' שכוכורנ תגניכ ' 1בירושלינ)  -תכנוכר ווהרנפתחורנר
בראשות תשלטור תבריטל  ,קפו 5 -בפו
גדעון ביגר

במשך המחצית השנייה של המאה הי " ט ועד למלחמת  -העולם הראשונה גדל בהתמדה שטחה הבנוי

של ירושלים  .היציאה מן החומות  ,שתחילתה

ב 1860 -

( משכנות

שאננים ) ,

הביאה בעקבותיה בנייה

רבה  ,בעיקר לכיוון צפון  -מערב  .ערב מלחמת  -העולם הראשונה מנתה ירושלים
כ 45 -

( מהם

אלף יהודים

)!,

כ 80 -

אלף איש

שגרו בעיר העתיקה ומחוצה לה  .השטח הבנוי שמחוץ לחומות השתרע

ברצף אחד מהעיר העתיקה לכיוון רחוב יפו עד לשכונת מחנה יהודה בצפון  -מערב  ,ובכיוון דרך

שכם  -מאה שערים לכיוון צפון  .בין שני קווים אלו  ,ובסמוך אליהם  ,התרכזה רוב הבנייה

החדשה .

היו גם שכונות מבודדות בדרום  -מערב העיר ( המושבה הגרמנית  ,המושבה היוונית ותחילתה של
בקעה ) ,

אך אזורים אלו לא יושבו ברציפות  ,ורוב חלקיה הדרומיים והמערביים של ירושלים נותרו

ריקים .
צורת הבנייה באזורים הרצופים ( להוציא השכונות

בדרום  -מערב )

היה בשכונות  -מגורים צפופות ,

בצורה זו או אחרת  -למן בית מאורך עם דירות רבות ( מאה שערים  ,בתי אונגרן  ,ועוד ) ועד לבתים

בודדים הרחוקים במקצת זה מזה ( שכונת הבוכרים וזכרון משה )  .מכל

מקום  ,ניכר רצף של בנייה

בעיר  ,ללא שטח פתוח לצורכי ציבור  .אף בשכונות המפוארות ביותר היה השטח סביב כל בית קטן
ולא נוצל כמעט כשטח

ירוק .

מלחמת  -העולם הראשונה  ,שפגעה קשה באוכלוסיית העיר ( אם כי לא במבנה הפיסי

בסיומה שלטון חדש

בעיר  ,שלטון

ונוחים יותר בעתיד  .ב  9 -בדצמבר
שהתקיים עד

ה1 -

שלה ) ,

הביאה

בריטי  ,שלווה רעיונות תכנוניים חדשים והבטחת חיים שקטים
1917

נכבשה העיר וב -

11

ביולי  . 1920משטר צבאי זה הכין תכניות

ובנייה חדשה  ,כדי לשמור על עקרון ה ' סטטוס קוו ' .

2

בחודש הוכרז בה על שלטון צבאי ,

בנייה  ,אך לא

"

פשר העברת קרקעות

רק השלטון האזרחי  ,שכונן

ב , 1920 -

"

פשר

התחלות של בנייה בירושלים ; זאת  -לאחר שהתיר העברת קרקעות ( פתיחת משרד ספרי  -האחוזה
ב1 -

1

באוקטובר

"

, ) 1920

פרסם את ' פקודת בניין ערים לארץ  -ישראל' ובה כללים לאישור תכניות

בן  -אריה  ' ,גידול הקהילה היהודית במאה הי " ט '  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

. 106
2

לדיון על הפעילות הבריטית בירושלים בתקופה זו עיין  :ג ' ביגר  ' ,תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים

בראשית שלטונו בארץ '  ,מחקרים  ,ט ( תשל "

108

ו) ,

עמ ' . 200 - 175

 .שכונות הגנים בירושלים בראשית השלטון הבריטי

בנייה עירוניות ( פברואר

) 1921

והכריז על ירושלים כעיר  ,לצורך תכנון ערים ( ספטמבר

במקביל לתהליך זה  ,הוכנה תכנית מפורטת לבניית ירושלים בעתיד ( תכנית אשבי ,

' . ) 1921

. ) 1922

הממשל הבריטי הכין מסגרות להתפתחות השטח הבנוי ודאג לפקח על תהליך הבנייה  ,אך הבנייה

בפועל ניתנה ביד תושבי העיר והבאים אליה  .תושבי ירושלים  ,ובעיקר היהודים  ,קיבלו את האתגר
הבריטי לבנייה מסודרת וחדשה וניסו להתמודד אתו  .השלטון הבריטי הליבראלי  ,שהחליף שלטון
תורכי מפגר  ,הצהרת בלפור וראשית הקמת הבית הלאומי היהודי  ,קביעתה של ירושלים כבירתה של
ארץ  -ישראל  ,עלייה חדשה  ,שיפור אמצעי הביטחון ובעיקר הרוח החדשה של בנייה והתפתחות -
כל אלה הביאו בעקבותיהם רצון לבנות ולפתח את ירושלים  ,לא כהמשך למצבה ולצורתה הקודמים

אלא בתנופה חדשה וברעיונות מודרניים  .הבונים החדשים ניסו לכונן צורת  -חיים חדשה  ,שתתבטא
בבנייה חדותה המתאימה לזמן החדש ולאנשים החדשים  .הרעיון המרכזי של כל הבונים היה לבנות
שכונות מרוחקות ממרכז העיר וממרכז ההמולה  ' -שכונות

גנים ' .

בשורות הבאות ייעשה נסיון לשחזר את גל  -הבנייה הזה של ' שכונות הגנים ' בשנים הראשונות
למנדט הבריטי  .המונח ' שכונת גנים ' מכוון לשכונה מתוכננת  ,שנמצאה בקרבת העיר  ,נבנתה על
שטח גדול יחסית והתכנון הקציב לכל יחידת  -דיור שטח קרקע נרחב המפריד בינה לבין
ביחידת  -הדיור יועד שטח לנטיעת עצים וגינון פרטי  .בשכונה עצמה ולאורך הרחובות
תוכננו שטחי ירק ונטיעות גנים  ,והבתים

המרכזיים ,

היו כולם בני קומה אחת  ' .שכונות הגנים ' בירושלים לא היו

תופעה ראשונה בזמן הנחקר ולא נתייחדו לעיר זו לבדה  .אחוזת בית  -ראשיתה של
הוקמה כבר ב 1909 -

שכנתה .

תל  -אביב ,

על  -פי עקרונות דומים  .כן תוכננו והוקמו ' שכונות גנים ' במקומות אחרים בארץ

בתקופה זו  :קרית  -שמואל בטבריה והדר  -הכרמל בחיפה  .גם חלק מהבנייה החדשה בתל  -אביב תוכנן

כ ' שכונת גנים '  .לימוד תהליך הבנייה של ' שכונות הגנים ' בירושלים יוכל  ,על כן  ,לתרום להבנת שלב
בהתפתחות העירונית של סוגי שכונות בערי ארץ  -ישראל  ,ובמיוחד להבנת תהליך התפתחותה של
עיר  -הבירה .

תלפיות
התכנית להקמת שכונה במקום בו נבנתה מאוחר יותר תלפיות קדמה למלחמת  -העולם הראשונה  .עוד
ב 1912 -

הועלה רעיון להקים בעיר שכונת  -מגורים לפקידי אפ " ק ( אנגלו  -פלשתין קומפני  ,לימים -

בנק לאומי לישראל )  .מנהל האגודה ביפו  ,ז " ד לבונטין  ,ביקש ממנהל הסניף בירושלים  ,ד " ר יצחק
לוי  ' ,שיתור את סביבות ירושלים ויראה אם אפשר לקנות בקרבתה כמה שטחי קרקע היפים להקמת

בתים לפקידי הבנק ' .
בעלי  -הקרקע  ,אנשי

4

נמצא שטח מתאים בדרך לבית  -לחם  .השטח היה גדול מן הצרכים  ,אך

ה ' טמפלר  -בנק ' ,

לא רצו למכור אלא את כולו כאחד  .ד " ר רופין מספר

בזכרונותיו שהחליט לקנות את הקרקע כולה לחברת ' הכשרת היישוב '  ,כיוון שקיווה למכור אותה

לאחר חלוקתה למגרשי  -בניין .
בשנת

3

1912

נקנו באיזור

4

129 , 034

מ " ר  ,ובשנת

1913

נקנו עוד

14 , 569

מ " ר  5 .כך היה בידי יהודים

העיתון הרשמי של ממשלת המנדט . 12 . 9 . 1921 ,
רופין  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל  -אביב

. 160

4

א'

