מךרך היסטיריה

דנה צוער
ורק אהרנסוו

לרחוב ראשי

ן

עיצובו ופיתוחו של רכוב יפו ן
בירושלים 1948 - 1860

פחח דבר
כולל; מגוון עשיר שלן אתרים המשקפים פסיפה לנושי ותפקודי ,
בירושלים כיום  ,י
י
רחוב יפו  ,ציר מרכזי

,

תרבותי והיסטורי  .רוב הרחוב הוא תוצר של שלהי ימי השלטון העות ' מאני ושל הקופת השלטון
היום לא נערך
הבריטי  ,ומהווה מעין ' מוזאון חי ' של תולדות ארץ  -ישראל בעת החדשה  .אולם וה
מחקר מקיף אשר בחן את רחוב יפו לכל אורכו בשתי התקופות החשובות הללו  ,שבקן עוצב 1 .
קלה ,
שחלו ;לאחרונה ברחוב ההיסטורי ילצורך הכשרת בתןב ילרכבת י
;
מסיבה זו  ,ובשל 1השינויים

בחרנו לחקור את התפתחותו של; רחוב יפו .

2

במאמר זה  ,המבוסס עלי ממצאי המח

"
1

ועלי מסקנותיו ,

י

".

עד כה עסקו המחקרים השונים שדנו ברחוב בקטעים מוגדרים בלבד ( מבנים  ,מתחמים או שכונוה) שנבנו

לאורכו .

וראו בעיקר  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמן , 616 - 613 , 420 - 416
; 623 - 622

ש ' אבן  -אור וי ' ביבר  ,בלב ירושלים  :אתרים ברחוב יפו וברחוב הנביאים  ,ירושל

; 1990

ז ' גרינברג ,

' בית  -החולים העירוני התורכי בירושלים '  ,קתדרה  ( 78 ,טבת תשנ " ו )  ,עמ '  ; 64 - 49ר ' קרק  ' ,פקוקות עירית ירושלים
בסוף התקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה  ( 6 ,טבת תשל " ח )  ,עמ '  ; 95 - 74ק ' כהן  -הטב  ' ,יזמות  ,תכנון ופןתוח מרחבי  :הקמת
ים )  ,יזמות יהודית
שוק מחנה  -יהודה בירושלים והתפתחותו בתקופת השלטון הבריטי '  ,ר ' אהרנסון וש ' שטמפפר (ןון
בעת החדשה  :מזרח אירופה וארץ  -ישראל  ,ירושלים תשס " א  ,עמ '

. 163 - 137

לאחר הגשת כתב 4 -ןל~למערכת  ,ראה אור

ספר אלבומי המוקדש למערך הבנוי של רחוב יפו  :ד ' קרויאנקר  ,רחוב יפו  ,ירושלים  ,ביוגרפיה של רחוב  -סיפורה של
עיר  ,ירושלים . 2005
2

לפירוט והרחבה

ראו  :ד '

קיפה

זאוברמן  -צוער  ' ,רחוב יפו  -המשכיות ושינוי  ,עיצוב ופיתוח הרחוב

העות ' מאנית

והבריטית  , ' 1948 - 1860עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשס " ג  .תודה לעיףןית ירושלים  ,לקרן

~

קתדרה

, 121

תשרי

משת " ז ,

עמ '

1

"

136 - 1

קתדרה 1 2

~ גה שער 1ך1

11D1 %y

נאפיין וננתח

~

*

ת השלבים בהתפתחות רחוב יפו משנת

1860

לערך עד שנת  , 1948דהיינו החל

מהשלב שבו הןה חלק מדרך בין  -עירונית שחיברה בין נמל יפו לעיר ירושלים ועד שהתבסס כרחוב

,

הראשי של העןר ן
של הרחוב לחמן ה שלבים .
הקרקע שאפיינך

המאמר בנוי כרונולוגית  ,ולאור ממצאי מחקרנו חילקנו את תהליך עיצובו ופיתוחו

"

בכל שלב מזוהים הסוכנים האנושיים שהשפיעו על הרחוב  ,שימושי

ותו  ,גבולות הרחוב המשתנים במזרח ובמערב ומיקומו של מרכז העסקים הראשי

( המע " ר )  .זיהון זך
-

הוא הבסיס לניתוח של התפתחות הרחוב ולדיון בתהליכי ההמשכיות והשינוי

שחלו בו במשך הזמן .

4

במחקר נעשה שימוש במגוון מקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים בשילוב

עבודת שטח  ,ודוגמאות לשילוב זה מנותחות במאמר .

5

פיתוח רחוק יפו הוא אחד הביטויים הבולטים לשינויים שחלו בפניה של ירושלים החל מהמחצית

השנייה של המאך התשע  -עשרה  ,עם היציאה מחומות העיר העתיקה  .סביב שנת

השלטונות העויןמאניים

1869

נסללה בידי

דרך יפו  -ירושלים כולה  ,ובתוכה קטעי הדרך שבמרחב העירוני החדש מחוץ

לחומות  .אל ילושלים  -ובעיקר אל העיר החדשה  -חדרו חידושים טכנולוגיים  ,סגנונות בנייה

מגוונים בלטו יקוצותיה  ,וצליינים ותיירים הציפו את רחובותיה  ,שהחלו לקבל צביון מודרני בעל
סממנים

אירופיים .

לעיצוב הרחוב תרמה במידה ניכרת לא רק פעילותם של נתינים מקומיים ושל

השלטון המקומן ; אלא גם זו של נתינים זרים ושל מעצמות המערב  6 .יש לציין כי החל מאמצע המאה
התשע  -עשרה בוצעה בממלכה העות ' מאנית סדרה של רפורמות בדפוסי השלטון ( ת ימאת)  7 ,ואחת

מתוצאותיה היןא

"

שנתינים זרים יכלו לרכוש קרקעות בירושלים  .יישומו המהיר ~
והרחב של שינוי

תחוקתי  -מנהלי זק האיץ את תהליכי הבנייה בעיר  ,והדבר ניכר לאורך רחוב יפו  .גורמים שונים ובראשם

גורמי חוץ הקיען ללא תכנון  -על מבנים ומתחמים מסוגים מגוונים משני צדי הרחוב המתפתח  :בתי
מלון ואכסניות  ,בתי קפה וחנויות רבות  ,בנקים וסוכנויות דואר  ,שכונות מגורים  ,בתים פרטיים ובנייני
ציבור למיניהמן החוב יפו הפך לעורק החיים הראשי של ירושלים החדשה .

הרחוב וסביבתו הקרובה המשיכו להתפתח בתקופת השלטון הבריטי בארץ  -ישראל  .בסתיו

1917

כבשו הבריטים את דרום הארץ וקבעו את בירתם בירושלים  .השליטה הבריטית על הארץ נמשכה

כשלושים שנה  ,עלילה
יובילר

של יך ימחק בן  -צבי  ,לקרן על שם גינטר ולמרכז על שם שיין בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה

על ת4

העברית ,
3

44ת0

] through History ,

Shaped: Urban Patterns and

בעבודת

)2

, 4,

שיהיו ) .

ראו KostoL :

5.

) The

מוצגים שישה שלבי התפתחות  ,אך במאמר זה צומצמו

המוקמי .מובן שאין אפשרות להציג כאן כל מבנה ומתחם ברחוב ( גם בעבודת הגמר  -שהיקפה כמובן גדול
השלבים לחמקמק

נדו ןם רק חלק מהמבנים ) .

ראוי להדגיש "יי

אולם גם

7

הצמודים אליו בלבד ( ולא על ידי מתחמים אחרים סמוכים  ,חשובים ככל
~
הערה
של זאוברמן  -צועד ( לעיל ,

בהרבה -

6

"

והמגישים

 . 189ק 1991 ,

5

כתם במחקר

זה .

במאמר זה נעקןק רק באתרים ובמגרשים הצמודים לרחוב יפו  ,והפונים בחזיתם אל הרחוב  ,כי רחוב מוגדר על ידי קירות
המבנים

4

כשלטון צבאי ומשנת

1920

כשלטון אזרחי ( כולל תקופת המנדט הבריטי משנת

,,

החומר הארכיוני על רחוב יפו בתקופה העות ' מאנית הוא דל  .מן התקופה הבריטית יש יותר חומר ,
מעמיק בארכיונים השונים בארץ הניב מצאי קטן יחסית של מקורות ראשוניים רלוונטיים

חיפויוים .
זאוברמן  -צועק
בן  -אריה לעיל יערה
(

Oxford 1968

])

עיקר הממצאים הופקו לכן משילוב של מקורות אחרים .

 , ) 1עמ ' . 623 - 622 , 616 - 613

Syria and Palestine 1840 - 1841

",

1 . Maoz, Ottoman Reformן

( ראו :

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו ביקןשלים

 103ץתדרה

1948 - 1860

 1922ואילך )  .הפעילות הבריטית התאפיינה בסדר  ,ארגון ותכנון  .להבדיל מאופי השלטון העות ' מאני ,
שהיה על פי רוב מיושן  ,חלש ונתון למרותן של המעצמות  ,אשר הרבו לפעול בירו

ןם  ,היה השלטון

*,

הבריטי ריכוזי וחזק  .השלטונות הבריטיים מנעו מעורבות של מעצמות חיצוניות בעלץ  -ישראל בכלל
רושלים  ,ונתנו
ובבירתה בפרט  ,ובמקביל הם הקטינו במידה ניכרת את היקף פעילותם שלהם

1

לגורמים מקומיים יד חופשית בפיתוח העיר  .השלטון הבריטי לא עסק אפוא בפיתוק יעיי

אלא התווה

מסגרת של כללים אשר שמרו על צביונה המיוחד של העיר  ,ופעל בעיקר בתחומי ה שנון והתשתיות .

"

שלוש תכניות האב ושתי תכניות המתאר לירושלים שהוכנו בתקופה הבריטית כיש

את רחוב יפו

ככולה עלי ידי גורמים מקומיים ( או גופים
י
והשפיעו על הבנייה בו  ,אולם הבנייה עצמה נעשתה רובה

חיצוניים שהשתקעו בעיר ) ולא על ידי השלטונות  .סיבה מרכזית לכך הייתה התחיי4ויה
משלם המסים המריטי ;
י
לא ימומן עלי ידי
השלטון בארץ  -ישראלי י
י
בריטניה בפני בוחריה כי
מכך העדיפו נציגיה בארץ לשכור בירושלים בכלל וברחוב יפו בפרט מבנים שיס

של ממשלת

*"

כתוצאה

ו את צורכיהם

ולהמעיט בהשקעות בבנייה חדשה .
והשלטון הבשטי  ,עוצב רחוב
י
השלטון העות ' מאני
ן
בשנת  , 1948לאחר כתשעים שנות פיתוח תחת

יפו כתוואי מגובש פיזית ותפקודית  .נוסף על היותו עורק תנועה עירוני עיקרי  ,היה היחוב
למערכות מגורים  ,ומתחמיו השונים סיפקו לתושבי ירושלים מקומות תעסוקה ואתי

"

ציר מרכזי

בילוי  ,מוסדות

ציבור  ,שירותים עירוניים ועוד  .רחוב יפו תפקד ללא עוררין כרחובה הראשי של העיר והיה ללבה
הפועם של ירושלים כולה .

7טל2ב

א  :שערלם ראשונים

ן

השלב הראשוןי החל משנות השישים עד תחילת שנות השמונים של המאה התשע  -ייקרה
המוקדם במעבר מדרך יפו הביל  -עירונית לרחוב יפו העירוני  .הדרך הביל  -עירינית 741

 ,הוא השלב

העיר ירושלים

לנמל יפו הייתה עד אמצע המאה התשע  -עשרה נתיב ' פראי '  ,כלומר תוואי לא סלול לל מבונה  ,שעבר

"

כולו ביל שדות מעובדים ושטחים פתוחים  .רק בשנות השישים והשבעים של הקאן התשע  -עשרה
החל חלקה המזרחי ביותר של הדרך  ,בסמוך 1לשער יפו  ,ילהתגבש צעד אחר צעד כיהוב עירוני .

דרך היא מעבר פתוח וציבורי המיועד לכלי תחבורה  ,בעלי חיים ואנשים ; קדלך מקשרת בין

,

שתי נקודות המזוהות בדרך כלל בבירור  ,ונתיב התנועה עצמו אינו בהכרח סלולן , 8גם ממקורותיה
הלטיניים של המילה האנגלית

Road

עולים המרכיבים של תנועה ליעד מסוים או של תוואי מעבר .

לעומת זה רחוב הוא מעבר סלול העובר במרחב בנוי או מעוצב  ,ושסגור בחלקו הקיןב

משני

9

צדדיו ;

המרחב המעוצב הוא חלק אינטגרלי של הרחוב וכולל לרוב מדרכות  ,עצים וגני לוק גדרות ומבנים

שונים .
8

9

10

1963

ואמנם המילה
.ק

street

נגזרת מהפועל הלטיני שמשמעו לסלול .

' Road' , Webster's Dictionary , 1971 ,

על בסיס ההגדרה אצל  . 15 :ע . ( , 0 " Streets , Cambridge 1986 ,נ"
.ק

10

2259

11

189 -207

11

' Street' , Webster's Dictionary , 1971 ,

 .קק

istory, London 1992 ,

Urban Form through
~

,

0

) Anderson

The Elements

5.

:

 4 " iciel'

5 . Kostof,

ץי~דרה 104

דנה צוער ורן אקרנסון

לתכונות הק קום והאיתור של דרך כלשהי יש חשיבות עליונה בהתפתחותה ובהפיכתה לרחוב

עירוני  ,ולדרך ןפו היו כל היתרונות המרחביים הנחוצים  :היא יצאה משער מרכזי בעיר הישנה ,
שער יפו  ,והייתק הנתיב המרכזי של העיר המתפתחת מחוץ לחומות  ,כשהיא משמשת תוואי מעבר
לשכונות החד ות  .כמו כן היא קישרה את ירושלים לכפרים ולעיירות באזור וברחבי ארץ  -ישראל

"

ובעיקר לעיר

יפו ;

בכך למעשה חיברה

הדרך את העיר הראשית בארץ לעיר
הנמל שלה  ,ובאמצעותו לעולם הגדול  .אין
פלא אפוא שהדרך החלה להתגבש בסוף

המאה התשע  -עשרה כרחוב עירוני ראשון

בירושלים החדשה .
במפה של החוקר ההולנדי קארל ויליאם
מרדית ' ון דה ולדה משנת

1858

נראית

דרך יפו היוצאת משער יפו לכיוון מערב ,
ולאורכה אין שום מבנים או

מתחמים .

12

הנתיב  ,המתאים ללא ספק להגדרה המילונית
של דרך  ,עובר בשטח הפתוח ומקשר בין

שתי נקודות מוצא ויעד  -העיר העתיקה

של ירושלים ועיר הנמל יפו ( מפה . ) 1

13

מקובלת ההנחה כי מפת ון דה ולדה
איננה מדויקת בדרך כלל  ,וכי הקרטוגרף
הקפיד לתאר את מראה העיר ירושלים
שבתוך החומות יותר מאשר את זו שמחוץ
להן ,

14

אך את מראה השממה שלאורך דרך

יפו במפתו מאשרות מפות נוספות מהתקופה
הנדונה  ,דוגמת המפה של פרידריך קתרווד
מפה  : 1דרו ' פו

::

טרדה

ולדה

) ( Cathen~oodמינת
זאת במפה

משנת 1858
12

. 1841

15

כך היה בשנות הארבעים והחמישים של המאה התשע  -עשרה  .לעומת

ךטת של המודד הבריטי סיר צ ' ארלס ויליאם וילסו 7משנת  , 1865 - 1864המקובלת

המי

-

18 8 , 1 : 10000

Gotha

,

the Town of

,

0

de Velde , Plan

Van

,

4 .נ 4ן  , ] .אוסף המפות  ,בסל " א  .מפת ון

דה ולדה התגססה על שתי מפות קודמות משנות הארבעים של המאה התשע  -עשרה  ,האחת של קציני חיל ההנדסה
המלכותי בפ-קודו של סר סטופורד משנת  , 1841והאחרת של החוקר השווייצרי טיטוס טובלר משנת

. 1845/46

13

ידוע ממקורות נתובים למשל שהיו תחנות שמירה לאורך הדרך  ,אך הן אינן מופיעות במפה  .וראו עוד  :א ' ששון ,

14

' הדרך מיפו  %-ןושלים בשלהי התקופה העות ' מאנית '  ,חידושים בחקר ירושלים  ,הכנס השביעי  ,ירושלים תשס " ב ,
עמ ' - 203
205ימפות המדידה הראשונות של ירושלימ '  ,הנ " ל  ,ארץ בראי עברה  :מחקרים בגאוגרפיה היסטורית של
י ' בן  -אריה ,

,

ארץ  -ישראל  ,ןרושלים תשס " א  ,עמ ' . 209 - 204
15

,

פרטים על ה ק ת הללו ראו  :שם  ,עמ '

~

. 211 - 204

מדרך היסטורית לרחוב ראשי ; עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בי וללים

1948 - 1860

"

כמדויקת יותר מקודמותיה  ,מסומנים פה ושם לאורך דרך יפו אתרי פעילות אנושית  :מבני משמר ,

בית המכס  ,אחוזות חקלאיות ושדות מעובדים ואפילו המתחם החדש של ' מגרש הרוסדם ' .
החוקר האיטלקי ארמטה פיירוטי מאותו זמן מאמתת את הפרטים שבמפת וילסון  .ה1ן  ,האפשר
16

מכך שהתוואי עבר שינוי מהפכני בשנות השישים שלי המאה

המפה של
להסיק

האם יל

; פי המפות שלי

התשע  -עשרה ?

