונו להתרחבות
צפונה .האזורים הדרומיים התאפיינו בחוסר תכנון ופיתוח ובתנאים סביבתיים ירודים ,ונלוותה אליהם
תחושת קיפוח .במסגרת הרחבת שטחה של תל אביב בעקבות מלחמת  1948והקמת המדינה צורפו אליה
יפו ושכונות בדרום העיר ומזרחה ,ובאזורים אלה יושבו רוב העולים שבאו בתחילת שנות החמישים.
גם הכפרים הערביים בסביבתה של תל אביב נותרו אזורי עוני ,וחיו בהם מהגרים .הפער בין מרכז העיר
לשוליה לא היה רק תכנוני־תשתיתי אלא גם חברתי .כבר בשנות החמישים נטען כנגד העירייה שהיא
מזניחה את שכונות הדרום ,טענות שביטאו את תחושתם של תושבי האזור שהם בנים חורגים של תל
אביב 71.מיקומה של המזבלה דווקא ליד אזורים אלה הפך את חירייה למקרה מובהק של אי צדק סביבתי72.
בשנותיה הראשונות הסבה המזבלה סבל בעיקר לשכניה ,אך גם לאחר חיסול המעברה בסוף
שנות החמישים נותרה המזבלה במקומה ,והר הזבל הוסיף לצמוח עד שהתנשא לגובה  60מ'.
ככל שהתבסס וחלש על שטח גדול יותר ,וככל שמראהו ניבט ממרחקים גדולים יותר ,כך התעבו
הגבולות הסימבוליים שהוא שרטט בין מי ששוכנים בצידו ונפגעים ממנו לבין מי שחומקים ממעגלי
השפעתו 73.לא רק חומרים טובים הפכו ממשאב לפסולת ולמטרד ,אלא גם בני אדם הפכו למיותרים
ולמי שיש להעלימם הרחק ככל האפשר מן העין ומן הסדר החברתי־הפוליטי .באמצעות המזבלה
הגדירה החברה מה ומי נמצאים במרכז ,ומה ומי נמצא בשוליים; כך נוצרה פריפריה בלב המדינה74.
ומפני האשפה הם
פסולת ,כפי שטען הסוציולוג זיגמונט באומן ,היא תוצר של המודרניותְ ,
שמאשררים מדי יום את הגבול שבין ניקיון ללכלוך ,בין רצוי ללא־רצוי ,בין חדש לישן ובין נורמלי
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י' שביט וג' ביגר ,ההיסטוריה של תל־אביב ,ג :עיר מתחדשת ( ,)1973–1952תל אביב תשע"ג ,עמ'  ;18גולן ,שינוי
מרחבי (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;132 ,112–111מרום (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  .227–226 ,148בתחילת שנת  1949הכינה
עיריית תל אביב דו"ח על המצב בשכונות הספר ,וכל שתים עשרה השכונות שהוזכרו בו סבלו מניתוק מהמרכז ,אך
מצבן של שכונות דרום־מזרח העיר היה החמור ביותר; וביניהן בלטו לרעה במיוחד שכונות התקווה ,עזרא ,סלמה
והמעברות שלידה ,שסבלו מתברואה ירודה ,היעדר תשתיות (חשמל ,תאורה ,כבישים) וניתוק מתחבורה ציבורית .ראו:
מרום (שם) ,עמ'  .228רוטברד טען כי היעדרותן של שכונות דרום תל אביב ודרום־מזרח העיר מסיפורה של העיר
הלבנה באה לידי ביטוי גם בסדרי העדיפות העירוניים :אזורים אלה לא רק הוזנחו בשיטתיות אלא דורדרו בכוונה
תחילה ,וכל המטרדים של המטרופולין פונו אליהם .ראו :ש' רוטברד ,עיר לבנה ,עיר שחורה ,תל אביב תשס"ה ,עמ' .121
צדק סביבתי הוא יישום של צדק חברתי בנושאים סביבתיים ,והוא מצביע על חלוקה לא שוויונית של מפגעים
סביבתיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות ,כך שקבוצות חלשות נחשפות לזיהומים סביבתיים ברמות גבוהות יותר
מאשר יתר האוכלוסייה .מחקרים שנערכו בארצות־הברית הראו קשר ברור בין מיקום של מזבלות ומטמנות לבין
מקומות מגורים של אוכלוסיות חלשות .ראו למשלR.D. Bullard, ‘Solid Waste Sites and the Black Houston :
Community’, Sociological Inquiry, 53, 2–3 (1983), pp. 273–288; C. Lee, Toxic Waste and Race in the United
 .States, Oxfordshire 2019, pp. 10–27עוד על צדק סביבתי ומיקום מוקדי זיהום בדרום תל אביב ראו :רוטברד
(שם); י' רוזן־צבי' ,של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל' ,מחקרי משפט ,כג (תשס"ז),
עמ'  ,558–487ושם הפניות לספרות נוספת.