5

ע ' אשבל  ,ששים שנות הכשרת הישוב  ,ירושלים

 , 1968עמ '

תש " ל  ,עמ ' . 39
109

גדעון ניגר

שטח  -בנייה של

כ 145 -

דונם  .חלפו עוד שמונה שנים עד שהחלו לבנות בפועל  .שטחים קטנים בני

דונם עד שניים נמכהו עוד לפני המלחמה ליהודים בארץ ואף בחוץ  -לארץ  ,אך לכדי תכנון השטח
לבנייה לא הגיעו .
שעתה של השכונה באה לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  .רכישת קרקעות נוספות מידי הכנסיה
היוונית  ,שנאלצה למכור שטחים רבים  ,הביאה להגדלת האיזור המיועד לשכונה ועוררה מחשבות
לבנות שכונות נוספות בסביבתה  .חברת ' הכשרת היישוב '  ,בעלת הקרקע  ,פנתה לאדריכל ריכרד

קאופמן  ,שהובא לארץ על  -ידי ההנהלה הציונית לעזור בתכנון יישובים כפריים ועירוניים  .תכניתו

העירונית הראשונה של קאופמן בארץ היתה תכנון שכונת תלפיות  ,שהוכנה במארס . 1921
ערוכה

בתים ומכוונת לבניין עיר

ל 800 -

מודרנית ; 6

6

התכנית

ולפיכך תוכננו בה מבנים ציבוריים

רבים ,

כבית  -עולים  ,מלון  ,בית  -מרחץ  ,בית  -חולים  ,בית  -דואר  ,בית  -ועד העיר  ,מגרשי  -ספורט  ,תיאטרון ,

בית  -עם  ,בית  -כנסת ובתי  -אוכל  ,בית  -ספר וגן  -ילדים ( מפה  . ) 1למתכנני השכונה היו כנראה תכניות
מרחיקות  -לכת ליצור עיר מודרנית  ,שתשמש אולי כבירת ארץ  -ישראל היהודית  .במרכז השכונה
נקבע מבנה גדול שנועד ל ' בית השלטון היהודי ' ורק בלחץ השלטונות הבריטיים שונה יעוד המבנה
ל ' אקדמיה לאמנות ' .

7

נראה כי בתקופה זו לא היה כל השטח המתוכנן בידי יהודים ( וכך גם לאחר  -מכן )  .חלקים מהשטח
שהיה בבעלות יהודית לא נרכשו על  -ידי חברת ' הכשרת היישוב ' וחברי האגודה לא יכלו לבנות בו .
בצפון השטח המתוכנן היתה חלקה גדולה בבעלותו של נתן שטראוס  .חלקה זו אי  -אפשר היה לבנות

עליה בשנותיה הראשונות של השכונה  ,ונדחו תכניות רבות לניצולה ( 8מאוחר יותר נבנתה עליה
חוות  -הלימוד )  .על שטחים אחרים נבנו מבנים שונים  ,ובראשם מחנה הצבא הבריטי  ,שנקרא מאוחר
יותר

' מחנה

אלנבי '  ,שנבנה בשטח שיועד בתחילה למגורים  ,אך הוא הועבר למעשה מבעלי הקרקע

( הכנסיה היוונית

אורתודוקסית )

לידי ממשלת ארץ  -ישראל המנדטורית .

סך  -כול שטחה של תכנית קאופמן היה

801 , 488

מ " ר  ,מהם היו בידי יהודים

השטח שאושר לבנייה על  -ידי הוועדה לתכנון ערים היה בן
הראשונה שהוגשה לוועדה לאחר כינונה

( ב 19 . 1 . 1921 -

92 , 450

כ 540 -

אלף

מ " ר בלבד .

מ " ר  9 .כיוון שזו היתה התכנית

התקיימה הישיבה

הראשונה ) ,

דנו בתכנית זו

במפורט  .נתעוררה בעיה בעת אישור התכנית  ,לפי שזו חרגה מגבולות תכנון העיר  .אף  -על  -פי  -כן
אישרה הוועדה המקומית את התכנית .

10

האישור הסופי ארך זמן רב ; עוד ב  1925 -טרם אושרה

לפרסום  ,לפי שהנציב העליון לא חתם עליה ,
המתכננים ;

!!

כנראה משום שעסקה בשטח שלא היה כולו בידי

אך דבר זה לא מנע את תחילת הבנייה .

קניית שטחי הקרקע ותכנון השכונה נתון היה בידי חברת ' הכשרת היישוב '  ,אך הבנייה בפועל נועדה
להתבצע על  -ידי המתיישבים  ,לאחר שירכשו שטחי  -קרקע לקניינם הפרטי  .עם התחלת תכנון
השכונה ועוד לפני אישורה הרשמי  ,פרסמה החברה הודעות לציבור לבוא ולקנות קרקעות ולבנות

6

תכנית השכונה כפי שפורסמה בחוברת ' מגרשי

 .ק 1921 ,

בנין בירושלים '  ,הכשרת הישוב

Palestine Notebook, London

ג

7

! 51

8

פרוטוקול ' ועד עיר גנים תלפיות '  ,ז ' באב תרפת .

 .קק .

9
10

Planning Commision Minutes

! 1

שם  ,ישיבה

 10ו

C . R . Ashbee ,

Ashbee, Jerusalem 7920 - 7922 , London ! 922

64 - 66

, 51
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10

 , 1923והפרוספקט המצורף

אליה .

( בארכיון עיריית

) . 1) .

ירושלים ) ,

ישיבה

 , 4מיום 27 . 2 . 1921

[ להלן :

[ TPC

שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי
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1921 ,
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בתים ' .

הכוונה היתה שהקונים יבנו על קרקעותיהם לפי תכנית  -האב של השכונה כפי שתתפרסם

2

בעתיד .
המגרשים שיועדו לבנייה הפרטית היו בני

1 , 200 - 1 , 000

הפרשת שטחים לדרכים ותשלום הוצאות לסלילתם .

3ן

אמה מרובעת נטו

(  650 - 540מ " ר ) ,

לאחר

הבנייה נועדה אמנם להיעשות על  -ידי הקונים

עצמם  ,אך כדי לקדם את הקמת השכונה ולשמור על אופיה וצביונה החליטו הקונים לכונן אגודה
שיתופית שתרכז את כל ענייניהם  .חברי האגודה ההדדית התכנסו לראשונה לאחר תחילת הבנייה

( ה ' בטבת תרפ " ג  /ינואר  . ) 1923השתתפו בה
תהליך הקמתם של

בתים  ,על

30

150

20

אנשים  ,שבנו אותה עת בתלפיות  .בישיבה נמסר על

מגרשים שסודרו ויועדו

למכירה  ,על

סידור המשכנתאות

לבונים ועל צינור  -מים שהותקן לשכונה .
הבנייה בפועל החלה במאי

1922

4 .ן

הבונים היו ברובם פקידי בנק אפ " ק ( שהתכנית הראשונה הוכנה

עבורם  ,כאמור )  .בראשם היה ד " ר יצחק לוי  ,שעוד לפני  .המלחמה טרח בעניין הקמת השכונה  .אלה
קיבלו הלוואה גדולה מהבנק  ,בגלל יוקר הבנייה בעיר  .נושא ההלוואות היה מרכזי  ,והשפיע רבות על
קצב הבנייה של השכונה  ,לפי

ש 60 % -

לערך מהסכומים שהושקעו בבניין הבתים הושגו מהלוואות ,

בעיקר מחברת הקרדיטים לבניינים מיסודם של הציונים האמריקנים בקבוצת ברנדייס .

15

עוד לפני

תחילת העבודה ניתנה הוראה  ,שהקלה על הבנייה  .על  -פי פקודת המושל הצבאי של ירושלים
מאפריל

אסור היה לבנות בירושלים שלא באבן .

1918

!6

פקודה זו שימשה גם בתקופת השלטון

האזרחי וגרמה פעמים רבות לקשיים  ,בשל מחיריה הגבוהים של האבן  .הוועדה המקומית לבניין
ערים קבעה כי ניתן לבנות בלבני סיליקט בכל פרבר גנים שירצה  ,להוציא אזורים שאינם רחוקים
יותר מחצי ק " מ מעבר לקו השלישי בתכנית מקלין .

7ן

תלפיות היתה מחוץ לתחום זה  ,ולכן אושר

לבנות בה בלבנים ולא באבן  -וכך הוזלה הבנייה ובתים רבים נבנו בלבנים .

הבנייה בשטח השכונה החלה בתנופה רבה  ,אולם ההמשך היה אטי יותר  .תוך שנה נבנו
בלבד  ,וביולי

1924

בשלבי  -בנייה שונים .