וילסון ופיירוטי ניתן לקבוע כי לפנינו רחוב עירוני ? בהתבסס על ההגדרות שהצגנו תחילה  ,התשובה

"

היא לא  .עוד לא  .למרות התחלת פעילות הפיתוח סביב הציר  ,הדרך עדיין לא היייה

וגבלה ;לאורכה בעיקר בשטחים
י
הייתה בנויה משני צדדיה ,
בשנת

1869

פתוחים 188 .

סלולה  ,ולא

'

נסללה דרך יפו לכל אורכה  ,מנמל יפו עד חומת ירושלים  ,בעפה שבוש .

סלילת

19

הדרך ב  1869 -הייתה קטליזטור לפיתוח מאוחר יותר של רח ' יפו  ,תחילה במרחב הצמוד לשער

יפו  ,מפני שהסלילה הפכה את הדרך לנוחה ונגישה יותר להולכי רגל  ,לבעלי חיי

"

ולכלי תחבורה ,

לא במקרה בתוך חמש
לאורך הנתיב ; .
והשיפור בתעבורה הקל את פיתוחם שלי מבנים ומתחמים שונים ן

שנים מסלילת הדרך נבנו השכונות היהודיות הראשונות לצד דרך יפו  -נחלת  -שיעה
( בשנים

 1873ו 1874 -

ואבן  -ישראל

אולם אף שמסתבר כי מידת המשיכה של דרך יפו ליזמות עסקיות

בהתאמה ) .

גברה  ,וכי בתוך כך עלתה גם הדרישה לשירותי דרך מצד המשתמשים בנתיב המתחדש  ,הרי בפועל

תהליך הפיתוח המרחבי היה אטי  .הביקושים התאורטיים הללו כמעט ולא התממתה בבנייה בשטח ,
כפי שמעידים מפות התקופה ודגם העיר המפורט משנת

1873

שהכין סטפאן אילש

. ) 111 ) %

20

המרחב

שנשען על הדרך לא התפתח בקצב מהיר  ,ודרך יפו נותרה מבונה רק במיעוטה עד תחילת שנות

השמונים של המאה התשע  -עשרה .
ן
ן
סלולה ,
ן
ן
בסוף שלב זה הייתה אפוא דרך יפו דרך
חקלאיות
שלצדה שתי שכונות יהודיות וכן חוזות

ספורות ומבנים בנויים בודדים  .היו אלו ניצנים ראשונים של בנייה לא רציפה "
בתהיזך

המעבר מדרך

לרחוב  .אך מכיוון שתהליך זה עדיין לא התגבש קשה לקבוע את גבולותיו של הרחלך נשלב זה  .גבולו
לו הוקמו המבנים הראשונים ברחובן לוגמת בית מכס
ללא ספק שער יפו  ,אשר בסמוך י
המזרחי היה ; ן

בירושלים החדשה
;
וח ' אן ( שהיו מן המבנים הראשונים

י

כולה ) ;

מיקומם ואיתורם שלי מבנים אלה איננו

מפתיע  ,בשל חשיבותו של שער יפו כנקודת חיבור מרכזית בין העיר העתיקה לחדשך וכנקודת מפגש
לדרכים הראשיות שהגיעו מיפו  ,חברון  ,בית  -לחם ויריחו  .אולם גבולו המערבי

הלך והתקדם
;
בהכללה כי גבול; זה
י ;
לקבוע
עדיין היה גמיש  ,לא קבוע ; ניתן י
הבנייה לאורך הנתיב וככל שהפכה הדרך

16

מערי"

 tc .w. Wilson , Ordnance Survey' o(ferusalemאוסף המפות ,
~
, London 1864 - 1865 , 1 : 10 , 000

כי מפת וילסון הייתה מפת המדידה
17

לרחוב .

1863 , 1 : 50 , 000

Paris

,

הראשונה ; וראו :

Pierotti , Plan de

 . 163ע
 .ץ  ,אוסף המפות  ,בסל " א .
Ierusalem 1999 ,

"

,ש ")א

נבנה המתחם הגדול של מגרש הרוסים  .מתחם חשוב זה היה סגור ומסוגר בחומה

18

19

לפי מקור אחד לפחות נסלל כבר בסוף שנות החמישים של המאה התשע  -עשרה קטע הדרך

"ן ,

הערה  , ) 17עמ ' . 241
דגה העיר ירושלים משנת  , 1 : 500 , 1873מוזאון מגדל דוד ,

ירושלים .

.א

41הפק לעצמי

"" ,,

שירותיו  .כיוון שמגרש הרוסים היה למעשה מנותק בשלב הנדון מהרחוב המתפתח  ,לא נרחיב את
לאפשר לתושבי העיר ליהנות מטיילת נוחה למעבר ( על פי הצעת היירוטי שהיה מהנדס

20

1

ע

" א  .מקובל במחקר

Rubin , Imdfs and

בשנת

1860

*

,

ל הרחוב העוברי
ככל שהתרחבה

העיר )

את מרב

דיון בו .

ס וך לשער יפו  ,כדי

האו  :פיירוטי ( לעיל ,

נודרה

105
-

"

חדרה 106

דנה צוער ורן אההגסון

שלב ב  :התמתחות ומודרמזצלה
נשלנ השני  ,מ

,

"*

ילת שנות השמונים עד סוף שנות התשעים של המאה התשע  -עשרה  ,ניכר שינוי

בחלק מהדרך  ,שלד אותה עת שימשה כאמור בעיקר לתעבורה  ,כתוואי מעבר פתוח  .קטע מהציר
נבנה משני צדד ו התפתח כמרחב תעסוקה  ,מגורים ושירותים  ,והיה לתוואי חצי  -סגור שניתן לכנותו

רחוב .
על פי מספה מקורות סביב השנים

,

1883 - 1882

חל שינוי בקטע המזרחי ביותר של רחוב יפו  ,הקטע

שבין שער יפו במזרח לגן העיר במערב ( להלן  :מורד הרחוב ) ,

תושבת העיר ברשה
היסודות לשור

תחילת רחוב יפו
בתצלום משנת

1905

יערו  ,הדואר הגרמני
מתחת למרפיה
הראשונה מימין

"-

21

והחלה בו תנופת בנייה  .וכך תיארה

ספפורד  -וסטר בזיכרונותיה את התמורה  ' :בשנת

1883

נעשה צעד חשוב והנחו

י
נויות מחוץ י
בהתחלת רחוב יפו  .אני זוכרת היטב כיצד אבא ןלקח אותי
לשער יפו ,

כדי לראות עבוהןת אלו ' .

22

בשנות השמונים והתשעים הייתה התפשטות מואצת של עסקים לאורך

הציר שמהעיר העתיקה לעיר החדשה  ,ונפתחו חנויות משער יפו במזרח עד המבנה המסחרי של בתי
פיינגולד במעהבנן2
!
9

~

,,

, , ,, ,
, ,

ל

-א-- -,

1

;

,

21

ברוב השטח לל הגן העירוני העות ' מאני שוכנים כיום בנייני עיריית ירושלים  ,וחלק מהשטח הוא כיום ' גן אוסטר ' .
הכינוי מורד הרהוב נבחר בשל התוואי הטופוגרפי המשתפל של

22

,

ב ' ספפורד  -וקטה  ,ירושלים שלנו  :קורות המושבה האמריקאית בירושלים

וכשנ " ב  ,עמ ' 73
23

הקטע .

,

את בתי פייגגולד הקים איש העסקים שלמה פיינגולד בשנת

כיום  :יפו

. 110 - 81

) 31

1895

, 1949 - 1881

תרגם וערך א ' שילר  ,ירושלים

והשכירו בעיקר לחנויות ומשרדים ( כתובת המבנה

והאו  :מ ' אליאב וי ' לגג  ' ,שלמה פיינגולד  :מומר או יהודי נאמן לעמו ? '  ,קתדרה ,

93

( תשרי תש " ס )  ,עמ '

מדרך היסטורית לרחוב

ראשי :

עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירוילים

פיתוח מורד הרחוב משתקף היטב בתיאור הפרטני של אברהם שמואל הירשברג  ,ן

חובב ציון אשר ערך בסוף שנות התשעים מסע

בארץ  -ישראלז :

ן, ,
,

1948 - 1860

107

"

ולדרה

הרס בדרך לשער יפו  . 1948 ,החנות
החמת עם גג הרעפים
יהשרוף (
ההרוסה  ,לפני
המוארך
ניכר בבירור

"

בתמונה התחהוגה ) ( היא חנות

ראשית רחוב יפו מתחלת להמשך [ נמשכת ] לאורך חומת העיר ( המכוסה באחורי הבתים )  .לימין

הצילום של קריקוהיאן  .מעבר לחומה

נמצא את הדואר והטלגרף הטורקי [ ההדגשות שלנון  ,קרוב להם הוא הסניף

 -הפטריארכיה הלטינית

של בית השולחן [ הבנק ] ' קרידיט ליון '  ,הלאה מול המקצוע [ הפינהן צפוני -

מערבי ימינה נמצא המגרש של מגדל הצופים מקודם ( כעת תחנת
השוטרים ) -

מרחק של .

בשנת

2-1 5

1860

העמידו שבעה עשר מגדלי צופים כאלה בכל

קילומטר  ,לשמור על הדרך  .כעת ביטלו  .בלכתנו הלאה

ליליד

ברחוב יפו  ,על פני ההוטיל [ בית המלון שלן החצר האירופאית ,

השער הדרומי של המוסקוביה [ מגרש הרוסים ]  ,נמצא קרוב לשער  :לימין ,

את בית הקונסול הצרפתי  ,ולשמאל  -את גן עיר .

24

נוסף על פירוט שימושי הקרקע השונים לאורך מורד הרחוב ובתוך

כך אזכור גינת הנוי העירונית ( שנחנכה בשנת  , ) 1891עולה שוב
העובדה כי רחוב יפו התחיל מחומות העיר העתיקה  ,ומודגשת

הנוכחות האירופית בשטח .
הנוכחות האירופית בלטה לא רק בפעילות של נציגי מעצמות
המערב וארגוניהם  .נוסף על עסקים בעלי צביון מקומי חדרו לרחוב
המתפתח גם עסקים בעלי גוון זר  ,בבעלות סוחרים מעדות ודהות

שונות  :יוונים  ,ארמנים  ,גרמנים ואנגלים  .מקצתם הכניסו לרחוב

נ : :: 1 :

-

121

ן

מורד הרחוב החל לפעול בתור מה שהיום
היינו מכנים מרכז העסקים הראשי של
ירושלים  ,כשהוא מתפקד כמע " ר

מעורב :

מוסלמי  ,יהודי ונוצרי .
לביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם
השני בשנת

1898

הייתה השפעה חשובה

על עיצובו של רחוב יפו  .לכבוד הביקור
המלכותי דאג השלטון העות ' מאני לא רק
לניקוי ולשיפוץ של הדרך  ,אלא אף להצבת
' ריהוט רחוב '  ,דוגמת עמודי תאורה וספסלים

עירוניים .

25

ההשקעה הרבה מצד השלטונות

ברחוב יפו  ,במיוחד במורד הרחוב  ,הייתה
24

א " ש הירשכרג  ,בארץ המזרח  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

. 307 - 306

ן

מורד רחוב יפו  ,בקצהו אפשר להבחין

ץהדרה

דנה שעי ידו ? לבנסון

10

"

יוצאת דופן

בהקריאה

שרחוב יפו הו4

"

לרחובות אחרים בעיר  ,דבר המעיד על מרכזיותו  .לכך נקשרת גם העובדה

יחיד שנשא שם רשמי  ,כפי שעולה ממפות התקופה ומספרי זיכרונות .

26

בפיתוח

הרחוב תוך שיקדש באמצעים מתקרמים לשעתם בנוף המקומי  ,ובהקצאת שטח ציבורי פתוח לגן הנוי

העירוני  ,באה לןלי ביטוי גישה עירונית  -תרבותית חדשה של השלטונות  ,גישה שעיקרה דאגה לשיפור

סביבת החיים של התושבים .

;2

השלטון ה ו ' מאני היה אפוא אחד הגורמים החשובים שהחלו לפעול ברחוב יפו  .נוסף על

""

הפעולות שנזכרו ייסדו נציגי השלטונות לאורך הרחוב בית חולים ואת בית העירייה  .בית החולים

העירוני נחנך שלינת
והוה

מחנה  -יהודה )

רחוב יפו לממהלא .

1891

בחלק המערבי של הרחוב ( מול תחנת המשמר השנייה  -כיום משטרת

פתוח בפני כל דורש ; העירייה התמקמה בשנת
28

1896

בבניין מפואר יחסית בין

בחלק המערבי והמרוחק של רחוב יפו הוקם באותה תקופה ביזמה יהודית בית

חולים נוסף  ,בן 1החולים ' שערי צדק '  ,ובאמצע הדרך הוקם אז מתחם בית הספר של ' כל ישראל
חברים ' ( כי " ח ) ץ כך הלכו ונבנו  ,נוסף על מורד רחוב יפו ולא בהכרח בצמוד אליו או בצורה רצופה ,

"" ,

מרוחקים מהעיר העתיקה .

קטעי דרך

רחי

בשלב זה ה רףש שינוי משמעותי אף בתחום בניית בתי המגורים לאורך הרחוב  .בשכונות היהודיות

החדשות עזרתןןהראל ושערי  -ירושלים שהוקמו לצדו נבנו מבנים של דירות מגורים קטנות  ,מבנים
דומים לאלה קללנו בשכונות הקודמות  ,ובד בבד נבנו לצדי רחוב יפו לראשונה גם כמה בתים פרטיים

גדולים  ,אשר בללו חצרות וגינות פרטיות  .בתי פאר אלו נבנו על ידי עשירי העיר  ,בעיקר בקטע
שבין צומת ההחובות יפו והנביאים במערב לבין שכונת עזרת  -ישראל במזרח  .גם כאן בלטו נוצרים
אירופים  ,כמו
חמשת הגנים

4וסרת איטה ילין בזיכרונותיה על חלק מאותם בתים

*

העדולים והבנינים

מפוארים :

היפים שבתוכם היו שייכים לארבע משפחות גרמניות נוצריות  -בתוכן

החצר המערבית הייתה של פסקל הארמני [ ההדגשות שלנון  ,סגן הקונסול האוסטרי  ,שעד

משפחת מומריסן

"

עתה נשאר רכוש ןןרשיו  .בית ברגהיים המומר עבר לכולל ווהליל  ,בית פרוטינגר ליוסף נבון יאח " כ למשפחת

בנין  .הבית הרביען

שבו הקונסוליה הגרמנית  ,והבית החמישי שהוא עתה קנינו של היהודי הבוכרי בורוכוב

היו שייכים למשפחת דויסברג .
בסוף שלב זה ,

בחלקו  ,נמתח

"

4יב

הארץ ומחייה

שנת  , 1900היה רחוב יפו רחוב ראשי בהתהוות  .הרחוב המתפתח והבנוי עדיין רק

אורך העיר שמחוץ לחומות  ,משער יפו במזרח עד בית החולים ' שערי צדק ' ושכונת

ירושלים תרנ ~חן

"

30

עמ '

; 157 - 156

י ' שריון  ,זכרונות  ,ירושלים הש " ג  ,עמ '

ןךושלים תרצ " ו  ,עמ '

; 165 - 164

ד ' ילין  ,כתבים נבחרים  ,א  :מתולדות

. 65 - 63

26

ראו גם  :י ' יהושע  ,ירושלים תמול שלשום  :פרקי הווי  ,א  ,ירושלים  , 1977עמ '

27

גינות ציבוריית ראשונות בארץ  -ישראל ( ' גני טיול ' ) נוסדו דווקא במרחב הכפרי  :במושבות היהודיות ראשון  -לציון ,

זיכרון  -יעקב קריש -

,

הטמפלריות ל
28

. 11

פינה  ,במחצית השנייה של שנות השמונים ( על ידי פקידי הברון רוטשילד )  ,ובכמה מהמושבות

ברור מי היו היוזמים ומה היו מועדי הקמת הגינות שם ) .