פ' בורדייה' ,השוק הלשוני' ,הנ"ל ,שאלות בסוציולוגיה ,תרגם א' להב ,תל אביב  ,2005עמ' P. Bourdieu, ;134–121
La distinction: Critique sociale du jugement, Paris 1979, pp. 204–215
אפרת טען כי רוב השיכונים של בני עדות המזרח נבנו בשכונות שקמו בסמיכות לערים ועיירות ערביות או על אדמה
ערבית לשעבר .הדבר יצר חפיפה בין גבול חיצוני־לאומי לגבול פנימי־עדתי־חברתי .ראו :אפרת (לעיל ,הערה ,)9
עמ'  .242עוד בעניין זה ראו :א' יפתחאל' ,אי שוויון זה עניין של גיאוגרפיה' ,פנים :כתב עת לתרבות ,חברה וחינוך,
 ,)1998( 4עמ' .42–32
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ללא־נורמלי 75.בעידן המודרני תהליכים דומים לאלו שהתרחשו בחירייה הביאו להשתלטות
על שטחים שנתפסו כריקים או כאלה שיכולים לקלוט את שיירי הפעילות של העולם המודרני.
בתהליכים אלה הועברה הפסולת מהצד החזק — מבחינה כלכלית ,פוליטית וחברתית — אל הצד
החלש ,אל אזורים שאוכלוסייתם לא יכלה לדאוג לזכויותיה .תפיסה זו ,שמובילים חוקרי קולוניאליזם
של אשפה ( ,)Waste Colonialismמאפשרת לראות בחירייה מקרה שבו הכוחות המדיניים החדשים
חמדו את משאב הקרקע ,ומרגע שסימנו אותו ,הם עיקרו את משמעויותיו הקודמות ונתנו לו מאפיינים
משטח הצפה ושדות חקלאיים הוא הפך למזבלה עירונית ולמקום שמבדיל בין חזקים לבין
חדשים — ׁ ֶ
חלשים ,בין כאן לבין שם76.
תצלומי אוויר מרחבי העולם ממאה השנים האחרונות מעידים כי הנוף נשלט יותר ויותר על ידי
מיזמי תשתית — סכרים ,רשתות חשמל ,כבישים ועוד .אלה מיזמים טכנולוגיים לתועלת התושבים,
העיר והמדינה .אך כאשר ערכים מודרניסטיים ופתרונות המושתתים על סדר וכללים ברורים הופכים
כאוטיים ,ומה שנעשה במגמת פיתוח הופך למפגע סביבתי שיצא משליטה ,נעשית התשתית לגורם
מכריע ביצירתו של נוף מופר ומפגע אנושי77.

סיכום
הנוף הוא עדות היסטורית לתהליכים שהתרחשו במקום אחד לאורך זמן .בסיפור של חירייה בעשור
הראשון למדינת ישראל ,כפי שהוא עולה ממסמכים ותצלומים ,יש אורות וצללים ,הצלחות וכישלונות.
מחד גיסא כיבוש השטח הנטוש והניסיון להחיותו על ידי הקמת המעברה ,פיתוח החקלאות וכינון
המזבלה ,באו לתת מענה על הגידול באוכלוסייה ועל צורך במזון ובדיור וכן בטיפול בפסולת
העירונית .מאידך גיסא חלק ממפעלות אלה ,ובראשן המזבלה ,נחלו כישלון .מעברת חירייה —
שלא כמעברות אחרות — לא הפכה ליישוב קבע ,אך היא נותרה על הקרקע שנים רבות ,ודייריה סבלו
מתנאים ירודים מאוד78.
בעיית הפסולת של תל אביב הייתה קיימת עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל ,והפיכתה של
חירייה למזבלה מרכזית התאפשרה בשל השטחים הרחבים שקיבלה המדינה הצעירה .שטחים אלו
עברו שינוי מהיר וגורף מבחינה חברתית ,מרחבית ונופית ,תוך כדי מחלוקות ומאבקים בין רשויות
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Z. Bauman, Wasted Lives: Modernity and its Outcasts, Cambridge 2004
עוד על קולוניאליזם של אשפה ראו :שם; M. Liboiron, ‘Waste Colonialism’, Discard Studies, 11 January 2018
)(https://discardstudies.com/2018/11/01/waste-colonialism/
תהליכים מסוג זה מאפיינים את העידן שאחרי מלחמת העולם השנייה ,שבו קדמה התשתית לנוף ,והיבטים של ריכוזיות
וטכנוקרטיה דחקו הצידה היבטים אקולוגיים וחברתיים .ראוP. Bélanger, ‘Landscape as Infrastructure’, Landscape :
Journal, 28, 1 (2009), pp. 79–95
חלק מהמעברות הוקמו מתוך כוונה להופכן לערים — כמו חלסה ,שהפכה לקריית שמונה ,והר טוב ,שהפכה לבית שמש —
וחלקן הפכו לשכונות בפרוורי ערים .לעומתן מעברות אחרות — בהן בצת ,שהפכה לשלומי — אמורות היו להתחסל
אך נותרו במעמד ארעי ועם השנים הפכו לעיירות .מעברות נוספות — בהן צמח ,זרעין ,נוריס ,נעמן ,עין שמר,
מחנה ישראל ,כדורי וכאמור גם חירייה — נמחקו כליל מהמפה .ראו :פלזנשטיין ושחר (לעיל ,הערה  ,)40עמ' ;95