( שנתיים לאחר תחילת
18

העבודה )

עמדו בה רק

40

עד  1927נבנו רק  52בתים ובהם דרו  400נפשות .

בשלב ראשון  ,נבנו תוך

5

שנים רק

כ7% -

בתים
9ן

ו4 -

כ 30 -

בתים

אחרים נמצאו

מתכנית של

800

בתים

משטח התכנון .

שנה לאחר תחילת הבנייה עמדו הבונים על אטיותה וניסו להבין את הסיבות לכך  ,שהקשו כנראה גם
מאוחר יותר  .באסיפה הכללית שנתקיימה ב -

201923

נמסר על  -ידי הוועד כי אי  -התקדמות אינה

נובעת מיוקר המגרשים או מתנאי  -התשלום ולא מחוסר מים או חומרי  -בניין  ,אלא מהיעדרן של

הלוואות וחוסר כסף לשלם אף את המחירים הזולים  -ביחס  .הבנייה היתה פרטית ומותנית ברצונם
וביכולתם של האנשים  ,ולפיכך היו קשיים כספיים מכריעים בגידולה של השכונה .

12

דאר היום . 14 . 1 . 1921 ,

13

עיין

לעיל  ,הערה

14

דאר

15

שם ,

היום . 29 . 5 . 1922 ,
. 30 . 5 . 1922

16

321

17

, TPC

18
19

20

2ו

דאר

 .ק 1935 ,
ישיבה

.6

New York
,6

מיום

.

Ronald Storrs

Storrs, The Memoirs of

. 25 . 4 . 1922

היום . 15 . 7 . 1924 ,

דין  -וחשבון האסיפה הכללית

דין  -וחשבון האסיפה

השגתית  ,ג '

הכללית 3 ,

בדצמבר

בטבת תרפ " ז .

. 1923

.

)1

שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

---

)

]

 7תבנית אדמת עמוס .

1923

ןן

י

0

150

 300מ .
מפה

2

גידולה האטי לא מנע בנייה מסודרת ומאורגנת למופת  .חברי האגודה שמרו על אופיה כ ' שכונת
גנים ' ואף ניסו לכונן מסגרת עצמאית  .במשך תקופה זו  ,ואף מאוחר יותר  ,לא היתה שכונת תלפיות
חלק מן העיר  .היא שכנה מעבר לגבול המוניציפאלי ולכן לא היה ברור אם היתה צריכה לקבל
שירותים מהעיריה  .בעקבות מחלוקת זו  ,ולאור העובדה שתושבי השכונה לא רצו לשלם מסים ללא

קבלת שירותים  ,היה ועד השכונה אחראי לכל הנושאים  .הוא גבה תשלומים חודשיים ודאג לאספקת

מים ( מצינור המים  .השייך לעיריה  ,שעבר דרך השכונה לפני הגיעו לבריכה העירונית ברוממה ) .
מפעולותיו המרכזיות של הוועד היו דאגה לסלילת כבישים  ,גינון ונטיעות  ,פתיחת גן  -ילדים ואחזקתו

וסידור שירות תחבורה ציבורי  -כל אלה נוסף לשמירה על צביונה  .עניינים אלו נוהלו על  -ידי
הוועד לשביעות רצון הכל .

21

21

עניינים אלו רשומים בהרחבה בפרוטוקולים של ועד השכונה  ,שהתכנס מספר פעמים בכל חודש  .כל הפרוטוקולים
נמצאים בארכיון עיריית ירושלים .

גדעון ביגר

תכנית גבעת

אליה. 1

,
.ש

1923

,

,;.

"

7

יי

.

.

ו

-

השכונה לא גדלה  ,ומבני  -ציבור לא נדרשו בה כמעט  .פרט לגן  -ילדים  -שגם הוא שכן במבנה

עץ  -לא הורגש צורך עד

להוציא חנויות מכולת

1927

( שתיים ) ,

להקים מבנים ציבוריים אחרים  .לא אושרה פתיחתן של
וכן גם מפעלי תעשייה .

22

חנויות ,

היו אף ויכוחים אם להביא חשמל אל

השכונה  ,כיוון שהגנרטור יפריע את מנוחת תושביה  .אופיה של ' עיר  -הגנים ' נשמר בקפדנות הן
על  -ידי פיקוח מתמיד על הבנייה והן על  -ידי תשומת  -לב רבה לנטיעות ולהקמת גנים ציבוריים .

23

השכונה לא התפתחה בתקופה זו ונשארה למעשה פרבר מרוחק ונפרד מירושלים  ,והקשר בינו לבין
העיר היהודית היה קשה  .בין השכונה ליישוב היהודי הרצוף הפרידו השכונה הערבית בקעה

והשכונה הגרמנית  -אנגלית המושבה הגרמנית וכן השכונה הערבית טלביה  .מאוחר יותר נבנתה

ממערב לשכונה ובסמוך אליה שכונה חדשה  -מקור חיים ( ' אדמת עמוס ' ; מפה
להקים מדרום לה שכונה נוספת  ' ,אדמת אליהו ' ( מפה

- )3

)2

והיו נסיונות

גם הן כ ' שכונות גנים '  .נסיונות אלו -

וגם הקמתו של קיבוץ רמת  -רחל  ,מדרום השכונה  -לא ביטלו את הרגשת הבדידות של מתיישביה .
חזון  800יחידות  -הדיור לא הוגשם .
22

פרוטוקול הוועד  ,ט ' באלול הרס " ב  -דחיית בקשתו של ה ' פרומקין להקים בית  -חרושת בשכונה .

23

ועד מיוחד הוקם כדי לטפל בנושאים אלו  -פרוטוקול הוועד  ,ב " ב בטבת תרפ " ד .

1 14

' שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

בית  -הכרם

השכונה השנייה על  -פי סדר בנייתה היתה בית  -הכרם  ,שנקראה בתחילה ' בוני  -בית '  .שכונת תלפיות
נעזרה בתחילה בחברת ' הכשרת היישוב ' שקנתה את הקרקע והכינה את התכנון  ,אולם בית  -הכרם
היתה כולה פעולתם העצמאית של

הבונים .

בראשית שנת תרפ " א התאגדו שתי קבוצות כדי לבנות שכונת מגורים  .קבוצה ראשונה מורכבת
היתה מחברים באגודת המורים הירושלמית ועם השנייה נמנו אנשי אגודת הסופרים  .אלה התאגדו
ל ' אגודת בוני בית '

והוועד שבחרו תר בשטח וחיפש מקום להקמת השכונה .

24 ,

מטרות האגודה כפי שנוסחו בתקנותיה

הם :

ליסד שכונה עברית בקרבת ירושלים .
לקנות או להשיג באופן אחר קרקעות ולחלק אותן כנגד תשלום בין החברים בשביל בנין
בתים .
לעשות את כל הנחוץ להתישבות מסודרת בשכונה .
לדאוג להנהלה נכונה בשכונה .
לסייע ליסוד אגודות קואופרטיביות בשכונה לשם סידור מחלבות משותפות  ,מכירה

משותפת של התוצרת  ,הספקה קואופרטיבית וכו ' .

25

מן הדין להעיר כי סעיף ה לא נועד להתקיים מלכתחילה  ,אלא הוכנס כנראה כלשונו ממקור אחר .
לאחר התלבטויות וסכסוכים עם בעלים רבים  ,סכסוכים שהגיעו גם לבית  -המשפט  ,קנה הוועד

שטח  -קרקע בן

הושלמה ב -

21

278 . 5

במארס

דונם על הכביש המערבי לעין  -כרם  ,במחיר

24

לירות לדונם .

26

הקנייה

. 1921

התקנות שנקבעו לפני תחילת הבנייה מורות על כוונותיהם של חברי האגודה באשר לצורתה
ולאופיה :

ס ע י ף

3 3

ס ע יף

: 3 4

:

אין חבר רשאי לרכוש בשכונה אלא מגרש אחד לבית .

מידת המגרש היא לא פחות מדונם וחצי ולא יותר משלושה  .חלק מתאים

יופרש מהמגרש בשביל דרכים  ,מגרשים ציבוריים וצרכים כלליים של השכונה .
סע יף
ס ע י ף

: 3 5
3 6

החובה מוטלת על כל בעל בית בשכונה לדור בבית .