"

על בית החולקם ראו  :גרינברג

(לעיל  ,הערה  . ) 1מבנה בית החולים קיים כיום ביפו  . 86העירייה

שכנה קודם לכן בעיר

העתיקה  ,אך לסבנה היה קטן מדי לצרכיה ולכן בחרה לעבור למיקומה החדש במורד רחוב יפו  .ראו  :ד ' קרויאנקר ,
סיפור קרית קעוךייה  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ ' . 25 - 15

29
30

פרטים והפניןף יל
א ' ילין  ,לצא

""

ה

:

מתחמים אלו ותולדותיהם ראו  :זאוברמן  -צוער ( לעיל  ,הערה

זכרונותי  ,א  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '

. 39

,)2

עמ '

. 55 - 54

,

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירו לי0

שערי  -ירושלים במערב ( שכונה שבעצם הייתה הגבול המערבי של העיר

החדשה ) .

1948 - 1860
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לחוב יפו ריכז

1

,

בתוכו כבר אז מגוון תפקודים עירוניים  ,וסיפק לתושבי ירושלים שירותים חשוב

בנוסח מזרח

"

-

תיכוני עם ניחוח אירופי מודרני .
-

שלב ג  :תחילתה של מאה  -סיומה של תקופה
השלישי  ,החלן משנת
ן
בשלב

1900

ובמהלך חמש  -עשרה השנים הראשונות שלן הקאה העשרים ,
ן
לערך
ן

,

חלה התקדמות נוספת בפיתוח רחוב יפו  .ערב מלחמת העולם הראשונה הסתיים עיצופו כרחוב עירוני
מובהק  ,בנוי ברובו  .בשנת

1914

היו עדיין לאורך רחוב יפו שטחים פתוחים  ,אבל עי (ו היה מערכים

"

משולבים של מגורים  ,שירותים ומסחר  .ברחוב מוקמו סניפי הבנקים החשובים  ,בתי היואר

המרכזיים ,

בתי המלון הגדולים וסמלי הע
מורר הרחוב היה עם סיוף
עירוני

מפותח

ותפקודו

ובנוי

כמע " ר

בצפי
מעורב

התקבע והתעצם  .קטע זה
תואר לא אחת על ידי בני
התקופה כלבה הפועם של
ירושלים החדשה  .כך כתב
יעקב

יהושע

על אותם

ימים :

בזיכרונותיו
' כאן דפק

ליבה של ירושלים המודרנית

" הארוזיית " .

המתחדשת

עמדה הסיטי של

כאן

ירושלים ' .

32

בתמונה מהעשור הראשון של

,,

המאה העשרים של מורד הרחוב השוקק נראים השעון והסביל ( ראו עליהם להלטל
צילום  -של תושבי ירושלים הנוצרים סבידס  ,ראאד וקריקוריאן  -ומבני חנוק

.) 1

שלוש חנויות

מצעד הצבא הבריטי

נוספים ( איור בחיב פו ' דו- -5

שימושי קרקע שונים במורד הרחוב ניכרים היטב גם במפה ממדריך התיירים של חברת ' בדקר ' הפנוי  ,שלימים

)  ( Baedekerמאותו זמן ( מפה  2בעמוד הבא ) 33 .
השלטון ברחוב יפו ,
1
אוכלוסייה מקומית  .מעורבותו של1
1
לא רק גורמי
1
פעלו ברחוב
י
בשלב זה
1
גם

במיוחד בקטע של מורד הרחוב  ,באה לידי ביטוי בשני מישורים עיקריים  :בנייה ן

י י

י

י

"",

חזוקה  .לכבוד

נ

הוקמו

ן

המגודר משמאל -

היי"

ים ' בקצה

מהש
ה ת מונה במרכז -

מלאות יובל שנים לשלטונו של הסלטאן עבד אלחמיד השני נבנו בסמוך לשער יפו שנן מבנים  ,האחר  ,מלנה הארמנים ( יפו
) 19
1

1

1

31

השם שערי  -ירושלים ניתן לשכונה בהיותה שער הכניסה לעיר  .ראו  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 1ע

32

יהושע ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 16

33

19 -22 , 68

 .קק

 1906 ,וז0ץ New

ש

,

 , Londonם 5( 7

Baedeker, Palestine and

.א

,

. 27

ן
-

"
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מפה  : 2רחוב

תה צוער ורן אהרנסון

יפו,

במדריד בדקר

1906

סביל  ,נחנך בשלף  , 1902והאחר  ,שעון  ,נחנך בשנת . 1907

34

לא בכדי בחרו העות ' מאנים להטביע את

חותמם ליד שעה העיר  ,בקצה רחוב יפו  :באמצעות שני המונומנטים במקום המרכזי ביותר לאוכלוסייה

המקומית והזיה הובהר לכול מי השולט בעיר  ,וכן שהשלטון משקיע בתושביו ודואג לצורכיהם .

השלטונות תריו

למורד הרחוב גם בתחום התחזוקה  :בקטע זה נסללו מדרכות והותקנה תאורת רחוב ,

חידושים נדיה ם בעיר של שלהי התקופה העות ' מאנית  .אריה שושן ציין בזיכרונותיו כי היו מעט
מאוד מדרכות בעיר  ,והן היו בעיר החדשה  ,בסמוך לשער יפו .
34

י ' בז  -אריה  ,ע
מורד הרחובן

"י

"

בראי תקופה  :ירושלים במאה התשעעשרה  -עשרה  ,העיי

יעוץ

העתיקה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

כנריה
אך הוא
~
קלטת 3243יי. ) 0
 ( 5תמוז תשב " ע  ,עמ '
35

משנת

1911

'  , ' Dreamers and Buildersשאינו מתוארך בדיוק

לערך ( הסרט שמור במחלקת המדיה של האוניברסיטה העברית בירושלים  ,הר הצופים ,

על השעון העירוני ומגדלי שעון נוספים בארץ  -ישראל

. 18 - 17

יים עירי  ,רחובות תשמ " א  ,עמ ' . 268

~

 . 52 - 51תצלימים

של

שילר ( עורר )  ,צילומי ירושלים הראשונים  :העיר החדשה  ,ירושלים , 1979
העירוני והסביל ראו  :א ' -

עמ '  . 50 - 38ורד רחוב יפו  ,כולל השעון והסביל  ,נראים היטב בסרט

א ' שושן  ,ירו

35

חוקר הארץ אברהם משה לונץ כתב

ראו  :ר ' קרק ,

' מגדלי השעון '  ,עת  -מול  ,כב ,

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

כי

' בשנת 1907
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אחרי גן העיר  ,אאורה אשר לא
;
הייתה תאורה של פנסי לוקס ברחוב יפו משער יפו עד

הייתה נפוצה בשאר חלקי העיר '  36 .דוגמה נוספת לתחזוקה השוטפת של מורד הרחוב יש בזיכרונותיו
מול החנויות
יעקב יהושע  -לדבריו בשנת  1912הציבה עיריית ירושלים העות ' מאנית קשתות

בקי

שמחוץ לשער יפו  ,כדי למנוע מהעגלות לעלות על המדרכה ולהקל על הקונים את ה ןקה לחנויות .
השלטון במורד הרחוב היה הצבתו של; הגרדום מחוץ ןלשער
;
לפעילות
ן
ביטוי חריג

" ,,

,

יפח

37

;

לשם הוצאתם

להורג בתלייה של עריקים מהצבא בתקופת מלחמת העולם הראשונה 38 .
,
שבגללה ריכזו ה י
לשער יפו מאותה סיבה
לטונות דווקא
י ;
הגרדום הוצב בתפר שבין מורד הרחוב י

",

באזור זה את פעולות הבנייה והתחזוקה שביצעו ישירות בעיר  :היות המקום נקודהן מעבר ומסחר

בעלות
מרכזית  ,שבה יכלו רבים להתרשם מעוצם ידיהם  .מניע תדמיתי זה נוסף ילשתי סיפוק י

.,

משקלי

אשר הניעו את מעשי השלטונות העות ' מאניים ברחוב  :הם הכירו באחריותם לשיפול חיי התושבים ,
הכרה מתקדמת לשעתה שפרותיה הראשונים ניכרו כאמור כבר בשלב הקודם  ,ודאגו לחיי המסחר

במרכז העסקים של ירושלים  .הדאגה לחיי המסחר נבעה אולי מראייה כלכלית חישה -

גם הית

מתקדמת לשעתה  -כי פעולת השלטונות תחזיר את המשאבים שהושקעו בה  ,על ךן גביית מסים
לעיר .
מהמוכרים ועידוד תיירים המכניסים כסף י

39

כי השלטונות

אמנם בסך הכול מדובר בפעולות בודדות ובבנייה מועטה  ,אולם עולה מהן

העות ' מאניים לא התעלמו מצורכי הפיתוח העירוני ולא נמנעו מעיצוב הנוף  .הם נקטו ברחובה הראשי

של ירושלים כמה פעולות בעלות משמעות שנועדו לייפות את העיר  ,לשפר את

תיעודה

ולהדגיש

את נוכחות השלטון 40 .
;
שפעלו ברחוב  ,חדרה
;
פרט לאוכלוסייה המקומית ולשלטונות
אליו השפעה זרה צ כרת  .מעצמות

בחלקים אחרים של; העיר דממת הר הזיתים ,
י
המערב אמנם לא הקימו ברחוב יפו מפעלי ראווה כמו

,

-

שפעלו ברחוץ ובמיוחר עקב
;
דרך שכם ורחוב הנביאים  ,אך נוכחותן הורגשה היטב בשלי הבנקים

הקונסוליות הרבות בו  .להבדיל מבתי החולים  ,הכנסיות והאכסניות שבנו המעצמות בירושלים

ברוב

פאר והדר כבניינים ייעודיים מונומנטליים  ,מוקמו הקונסוליות בדרך כלל במבנים פ ושים שהשתלבו

*

לרוב במבנים בני קומה אחת ( ;לעתים נבנו בקומה השנייה מעל
בסביבה המקומית  .הקונסוליות שכנו ;

חנות או בית מגורים קיימים  ,והיו חלק אינטגרלי מנוף הרחוב באותה התקופה  :ו
)

באזור שמשער יפו במזרח ועד שכונת אבן  -ישראל במערב  ,קרוב לוודאי משום שק6
36

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל לשנת הרמ " ח  ,ירושלים תרס " ז  -תרס " ח  ,עמ '

37

יהושע ( לעיל  ,הערה

38

, ) 26

ג  ,ירושלים תעימ " א  ,עמ '

. 123 - 122

. 86

39

41

זה של הרחוב

"

שושן ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '  . 17ספפורד הזכירה שלושים שנה קודם לכן את מיקום הגרדום  ,שהן אז ברחוב ממילא .
ספפורד הוסיפה כי כאשר הגיעה משפחתה לירושלים  ,בשנת  , 1881בוטל עונש המוות  ,אך העונש ונהג שוב במלחמת

"

העולם הראשונה .
40

",

רובן התרכזו

לפירוט על משארים ( רליקטים ) עות ' מאניים לאורך דרך יפו ראו  :ששון ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

01

על מעורבות השלטון העות ' מאני בחיי העיר במאה התשע  -עשרה ראו בעיקר  :גרינברג ( לעיל  ,ה
הערץ ) .
ניתן לשער כי המעצמות לא השקיעו בהקמת מבני קבע לנציגויותיהן בשל המצב הפוליטי הבל

",

"
""

העדיפו לשכן את הקונסוליות במבנים שכורים ( על פי המקורות הקונסוליות החליפו מיקום כל ש

ראו  :זאוברמן  -צוער

(לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 72 - 70

"

. 219

ה

;) 1

קרק ( לעיל ,

יציב באזור  ,ולכן

מ מספר) .

לפירוט

לסנדרה 112

דוה צוער ורן

הךנסון

"

היה מרכז עס ים ואזור מגורים גם יחד  ,והן האוכלוסייה הזרה הן התושבים המקומיים הגיעו אליו
באופן תדיר .

""

מדריכי התיירות של התקופה צוין במפורש כי רחוב יפו הוא המרכז של האוכלוסייה

האירופית בעלך ; וכי רוב הקונסוליות ממוקמות בו  .כך לדוגמה נכתב במהדורת
הידוע ורב הקדדורות של קרל
' the consulates

8

בדקר the :

ש

1906

של המדריך

Taffa road, runs through the Iaffa suburb , which

the European population , containing nearly

] 5 0זטא8ט

8סא .

42

~ The

ניתוח משולב

של מקורות "
השטוריים בשנים נבחרות מאפשר שחזור משווה של מיקומן ""
ואיתורן של קונסוליות
בתקופה העות

",

אנית ברחוב יפו ובמקומות אחרים בעיר ( ראו

קונסוליות ברושלים

טבלה ) .

43

1913 - 1898

שנה

קוש1ןליות

ברחוב יפו

במקומות נוספים בעיר

1898

צרמה

מאחורי גן העיר

ארבע קונסוליות  :שלוש ברחוב

מעט מערבית לנחלת  -שבעה ,

הנביאים ( אמריקנית  ,גרמנית ,

באותו צד

אנגלית) ; 44

מורד רחוב יפו

הנביאים ( אוסטרית) ; לא צוינו

מורד רחוב יפו

קונסוליות בעיר העתיקה45

איט

"-
"

ה

ספל

יוון

צרפה

1906

1913

42

68

.ק

127
43

מאחורי

חמש קונסוליות  :שלוש ברחוב

גן העיר

ספיה

מורד הרחוב

הנביאים ( גרמנית  ,אנגלית ,

אוקטליה

מול אבן  -ישראל  ,מעט

אחת בין רחוב יפו לרחוב הנביאים

צפונית לרחוב יפו

( איטלקית) ; אחת בעיר העתיקה

הולנד

מורד הרחוב

( אמריקנית )

פרס

נחלת  -שבעה

ספרד

בתי פיינגולד

אוסטריה

מול שכונת אבן  -ישראל

הנביאים ( גרמנית ,

יוון

בתי פיינגולד

צוינו קונסוליות בעיר העתיקה

"4

1906 ,

 .ע 1905 ,

,

"

New-

,

ידוע כי הק

הערה , ] 1

"

",

הם מהדורות מדריכי בדקר ( שם ) מן השנים

; 1906 - 1876

מפת מקמילן בתוך  :מקמילן ואחרים

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 72 - 70

,

האנגלי לא התגורר בקונסוליה אלא ברחוב יפו  ,מול בית החולים העירוני ( ראו  :בן  -אריה לעיל ,

. ) 202 - 2

לשם הנוחות נכנה כאן את הרחוב  -רחוב הנביאים  ,אף ששם זה ניתן רק בתקופה הבריטית ,

יש להביא ב שבון שלא תמיד צוינו במדריכים כל הקונסוליות .

"

( שם ) ;

 . Paldstinaטבלה מפורטת שבה מסוכם המצב בשנים קודמות ומאוחרות

ובתקופה עמי
העומ מאנית לא היה לרחוב שם רשמי .
~

45

ראו co . t Guide )0 Palestine :

ש

Macmillan

'

( כולל התקופה הבריטית ) ראו  :זאוברמן  -צוער

1

 .א  .תיאור דומה

אמריקנית) ;

לא

and

und Syrien , Leipzig 1913

סיל

שבדית) ;

שתי קונסוליות  ,שתיהן ברחוב

תBaedeker, Baedekers ferusalem , ] 0

המקורות העיקריים

והמפה בתוך

44

אחת בין רחוב יפו לרחוב

יסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו

של רחוב יפו בירושים

1948 - 1860

 113ץתדרה

מדוע למרות ריבוי הקונסוליות ברחוב יפו מכונה דווקא רחוב הנביאים בתקופה ה ד ' 4מאנית ' רחוב
ה ק ונסוליות ' ? 46

הסיבה היא ככל הנראה שלאורך רחוב הנביאים התמקמו נוסף

"

על יהציגויות

גם בתי ספר נוצריים ובתי מגורים של תושבי חוץ  ,לצרם של כנסיות ואכסניות אירופיות

הזרות

ואמריקניות ;

הרחוב הקצר יחסית ובעל האופי המגובש זוהה אפוא עם האוכלוסייה הזרה בעיר היענג
התושב המקומי הרבה יותר מאשר רחוב יפו הארוך ומרובה התפקודים  .הפער בין ילימוי

אותה בעיני

למציאות

מומחש היטב בגרף ההשוואה  ,שממנו עולה באופן חד  -משמעי כי למן הרבע העקרון של המאה
פו על מספרן
התשע  -עשרה ועד סוף התקופה העות ' מאנית תמיד עלה מספר הקונסוליות ברחו

ברחוב הנביאים .