אפרת (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .521
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השלטון ,יישובים ותושבים .מיקום המזבלה בחירייה אומנם הרחיק במקצת את המטרד של מזבלת
'מקווה ישראל' ,אך לא שינה באופן מהותי את דרכי הטיפול בפסולת .מפעל הקומפוסט במקום היה
אמור לפתור את בעיית הפסולת ,לייצר דשן לחקלאות ,ולהפוך ליהלום שבכתר המודרניות והיעילות
הכלכלית באמצעות טכנולוגיה ,ובכך לממש את החלום הציוני שבמרכזו החקלאות .חלום זה אמור
היה ליצור מנגנון יעיל להרחקת הלכלוך מהעיר ולשמירה על החברה המודרנית .אך הדחיות החוזרות
ונשנות של פתיחת המפעל והכישלונות שליוו את הפעלתו הפכו את הקערה על פיה ,כך שחירייה
הפכה לסמל הכישלון בטיפול בפסולת ולדוגמה בולטת של תשתית שכשלה .אותו גורם מורחק חרג
מהמקום שהוקצה לו ושב על עקבותיו ,דרך האוויר ,חזרה אל ליבה של העיר .במקום פתרון מתקדם
לטיפול תברואתי בפסולת נוצר מפגע רחב היקף ,לא נשלט ,שפצע את הנוף ושלח זרועות מזהמות
לגובה ,לרוחב ולעומק האדמה.
הסיפור של חירייה מתבהר מתוך הצלבה של מסמכים וקטעי עיתונות ,תצלומי אוויר וראיונות.
צירופם יחד מראה כיצד במחצית הראשונה של המאה העשרים השתנה בהדרגה הנוף של האזור —
תחילה בקצב איטי ,כמעט ללא התערבות אנושית ,ובהמשך מתוך האצה של פעילות חקלאית,
שנשענה על שפע המים והקרקע הפורייה 79.לעומת זאת הפסיפס הנופי שנוצר מאז תחילת שנות
החמישים התעלם מהתנאים הטבעיים באזור ורמס את חלקיו האורגניים .סיפור התהוותו של הר הזבל
חירייה הוא פרק מרכזי בהיסטוריה של הטיפול בפסולת בישראל ,על צדדיו התשתיתיים והסביבתיים
ועל ההשלכות האנושיות והאקולוגיות שהיו ועדיין יש לו .כמו שתשתיות מים או תחבורה משנות את
הנוף ,כך תשתית כושלת משנה את המרחב ועימו את המורשת הנופית־תרבותית .הנוף החקלאי הופר
כמעט באחת ,ועד מהרה הפך לשטח הפקר שזימן פעילות שוליים ולאזור מגורים של חברה מוחלשת.
בתוך הנוף שהופר נמחקה המורשת האנושית של תושבי הכפר הערבים ,של היהודים שהתיישבו
בבתיהם ושל דרי המעברה שחיו בצידם ,ואיתה נמחקו גם מרקמי חיים עדינים שנוצרו לאורך עידנים,
והאופייניים לאזורי ּ ֶפ ׁ ֶשט הצפה של נחל עונתי ולאדמות חרסית ,חמרה ,חול וכורכר .ההפרה הנופית
בחירייה היא סימן להפרה אקולוגית ,חברתית ותרבותית ,והיא בוטה עד כדי כך שאתר הפסולת
שצמח במקום הפך סמל לתהליכים אלה .סיפור זה יכול לשמש צוהר להצלחות הגדולות של המדינה
הצעירה אך גם לכישלונותיה ,והוא מציג תפיסות ותהליכים בעלי משמעויות והשלכות חברתיות,
תרבותיות ואקולוגיות 80.חירייה היא דימוי ,סמל וייצוג של כל אלה יחד.
 79על השינויים בגיאוגרפיה של האזור ראוR. Kark & L. Shay, ‘Summary of a Geographical and Historical Survey :
 .of The Ayalon Park Area, 1800–1948: An Internal Research for Ayalon Park’, 2001על פי אקולוג הנוף פורמן
הנוף הוא פסיפס המורכב ממערכות אקולוגיות מקומיות שחוזרות ונשנות באופן דומה על פני קילומטרים .זהו פסיפס
שנבנה מהטופוגרפיה ,תנאי השמש ,מקורות המים וסוגי האדמה .ראוR.T.T. Forman, ʻ“Foundations”, Land :
Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions’, F.O. Ndubisi (ed.), The Ecological Design and Planning
Reader, Washington, DC 2014, p. 222
 80על אג'נדות פוליטיות המוטמעות בנוף ראוD.E. Cosgrove & S. Daniels (eds.), The Iconography of Landscape: :
Essays on the Symbolic Representation, Design, and Use of Past Environments, Cambridge 1988; D. Mitchell,
‘Cultural Landscapes: The Dialectical Landscape: Recent Landscape Research in Human Geography’, Progress
in Human Geography, 26, 3 (2002), pp. 381–389
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