( קטעים ) :

ועדה טכנית שבראשה יעמוד מומחה לדבר תעבד את התכנית הכללית

לבנין השכונה וגם חוקי בנין בהתאם לחוקי הממשלה  .מותר להתחיל בבנין רק לאחר שהועד
אשר הבנין  .מקסימום השטח הבנוי לדירות הוא  300מטר מרובעים במגרשים של דונם וחצי
ו 400 -

ס ע י ף

מטר מרובעים במגרשים של
: 3 8

אחרי שיבנו

המגרשים שלהם במשך

24

3

70

2

דונם ויותר .

בתים בשכונה מחוייבים כל יתר החברים לבנות בתים על

שנים לכל היותר .

27

פ ' גראייבסקי  ,ספר הישוב  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ ' . 71

25

תקנות האגודה ההדדית ' בית  -הכרם '  ,ירושלים [ בלי תאריך ]  ,עמ ' . 3

26

פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה  ,י " א באדר ב ' תרפ " א ( ארכיון עיריית

27

תקנות האגודה ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

ירושלים ) .

. 18 - 17

115

גדעון ניגר

תקנות אלו ואחרות  ,שנוסחו עוד לפני שהיתה תכנית לבנייה  ,מצביעות על הכוונה ליסד שכונה
חדשה ומיוחדת  ,שבאופיה ובצורתה לא נודעו כמוה בעיר  ,להוציא שכונת תלפיות  ,תוך שמירה
והקפדה על הכללים והחוקים שחייבו כל אדם שהצטרף לאגודה ( וכמובן רק חבר אגודה יכול היה

לרכוש קרקע ולבנות בית )  .הכוונה היתה ליסד שכונה יפה

ומסודרת  ,שתיבנה תוך זמן קצר ( סעיף

. ) 38
תכנון השטח נמסר לאדריכל קאופמן .

28

לאחר השלמתה הוגשה התכנית לאישור הוועדה המקומית

לבניין ערים  ,אף שנועדה לקום מחוץ לשטח התכנון של ירושלים  .הוועדה החזירה את התכנית
וביקשה לצרף מפה מפורטת יותר .
לוועדה

המחוזית .

30

ב 17 -

ביולי

לאחר הגשת המפה אישרה הוועדה את התכנית והעבירה אותה

29

אושרה על  -ידי הוועדה המחוזית ואפשר היה להתחיל בבניין .

1922

אבן הפינה הונחה בו ' בתמוז תרפ " ב ( אוגוסט

לפי התכנית  ,חולק השטח
השכונה נקבע לבית  -הכרם .

32

ל 148 -

31

. ) 1922

מגרשים פרטיים ו  5 -מגרשים ציבוריים ( מפה

)4

ושמה של

הבנייה נעשתה ברובה על  -ידי ' המשרד לעבודות ציבוריות' מיסודה של

ההסתדרות ( לימים  ' -סולל בונה ' )  ,והיתה זו עבודתו הגדולה הראשונה  .מסירתה לידי המשרד
נבעה מן התקנה בדבר בנייה עברית בשכונה .
שהיו

56

33

העבודה נעשתה בכל השטח ולא עבר זמן רב עד

התחלות  .ה ' משרד לעבודות ציבוריות ' בנה

 39בתים ; 14

נבנו על  -ידי קבלנים

נבנו על  -ידי הדיירים עצמם  .גם על בית  -הכרם חל ההיתר לבנות שלא

הראשונים ,

14

נבנו מאבן מקומית

סיליקט ו  - 4 -בבלוקים של מלט .

35

מסותתת ,

באבן .

34

פרטיים ; ו 3 -

מכלל  56הבתים

 - 26מאבן מקומית בלתי  -מסותתת  - 12 ,מלבני

במקביל לבניית הבתים  ,סללו בשכונה כבישים והכשירו אליה

דרך  .בין הבונים היו גם אנשי גדוד העבודה על  -שם יוסף טרומפלדור  ,שסיימו עבודתם בכבישי

הגליל ועלו לבנות את ירושלים  .על  -שמם נקרא רחוב החלוץ  -המרכזי

בקצב מהיר והדייר הראשון נכנס לביתו בפסח שנת תרפ " ג ( אפריל

בשכונה .

1923

) 37 ,

36

הבנייה התקדמה

כ8 -

חודשים לאחר

תחילת העבודה  .אישור הבנייה בטרנוליט ( חומר מלאכותי ליצירת בלוקים )  -אישור שניתן בתחילת
 - 381923זרז את הבנייה  ,וביוני  1924הושלמו  56הבתים הראשונים 39 .

כבר בראשית הבנייה

מהרזרבואר
הלוואה של

ברוממה .

( ) 12 . 6 . 1922

חתם הוועד על חוזה עם ממשלת המנדט להנחת צינור  -מים

כן נחתם חוזה לבניית צינורות לתיעול ולסלילת כבישים  .הוועד קיבל

40

אלף לירות מחברת ' הלוואה וחסכון ' לצרכים הכלליים  ,והבונים עצמם קיבלו הלוואה

25

פרוטוקול של אסיפת הוועד  ,ה ' בכסליו תרפ " ב ( בארכיון עיריית

ירושלים ) .

 , TPCישיבה  , 11מיום . 25 . 4 . 1922
שם  ,ישיבה  , 14מיום . 19 . 6 . 1922
שם  ,ישיבה

, 15

מיום . 13 . 7 . 1921

דאר היום . 20 . 1 . 1923 ,
ספר הפרוטוקולים של
עיין

לעיל  ,הערה

' בית הכרם '  ,כ " ב באייר

תרפ " א .

. 17

הדו " ח השנתי של האגודה ההדדית ' בית הכרם ' לשנת  , 1922אפריל
ש ' קדרי ( עורך )  ,בית הכרם בת  , 40ירושלים תשכ " ו  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 18

 , TECמיום . 26 . 3 . 1923
קדרי ( לעיל  ,הערה

, ) 36

עמ ' . 19

דו " ח האגודה לשנת  , 1922ניסן

5ו

תרפ " ג .

.5

. 1923

,, ,, , ,

שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבר

בית הכרם

,

תכנית

,

1921

.. ,

,

(

.

מפה

של עד

עוד

60 %

4

ממחיר הבניין ( החברה לא נתנה כל הלוואה לקניית המגרש )  .ארגון המורים נתן לחבריו

כ 15 - 10 -

בניית הבתים

אחוז ממחיר הבניין  .הבונה שילם אפוא מכיסו רק סכום קטן
הושלמה  ,כאמור  ,עד

יוני

, 1924

ובשכונה היו אז

נטועים וגן ציבורי ; בור  -מים ציבורי  ,בתפוסה של

170

כ 1 , 458 -

ביותר .

מ ' של כביש סלול  ,עצים

מ " ק ובורות קטנים שהוקמו בבתים פתרו את

בעיות המים  .שירות תחבורה קבוע  ,פינוי אשפה מסודר  ,שלוש מנורות לוקס  ,שתי חנויות מכולת ,

מסעדה וסניף של ה ' משביר '  -כל אלה השלימו את צורכי השכונה וסיפקו שירותים
המשפחות שגרו בה עם

מחלה אפידמית .

65

ל 70 -

ילדים בשלבי לימוד שונים  .מצב הבריאות היה טוב ולא נתגלתה כל

41

הסכסוכים שנתגלעו עם הבנאים וההסתדרות 42לא פגעו בגידולה של השכונה  ,וביוני  1925נמסר על

41

42

דו " ח האגודה לשנת  , 1923יוני . 1924
דאר

היום ,

. 1 . 5 . 1924

גדעון ניגר

אוכלוסיה בת  400נפש  ,שגרה

ב 73 -

בתים  .לשכונה נוספו אטליז וחנות  -ירקות  .מצב הכבישים

ורזרבואר המים לא היו טובים  ,אך השכונה בכללותה היתה מקום נעים לגור בה  ' :תנופת הבנייה
מועטת עקב מחסור בהלואות ובמים  ,מחסור שהתושבים מקוים להתגבר עליו

בעתיד ' .

43

שכונת בית  -הכרם היתה בכל תקופת המנדט מחוץ לשטח העירוני של ירושלים וגם מחוץ לשטח
תכנית האב של העיר  .אולם עובדה זו לא מנעה מפקידי הממשלה לקיים פיקוח צמוד על

הרופא הממשלתי המחוזי עקב אחרי בניית השכונה ובדין  -וחשבון שהגיש במאי
תכנון טוב וביצוע גרוע .

44

ביולי

1923

1923

בנייתה .
מסר על

מסרו מפקחי הבריאות כי נושא הסניטאציה לא התבצע על  -פי

ההוראות ודרשו הקפדה על מילוי ההוראות והוצאת הוראות מפורטות יותר .
נמסרו דינים  -וחשבונות על הבנייה  ,והם הלכו ונעשו חיוביים יותר

ויותר .