~

""

קונסוליות
מספר

1-- ---- -- ----- --

- -- ---- ------- -

וש,

-

1

-

,

,

- ----1-ן

-

-

היי " ,

ג'

ק

נ

ש-

! [1

ידי ' יי

~

בסוף התקופה העות ' מאנית היה מורד רחוב יפו בנוי בצפיפות  ,וכלל את הקהכיבים הדרושים
למרכז עסקים ראשי  :בתי דואר  ,בנקים  ,חנויות ובתי מלאכה  .הוא היה גם מוקד לשירותי תיירות רבים ,

,

כגון בתי מלון  ,בתי קפה  ,סוכנויות נסיעות וחנויות מזכרות  .לעומת הקצה המזרחן של הרחוב  ,אשר
י
ן
ן
חולות  .מסיבה זו
גדולות י
חלקות קרקע פנחות ,
חלקו המערבי כלל עריק
היה בנף בצפיפות וברצף ,

"

ככל הנראה החלו לבנות בקצה המערבי של הנתיב  -במקום שבעצם היה עדיין עהך  -מבני ציבור
ומתחמי ציבור יהודיים ; חלקות הקרקע הזמינות באזור זה התאימו לשימושי קרקע קהילתיים שדרשו

שטחים גדולים  ,דוגמת ' מושב הזקנים והזקנות המאוחד האשכנזי '  ,שהוקם בשנת

מהעיר  ,ו ' בית מושב הזקנים והזקנות הספרדי '  ,שנחנך בשנת

46

1908

,

1901

ליד היציאה

לבקר החולים ' שערי
מעט ממערב ן

אחד הפרסומים הראשונים שמצאנו בהם את הזיהוי בין הקונסוליות לרחוב הנביאים ראו  :י ' פקסן ארץ ישראל וסוריה

הדרומית ספר המסעות  ,ירושלים תרפ " א  ,עמ '  . 189וראו גם  :ז ' וילנאי  ,אנציקלופדית וילנאי

תשנ " ג  ,עמ '
עם ,

. 19

; 1015

יןושלים  ,ב  ,ירושלים

ולאחרונה  :ד ' קרויאנקר  ,רחוב הנביאים  ,שכונת החבשים ושכונת מוסרקה  ,ירושלים תש " ס ,
~

גרף השוואת
מספר הקונסוליות
ברחוב יפו
וברחוב הנביאים
1913 - 1876

ץתדרה 1 14

דנה צוער ורן

צדק ' .

47

ךקנסון

תהליך המעבר מדרך לרחוב נמשך אפוא  ,ועמו הלך והתקדם הגבול המערבי של הרחוב

והתרחק מחומוח העיר העתיקה מערבה .

שלב ד  :בק שנ

.

*

" שלטונות  -מקיפאת להתאוששות

שלנ זה בהתפקקות רחוב יפו  ,שנמשך כחמש  -עשרה שנים  ,נחלק לשני שלבי משנה  :שנות מלחמת
העולם הראשונה ,תחת השלטון העות ' מאני  ,והשנים הראשונות שלאחר המלחמה  ,תחת השלטון
;

.

הצבאי הבריטה ךיו שש שנות קיפאון

( ; ) 1920 - 1914

ואילו תשע השנים הראשונות של השלטון

האזרחי הבריסן קיו שנות התאוששות ( . ) 1929 - 1920
העולם הראשונה בשנת  1914הנהיגו העות ' מאנים בארץ  -ישראל שלטון צבאי
י
מלחמת
ילמן פרוץ י

האוייוסייה

קשוח  .על

המקומית נכפה גיוס לעבודות כפייה ולצבא  ,הוטלו גזרות כלכליות שונות
ונגזרו עונשי מוות רבים  .קרבות אמנם
לא התחוללו בתוככי ירושלים  ,אך
המלחמה השפיעה על העיר באופן
ישיר  ,במיוחד עקב ניתוק הארץ משוקי

העולם .

48

בעיר הקודש  ,שכלכלתה

התבססה במידה רבה על מקורות חוץ
( למשל העברות של כספי ה ' חלוקה '
או של תמיכות פרטיות וציבוריות
אחרות ) ,

הורגש

הניתוק

מאירופה

ומאמריקה ביתר שאת  .העיר הייתה
מוכת אבטלה ומחסור יותר משאר

יישובי ארץ  -ישראל  .אמנם אין בידינו

מתחם ' מושב זקנים

האשכנזי גקצהו של
רחוב
יפו  ,בתצלום
משגת 1905
( צילום  ,צדוק בסן

,

במקורות ההיסטוריים תיאורים של

רחוב יפו בשנים גלה ,

אך מתיאורים כללים של העיר בזמן המלחמה אפשר להסיק כי לסוחרים לא

הייתה סחורה למכור  ,ולקהל הצרכנים המרושש לא היה כסף לקניות  .זאת ועוד  ,חלק מבעלי הנתינות

הזרה גורשו מהליץ  ,ואחרים עזבו ביזמתם ; גברים צעירים מקרב הנתינים העות ' מאנים גויסו  ,והיו

שברחו מהגיוס ימפוי .

עם התמשכות המלחמה הובילו המחסור והמחלות לרעב  ,מגפות ותמותה .

49

הירידה הדמוגר ית התלולה בעיר באה לביטוי ישיר בוודאי גם ברחוב יפו  ,שכן רבים מתושביו נעלמו .
47

בל  -אריה

(

*

לעיי

;

"

ערה

,) 1

עמ '

. 344- 341

מבנה ' מושב הזקנים והזקנות המאוחד האשכנזי ' אינו קיים כיום  ,ובמקומו

הוקמה תחנת האוטובוסים המרכזית של ירושלים  ' .בית מושב הזקנים והזקנות הספרדי '  ,ששומר כחלק מקומפלקס
גדול  ,הוא כיוק
48

49

,

יפו . 204

ע ' מנעא  ,י ' ברטל וד ' גלעדי  ' ,ארץ  -ישראל בשנות מלחמת העולם הראשוגה '  ,י ' בן  -אריה וי ' ברטל ( עורכים )  ,שלהי
התקופה העות ' מת ( ( ) 1917 - 1799ההיסטוריה של ארץ  -ישראל ,ח )  ,ירושלים  , 1990עמ ' . 320 - 316

צ ' טילוני  ' ,הדלדול באוכלוסייה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה '  ,י ' בן  -אריה  ,י ' בן  -ארצי וח '
גורן ( עורכים ) ~ ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית  -ישובית של ארץ  -ישראל  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 151 - 128

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

1948 - 1860

רכזיים ברחוב

נוסף על כך זרועות השלטון ובמיוחד הצבא העות ' מאני הפקיעו בימי המלחמה מבניל

המתרוקן ; כך לדוגמה הפכו את מבנה מלון ' קמיניץ ' ( אשר שכן בשלב זה באזול יכר צה " ל של
~
ימינו ) לבית דואר תורכי  ,וב ' בית מושב הזקנים והזקנות הספרדי ' שיכנו חיילים חורכים  .התוצאות
נבנו  ,שירותים
המצטברות היו הרסניות לרחוב יפו  :רוב החנויות והמשרדים נסגרו  ,מבנים חדשים ל

",
, ",
ן

שונים צומצמו או הופסקו כליל  ,והרחוב נכנס ככל הנראה לקיפאון עמוק .

לא נמצאו מקורות על רחוב יפו בשנים הראשונות של השלטון הבריטי בעיר  ,מ ק נכבשה על ידי
הגנרל אלנבי בדצמבר

1917

ועד שנת . 1920

",

אך אם נגזור שוב מהכלל אל הפרט  ,ני 7

מלחמת העולם הראשונה נדרש זמן רב לשקם ולבסס מחדש את הרחוב  ,כפי שהיק

בעיר .

50

להניח כי לאחר

אט אט חזרו סוחרים למכור את מרכולתם  ,ובעלי מקצוע להציע את

"

חלקים אחרים

שייותיהם .

התמקמו מחדש במבני מגורים שהתרוקנו  ,ומשרדים ושירותי ציבור חזרו לפעול  .ים

תושבים

זאת לא חלה

ברחוב התחדשות של ממש  .ירושלים אמנם הוכרזה על ידי השלטונות הבריטיים כלולת ארץ  -ישראל
( לראשונה  ,אגב  ,מאז הכיבוש הצלבני )  ,אולם תוצאות הכתרתה כבירה עדיין לא ההממשו ברחובות

העיר  ,שהייתה נתונה בשנים אלו  ,כמו הארץ כולה  ,תחת שלטון צבאי  .סיבה מרכזות לקצב האטי

של החזרה לחיים הייתה ההגבלות הרבות שהטיל המשטר הצבאי על תנועת אנשים
אזרחיות  .במיוחר העיקה מדיניות הסטטוס קוו הרשמית  ,שלפיה הוכרז עם הכיבוש

 ,הון וסחורות

הבריטי על

הקפאת המצב בירושלים  ,ואשר מנעה בשנים לאחר מכן תכנון ובנייה כמעט בכל חלקן העיר  -כולל

ברחוב יפו .

51

שמעות  -מפנה

עם חילופי השלטון בעיר מידי התורכים לידי
הבריטים לא חל אפוא מפנה בעל , ,
זה נדחה עד אחרי סעם ךטלטק הצבאי הבריטי בארץ -
ן

; ן

ן

~
בפרט  .החל משנת

"

,

אראל בכלל עירחטלים
 , 1920בתקופת השלטון האזרחי  -אשר ביטל את מדיניות הסטטוס קוו  -הסתמן ש 4חדש בתולדות
העיר  ,ומשנה זו ואילך ניכר שינוי ברחוב יפו  -בראש ובראשונה התאוששות קמע " ר הירושלמי

והרחבתו  .לא רק שמבנים רבים מן התקופה העות ' מאנית ( דוגמת העירייה  ,הדואה התורכי של ימי
המלחמה ובתי פיינגולד ) חזרו לפעול  ,אלא אף נבנו לאורך הרחוב מבני מסחר ו

"

שרדים חרשים .

המע " ר הוותיק במורד הרחוב התעורר במהירות וחזר לתפקד כמרכז עסקים מעורב 21 ,בו פעלו יחד
יהודים וערבים  .במקביל הוכשר בשלב משנה זה מרכז עירוני נוסף במעלה הרחוב ,

,

מערב לשכונת

ן~

נחלת  -שבעה  ,כלומר במנותק מהמע " ר הקיים .

המרכז החדש החל להיווצר סביב השנים  , 1922 - 1921לאחר ש ' חברת הכשרה היישוב ' שליד
ההסתדרות הציונית רכשה מידי הכנסייה היוונית  -האורתודוקסית ( אשר נקלעה לחיבות כבדים מאז
7בתים פרטיים
ימי מלחמת העולם הראשונה ) שטח שנקרא ' גן אנטימוס '  .במקום היו מספר עצי

,

בודדים  ,והשטח ברובו היה פנוי לבנייה ופיתוח .

52

צוות אדריכלים יהודי התבקש ~לתכנן את שטח

50

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

51

ר ' קרק ומ ' אורן  -נורדהיים  ,ירושלים וסביבותיה  :רבעים  ,שכונות וכפרים  , 1948 - 1800ירושלים

. 382 - 379

ג ' ביזר  ' ,ירושלים  -בירת השלטון הבריטי בארץ ישראל '  ,י ' בן  -אריה ( עורך )  ,ירושלים
והמורשת  ,ירושלים תשס " ג  ,עמ '  , 73 - 63ושם גם הפניות לפרסומים אחרים בשון .
52

ע ' אשבל  ,הכשרת

היישוב :

*

גזה  ,עמ '

בתקיפת

פרשיות ומפעלים בערי הארץ  ,ירושלים ,תל  -אביב וחיפה  ,ירושלים תיל

המנדט  :העשייה
ו  ,עמ '

-

; 167 - 166

. 29

 115ץו1דרה

ששדרה 6ן1

דנה צוער ורן אהרנסון

הגן  ,שנחשב לקקת מפינות החמד של ירושלים  ,והם תכננו אזור עסקים ומגורים משולב .
אושרה בשנת ק2

"

1

בידי השלטונות האזרחיים הבריטיים ,

53

התכנית

ו ' חברת הכשרת היישוב ' החלה בחלוקת

המגרשים ( פראל יה ) ובמכירתם  .למרכז החדש היה יתרון בכך שהיה צמוד לשכונות יהודיות ותיקות
להיבנות באותה
שהחלה י
י
לאורך רחוב יפו דוגמת נחלת  -שבעה  ,ל; ' שכונת הגנים ' החדשה רחביה ,

~

הושלמה הבנייה של
י
עת  ,ולרחוב קקג ג ' ורג '  ,שהותווה ונסלל אז  .בתוך חמש שנים  ,עד שנת , 1929

ן

להתכנות על; שם צורתו  ' -המשולש ' ( בסיסו נשען
חנויות ומשרדןם רבים במרכז המסחרי  ,שעתיד י
על רחוב יפו הוותיק וצלעותיו נוצרו על ידי רחובות בן  -יהודה והמלך ג ' ורג ' החדשים

התשע ) .

המרכז

המודרני לשעתן היה ברובו המכריע בבעלות יהודית  ,והיו רק יוצאים מן הכלל מעטים כגון בניין
אלא
וחלק מהסוחרים ;לא היו יהודים  ,י
סנסור  ,שבעלין קיה ערבי נוצרי ; ;לעומת זאת רבים מהקונים י

ערבים נוצרים לצד מוסלמים  .במקביל למע " ר הישן שבמורד רחוב יפו הוקם אפוא בשנות העשרים
במעלה הרחוב מרכז עסקים חדש  ,שגם הוא שימש בשלב זה את כל מגזרי האוכלוסייה והיה מתחם

מעורב .
החוב באה לביטוי במידת מה גם במספר תחומים נוספים  .במהלך שנות העשרים

התעוררות

""

החלו משקיעיך

קומיים להבין את הפוטנציאל הכלכלי ברחוב יפו המתאושש  ,הוסיפו תוספות

בנייה למבנים שימים והקימו פה ושם בשטחים ריקים מבנים חדשים ילצרכים שונים  .ברחוב נבנה

בית הדירות היאשון

( רחוב יפו  , ) 36אשר נועד לצורכי השכרה  -תופעה חדשה שעתידה הייתה

לתפוס מקום בולט בחיים העירוניים .

54

בד בבד החלו סוחרים יהודים במגעים לבניית קבע של שוק

מחנה  -יהודה  ,להמשך רחוב יפו מערבה  .פעולות הפיתוח המחודשות לא כללו פתיחת קונסוליות

ברחוב בשנים 4לו  ,אולי מפני היותן שנות מעבר בין השלטון העות ' מאני לשלטון הבריטי  .גם גבולות

הרחוב נותרו קפי שהיו בסוף התקופה העות ' מאנית .
עיקר ההתאןששות של רחוב יפו התבטאה אפוא בהיווסדו של מע " ר נוסף ממערב למורד הרחוב .

בכך בוצע

ן ן

מהלה חשוב בפיתוח רחוב יפו בפרט והעיר החדשה בכלל  .אולם בהתחשב בהתאוששות

האטית יש

לויה

כי בשלב מעבר זה בין שתי תקופות שלטון גברה ההמשכיות שבחיי הרחוב על

השינוי בו .

 ,ר הברלטל  -שלנוי גובר על המשכליה

שלב ה  :הש

*,

התמורה המרמז ת בשלב החמישי והארוך ביותר בהתפתחות רחוב יפו  -ממאורעות תרפ " ט עד

הייתה ההפרדה בחיי היומיום בין היהודים לערבים  .השינוי הבולט ביותר חל ברחוב

קום המדינה
בעקבות מאור ו
53

54

"

המתכננים הין
64-67

 .עק

המבנה

ביפו

בשנת

1928

תרפ " ט  -אז נוצרה ההפרדה בין המרכז הישן שבמורד הרחוב  ,משער יפו עד גן

התקבלה ,
י
לא
ן
לוי  .גם האדריכלן ריכרד קאופמן הציע תכנית ילמרכז החדש  ,אך היא
ן
 פפר וא 'ג'

, ferusalem 1918- 1920, 1920- 1 922 , London 1

24 ,

"

36

ראו :

C . R.

נבנה במקור כבית דירות על ידי ערבי נוצרי בשם מאבא אלאערג '  ,ואת מחצית המבנה שכר ממנו

כמלונאי דב הרלינג  ,עבור מלון ' הרלינג  -ורשבסקי '  .ראו  :ש ' זכריה  ,בתי מלון ומלונאים ותיקים בירושלים ,

ירושלים תש גח  ,עמ ' . 17

"

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

1948 - 1860

העיר  ,מרכז שהפך למע " ר ערבי  ,לבין המרכז החדש שממערב לגן  ,שהתפתח בקצב  8יר והיה

,

מאורעות תרפ " ט  ,שפרצו באוגוסט

למע " ר

",

ן
יהודי  -מוסלמי על זעקות המתפללים

יהודי מובהק .
1929

 117ץדנדרה

בעקבות סכסוך

היהודים ברחבת הכותל המערבי  ,הפכו עד מהרה לגל של הרס והרג המוני לא לק בעיר העתיקה
נין  -עדתי עמוק
אלא גם בחברון  ,מוצא  ,צפת ויישובים נוספים ברחבי הארץ  55 .המאורעות יצרו שפך

,

במיוחד בערים מעורבות כמו ירושלים  .עקב הצתות ואירועי שוד וטרור שהיו במורך רחוב יפו חששו

סוחרים יהודים להמשיך לנהל את עסקיהם שם  ,וקונים יהודים רבים הדירו רגליהם 1המקום .