45

גם מאוחר יותר

46

השכונה הגיעה בשנת  1925לביסוס ראשוני  .השירותים סיפקו את תושביה  ,ובוניה הצליחו למעשה
להגשים את מטרתם הראשונה  ,כפי שנוסחה במטרות האגודה  .השכונה טרם הגיעה למלוא בניינה ,
אך

73

בתים מתוך

148

היחידות המתוכננות

( כ 50 % -

ממספר הבתים ) כבר נבנו ; מה שנבנה  ,נבנה

על  -פי התכנון  ,תוך שמירה והקפדה על רעיונות ' שכונת הגנים ' ושכונת מגורים חדשה צמחה

בהרי  -ירושלים .
התפתחות השכונה נעצרה  ,מסיבות אלו ואחרות  ,לקראת סוף

; 1925

מאז ועד לשנת

1930

היתה

השכונה נתונה במשבר  -על אף פתיחתו של בית  -המדרש הראשי למורים בנקודה הגבוהה בשכונה

( מפה  . ) 4הבנייה הופסקה כמעט ועד
קבוע  :בשנת

נמנו

1926

כ 450 -

1930

נוספו רק

איש ובשנת

1930

כ7 -

בתים  .גם מספר התושבים נשאר כמעט

נמנו . 470

47

תנופת הגידול נעצרה אמנם  ,אך

השכונה פרחה ולבלבה ושמשה בסיס לאגודות של השכונות המערביות ( יפה  -נוף  ,בית  -וגן  ,וקרית
משה

מונטיפיורי ) ,

שנבנו אחריה .

רחביה

שני גורמים חברו יחד בבנייתה של שכונת רחביה  :הרצון לבנות ולפתח שכונת מגורים ברמה גבוהה
קרוב למרכז העיר ( בניגוד לבית  -הכרם ותלפיות שהיו מרוחקות ממרכז העיר ) ואפשרויות רכישת

הקרקע  .בשכונות האחרות שנבנו בתקופה זו נקנתה הקרקע מבעלים בודדים או על  -ידי אגודות של
אנשים פרטיים ( להוציא חלק משכונת תלפיות שנקנה עוד לפני מלחמת  -העולם

הראשונה ) .

ברחביה

היה התהליך שונה .
עד למלחמת  -העולם הראשונה היתה הכנסיה היוונית אורתודוקסית הגדולה והעשירה

בירושלים .

כספיה הושקעו בין השאר בקניית שטחי  -אדמה גדולים מסביב לעיר העתיקה ובאזורים אחרים של

ירושלים  :הכנסיה שאפה לעבדם עיבוד חקלאי אך רצתה לרכוש נכסים דלא  -ניידי להבטחת ערך
כספה  -ואף להגדלתו  ,תוך ניצול עליית מחירים עקב התפתחות

43

44

לשנת

דו " ח האגודה

רופא

, 1924 / 5

יוני . 1925

מחוזי לוועדה המחוזית  . 31 . 5 . 1923 ,תיק

בגנזך המדינה .
45

שם  ,מפקח רפואי לרופא מחוזי ,

.

. 14 . 7 . 1923

ועוד .

46

שם , 25 12 . 1923 ,

47

על  -פי דו " חות האגודה לשנים . 1930 - 1926

 18ו

העיר .

, 6109 / 61 / 103 / 6

ארכיון מחלקת הבריאות של ממשלת המנדט ,

' שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

רחביה

 ,תכנות 1922 ,

ו

.יל
,

..

//

ר/

ן

י

ש
ל

ר

שםששן

,

מפה 5

שטחי הכנסיה היוונית לא ניתנו לרכישה חופשית עד מלחמת  -העולם הראשונה  ,בשל מצבה הכספי
האיתן שנשען על תרומות שהגיעו בעיקר מרוסיה הצארית ובשל זרם עולי  -הרגל השנתיים  .מצב

עניינים זה  -יחד עם חוסר רצון למכור רכוש כנסייתי  -הגביל את קצב גידולה של ירושלים ואף
הביא לכך ששכונות ( בעיקר

יהודיות )

נבנו לעתים רחוק מהמרכז  ,שם היו לכנסיה

אדמות .

מלחמת  -העולם הראשונה הביאה משבר כספי קשה על הכנסיה  ,שלווה גם משבר בין ההנהגה
היוונית והאוכלוסיה הנוצרית המקומית  ,שרובה ערבי  .המשבר הכספי נבע מהיעדר מימון מבחוץ
בעקבות כניסתה של תורכיה למלחמה נגד רוסיה  .לאחר המהפכה הרוסית

ב 1917 -

נתברר כי זרם

הכספים לא יחודש והכנסיה עמדה בפני פשיטת  -רגל כלכלית  .מיד עם כיבוש הארץ  ,ראו השלטונות
הבריטיים חובה לעצמם לטפל בבעיה  .זמן קצר לאחר כינון השלטון האזרחי הוקמה ועדה שתפקידה
לסדר את חובות

הכנסיה ;

אחת מהמלצותיה העיקריות היתה מכירת קרקע לא  -קדושה שהיתה

ברשות הכנסיה לכל המרבה במחיר  .מכירת הקרקע החלה עוד בנובמבר
, 1921

1919

והיא נסתיימה ביוני

אף שגם מאוחר יותר היו מכירות נוספות של קרקע יוונית .

רוב הרכוש הקרקעי הזה היה באיזור העירוני של ירושלים  .הוא נמכר בגושי  -קרקע גדולים שהגיעו
119

גדעון ניגר

לסך כולל של

538 , 000

אמות מרובעות

( כ 300 -

העיר .

דונם ) בחלקיה השונים של

אנשים בודדים

48

לא יכלו לעמוד בהוצאה הכספית הגדולה שנתחייבה מרכישה זו  ,ולאחר מאבק ממושך וקשה
בהנהלה הציונית  ,רכשה הזרוע המבצעת של הקרן הקיימת  ,חברת ' הכשרת היישוב '  ,את הקרקעות
בעיר 49תמורת סכום של  220אלף לירות .
קרקעות אלו השתרעו בחגורה שעברה מתלפיות  ,דרך איזור תחנת  -הרכבת  ,ימק " א ומלון המלך דוד
( לימים  -רחוב דוד

המלך )

רחוב קרן היסוד ורחוב המלך ג ' ורג ' של היום  ,המרכז המסחרי באיזור

ממילא  ,איזור רחביה של היום  ' ,המשולש ' ( רחוב בן  -יהודה ורחוב המלך

אחרים בעיר .

ג ' ורג ' )

וחלקים קטנים

50

האיזור עליו הוקמה מאוחר יותר רחביה נקרא זנזריה  ,והשתרע על שטח של  212אלף אמות
מרובעותם ( כ  121 -דונם )  .הוחלט להקים בשטח זה ' שכונת גנים ' במתכונת ארגונית מיוחדת  .כוונת
אנשי הקרן הקיימת היתה להחכיר את הקרקע לבונים  ,שימשיכו לשלם לה דמי  -חכירה

שנתיים .

נתגלעו סכסוכים על גובה הריבית ועל דמי  -התשלום  ,סכסוכים שמנעו התקשרות בין הקרן הקיימת

לבונים שונים ; לפיכך הוחלט למכור את הקרקעות לצמיתות .

תכנון השכונה נשאר בידי ' הכשרת

52

היישוב '  ,אך הביצוע והפיקוח היו בידי הקונים והבונים  .תכנון שכונת רחביה נעשה גם הוא על  -ידי
האדריכל קאופמן ( מפה  . ) 5שטחה הקיף את האיזור הנמצא היום בין רחובות קרן קיימת בצפון ,

אוסישקין במערב  ,רמב " ן בדרום ורחוב המלך ג ' ורג ' ( להוציא חלק מהפינה
במזרח  .חברת ' הכשרת היישוב ' הציעה את השטח למכירה במחיר
( כ 0 . 51 -

מ"

ר),

וגודל כל מגרש נע בין

 1 , 000ו 1 , 500 -

ששטחו פחות מדונם נמכר אפוא במחיר הגבוה של

גרוש מצרי לאמה מרובעת

אמות מרובעות

כ 300 - 230 -

לוועד  -פעולה שהתאסף לראשונה בי " ד באייר תרפ " ג .

23

ב 1924 -

הדרומית  -מזרחית )

לירות .