56

תחילה

נותרו יהורים מעטים במורד הרחוב והמשיכו את עשרה שם  ,אך בתוך שנים ספורות העתיקו גם

,

הם רובם את עסקיהם משם לחלקה המערבי של ירושלים  ,בעיקר למעלה רחוב יחו ;  57גם משרדים
לשטחי מסחר
ן
ושירותים ציבוריים שהיו בבעלות יהודית עברו מערבה  .כתוצאה מהביקוש הגדל1
ומשרדים במעלה הרחוב במהלך שנות השלושים עלה ערך הנדל " ן באזור  .המסחר חפס מקום מרכזי

בחיי הרחוב  ,במיוחד בקטע שממבני הארמנים וגן העיר עד צומת הרחובות יפו  -קינג ג ' ורג '  ,והשטחים
הפנויים שעדיין נותרו באזור נבנו באותן שנים  .נוסף על כך התרחבה הבנייה למגורים ,בעיקר לצורכי

השכרה ( לבנייה באזור זה בתקופת השלטון הבריטי ראו מפה

3

בעמוד . ) 122

תהליך העקירה של יהודים מהמע " ר הישן במורד הרחוב וחיזוק הנוכחות

58

היהויית

במע " ר החדש

שבמעלה הרחוב הביאו ליצירת שני מרכזי עסקים שונים בעלי אפיון עדתי  -לאומי  .ההפרדה בין מע " ר
ערבי למע " ר יהודי באה לידי ביטוי למשל בעובדה שבשנת

1935 / 36

נפתחו

בנקים

רבים בבעלות

יהודית  ,ובהם ' בנק ירושלים '  ' ,בנק עירוני למסחר '  ' ,בנק החיסכון ' ו ' בנק ציון '  ,בחקר מגרש הרוסים

ומערבה משם  ,ולא בסמוך לשער יפו  ,כפי שהיה מקובל קודם לכן .

59

ראשי בנק אפ " ק ) 8; 0 -Palestineתן

,

 , ( Corporationהבנק המרכזי של התנועה הציונית  ,ביקשו לעזוב את מורד הרחוב והמלו בשנת

במגעים להקמת מבנה חדש במע " ר היהודי החדש .
בסמוך לשער יפו

56

57

ט )  ,ירושלים  , 1990עמ ' . 39 - 37

תיאור של חנות שנפגעה במורר הרחוב בפרעות ,

ירושלים תשל " ג  ,עמ '

ראו  :ר '

ינאית  ,י ' אברהמי וי ' עציון

~

על עסקים יהודיים שנותרו במורד הרחוב לעומת עסקים שעזבו ראו

"

( עורכ (ם ) )

,

. 51 - 50
בפירוט  :זאוברמן -

עמ ' . 34 - 32
58

1w

בנקים אלה

61

ע ' אילו  ' ,המאבק המדיני והלאומי על ארץ  -ישראל '  ,י ' פורת וי ' שביט (עורכים )  ,המאנדאט והבית 4
( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל ,

השלושים נפתח

_

' בנק ערבי בע " מ '  ,ו ' בנק עות ' מאן ' נותר במקומו במורד הרחוב

שירתו את האוכלוסייה הערבית בעיר .
55

60

לעומת זאת בתחילת שנו

1930

אומי

( ) 1947 - 1917

ההגנה בירושלים ,

,

שעה ( לעיל  ,הערה

,

,)2

שם  ,מפה  . 17זהו קטע ממפה שבה מופיע רחוב יפו במלואו על פי תקופות בנייה עיקריות  :בו רוד מסומנת בנייה מן

התקופה העות ' מאנית  ,ובירוק  -בנייה בריטית  .לרחוב יפו קראו בשנת

1948

בשם רחוב הרצל ( ככל הנראה בהמלצת

ועדת השמות  ,חילוף ש " תפס " לזמן קצר בלבד ולא התקבע  .עוד על שינויים של שמות רחובו"
)

אצל נ ' קליאוט  ' ,נופי משאר אימפריאליים '  ,אריאל ,

101 - 100

(  , ) 1994במיוחד עמ '

עם קום המדינה ראו

. 118

59

ספר הרשימות למסחר ותעשיה בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

60

הבנק עבר בשנת  , 1939לאחר תהליך לא קצר  ,לבניין חדש  ,שבו ממוקם כיום ' בנק לאומי '  ,ביפו  ) 21על רצונו של גורם

תרצ " ו .

,,,

לא ידוע בבנק המבקש לעזוב את מורד הרחוב ראו מכתב מסניף אפ " ק בירושלים אל ד " ר ב ' פלבל  ,שישב בלונדון

61

( ושתפקידו לא הוזכר)  7 ,בפברואר  , 1930אצ " מ חטיבה  , ] 51תיק . 1654
ראו תצלוט של ' בנק עות ' מאן ' ו ' בנק ערבי בע " מ ' משנות השלושים  :שילר (לעיל  ,הערה  , ) 34עם . 47
של ' בנק ערב ' ברור כי הוא תפס את מקומו של בנק אפ " ק היהודי כשזה עבר למשכנו החדש .

על פי המיקום

,

מימין  :אוטובוס
ניצב במוצא תחנת

אגד ברחוב יפו,
הצלום משנת 1949
משמאל  :מבט לענר
התחנה  ,משמאל
נראה קצה בניין
העמודיט 1948 ,

מסמכים על קןק ירקות חדש שהוקם במתחם החיצוני של שער יפו בשנות הארבעים מבליטים את
ורד הרחוב כמע " ר ערבי  .במכתב אל עיריית ירושלים ציינו הסוחרים הערבים שעבדו

התבססותו של

"" ,

יהם

בשוק זה כי מצ

שם בנקים  ,משרדים  ,בתי מרקחת וחנויות ערביות ממדרגה ראשונה והדגישו כי

זהו המרכז המסמהי הערבי של

ועברו מערבה  ,ק

העיר .

62

אם כן בעוד עסקים יהודיים ותיקים שהיו במורד הרחוב נסגרו

בססו עסקים ערביים בקטע זה של רחוב יפו  .היחסים המתוחים עם הערבים מנעו

כמעט לגמרי מהאוכלוסייה היהודית לפקוד את השווקים שבעיר העתיקה או בקרבתה המידית  ,דבר

,

,

שגרם לשגשוגו של שוק מחנה  -יהודה שבהמשך רחוב יפו מערבה .
כך היה גם ב חומים אחרים  .מרכז התחבורה היהודי  ,שהיה משולב בזה הערבי שליד שער יפו ,

בקצה מורד הרקוב  ,נדד בשנות השלושים אל מעלה רחוב יפו  ,לצד המע " ר החדש  .על קרקע פנויה

( שהייתה בבעללא

משפחת קוקיא היהודית) הוקמה תחנת האוטובוסים המרכזית של ' אגד ' ; התחנה

מוזכרת במדריגי תיירות בני התקופה כנקודת ציון מרכזית בעיר .

,

63

התנועה הרבה של תושבים

שהתעו למקום קהל הקומם הפוטנציאליים הגדול הביאו ככל הנראה לכך יטבעשור מלאחר הקמת
התחנה נפתחו סבץבה חנויות ובהי קפה רבים  ,כמעט כולם יהודיים 64 .
ההפרדה המלהיית לא הייתה רק בתחומי התפקוד הבין  -עדתי  .ירידת היוקרה שלן המע " ר המעורב

בפעילות
;
והאוכלוסייה הזרה בעיר התבטאה במובהק
;
שבמורד הרחוב בעיני האוכלוסייה היהודית
התיירותית  .רביע הבתי המלון בירושלים שהתרכזו מאז שלהי התקופה העות ' מאנית במורד הרחוב ,
בין שער יפו לגן העיר  ,רוגמת מלון ' קמיניץ ' היהודי ומלון ' בריסטול '  ,שהיה בבעלות בריטית  ,עברו
מערבה או

בקטע

62

,

נסגריןש
שבין מ

הרוסים לכיכר ציון  ,בעוד בתי מלון בבעלות ערבית  ,דוגמת מלון ' מג ' סטיק '

,

באנגליים ,
ן
ירושלים (
י
מכתב מהסוחה מ הערבים שעבדו כמורד רח ' יפו אלי נשיא הועד העירוני בעיריית
אהי " מ  ,מכל

63

לגמרי  .בשנים הבאות נפתחו ברחוב יפו תשעה בתי מלון ופנסיונים בבעלות יהודית

3ע8ן

תיק

. 22/ 16/ 1

ז ' וילנאי  ,תחל רף ונסיעה ארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ה  ,עמ '  . 10 - 8האזכור הראשון של התחנה
50א " סא  . Travelersמשפחת קוקיא הייתה משפחה יהודית עשירה בעלת קרקעות רבות בעיר  ,בנימין
London 1934

ראו ] . Lumby, Cooks :

"

" ""

קוקיא ורעיית ה גוררו מאחורי תחנת
64

28

ביולי , 1945
י

לדוגמה כשנימן
ובתי הקפה

' או

"

1941 - 1936

"

' אגד ' .

שכנו בקטע רחוב יפו מול התחנה בתי המלון ' בלפור '  ' ,וילנה '  ' ,וינה '  ' ,כינרת ' ו ' יהודה ' ,

ןך '  ' ,מגדל ' ו ' פרברוב '  .ראו ספר הרשימות  ,תרצ " ו ( לעיל  ,הערה

בארץ  -ישראל  ,ןףל  -אביב

תרצ " ט ; ספר

; ) 59

ספר הרשימות למסחר ותעשיה

הרשימות למסחר ותעשיה בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

תש " א .

,

 119קתדרה

מימין  :ניכר ציון ומעלה רחוב בן  -יהודה

( משמיל

) 1924 ,

למטה מימין  :בניין הארמנים ( יפו 9ג ) ,
בית החולים הרויי .

צולם מגג

בקומה התחתונה שלט של

' ביה " ח לעינייט העברי '

"

של ד ר פייגנבאום

למטה משמאל  :בניין הארמנים כיום  ,בהמשל
אפשר ל

1

;ghiijdb%a%
::,

"

גחין בבניין הארמני הנוסף ( יפו יג

11נ

,

ו

 ,,י

.

" " ייי " י " "ייי "

)

,

"

תדדה 120

דנה צוער ורן אהרנסון

ומלון ' פלשתין '  ,נפתחו במורד הרחוב .

65

לצד המלונות

החדשים נפתחו עסקים תומכי תיירות ושירותי נופש  ,כגון
ומסעדות ;

סוכנויות נסיעות  ,בתי קפה

עסקים אלה  ,שעד

המאורעות התרכזו במורד הרחוב  ,בלטו עתה במיוחד בקטע
של רחוב יפו המרוחק מחומת העיר העתיקה ובאזור שסביב

' המשולש ' היהודי  .אמנם המתח העדתי  -הלאומי בשנות
השלושים והארבעים לא מנע לחלוטין מהקונסוליות הזרות
לחזור ולהתבסס ברחוב יפו  ,אך רבות מהן עברו ממורד הרחוב

מערבה  ,לאזור המע " ר היהודי שהתחזק והלך .
כרי להמחיש את ביסוסו של המע " ר היהודי החדש בין גן
העיר במזרח לצומת יפו  -קינג ג ' ורג ' במערב נציג וננתח את
פיתוחם של מספר בניינים ומתחמים  ,המייצגים שימושי קרקע

מסוגים שונים .

נייי

"

,

צלם  :ולטן קלמרן
בשנ 1935
מימיו :בניין ג'
לבוטה  :האדריכל אוסטין הריסון  ,ובניין בית הדואר סמוך לחגוכהו
במבט מהרחוב המקביל ( היום רחוב כורש )  ,תצלום משנת 1938

( צילום  :אריק מטסכן

65

 . 39ק G. O . Matson , The Palestine Guide, Terusalem 1946 ,

מדרך היסטורית לרחוב

ראשי :

עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירישתם

אחד הבולטים בין הבניינים הוא בניין מצפה ( כיום יפו  . ) 29דב נתן ברינקר כתב בשות

יל

לצד רחוב יפו החלו בשנים האחרונות לסתור את הבתים הישנים ולהקים בנינים חד

,

. . .ו

""
"
יהוהןי
,י
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1941

כי

' רק

לפי רוח הזמן

בנין פרץ  -חסידוף ( הוקם בעצם ימי המאורעות במקום בנין גדול שהיה שייך מ ו ם לפיינגולד ) ,

בנין אנגלו  -פלשתינא בנק ועוד ' .

66

ואכן בשנת

1935

לערך הרסו שני יזמים

את ביתו של

שלמה פיינגולד  ,ובמהלך השנים  1938 - 1936הקימו על גבי ההריסות את בית מעפה  67 .היזמים
לא הצליחו לממן את הבנייה במלואה ולכן נכנסו לשותפות עם הבנק האיטלקי נקו די  -רומא ' ,

ובקומת הקרקע של המבנה נפתח סניף של הבנק .

68

יינצל"

הקומות העליונות של בניין מנפה כללו בעיקר

משרדים  :משרדי ביטוח  ,חברות השקעה עסקיות ומשרדי נדל " ן ( ביניהם המשרדים שלן ? ני היזמים ) .
לא היה זה מקרה בודד של הרס מבנה על מנת להקים במקומו מבנה חדש וגדול ,

69

את השטח

בצורה יעילה יותר  .משקיעים בנדל " ן פעלו רבות בשלב זה להעצמת הבנייה ברהוב יפו  ,כלומר
משתי קומות ,
לקדם בנייה אינטנסיווית ורוויה  ,תוך שהם משנים את פני הרחוב  .מבנים בני

למעי"

מחודשים או חדשים דוגמת בית מצפה  ,הלכו ורבו ברחוב משנות השלושים ואילך  .לוגמה

נוספת היא

,,

בניין ג ' נרלי  ,שנבנה על ידי חברת הביטוח האיטלקית  ,Assicurazioni Generaliכלולן בהשקעה זרה .
החברה שיכנה במבנה את משרדי הסניף שלה בארץ  -ישראל  ,ואת יתרת השטח בבניןן הגדול השכירה
לחנויות  ,בנקים  ,קונסוליות  ,מגורים ועוד .

70

בסמוך לבניין ג ' נרלי נחנך בשנת

של בנק אפ " ק בתכנונו של האדריכל אריך מנדלסון .

71

939

,

יבניין

המרשים

ממזרח לבנק הוספו קומול לבתי הארמנים

הארוכים והמרשימים  ,שהוקמו עוד בתקופה העות ' מאנית  ,לצורכי השכרה  .במיואד יצוין המבנה
הארמני שכונה הבניין המרכזי  ,בשל מרכזיותו בחיים העירוניים ( יפו  , ) 19ואשר הושכר לחנויות ,

בנקים  ,עורכי דין ומשרדים אחרים .

72

בשלב זה גם השלטונות הבריטיים מיקמו את מוסרותיהם ברחוב  ,בבניינים

שניים מהבניינים הספורים שהקימו בעיר כולה נבנו ברחוב
66

יפו :

*
בניין הדואר המריזי ובית העירייה

עונה בית מצפה על

ר " ג ברינקר ( עודד )  ,לוח ירושלים לשנת התש " א  , 1941ירושלים תש " א  ,עמ ' מז  .בתקופה

הבריסיי

שם היזמים  ,א ' חסידוף ומ ' פרץ  ,גם בשם בניין פרץ  -חסידוף .
67

ייע הים

מתקבל על הדעת כי המבנה מן התקופה הבריטית קיבל את שמו בגלל בית הדפוס הישן של פייניולד  ' ,המצפה '  ,ששכן
בביתו הפרטי ופעל החל משנת

הבית נראה בתצלום אוויר

מ 22 -

 . 1909הבית הפרטי שנהרס היה מבנה בודד בעל גג רעפים מלזרח לבתי פיינגולד .
ביוני

1918

.

( אוסף תצלומי אוויר  ,המחלקה לגאוגרפיה של האומיסיטה

הצופים  ,מס ' . ) " 797
68

או מוסבים .

על בניין מצפה ראו  :ד ' קרויאנקר  ,אדריכלות בירושלים  :הבניה בתקופת המנדט הבריטי  ,ירושלים

.,
1

העברית  ,הר

 , 19עמ ' . 182

לפי

מפת הסקר של עמירן המבנה היה בשנות הארבעים בן שלוש קומות  ,ייתכן שהקומה הרביעית הנא תוספת מאוחרת
מהתקופה הישראלית  .מפות הסקר מצויות באוסף המפות במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברות בירושלים ; מפות
במאמרו  :ד ' עמירן ,
 , 170 - 130גיליונות  ; lOC , 101 , 98 , 91מפות  , 165 - 135גיליונות ]  , 8ס . 8המקרא למפות מצו
' המיפוי הגיאוגרפי של ירושלים  , ' 1940 ,ארץ  -ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '
69

ספר

הרשימות  ,תש " א

',

ן

. 100 - 97

( לעיל  ,הערה . ) 64

70

ספר הרשימות  ,תרצ " ו ( לעיל  ,הערה

71

קרויאגקר ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ '  . 174בנק אפ " ק בגלגולו הנוכחי הוא

; ) 59

ספר הרשימות  ,תרצ " ט ( לעיל  ,הערה

; ) 64

' בנק לאומי ' ,

ספר הרשימות תש " א ( שם ) .