( 750 - 540

53

מ " ר )  .מגרש

קוני המברשים התאגדו

החלו בבניית הבתים הראשונים  ,וכל

קונה בנה את ביתו  -הוא ללא קשר לבתים האחרים  .הבניינים הראשונים היו בתיהם של השופט

העליון גד פרומקין  ,עורך  -הדין דניאל אומטר  ,ד " ר י ' טהון מהמשרד הארצישראלי  ,ומאוחר יותר -
א ' רופין  .אלה נבנו בפיזור רב  ,כשמרחבי סלעים ושדות מפרידים ביניהם .

בקיץ

1924

נסתיימה הקמתם של

ומים זרמו בצינורות .
רטיסבון .

56

55

כל המגרשים ,

 7בתים ועוד 12

היו בתהליכי בנייה מתקדמים  .שני רחובות נסללו

הבתים הראשונים של רחביה קיבלו חשמל מגנראטור שהותקן במנזר
132

במספר  ,נמכרו  .כביש ראשי תוכנן מבריכת ממילא ועד שערי חסד

( רחוב רמב " ן ) ובלחץ העיריה נסלל כביש רחב יותר מן המתוכנן .

57

כן החלו להאריך את רחוב המלך

. 15 . 2 . 1921

48

העיתון הרשמי של ממשלת המנדט ,

49

אשבל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  : 24דאר היום ,

50

לפירוט ראה  :ג ' ביגר  ' ,העסקות הקרקעיות של העדות הנוצריות

. 25 . 11 . 1921
בירושלים בתקופת

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ב .
51

מגרשי בנין בירושלים ( לעיל  ,הערה 6

52

דאר

.

53

לשם השוואה  :מגרש בבית  -הכרם עלה

54

ג ' פרומקין  ,דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' . 262

55

דאר היום . 28 . 8 . 1924 ,

56

פרומקין ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

שם  ,עמ '

57

20

היום  : 31 5 . 1922 ,א ' פירמט ,

ו

. 265

54

),

מפה ופרוספקט של זנזריה .

ירושלים החדשה  ,ירושלים חש " ו  ,עמ ' . 135

. 263

כ 24 -

לירות

לדונם .

המנדט '  ,עבודה

בכתב  -יד ,

' שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

ג ' ורג ' עד לשכונה  ,במימון המשתכנים והעיריה  .תוכנן להקים בשכונה גימנסיה ( שהוקמה מאוחר
יותר ) ,

בית  -מדרש למורים ובית  -פועלים ( שלא

ציבורי ברחוב רמב " ן .
בשנת

1925

58

נסתיימה בנייתם של

ההדדית בע " מ

רחביה ' ,

תרפ " ה . 24 . 8 . 1925 /

60

הוקמו )

ומגרש טניס  -במקום בו נמצא היום גן

17

שהוציאה

בתים ו  85 -נפשות גרו בהם .

ספר

59

באותה שנה התארגנה ' האגודה

תקנות ונרשמה כאגודה קואופרטיבית בד ' באלול

מטרות האגודה הועתקו כנראה מתקנותיהם של בית  -הכרם ותלפיות ( ליסד

שכונה עברית בקרבת ירושלים  ,לדאוג לסידור קואופרטיבים בשכונה לשם סידור מחלבות משותפות
ומכירה משותפת של התוצרת  ,ועוד )  .החידוש בתקנון היה בייסוד קרן  -מניות  ,וכל חבר התחייב

לקנות מניות בסכום שאינו עולה על  500לי " מ ( סעיף  , ) 5אף  -על  -פי שלכל חבר קול אחד בלבד ולא
 ידי מכירת חלקתלפי מספר מניותיו ( סעיף  . ) 19חבר לא יכול היה להפסיק חברותו באגודה אלא על

אדמתו ( סעיף  . ) 7תקנות הבנייה הגבילו את שטח הבית לשליש משטח

המגרש  ,במרחק מסוים

מגבולותיו ולפי התכנית שאושרה על  -ידי הממשלה ( סעיף  . ) 33ועדה מטעם השכונה אמורה היתה
לעבד חוקי בניין ולפקח על הבנייה ( סעיף . ) 34

תקנון האגודה הכיל

60

34

סעיפים  ,ורק שלושה -

האחרונים שבהם  -נוגעים לתקנון הבנייה ; אפשר שיש בכך עדות על היד החופשית שניתנה לבוניה .

על תקנון השכונה חתומים המייסדים לפי סדר א " ב ( דניאל אומטר  ,מאיר אלעזרי  -וולקני  ,הרב ש '
אסף  ,ד " ר אברהם בר  -אור  ,ישעיהו ברוידא  ,ד " ר י ' טהון  ,אליעזר ילין  ,רפאל יצחק מולכו  ,מרדכי

עליאש  ,שמואל קוק ) .
גם השופט העליון גד

61

היו אלה מחשובי היישוב היהודי בירושלים ומראשיו  ( .לוועד המנהל נוסף

פרומקין ) .
62

ועד האגודה שקד על סידורי המים והחשמל  ,דאג לסלילת כבישים ואף ארגן שירות הסעה מיוחד .
חשיבות מיוחדת נתן הוועד לשמירת אופיה כ ' שכונת גנים ' ובהתנגדותו הוסרה הצעת מועצת פועלי
ירושלים להקים על אדמת ההסתדרות ברחביה בתי  -מלאכה ( 63מקום בו הוקמו מאוחר יותר מעונות

עובדים )  .הוועד התנגד גם לבניית חנויות ללא הסכמתו ואף פנה לוועדת בניין ערים מקומית בבקשה

כזו ( הבקשה לא אושרה  ,כי בעת הגשתה לא היה לה עדיין התכנון המפורט של השכונה ) .

64

לא רק האגודה וחבריה דאגו לאופי השכונה  .רחביה תוכננה בתוך השטח העירוני של ירושלים
ובתוך גבול התכנון העירוני  .רוב השכונות האחרות שנבנו בתקופה זו לא נאלצו להתמודד עם מצב
עניינים זה  ,והתערבות הממשל הצטמצמה באישור התכנית ובפיקוח סאניטארי על הבנייה .
ברחביה שאפו להקפיד על בנייה לפי תכנית בניין ערים

תחילתה של הבנייה
המקומית

ב , 1922 -

ב 6519 6 1922 -

. .

אף שהתכניות היו כבר מוכנות  .התכנית הראשונה הוגשה לוועדה

ואושרה תוך זמן קצר ,

66

אך התהליך כולו נמשך זמן רב  .בשנת

. 21 . 5 . 1924

58

דאר היום ,

59

דו " ח ועד השכמה לשנת 1925

( בארכיון עיריית

ירושלים ) .

60

תקנות האגודה ההדדית ' רחביה ' בע " מ  ,ירושלים . 1925

61

רישום ברשימת החברות הקואופרטיביות ,

תעודת

בין האגודה והנהג אברהם

62

חוזה

63

מכתב ועד השכונה למועצת

64

, TPC

מ 1922 -

( תכנית אשבי )  .עובדה זו מנעה את

ישיבה

, 38

, ] - 134 / ] . 8 / 25

עבודי , 3 . 12 . 1925 ,

פועלי ירושלים ,

מיום . 28 . 2 . 1924

65

שם ,

ישיבה

, 14

מיום . 19 . 6 . 1922

66

שם  ,ישיבה

, 19

מיום . 13 . 7 . 1922

.

בגנזך המדינה .

בארכיונו הפרטי של דניאל אומטר

26 . 7 1925

( ארכיון

אומטר ) .

1924

החלו

גדעון ניגר

כבר בבנייה  ,טרם אישורה הסופי של התכנית על  -ידי הוועדה המחוזית  ,ועדיין נדרשה תכנית

מפורטת של כל בית בשכונה ( עיין לעיל על איסור בניית החנויות )  .התכנית אושרה רק בתחילת
 , 1925תוך ציון העובדה שהאישור ניתן למרות שלא נערכה לפי תכנית בניין ערים של ירושלים

,

6

שלא הגיעה כנראה לכדי תכנית מפורטת באיזור בניית השכונה .
עיכוב זה ועיכובים שנבעו מקשיי בנייה 68מנעו את פיתוחה המהיר של השכונה  .יוקר הבנייה שנבע

מהצורך להשתמש רק באבן הביא גם הוא להתפתחות אטית ; ואף  -על  -פי שבשנת

1928

המוסדות הלאומיים ואף הגמנסיה העברית עברה למגוריה החדשים בשנה זו  ,הרי

ב 1930 -

בתים בלבד

ו 370 -

הוקמו בה

היו

53

תושבים - 69כלומר  ,נבנו רק כרבע מהבתים  .התפתחותה האטית לא מנעה את

העלאתה על מפת הבנייה היפה של ירושלים  ,זו המעניקה לשכונה עד היום מעמד יוקרה בעיר ; אף
שהיא אבדה במקצת מאופיה כ ' שכונת גנים '  ,ניתן עדיין לזהות בשטח את התכנון המקורי .
בית  -וגן

רעיון הקמתה של שכונת בית  -וגן והשלבים השונים בביצועו קדמו לתכנון של השכונות שנסקרו

לעיל  ,אף  -על  -פי שהיא החלה להיבנות רק בשנת . 1926
עוד בד ' באייר תרע " ט ( מאי

, ) 1919

בתקופת הכיבוש הצבאי  ,התכנסה מועצת ועד הסתדרות

' המזרחי ' בירושלים והחליטה ליסד את אגודת ' בית  -וגן ' ( במסגרת הקמת אגודות דומות במקומות

אחרים בארץ )  .ההחלטה על הקמת האגודה באה עקב ' יוקר הדירות הבוער בכל מקום בעיר והחרפת
הבעיה עם תנועת ההגירה לארץ ' .