שהבניין ממ

המרכזי בירושלים עד היום .
72

"

ך לשמש את סניפו

ספר הרשימות למסחר ותעשיה  ,תל  -אביב תרצ " ה ; ספר הרשימות  ,תרצ " ו ( לעיל  ,הערה  ; ) 59ספק הרשימות  ,תרצ " ס
( לעיל  ,הערה  ; ) 64ספר הרשימות  ,תש " א ( לעיל  ,הערה  . ) 64מידע על תוספות הבנייה בחיפה הבריטית ראו :
ר'

,

זילברשטיין  ,דורות בירושלים  :זכרונות  ,בעריכת י ' אליצור  ,ירושלים תשג " גו  ,עמ ' . 124 - 117

ן
ן
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דוה צוער ורן אהרנסון

מפה  : 3קטע ממפת

העיר ובו המבנים
שנננו בתקופה
העות ' מאנית ( יגול )
והמנדטורית ( ירוק ) ,
צה " ל יוני 1948
( אוסך

המפות  ,המחלקה

לגאוגרפיה  ,האציב  -סיטה

העב  -ית בירושלים

)

החדש .

73

,

לא במקקה הוקמו המבנים הללו ברחוב יפו על ' קו התפר ' שהחל להסתמן בין המע " ר הערבי

לזה היהודי  ,במ ום שהיה נוח לניהול העיר על שני מרכיביה הלאומיים  .ראשיתו של הדואר הבריטי
בירושלים ,

בימים

שלאחר מלחמת העולם הראשונה  ,הייתה במבנה שמול מלון ' פאסט ' ( ששימש

בתקופה העות ' 4אנית כמלון ' קמיניץ ' )  ,ושכונה מאוחר יותר בית הדואר הישן .

74

המבנה העות ' מאני

היה צר בעיני הקליטים ולכן בנו במקומו מבנה חדש  ,בן ארבע קומות  ,מול גן העיר  .המבנה  ,שנחנך

בשנת  , 1938תוכנן על ידי האדריכל התשע של מחלקת העבודות הציבוריות אוסטין סנט ברב

הריסון  ,והוא הקנה לו אופי ייצוגי ומכובד  .בשתי הקומות העליונות ישבה ההנהלה הראשית של
הדואר הבריטי בקרץ  -ישראל  ,ובשתיים התחתונות פעלו שירותי התפעול של התקשורת  ,שכללו

את הדואר  ,הטלפון והטלגרף  ,וכן היה אולם קבלת קהל .
73

74

ג

75

המבנה היה בבעלות ממשלתית ושימש

מ ' לויז הביא
שני הבניינים הללו כדוגמאות של ' המזרח באדריכלות המערב '  .ראו  :מ ' לרז  ' ,אדריכלות בירושלים
בתקופת המנדט  :היסטוריוציזם מול מודרניזם '  ,בן  -אריה (לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' . 177

"

למעשה השלטונות העות ' מאניים הם שהפקיעו את מבנה מלון ' קמיניץ ' והפכו אותו לבית דואר עות ' מאני עוד בימי

מלחמת העולק הדאשונה  .ראו  :ש ' אבן  -אור  ,ירושלים בניינים בעיר החדשה  ,קרדום  , 33 ,תשמ " ד  ,עמ ' . 42
75

קרויאנקר ( לע  , %הערה  , ) 68עמ ' . 178 - 177

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיסוחו של רחוב יפו

בירושלים

1948 - 1860
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בתקופת מלחמת העולם השנייה כאכסניה לחיילי בעלות
הברית .

76

עיריית ירושלים הבריטית פעלה תחילה במבנה שבין
רחוב יפו לממילא שבו שכנה העירייה העות ' מאנית מאז

שנת . 1896

77

אך בסוף שנות העשרים התברר כי המבנה

קטן מדי  ,והוחלט להקים בית עירייה חדש .

78

נקבע שהבניין

יוקם על שטח פנוי ממזרח לגן העיר  ,ליר כיכר אלנבי  ,שטח
שהיה בבעלות עיריית ירושלים עוד מהתקופה

העות ' מאנית ,

אולם לעירייה לא נמצאו מקורות כספיים עצמיים למימון

הבנייה  ,ולכן נכנסה לשותפות עם ' בנק ברקליס ' הבריטי .

79

בתמורה להלוואה שנתן לצורכי הבנייה קיבל הבנק

בשכירות חלק מהבניין לתקופה של שלושים שנה  .הבניין

החדש נחנך בשנת  , 1932עשרה המערבי שימש למשרדי
העירייה  ,והמזרחי  -ל ' בנק ברקליס ' ( ואמנם סניף הבנק

שכן בקומת הקרקע של המבנה עד שנת  . 1963גם כיום
ניתן להבחין בסורגי החלונות של הבנק באותיות  , BBראשי
התיבות של

Bank

s

o arclay

8

את ביתה הישן במורד רחוב

יפו השכירה '
העירייה תחילה למשרדים וחנויות  ,ובשנת
~

1946

מכרה אותו לאיש עסקים ערבי בשם חאג ' דאוד

אהראם .

81

מבנה נוסף וידוע הרבה פחות ששימש רבות את השלטון הבריטי  ,הוא בניין

הריקנם

החדש ( יפו

,

הרוסיתןהפרבוסלבית
י
,, ,
שבבעלות הכנסייה
1
 . ) 34הבניין כונה כך  ,לסברתנו  ,מפני שנבנה על 1שטח
והיה חלק ממגרש הרוסים .

ירושלים ,
76

83

82

בבניין זה שכנו משרדי ממשל חשובים וביניהם

משע

1948 - 1917

ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ ' . 215 - 183
77

." ,

ציין

אולם הבניין נשכר על ידי הבריטים ולא נבנה בכספם  .יצחק שריון

על הבנייה הבריטית בעיר ראו  :ג ' ביגר  ' ,בינויה של ירושלים בתקופת השלטון הבריטי

על תפקידי העירייה ראו  :ר ' קרק  ' ,פעילות עיריית ירושלים בסוף התקופה העות ' מאנית '  ,קתדק
עמ ' . 95 - 74

78
79

וממשל הייתה מינימלית  .ראו  :ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 76עמ '  . 186גן העיר  ,שנוסד כאמור בסוף

80

81

82
83

ראו למשל  :ספרי הרשימות  ,הש " א ( לעיל  ,הערה

; ) 64

ד " נ ברינקר

(

בחזית

;,

"ן
,

קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  , 25 - 15וראו שם תמונות של המבנה בעמ '

. 23 , 21

,

 , 6טבת תשל " ח ,

לא לצורכי צבא

היקופה
~

,
הלעיז

עורך  ,לוח ירושלים לשנת התש " ה
)

בזיכרונותיו

ה לבסקי ( עורכת) ,

הבריטים לא רצו להיות לנטל על משלם המסים הבריטי ולכן השקעתם הכספית בארץ  -ישראל

המשיך לתפקד בכל התקופה הבריטית ( כיום גן אגרון ) .
שרטוט המבנה ואלמנטים אדריכליים ראו  :קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ ' . 170 - 168
שנשמר עד ימינו  ,המנציח את האייה ובין היתר את אדריכל המבנה  ,קליפורד הולידיי .
קרויאנקר (לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' . 20
ספר הרשימות  ,תרצ " ו ( לעיל  ,הערה . ) 59

י מושל מחוז

,

העות ' מאנית ,

הוצב לוח אבן

 ,ייישלים

תש " ג ,

עמ ' פה  .מושל מחוז ירושלים הבריטי ישב קודם לכן בבניין סנט פאולוס שמול שער שכם  .ראו  :פהס ( לעיל  ,הערה , ) 46

מניין ' בנק

"

1939
הפס פין )
ברקליס
איום :

ץתדרה 124

דנה צוער ורן עהלנסון

כי לאחר מלחמק העולם הראשונה הממשלה הבריטית  ,שהייתה ממונה על ניהול ענייני הרכוש של
הכנסייה הרוקץ

",

בארץ  -ישראל  ' ,נתנה זכיונות לאנשים פרטיים לבנות על המגרש הרוסי  ,הפונה לצד

רחוב יפו  ,בתלם חדשים המכילים חנויות ומשררים  ,לתקופת שנים ידועה  ,וההכנסה נמסרה לקופת

הועד של נכסץ קרוסים  ,וככה הדבר נהוג עד היום הזה ' .

84

בניין הרוסים החדש היה ככל הנראה הקדש

כנסייתי  ,והוא בנה על ידי יזם זכיין שזהותו איננה ידועה לנו  .הבניין הוקם במהלך שנות השלושים
ממערב לאכסנך
~

"

ניקולא הרוסית בצמוד אליה ( איורים . ) 3 , 2

85

הבריטים לא שכרו את כל המבנה  ,והיו בו גם משרדים פרטיים

וחנויות  .כר

לדוגמה סביב

1939

שכנו בבניין יחידות שונות של

הממשל הבריטי  -משרדי מושל העיר  ,היועץ המשפטי  ,רישום
החברות ומבקר חשבונות הממשלה  -ולצדן משרדי עורכי דין ,
סוכנויות נדל " ן  ,חנויות נעליים והלבשה ובית הקפה ' עטרה ' ; בשנת

 1941תפס את הקומה התחתונה של המבנה בית כול  -בו גדול
שנקרא ' פולוורת ' ) s6 Fullworthבניין הרוסים החדש שימש כמבנה

שלטוני ומסחרי במשולב ; משרדי הממשל היו בקומות העליונות ,
והחנויות  -בקומות

התחתונות .

87

חמישה מבנים הוקמו בסביבות שנות השלושים מול כיכר ציון

( כיום יפו . ) 46 - 38

המבנים  ,שנועדו להשכרה  ,נבנו כולם בסגנון

דומה  -בתי אבן בני שלוש קומות ובעלי מרפסות הפונות לרחוב
המעוטרים בפיתוחי אבן  -אם כי הם תוכננו על ידי אדריכלים

שונים  .לדוגמה המבנה המרכזי שבהם ( יפו

) 40

תוכנן על ידי

האדריכל הערבי  -הנוצרי ספירו חורי  ,וכלל משרדים  ,חנויות
ומגורים ; גם הקונסול המצרי התגורר בבניין בשכירות  ,ולמתכנן

עצמו היה ככל הנראה משרד במבנה .

88

הכיכר החדשה שנוצרה בשנות העשרים במפגש הרחובות יפו
מבט מהוד בית
הקפה

' וינה ' ,

( צילומי טדי ב -

בעמוד

אתו )

,

יש לשער כי הול מאמצע שנות השלושים ( ארכיון סינמטק ירושלים ,

1950
84

85

להבחין על גבי הבניין  ,בקומה העליונה שבחזית  ,בסמל החברה הפרבוסלבית הרוסית ( החקוק גם על

עד היום

ניחי

מבנים רבים למורש
86

. ) ]-4408

שריון ( לעיל קערה  , ) 25עמ '  . 141חלק מהמבנים נשכרו על ידי האנגלים  ,והאחרים נותרו מאז בשימוש הכנסייה
הרוסית .

ממול :

הכיכר לית
הקולנוע ' ציון' ,
1945

עמ '

. 111

ניתן להבחין במבנה הרוסי ובדגל הבריטי המתנופף מעליו גם בסרט

' Police

 ,שאינו

מתוארך  ,אך

הרוסים ) .

יש לשער כי הרוסים חייבו את הזכיין שבנה את המבנה לשלב בו את סמל בעלי הנכס .

ספרי הרשיקות תש " א ( לעיל  ,הערה

; ) 64

ברינקר ( לעיל  ,הערה  . ) 83בית כול  -בו נוסף בשם ' ריבולי ' הוקם בשנות

השלושים בסמוך לכיכר ציון .
87

לא עסקנו כאן

ממנו .
88

,

מכתב מעו " ד א  :לויטסקי אל

25 , Custodian, Enemy Property

בדצמבר  , 1946אהי " מ  ,מכל  , 853תיק  /31 /35ן  .כאמור

מוסדות השלטון הבריטיים בתוך מגרש הרוסים  ,מפני שהם לא ישבו על קו רחוב יפו ולא פעלו כחלק

בית הקונסול מ כר אצל ב ' קלוגר  ,מן המקור  :הישוב הישן על לוח המודעות  ,קובץ כרוזים ועלונים מפרסומי ירושלים

במאה הקורקף ל " ר  -ת " ס  ,ד  , 1940 - 1840 :ירושלים תשמ " ה  ,עמ '
(לעיל  ,הערהן. )-51

; 113

משרדו של חורי רשום בספר הרשימות  ,תרצ " ו

לרחוב ראשי

:

עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירויל ה

~

1948 - 1860
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חדרה

-

"

גה צוער ורן אהרנסון

12

ובן  -יהודה  ,לצד שכונת נחלת  -שבעה הוותיקה ,
התפתחה בשלב זה במהירות כמרכז עסקים וחיי
חברה  ,וכונתה החל משנות הארבעים רשמית
למעלה

מימין :

הרוסים גם
החדף בו היו
' בניין
משרדי מושל המחח
הבריטי . 1946 ,
הסמל הפרבוסלבי
שבתמונה המקורית
אינו נראה היטב
בתצלום  ,ולכן

מיקומו מיומן
בריבוע  ,במקור
בולט על קיר הקומה
הראשונה גם שלט
של גית הכול  -גו

פולוורת '
('צילום  :פ ,
שלזי

((ר)

למעלה משמאל :

נובמבר 2002
(

קלוסן

מלון ' התשע  ' ,תוןג ' מן '  ' ,אביב '  ' ,ורשבסקי '  ' ,קפלן ' ו ' אוסטריה ' )  ,כולם בבעלות יהודית .
גם בתי קפה

שהייתה

90

באזור נפתחו

' קפה וינה ' ו ' קפה אירופה '  ,שהפכו למוסדות בילוי מפורסמים בחיי העיר  .בכיכר ,

דוגמי
ציון

מרכזית בירושלים  ,פעל בין השאר קולנוע ' ציון '  ,ובחזיתו נבנה בשנת

1936

בניין ציון  ,אשק ושכר אף הוא למגוון משרדים וחנויות .

לנקודי

במקורות

בשכירות ערבי

הדירות ביפו

"

שימדו

",

לרשותנו נמצא תיעוד על עסקים ומשרדים מעטים מאוד בבעלות ערבית או
י

במבנים שסביב כיכר ציון  ,ובהם משרד האדריכל חורי  ,בית הקונסול המצרי ובית

שהוזכר לעיל  .לא נמצאו עדויות לחנויות באזור שנוהלו בידי ערבים  .אפילו בבניין

36

סנסור  ,שהיה בבעלות מיכאל סנסור  ,ערבי נוצרי משכונת קטמון  ,ושנחנך בכיכר בשנת  , 1931לא היו

הבניין עם הימל
הפרבוילבי ,
דנה

בשם כיכר ציוך ? ן כיכר ציון יקטע רחוב יפו שבסמוך לה הפכו למרכז עירוני שוקק חיים  .במהלך
השלושיק והארבעים נפתחו סביב הכיכר שבעה בתי מלון ( דוגמת
ן
שנות
בתי המלון הידועים בתקופה :

עסקים ערביים  ,ועל כולו הושכר לחנויות ולמשרדים שניהלו יהודים  91 .הדבר מעורר תמיהה  :הרי אין
ירושלים הערבים לשכור עסק במיקום
י
אילו ביקש מי מתושבי
;
לשער שסנסור הןף מתנגד
ן
מרכזי כל
כך  .לפנינו אפוג ביטוי סמוי להפרדה המפותחת בין מרכזי העסקים  ,שהביאה כבר אז לתת  -ביקוש

צוער )

89

,

השם כיכר ציון  ;1כי

,
, ,

לראשונה במפה משנת  . 1946ראו  :מטמון ( לעיל  ,הערה

נקראת טזבטף4 ; 5טתש , 5בוודאי על שם הנציב העליון הרברט סמואל
 1929ח40ח0

ן,

",

4 537

 Palestineי

);

"

, ) 65

עם . 44 ,

במפה משנות העשרים היא

( מתוך Elston , Cook's Thavelers FIandbook :

.א

ייתכן כי השם הרשמי כיכר סמואל השתנה בעקבות הכינוי העממי שדבק

בכיכר בפי תושב העיר בשל סמיכותה לקולנוע ' ציון ' .

רצ " ו ( לעיל  ,הערה  ; ) 59ספר הרשימות  ,תרצ " ט ( לעיל  ,הערה

ספר הרשימות  ,תש " א ( לעיל  ,הערה

90

ספר

91

 . ) 64יש לציין
הרשימותי יו בתי מלון נוספים במעלה רחוב יפו עד צומת קינג ג ' ורג ' .
הערה  , ) 2עמ ' ן . 37 - 5על תשתיות התיירות בעיר ראו  :ק ' כהן  -הטב  ' ,התפתחות תשתית התיירות בתקופת השלטון
הבריטי (  , ' ) 194~ 1917עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשס "א .
ספר
תלשו ( שם ) ; ספר הרשימות  ,תרצ " ט ( שם )  .יש לציין כי המבנה נמכר לסנסור מידי יהודי אמריקני ולא
הרשימותי כשרת היישוב '  ,ששאפה ליצור כאן מע " ר יהודי בלבד  ,ובכלל נמנעה למכור קרקעות לערבים ( להוציא
ישירות מ ' חבר
מקרים ספורי  .וראו  :ג ' בער  ,המדיניות והפעילות הבריטית והיהודית בפיתוח ירושלים בין השנים : 1925 - 1918
עבודת סיום תוץ שני  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1976עמ ' . 45 -43

י"-

*

" ",,
"

; ) 64

על בתי המלון ראו  :זאוברמן  -צוער ( לעיל ,

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

1948 - 1860

דנדרה

127
~

הבניינים

ברחוב

יפו  ( 42 - 36א  -ד )
בתצלום משנות
השלושים של
המאה העשרים
( משמאל נראים

' נחלת  -שבעה '

בתי
ובתצלום משגת

ערבי במע " ר היהודי  .ביטוי גלוי להפרדה הברורה בין המע " ר היהודי לערבי ברחוב באותם ימים יש

באחד ממדריכי התיירים לירושלים  ,שיצא בשנת . 1940

,

מהכתוב עולה במפורש לז רחוב יפו היה

לכל אורכו מסחרי  ,אך החלק הפעיל ביותר היה המרכז היהודי בעיקרו  ,בקטע הרחש

,

שמצומת קינג

)

קתדרה 128

דנה צוער ורן אהרנסון

ג ' ורג ' עד אזור בנק אפ " ק  ,ואילו הקטע שמהבנק ועד שער יפו היה מרכז לפעילות מסחר של נוצרים

ומוסלמים  .היוחרים
92

הערבים נשארו אפוא במורד רחוב יפו  ,וכן באזור ממילא הסמוך ובמרכז משנה

שהחל להתפח ליד שער שכם .

"

93

ההפרדה המרחבית ( סגרגציה ) של שני מרכזי העסקים ברחוב יפו

הייתה הביטוי הבולט ביותר לניתוק של מארג החיים היהודיים ממארג החיים של הערבים בירושלים

באותם הימים .

9

"

רחוב יפו והמצב הביטחוני
האם היו למאורעות תרפ " ט  ,למתח היהודי  -הערבי ולעתיד הלא ברור בעיר המעורבת  ,השלכות

נוספות על הת החות רחוב יפו בשלב

""

מרחבית במגולן

זה ?

המתח והחששות מן הצפוי בעתיד לא גרמו להפרדה

תושבים ברחוב  ,מפני שהשכונות היו מופרדות על עשרה דתי  -עדתי עוד בתקופה

העות ' מאנית  ,ולאורך רחוב יפו היו שכונות יהודיות בלבד  .השכונה המעורבת היחידה  ,שכונת רוממה ,

,

ראשיתה בתח ן ן שנות העשרים ( בשלב הקודם בתולדות הרחוב על פי החלוקה המוצעת
רוממה הוקמהובשנת 1921

כאן ) .

עלן ידי יהודים שרכשו קרקע מהכפר הערבי הסמוך יליפתא  ,אך 1לא

"

הצליחה למשוך אליה תושבים יהודים כמתוכנן  ,בשל מיקומה בפאתי העיר ובשל חוסר הארגון

הפנימי שלה .

עם דעיכת הבנייה היהודית ברוממה בשנות השלושים החלה בשולי השכונה בנייה

,
"
הןכירפ
5

הים

ערבית  ,בעיקר

במאורעות ,

"
"" ,

נותרה השכונק

שכונת רוממה

ועוד ) .

עץ

פרטיים של תושבי הכפר ליפתא הסמוך  .יש לציין כי תושבי הכפר לקחו חלק
" ט והן בתרצ " ו  -תרצ " ט  ,ואף תקפו את היהודים שכניהם ברוממה  ,אך למרות זאת

ורבת ויהודים גרו בה לצד ערבים .

96

מהסקר שערך דוד עמירן עולה כי בדרומה של

בבעלות ערבית  ,ששימשו כחנויות ( מכולת  ,מספרה
י
קו רחוב יפו  ,היו מספר מבנים

הם נבנק 4אב 7בצפיפות רבה  ,ללא אחידות בסגנון הבנייה  ,רובם ככל הנראה במהלך שנות
קק רות בעל  -פה מוסרים כי בשנות הארבעים היה בית מלון ערבי יפה בצד הצפוני של

השלושים .

97

רחוב יפו ,

ובקי

"

""

ו  ,בצדו הדרומי של הרחוב  ,פעל בית קפה ערבי מסורתי .

98

לכך
ולא בשום מקום אחר ןלאורך רחוב יפו ? הסיבה י
מדוע התייעצה אוכלוסייה ערבית ברוממה י
הייתה ככל הנהאה מיקומה של 1השכונה בפאתי העיר ובסמוך 1לכפר הערבי 1ליפתא  ,שתושביו ביקשו

להתיישב במרקב העירוני המתפשט  .גם אופיו הערבי של המע " ר בממילא נבע מהקרבה לאוכלוסייה
ערבית בעיר הקוניקה  .בשני קצות הרחוב  ,באזור שער יפו במזרח ובאזור רוממה במערב  ,בלטה אפוא
 .ק 4940 ,

92

228

93

במרכז

"

Army and .Air F
ענ. orce, Tel -

,

'Yeivin , Palestine Guide (or

 5.ש

8 . Maisler

המסחןן בממילא היו בתי מסחר יהודיים רבים  ,אך אין זה המקום להרחיב בנושא  :עיקר המרכז לא היה חלק

מרחוב יפו והוא אינו חלק מהדיון כאן ( ראו לעיל  ,הערה . ) 3
94

חלוקת המע

*,

ערחוב יפו השפיעה על

צוער ( לעיל  ,העקה
95

96
97

 ( 72תמוז תקניך)  ,עמ ' . 134 - 113
יהושע בן  -אק הן
ינאית  ,אברה י ועציון ( לעיל  ,הערה  , ) 56עמ '
עמירן ( לעיל ,הקרה  . ) 68המידע מתוך מפת :
ט , 8ספריית

98

הצעת ועדת ירושלים לחלוקת העיר בשנת

"

;"

. 1937

ראו על כך בפירוט  :זאוברמן -

 , ) 2עמ '  ; 84 - 81וכן  :י ' פז  ' ,ירושלים החדשה בתכניות הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים '  ,קתדרה ,

מידע בעל  -פה  ,נובמבר

. 2002
, 74 - 73

. 131

o( Palestine, Terusalem 1938 1 : 1250

מפות של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית

תמר אהרנסון עדות בעל  -פה  ,ינואר

. 2005

בירושלים .

 , Surveyמפות  , 165 - 130גיליון

,

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושל ם

נוכחות

ערבית בתחומי המסחר והמגורים  .ואילו שאר רחוב יפו  ,החל משכונת רומק ,

אפ " ק  ,היה יהודי בעיקרו הן במה שנוגע לפעילות מסחרית הן בתחום המגורים .

" ,ן~

1948 - 1860

 129יןוודרה

עד אזור בנק

בשכונות המגורים לאורך הרחוב חל בשלב זה שינוי תפקודי משמעותי  ,בוודאי עקב עליית ערך

הנדל " ן והתחרות מצד שימושי קרקע אחרים  ,מכניסים יותר  .התהליכים הכלכליים שהיחוללו
גרמו לשינוי באופי השכונות הוותיקות לאורכו  ,ורבות מהן שינו את ייעודן המקורי ול

ברחוב

שימשי מעתה
ת נפתחו בתי

",

למגורים  .דוגמה בולטת לכך יש בשכונת נחלת  -שבעה  .כבר בשלהי תקופה העות ' מאנ
שלב זה  ,עד כי
עסק בבתי מגורים בשכונה שחזיתם פנתה לרחוב יפו  ,ומגמה זו הלכה והתעצמה
לרובם לצורכי
כל בתי השכונה שפנו לרחוב הפכו לחנויות ובתי מלאכה ; הבתים האחוריים נותר
~ ל עמירן  :בקו
מגורים  ,אך חלק מהם הוסבו למסחר זעיר או מלאכה  99 .התופעה בולטת במפת הסקה

",

4י*

הרחוב מסומנים מבנים בני קומה עד שלוש קומות ששימשו למסחר בלבד  .חלק מבהן העסק נפתחו
העות ' מאניים
בקומות עליונות  ,שנבנו בתקופת השלטון הבריטי  ,החל משנות העשרים  ,מעל לב
התמסחרותו
y
a
החד  -קומתיים  100 .תופעה זו של מעבר ממגורים לשימושי קרקע עצימים יותר
~
המובהקת של רחוב יפו התרחשה כאמור גם בשאר השכונות היהודיות הוותיקות לאורכו  ,בעיקר

שכונת אבן  -ישראל  ,וכן במתחמי מגורים ערביים לצד הרחוב  ,למשל בשכונת ממילל ;
בשלב זה  ,כמו בתקופה
ן
הלכה והצטמצמה .
1
הפעילות הציבורית ברחוב יפו
י
לעומת השגשוג במסחר ,

הבריטית כולה  ,נבנו ברחוב יפו מעט מאוד מתחמים ציבוריים ומבני שירותים קהילתיים  .רבים
מהמתחמים הציבוריים מן התקופה העות ' מאנית  ,דוגמת בתי הזקנים ובתי החולים שהוזכרו לעיל ,

המשיכו לשמש למטרתם המקורית ללא שינויים משמעותיים .
ליחסי יהודים  -ערבים הייתה השפעה עלי תפרושת המגורים  :ברחוב יפו  ,אך
ניתן לסכם אפוא כי י
זו הייתה מתונה  ,במיוחד בהשוואה להשפעת יחסים אלה על הפעילות המסחרית ברחוב  .ההפרדה

'

הלאומית של שכונות
1
לחלוקה העדתית -
בשלב זה הייתה בעיקרה המשך  1י
י
המרחבית בין יהודים לערבים
בשלבים קודמים .
;
כולו עוד
הירושלמי י
1
ושירותים ציבוריים אשר עיצבה את המרחב
נות הארבעים ,

בעקבות הידרררות המצב הביטחוני לקראת סיום התקופה  ,במחצית השנייה של

הוקם ברחוב יפו אזור הביטחון ' בווינגרד '  ,ונודעה לכך השפעה של ממש על הרקוק  .אמנם המתח
בירושלים בין התושבים היהודים לערבים לאחר מאורעות תרפ " ט התקבע שמהלך מאורעות

,,

תרצ " ו  -תרצ " ט ולאחריהם ;  101אולם השפעת גל זה של מאורעות על רחוב יפו הייהח פחותה לדעתנו
לשליטים הבריטים בשנים  , 1947 - 1 9 5בעיקר
אלים אחר  :המאבק בין היהודים י י
מהשפעתו של מאבק י
פעילותה של; ' תנועת המרי
י
בתקופת

"

העברי ' .

' המרי ' נוהל בידי מטה פעולה משותף של תנועות המחתרת  ,אשר התאגדו בשנף  ,ן , 1945עם סיום

מלחמת העולם השנייה  ,לצורך מאבק במדיניות 'הספר הלבן ' ובעד הזכות למדיגה ,,
99

נחלת  -שבעה שימשה עם הקמתה בשנת

י

1869

יהודית בארץ -

למגורים בלבד  -לכד נועדה על פי כוונת מייסדיהן וסייע ילכך האיסור

י

י

י

י

,, ,

מטעם השלטונות לפתוח בה בתי עסק  .אך עוד בשלהי התקופה העות ' מאנית החלו בעלי בתים לשכונה שפנו לרחום
יפו להרחיב את החלונות כדי שישמשו כניסה לחנויות  .ראו  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 151
100
101

עמירן ( לעיל  ,הערה . ) 68
אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ ' . 51 - 44

ץתדרה 130

דנה צוער ורן אהרנסון

בניין ' העמודים '
בתצלום צבע
משנה 1950

,

צלים  ,סימור קטקוף

)

ישראל  ' .תנועת המרי ' ביצעה בירושלים שורת פעולות כנגד השלטון הבריטי  ,ושיאן היה ביולי , 1946

בפיצוץ במלון דהמלך דוד '  ,מקום מושבה של המפקדה הבריטית בעיר  .לאחר הפעולה הקשה פורקה

' תנועת המרי '  ,וקבריטים הגיבו בסדרה של פעולות נגד  .בין היתר יצרו הבריטים סביב מוקדי השלטון ,

הצבא והאוכלהס ?רה

שלהם חמישה אזורי ביטחון  ,שהכניסה אליהם הייתה מוגבלת  ,ומטרתם העיקרית

הייתה התגוננות מפני פעולות הטרור .

102

ברחוב יפו הקיפו הבריטים בגדרות תיל גבוהות את האזור

שסביב מגרש הרוסים ובנייני הממשל והתשתיות הסמוכים לו  ,והפכו אותו לאזור ביטחון סגור  .השטח

,

שנקרע מלב ר וב יפו נקרא בפי תושבי העיר ' בווינגרד '  ,ובאופן רשמי  -אזור ביטחון ג  ,והוא כלל
אפ " ק  ,הדואר המרכזי  ,בניין ג ' נרלי  ,בניין הרוסים החדש ומבני הארמנים  103 .נוסף
אתרים כמו ב

""

על אתרים גדולים וחיוניים אלו  ,שלא היו נגישים מאז לכלל האוכלוסייה המקומית  ,כלל ' בווינגרד '
~
גם חנויות  ,בנקן  ,בתי מלאכה ומשרדים  .רוב המבנים המרכזיים הללו בחיי המסחר העירוניים היו

הכלכלית ספגה האוכלוסייה היהודית .
,
בבעלות או בשכןרות יהודית  ,ולכן את עיקר הפגיעה
י
הדיירימו

את

יממה

בלבד .

04

~,

כ 200 -

בעלי עסקים  ,פינו הבריטים באוגוסט

1946

מאזור הביטחון בהתראה של

מקומם נכנסו למבנים השונים חיילים ואנשי ממשל בריטים .

105

יושב ראש הוועדה

העירונית הביע באחד ממכתביו תקוה כי ברגע שהמבנים שנתפסו על ידי הממשל הבריטי יפונו ,

יוכלו הדיירים המקוריים לחזור אליהם .

106

חלקם אכן חזרו לאחר פינויו של אזור הביטחון

 102י ' עילם  ' ,התפתחות ארגוני המגן והמחתרת '  ,פורת ושביט ( לעיל  ,הערה
103

עמ ' . 237 - 235

' בווינגרד '  -ל שם שר החוץ הבריטי ארנסט בווין  .בירושלים היו ארבעה אזורי ביטחון  ,ראו  :וילנאי ( לעיל  ,הערה
עמ '

104
105

, ) 55

ב 14 -

, ) 46

""

148 - 147

כללייםשמנה  :מצור ירושלים  , 1948ירושלים ותל  -אביב תש " ך  ,עמ ' . 135
יוסף  ,קריה
נהוגים
ד'
? ל המבנים שפונו  ,דייריהם  ,תאריכי הפינוי ומיקומם החדש בעיר  ,ראו בטבלאות שנערכו באנגלית
ב  31 -באוקטו ה  , 1946תחת הכותרת '  -Accommodation 0 Officeט , ' 1אהי " מ  ,מכל  , 853תיק /31 /35ן .

,

106

יושב ראש הוןעדה העירונית ככל הנראה אל נציג הממשל הבריטי  ' ,שיכון מחדש של מפונים ' ( באנגלית ) ,
~

אהי " מ  ,מכל  , 443תיק  /31 / 35נ .

25

במרס ,

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

1948 - 1860

 131דדרה

מבנים ומתחמים ברחוב
יפו  ,מטומנים על גבי
תצ " א בריטי משנת
1944
מימוני הצבע :
כתות  -ממחר ;

צהוב -
תכלת -

ומתחמי

מגורים ;

מבנים
ציבור ;

ורוד  -שלטון
( אוסף

תצלומי איויר  ,המחלקה

לגאוגרפיה  ,האונים  -סיטה

העם -ית

בירושלים )

מקתדרה

"

13

דנה צוער ורן אףהנסון

במאי  , 1948יקם זיבת הבריטים את ירושלים ואת ארץ  -ישראל כולה .

107

" ",

אולם בינתיים נאלצו בעלי

העסקים למצו לעצמם פתרונות מאולתרים  .ממכתבים ששלחו הסוחרים המפונים אל נציגי עיריית
)
י
והשלטון הבריטי עולה כי הפינוי הכפוי גרם להתמרמרות רבה בקרבם  :בהיעדר מקומות
ירושלים

ראויים עברו לו 4המפונים מ 'בווינגרד ' לחנויות או לחדרים קטנים  ,ולעתים השתכנו בלית בררה
בחנויות של בעלי עסקים אחרים  .הסוחרים טענו שהמיקום של רבים מבתי העסק שאליהם נאלצו

לעבור מושך פהית
משתקפים בבירור

את קהל הלקוחות שלהם  ,שכן הם לא היו על קו רחוב יפו .