70

בי " ס באלול תרע " ט התקבלו החלטותיה האופרטיביות של האגודה  ' :ליסד על יד ירושלים שכונה

גדולה ע " י חברי

" המזרחי " באופן שהצורה הציבורית תהיה עברית שלמה הן במובן הלאומי והן

במובן הדתי  ,הן במובן השפה והן במובן העבודה ' .

לאגודה ,

70

בכרוז  ,שהופנה לציבור כדי לעודד הצטרפות

נאמר :

המטרה להרחיב את מספר השכונות והבתים מסביב לירושלים ע " י יסוד שכונות חדשות
עבריות במידה כל כך מספיקה שתהיה תריס והצלה בפני צמצום הדירות המתיקרות ועולות ,
בפני החיים בבתים של אויר צפוף וגרוע וגם בפני הפחד של התגברות הצפיפות והצטמצמות
יתרה עם ההגירה העתידה .

71

גם בתקנות האגודה  ,שנתאשרו מאוחר יותר ( לאחר אישור

התכנית ) ,

הודגש ייחודה של

השכונה .

בסעיף א  -הדן במטרות האגודה  -נאמר כי נועדה ' ליסד בקרבת ירושלים שכונות עבריות
שתתנהלנה על פי התורה הכתובה והמסורה '  .סעיף ב קובע  ' -להקים ולהחזיק בתי כנסת  ,בתי חינוך
חרדי  ,בתי מרחץ וטבילה  ,מוסדות צדקה וחסד  ,גנים  ,אולמות ציבוריים  ,שירות עגלות  ,מכוניות

מיום . 12 . 2 . 1925

67

שם  ,ישיבה , 49

68

פרומקין ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

. 261

של תושבי רחביה . 1935 ,

69

פנקס הכתובות

70

פרוטוקול האגודה

71

כרוז של אגודת בית  -וגן  -הוועד הזמני [ סיון

122

' בית  -וגן ' , 1 ,

י " ט באלול תרע " ט .

תרפ " א ? ] .

' שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריט
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וחשמליות

וכדומה ' .

72

מפה

6

התכנית הכללית כוונה אפוא לבניית מספר שכונות בקרבת ירושלים בעלות

אופי דתי מסורתי .

לאחר האסיפה הראשונה  ,החלו לאסוף הכספים ולרכזם  .האגודה לא רצתה לקבל מתנות ומענקים ,

אלא לקנות את האדמות בכספה  -היא .

73

גיוס הכספים התנהל בעצלתיים  ,ובינתיים החל הוועד לאתר

שטח מתאים לבנייה  .לאחר זמן  -מה נמצא השטח בהרי ירושלים -

72
73

בית  -וגן ירושלים  -התקנות  ,ירושלים
בפנייה אל מ ' אוסישקין נכתב

בבניינה ( אגודה הדדית

תרפ " ה  ,עמ '

. 2- 1

כי ' אין האגודה עומדת על פילנטרופיה וכי החברים יקנו המגרשים בעצמם '  ,בית  -וגן

בע " מ ) ,

חוברת א .

123

גדעון ניגר

ולאחר שחקר [ הוועד ] ובירר  ,כל הצעה ותנאיה  ,ובקר בכמה מקומות סביב ירושלים  ,החליט
לקנות את האדמה בהר ' שרפי ' על דרך הכביש ירושלים עין כרם במרחק של ק " מ וחצי בערך
מבית ' מושב זקנים '  ,כי את המקום הזה מצא להכי מתאים בשביל ' בית וגן ' בהיותו גבוה
ושטחי  ,נשקף ע " פ כל העיר ועשיר בחמרי בנין .

74

השטח היה מרוחק מכל יישוב יהודי ומכל אתר או בניין בעיר ; השטח הבנוי הקרוב ביותר היו
הכפרים עין  -כרם ומלחה שגם הם ישבו רחוק מאיזור השכונה  .בניגוד לרכישות קרקע אחרות  ,לא
היה השטח המיועד בבעלותו של גורם אחד  ,אלא בידי מאות בעלים  ,וקשה היה לקבוע את המחיר
ולמדוד את השטח  .לכן  ' :מצא הועד לנכון לא לבוא במו " מ ישר עם בעלי האדמה אלא להתקשר עם
קבלן שהוא יתחייב להעביר שטח ידוע במקום הנזכר לרשות האגודה במחיר קבוע '  .ביום ז ' בחשוון
תרפ " א קיבלה האגודה רשיון מטעם הממשלה לקנות קרקע .

75

האגודה חתמה חוזה עם קבלן ערבי  ,שהתחייב להעביר תוך שנה
דונם מטרי ) לפחות  ,במחיר של

20

600

דונם

( תורכי  ,כלומר  -כ 540 -

לירות מצריות לדונם ; מדובר היה אפוא בעסקה של

לירות  -סכום עצום באותם הימים ( קרקע בית  -הכרם עלתה

כ 5000 -

כ 12 -

לי " מ בלבד )  .תהליך הקנייה

ארך זמן רב ולווה קשיים רבים  .רק לאחר כשנתיים  ,בכ " ב בחשוון תרפ " ג ( אוקטובר

נסתיימה רכישתו של השטח בן

499

דונם

ו 1 , 083 -

אמות מרובעות

אלף

( כ 450 -

דונם מטרי ) .

, ) 1922
76

לאחר קניית השטח החל תהליך המדידות והתכנון  .עוד לפני סיום התכנון נרכשו עוד כמה

שטחי  -קרקע  ,וסך הכול השתרע שטחה של השכונה על
כ 469 -

דונם מטרי .

בעת הקצאת המגרשים לחברי האגודה בתרפ " ג
כפולים ) 275 -

מירושלים ,

התכוון למכור מגרשים בני

אחר .

78

520

דונם

ו 686 -

אמות מרובעות  .כלומר

12

3

( ) 1923

נמנו עליה

משאר מקומות בארץ  -ישראל

דונם כל אחד כדי להפריש

35

ו 64 -

של שטח הבנוי לדירות הוא

40 %

מחוץ  -לארץ .

77

ועד האגודה

אחוז להקמת רחובות ולשימוש ציבורי

אך נראה שלא עמדו על מידת המגרש  ,ובתקנות שפורסמו

ממידת המגרש הנקי ' .

351

חברים ( ל  53 -מהם מגרשים

ב 1925 -

נקבע רק כי ' מקסימום

79

תכנון השכונה נמסר לאדריכל קאופמן ; חלוקת המגרשים ותכנון הכבישים ; למהנדסים הקר וילין .
תכנית השכונה ( מפה

)6

ערוכה

ל 408 -

מגרשים 398 -

מהם פרטיים

ו 10 -

ציבוריים  .לבד

מהמגרשים שנועדו לגנים ציבוריים  ,היתה תכנית זו הגדולה ביותר שנערכה לשכונה בירושלים ,
אף  -על  -פי שתכנית תלפיות כפולה ממנה לכאורה במספר ' הבתים  .כאן  -שלא כמו בתלפיות  -נקנו
כל השטחים ונמכרו רוב המגרשים עוד לפני תחילת הבנייה  .עתיד הבנייה היה אפוא בטוח יותר  .גם
שכונה זו תוכננה כ ' שכונת גנים '  -על כל מאפייניה .

תכנית בית  -וגן עברה  -כמו התכניות האחרות  -לאישור המנגנון העירוני והממשלתי  .אולם אישור

זה נתקל בקשיים מספר  -ובעיקר בשל בעיות המים והניקוז  .בתהליך האישור הוגשה פנייה לוועדה

74

שם .