חשיבותו ויוקרתו המסחרית של רחוב יפו בעיני אנשי העסקים  ,וחוסר שביעות

הרצון מהמצב יחדש

שפגע בפרנסתם ובחיי המסחר של ירושלים היהודית בכלל  .הסוחרים היהודים

שהשלטון הבריטי יספק פתרון קבע הולם לבעיותיהם  ,ולא פתרון זמני
 1ן
ביקשו

כדי לפתור 44

108

ממכתבים אלה

ומאולתר .

מצוקתם של הסוחרים המפונים פנתה עיריית ירושלים לארגון מחדש של המסחר

במרכז העיר  ,וקצורך זה הכינה תכניות שכונו ' מרכזי קניות  -תכנית חירום אוגוסט  . ' 1946פורסמו
חמש תכניות

ק

מרכזי קניות  ,ארבע מהן לרחוב קינג ג ' ורג ' ואחת לרחוב יפו  .מרכז הקניות החדש

", ,

ברחוב יפו תוקנן על שטח פנוי שהיה סמוך לצומת קינג ג ' ורג '  ,מעט ממערב לתחנת ' אגד ' דאז .
בעלי הקרקע  ,קקפחת קוקיא  ,אישרו את התכנית הראשונית  ,שהכינו אדריכלים ירושלמים ,
;

דן וד " ר רפאל צ 7דור .

109

האחים

התכנית כללה ארבע  -עשרה חנויות על קו רחוב יפו ולפניהן מגרש חניה

גדול  .מהקיים ניול בשטח ניתן להסיק שהתכנית עברה שינויים  ,ושבעקבותיהם הוקם לבסוף המבנה
העמודים
המכונה בניין
~
אליו שנים  -עשק

לסיכום

( יפו . ) 50

110

בניין העמודים נבנה במהלך שנת  , 1947ובסוף אותה שנה עברו

הסוחרים שפונו מ ' בווינגרד ' .

111

~ האחרון בהתפתחות רחוב יפו ניתן לקבוע כי המתח וחוסר היציבות הביטחונית

השיי
והשנים האחרונות של השלטון הבריטי  ,הביאו להפרדה פיזית בין מרחבים יהודיים
במהלך עשרים
למרחבים ערבי 14לאורך רחוב יפו  .ההפרדה המרחבית בלטה בפעילות המסחרית  ,שאפיינה את

,

הרחוב  .עם זאת ולמרות המתח נוצר בסוף התקופה רחוב מפותח ובנוי ברצף  ,כמעט ללא חלקת קרקע
פנויה אחת משעה יפו בקצהו המזרחי ועד בית החולים ' שערי צדק '  ,וגבול הרחוב התקדם מערבה עד
השכונה היהודי

? חיים .
Y

"
107

מבצע

ההשתליות

112

על אזורי הביטחון הבריטיים במרכז ירושלים  ,שבין מטרותיו יצירת רצף טריטוריאלי בין השכונות

היהודיות בעיורן כונה ' מבצע קלשון ' והשתתפו בו יחידות של ה ' הגנה '  ,האצ " ל והלח " י  .ראו  :יוסף ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 135
108
109

110
111

,

112

ן

,
"
י"

מכתבים מאוגוקט

1946

עד מרס  , 1948אהי " מ  ,מכל

, 853

תיק . 1 /31 /35

' מרכזי קניות
כנית חירום '  ,אשומט  , 1946אהי " מ  ,מכל  , 853תיק /31 /35ן.
הבולטים והפעו יף בעיר ,ראו  :קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ ' . 310 , 210 ,41
נקרא כך בשל חזית העמודים שלו  .המבנה כלל קומה אחת של חנויות  ,על קו רחוב

.

יושב ראש הוו לק העירונית אל עורכי הדין שייצגו את הסוחרים המפונים

"

 , 853תיק 1 / 35ן

שכונת עץ -
; 131

, ) 104

חייי

האחים בן  -דור היו מהאדריכלים

יפו .

( באנגליה) 14 ,

בפברואר  , 1947אהי " מ  ,מכל

.

לסדה על ידי אשכנזים חרדים בשנת

היא שוכנה

. 1930

לא ניתן להבחין בשכונה בתצלום האוויר המצורף בעמ '

עט ממערב לכיח החולים לחולי רוח שבקצה המערבי של רחוב

~

יפו .

דרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו

בירויל,

ם 1948 - 1860

חדרה

133
-

רחש יפו במפגש
תרחוגות הסלד

מלכום ומסקנות

שטראוס
ורחוב ( מימין )
' ורג'

,

רחוב יפו התפתח והתעצב בשנים  , 1948 - 1860בסוף התקופה העות ' מאנית ובשנות השלטון הבריטי .

רבים מהתהליכים העירוניים הכלליים שהתרחשו ברחבי ירושלים בפרק זמן זה ב ו לביטוי מובהק

"
"
"

ברחוב יפו  ,שעד אז לא היה אלא דרך  :היציאה מן החומות והתהוות העיר החרקת בניית שכונות
מגורים והקמת מוסדות ציבור ; פעילות שלטונית ברמה העירונית והממלכתית  ,פ לות קונסולרית

.

של מדינות זרות  ,פעילות האוכלוסייה המקומית למרכיביה ; ייבוא מחו " ל ופיתוח קקהמי של סגנונות

,

בנייה מגוונים  ,חדירת תרבות פנאי חדשה  ,החרפה ביחסים בין יהודים לערבים ועוד  .ההתקדמות
בסמוך לחומות
המתמדת של הבנייה והפעילות לאורך דרך יפו  ,מהקטע שאנו מכנים מורד הרחו
~
העיר העתיקה  ,אל מעלה הרחוב בכיוון מערב  ,אופיינית לתהליכי ההתפשטות שלן העיר בתקופה
הנדונה  .רחוב יפו הוא על כן אספקלריה רבת פנים של העיר ירושלים כולה במחלית השנייה של

,

ן
המאה התשע  -עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים .
במהלך כמעט מאה השנים שנדונו כאן הפך הנתיב שבו עסקנו לרחובה החשוב ב ותר של ירושלים ,

רחוב שהשתלבו בו ציר תנועה עיקרי  ,מרכז עסקים ראשי ( מע " ר )  ,מגורים ותפקודים -כרוניים נוספים .

~
ומשמאל  ,בתקופת

המשט רחוב

'

,

,1924
נסלור )אלי שילר
( באדיבות

"

הוצאת ' אריאל ' ,

ירושלים )

ץוןדרה 134

הריסון

דנה צוער ורן
~

מעמדו כרחוב קראשי של העיר כולה היה ללא עוררין .

113

בתקופה העות ' מאנית נבע הפיתוח של

הרחוב בעיקר מלצונה של האוכלוסייה המקומית והזרה לנצל את יתרונות הדרך הראשית  .בתקופה

הבריטית נמשיך

מגמת הפיתוח על בסיס המערך היציב של מגורים  ,שירותים ומסחר שנוצר בתקופה

הדרך הראשית הייתה קטליזטור לפיתוח  ,אלא גם שימושי הקרקע שהתפתחו בינתיים

הקודמת ; לא

סביב הרחוב  ,ויהיו גלעינים להעצמה תפקודית .

ציון
באזור כיכר
-

כך לדוגמה נפתחו כבר בתקופה העות ' מאנית

שליד שכונת נחלת  -שבעה חנויות  ,משרדים ובתי מלון  ,ובתקופה הבריטית שודרגה

הפעילות הכלכלית באזור כשהוקם בו מרכז העסקים החדש של העיר ( ' המשולש ' )  ,שמתפקד
כמרכז עסקי קד היום  .בהכללה ניתן לומר כי מבין התפקודים ושימושי הקרקע הרבים של רחוב
יפו העות ' מאפן הלך והתבלט בתקופת השלטון הבריטי חלקם של שימושי הקרקע המסחריים

ברחוב .

"".

רחוב יפו האמתח והשתנה משלב לשלב  ,מרכזי העסקים התפצלו  ,והרחוב נבנה קטעים קטעים ,

יו  .בצד התפקור היה המרכיב העדתי  -הלאומי מאפיין מרכזי שצבע כל קטע ברחוב

כל קטע

בגוון שונה  .ב
ומאפי ו התקופה הנבדקת הביאה הידרדרות המצב הביטחוני להפרדה מרחבית מובהקת .

זו באה לידי 4
עסקים ראשיי

*"

וי בראש ובראשונה בתחום המסחר  -בשני קטעים של הרחוב התגבשו שני מרכזי

 ,יהודי

וערבי  .על בסיס התפתחויות אלו אנו מציעים חלוקה של רחוב יפו בכל תקופה

לקטעים  ,לפי ומושי הקרקע וסוג האוכלוסייה שפעלה בכל קטע מהרחוב .

*

א  .חלוקת רחוק דפו

 . 1משער ילו
ובתי

בסוף התקופה העות ' מאנית ( ממזרח

למערב ) :

עד בתי פיינגולד  :מע " ר מעורב  -כאן היו מרוכזים החנויות  ,הבנקים  ,בתי המלון

הקעה של היהודים  ,המוסלמים והנוצרים .

 . 2משכונת נקלת  -שבעה עד שכונת שערי  -ירושלים  :בנייה פרטית וציבורית מעורבת  ,כולל מספר
שכונות ההודיות  ,בתי מגורים של נכבדי העיר  ,בית חולים עירוני ובית הספר כי " ח  ,אשר שירתו

אוכלוסיה מעורבת .

.3

מבית הקולים ' שערי צדק ' עד ' מושב הזקנים והזקנות המאוחד האשכנזי '  :מוסדות בריאות

ומוסדות לווחה יהודיים ( בתי חולים ובתי זקנים )  ,בניינים רחבי ידיים שנבנו באתרים פתוחים

והיו מוקפ ם גנים גדולים .

,

ב  .חלוקת רחוב פו בסוף התקופה הבריטית ( ממזרח
 . 1משער ילו ץד מלון ' אלנבי '  :מע " ר ערבי בעיקרו  -חנויות ומשרדים במבנים בני שתיים  -שלוש
למערב ) 114 :

קומות שלגנו בתקופה העות ' מאנית .

113
114

לעיל  ,הערה
השוואה לרחובות ראשיים נבחרים בארץ ובמזרח התיכון ראו  :זאוברמן  -צוער ( י
והשוו לחלוקה תפקודית של הרחוב בשנת

1940

,)2

עמ ' . 104 - 100

על פי אזורי מסחר ודתות  ,הנלמדת ממדריך תיירים  ( :א ) משכונת

רוממה ( הערבןק בעיקרה ) עד צומת קינג ג ' ורג '  :חנויות קטנות ובתי מלאכה קטנים  ,יהודיים ברובם ; ( ב ) מצומת קינג

ג ' ורג ' עד בנק אץ " ק  :מרכז מסחרי שוקק חיים  ,יהודי בעיקרו  ,ובו חנויות גדולות  ,בתי מלון  ,בתי קפה ובתי

מסחר ; ( ג )

ער יפו  :מרכז מסחרי נוצרי ומוסלמי בעיקרו  .ראו  :מייזלר ויידיין ( לעיל  ,הערה  , ) 92עמ ' . 228

מבנק אפ " ק עד
~

מדרך היסטורית לרחוב ראשי  :עיצובו ופיתוחו של רחוב יפו בירושלים

 . 2ממבני הארמנים עד צומת קינג ג ' ורג '  :מע " ר יהודי בעיקרו  -חנויות ומשרדימן
חרשים בני שלוש עד שבע

קומות .

 . 3צומת קינג ג ' ורג ' עד שכונת שערי  -ירושלים  :בנייה פרטית וציבורית יהודית

*

מגורים  ,בתי מלאכה קטנים ומבני ציבור .

1948 - 1860

לקם במבנים

רובה  -בתי

הןאות

 . 4שכונת שערי  -ירושלים עד ' מושב הזקנים והזקנות המאוחד האשכנזי '  :מוסדות
~

ציבור יהודיים ושכונה מעורבת יהודית  -ערבית .

",
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ומוסדות

,ן

נראה כי ההמשכיות ביל התקופות ברחוב יפו הייתה רבה מל השינוי  .עיקר המבנךם ברחוב נבנו
בתקופה העות ' מאנית והמשיכו ןלתפקד בתקופה הבריטית ; 1לעתים היו בסיס ילבק ה י
ולהתרחבות
סביבם אך לרוב שימשו התשעיים פונקצייה  .אמנם בתקופה הבריטית נבנה הרחוב  ,נופו קתגוון ופעילותו
התעצמה  ,אבל הוא התפתח בעיקר על בסיס המאפיינים שלפיהם התעצב עוד בתקופה העות ' מאנית ,
ללא שינויים מרחיקי לכת  .הרחוב המשיך לתפקד בתקופה הבריטית כרחוב ראשי ומסחרי  ,וגבולו

,,

והלך ככלי שנבנה הרחוב .
גבולו המערבי התרחק י
י
המזרחי נותר בשער יפו בעוד

השלטונות הבריטיים ביקשו לשנות את פני מורד רחוב יפו  ,עלי ידי הסרת כלי ההבנים הצמודים

לחומה ופיתוח פארק ושוק עירוני ; כמו כן תכננו פיתוח נוסף בשוק מחנה  -יהודה וקעקעה בריהוט
רחוב ובגינון  .אף שרוב התכניות הללו לא מומשו  ,עצם תחזוקת רחוב יפו בעבודות נןקיון  ,בזיפות ,
בגינון ועוד  ,תרמה במידה ניכרת למראה ולדימוי החיובי של הרחוב בתקופת השלטון הקריטי  ,ומשכה
אליו את האוכלוסייה

המקומית .

115

פעילות השלטונות הבריטיים ונוכחותם ברחוב יפו נותרו ברמה מוגבלת  .הם במזיעו מלהתערב
וממלכתיים ; תןומתם העיקרית
1
ולפתוח מוסדות עירוניים
ן
ישירות בעיצוב הנוף  ,ומיעטו להקים מבנים

הייתה בעבודות תשתית וביצירת מסגרת משפטית ותקנונית מודרנית  ,שבתוכה פגלו התושבים
האוכלוסייק
י
פעולה מצד
י
שלעתים חסר היה שיתוף
המקומיים וכוחות אחרים ( אף י

'המקומית) .

111
116

אמנם הודות למסגרות שיצרו ולמרחב הפעילות שנתנו הבריטים לפיתוח העיר  ,בהמלאו החללים
הפנויים שנותרו מהתקופה העות ' מאנית  ,ואת רוב השטחים הפתוחים לאורך רחוב ישו תפסו מבני

מסחר  .אבל במבט כללי נראה  ,שלא כמקובל  ,כי מאפייני הפעילות הבריטית ברחוב ועצמתה היו

דומים בעיקרם לאלו של העות ' מאנים ילפניהם  .לפי
ן

,

להגדיר אפלא את רחוב יפו
1
ממצאינו אין מקום

כרחוב קולוניאלי .

115

,

, ,

אהי " מ  ,מכל  , 849תיק  18 7/34ג ,חוזה מיום  14/ 5 / 1946בעניין תיקון רח ' יפו  .החוזה נערך ב4ז עיריית ירושלים
היין
לחברות קבלניות דוגמת חברת סנדלר וכניו בתל  -אביב  ' ,קבוצת אחים ' מירושלים והמהנדס

מירושלים ;

מוחמי
נצו; עיריית ירושלים
מכל  , 853תיק 131 /35נ ,מכתבים מחודש אוגוסט  1946ועד מרץ  1948מסוחרים יהודים אל
והשלטון הבריטי ; מכל  847תיק  ( 32 - 4מסמך מינואר  , ) 1947מכתב מיו " ר הוועדה העירונית א האחראי לנושא

הניקיון והתברואה בעיר ובו בקשה לפיקוח עירוני בנושאי סדר וניקיון ברחוב יפו  .קרויאנקר ציין

"",

המראה האירופי

של הרחוב באזור שבין בניין העירייה לכיכר ציון  -המבנים הגבוהים והעצים הנטועים יצרו אפקך של מסדרון  .ראו :

קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ ' . 165 - 164
8 - 17 116

 .קק

 8 - 1948 , London 1948 ,נק 1
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דרה 134

דנה צוער

ורן יהרנסון

מרכזיותו הבלעדית של רחוב יפו נשחקה מאז תום תקופת השלטון הבריטי  ,שבה מסתיים מחקרנו .

ללא מוצא  .גם
ן ן
מלחמת העצמאות וחלוקת ירושלים הפכו את הרחוב  ,כמו את העיר כולה  ,לדרך

איחוד העיר בעקבות מלחמת ששת הימים לא היטיב עם רחוב יפו ( ועם מרכז העיר כולו ) .

הרחוב

איבד את ייחוהו ואת חשיבותו  ,לטובת נתיבי תנועה היקפיים ומרכזי מסחר ושירותים חלופיים

במרחב הפריפריאלי של ירושלים  .בימים אלה עובר רחוב יפו שינויים עם הכשרת הנתיב לרכבת
הקלה שתעבור לאורכו  ,אף מועלות תכניות שונות להחייאתו  .יש לקוות כי המתכננים ישכילו לשמר

ולטפח את היזהיב
ירושלים .

למעמדו עשרה אז כרחוב הראשי של
ההיסטורי רב החשיבות  ,ואולי אף להחזיר אותו י

ן