75

שם  ,עמ '

76

שם  ,עמ '

.3
.4

77

שם  ,עמ '

.5

78

לעיל  ,הערה

79

התקנות ( לעיל  ,הערה , ) 72

י

)

2ו

. 70
סעיף לג  ,סעיף קטן ז .

 .שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

המקומית עם פירוט מערך השכונה  ( :א ) שטח תכנית

478 : 470

דונם  ( .ב ) בעלות  -אגודת ' בית  -וגן ' .

( ג ) פירוט גבולות השכונה ( כנהוג בתקופה זו על  -פי שמות בעלי  -הקרקע הסמוכים  ,אך כאן נמסרו רק
פרטים לגבי כפרם של בעלי  -הקרקע ולא
באיזור זה  ( .ד ) בשכונה

398

חלקות  ,וכן

לפי שלא נערכו עד אז מדידות קרקע מוסמכות

כולם ) ,

חלקות לחנויות

3

ו7 -

למבני  -ציבור .

(ה)

מתוכנן לסלול

כביש מהשכונה אל דרך עין  -כרם  ,ולחבר את שני חלקיה באמצעות שטח שאינו בידי האגודה עדיין .

( ו ) רוחב הכביש המרכזי יהיה
ירושלים ,

שתנקז את

מ '  ( .ז ) אין תכנית לביוב מרכזי  ,כי אין קשר לתעלה המרכזית

15

ולכן יהיה בשכונה ביוב מקומי עד שיהיה תכנון כלל עירוני .

המקומית אישרה את התכנית

 ,ן8

80

הוועדה

אך האישור התעכב בשל דרישת מחלקת הבריאות הממשלתית

לקבל תכנון מפורט של אספקת מים ופתרון בעיית הביוב לכל בית ובית בנפרד ( זאת  -לאחר

בישיבה נוספת של הוועדה המקומית לא אושרה התכנית ,

83

ורק לאחר  -מכן הוגשה התכנית המלאה לרבות צינור מים לכל בית תוך התעלמות מבעיות הביוב .

84

הבעיות שנתעוררו בשכונת עמוס ) .

82

לאחר אישור מחלקת הבריאות אושרה התכנית והוצגה לפרסום ב . 1 . 5 . 1925 -

85

לאחר אישור התכנית  ,נגשו לחלוקת המגרשים  .בי " א בניסן תרפ " ו התקיימה אסיפת הבונים
הראשונה  ,והוקצו  -בהגרלה -

43

מגרשים

ל 43 -

הבונים הראשונים  .מיד עם תחילת הבנייה

התעוררה שאלת אופיה של השכונה ( פרט לאופיה

המסורתי ) ,

כלומר  -האם תהיה רק שכונת

מגורים או גם מקום לעבוד בו בלי להצטרך לנסוע כל יום לירושלים  .בהחלטות הוועד נאמר כי ' הכל
מודים בהתרת בנין רפת פרטי לכל בעל בית  ,אך השאלה אם נתיר גם הקמת רפת כללית לתוצרת
החלב ' .

86

בהחלטה הסופית אושרה הקמתם של משקי חלב ועופות פרטיים וכן מאפייה ובתי  -חרושת

לתעשייה קלה  .בהחלטה זו יש משום שינוי מהחלטות בנושאים דומים בשכונות האחרות  ,ואכן
בבית  -וגן  -בניגוד ל ' שכונות גנים ' אחרות  -התפתח מרכז תעסוקה למתיישבים .

כעשר שנים לאחר תחילת הבנייה היו בשכונה  -פרט למבני  -מגורים ומבני  -ציבור  -גם מפעלי
תעשייה רבים  ,ביניהם
בית  -חרושת

:

לסוכריות ;

(א )
(ד)

מאפיית

אנג ' ל ;

(ב)

' שיש '  -בית  -חרושת

לשיש ;

' טבע '  -חברה לתעשייה פרמצבטית וכימית

למזרח  -התיכון ;

' ארץ  -ישראל '  -בית  -חרושת לביסקוויטים ; ( ו ) בית  -חרושת לאריגה ; ( ז ) משקי  -עופות
( ח ) משקי  -פרות ;

(ט)

פנסיונים .

1927

היו בשכונה

הקר את ילין לוועדה המקומית לבניין ערים  . 6 . 10 . 1924 ,תיק
ממשלת המנדט  .בגנזך המדינה .
ישיבה

22

81

, TPC

82
83

84

, TPC

 , 50מיום

לעיל  ,הערה

ארכיון מחלקת הבריאות של

. 10 . 3 . 1925

.

85

בתים .

89

. 80

הוועדה המחוזית למחלקת הבריאות  , 23 3 . 1925 ,לעיל  ,הערה

דאר היום ,

, 6111 / 61 / 103 / 19

כ 70 -

88

מאוחר

מיום . 23 . 10 . 1924

מחלקת הבריאות לוועדה המחוזית . 26 . 1 . 25 ,
ישיבה

אינטנסיביים ;

בתים  ,וב . 31 - 1928 -

יותר הוגבר קצב הבנייה  ,אך לקראת סוף שנות השלושים נמנו בשכונה רק

, 48

(ה)

87

הבנייה הפרטית התנהלה בעצלתיים  .בשנת

80

( ג)

' נופת ' -

. 80

. 1 . 5 . 1925
בית וגן  ,י " ג באלול תרפ " ו .

86

פרוטוקול האגודה

87

דו " ח האגודה  ,יג  ,שבט תרצ " ז .

88

דו " ח האגודה לשנים תרפ " ז  -תרפ " ח .

89

י ' שפירא  ,ירושלים מחוץ לחומה  -תולדה והווי  ,ירושלים תש " ח  ,עמ ' . 146
125

גדעון ניגר

עורית משת מונטיפיורי
קרית משה מונטיפיורי שייכת גם היא לשכונות הראשונות שתוכננו והוחל בבנייתן בשנים
הראשונות לאחר הכיבוש הבריטי  .ראשית הקמתה היתה בשנים תרפ " ד -תרפ " ה

( , ) 1925 - 1924

ולפיכך תשמש גבול  -זמן עליון למאמר זה .
רעיון הקמתה ובניינה של הקריה נתעורר במסגרת התנועה הכללית לבניין שכונות חדשות
החומות  ,שרצו להשתלב

בירושלים  .היא הוקמה ברובה על  -ידי בני ירושלים מן הדור השני ליוצאי

בבניין המחודש של העיר ולהקים לעצמם שכונה על  -פי אורח  -חייהם  .רעיון ' שכונת הגנים ' מחד
והרצון להקים שכונה בעלת אופי מסורתי מאידך  ,נשתלבו בתכניתה של ' קרן מזכרת משה

מונטיפיורי '  ,שפעלה לבניית שכונות חדשות בירושלים על  -שמו של מונטיפיורי  .שלושה גורמים
אלה חברו יחד בהקמת השכונה .

שלא כמו השכונות האחרות נבנתה הקריה בעזרה רבה מבחוץ אף  -על  -פי שבוניה הקדישו מכספם
ומזמנם לקניית השטח ובנייתו  .קבוצת האנשים שהתאגדה לבניית השכונה  ,לא היו בידה האמצעים
הכספיים לקניית קרקע ולבנייה ולפיכך התקשרה בחוזה עם ' קרן מזכרת משה מונטיפיורי '

בלונדון .

הקרן נענתה לפנייתם ונחתם חוזה  ,שבעקבותיו הוקמה ' קרית משה מונטיפיורי '  .אגודה זו אתרה

שטח קרקע על גבעה בין הכפר הערבי שייח ' באדר במזרח והכפר דיר  -יאמין במערב  ,על  -יד דרך
עין  -כרם .
נקנה שטח בן

השקיעה

112 , 5

6898

דונם

לירות לדונם  ,כלומר השטח כולו עלה

ב 100 -

לירות והאגודה השלימה את יתרת הסכום

כשנתיים  ,ונסתיים רק בסוף שנת

1924

92 .

קאופמן  ,שהגיש תכניותיו כבר באפריל

ערים ואושרה ללא קשיים מיוחדים .
לבית  -כנסת ( באתר הגבוה ביותר

ן9

תהליך הרכישה ארך

אך בתכנון השכונה הוחל עוד קודם לכן על  -ידי האדריכל

931924

( מפה  . ) 7התכנית הוגשה לוועדה המקומית לבניין

נכללו בה

94

( 4352

לירות ) .

11250

לירות .

90

הקרן

בשכונה )

90

מגרשים להקמת מבנים פרטיים וכן מגרש

ולפניו גן ציבורי .

המתיישבים הקימו אגודה בערבון מוגבל  ,שמטרותיה נוסחו בספר תקנות  .התקנות אינן שונות
במהותן מאלה של האגודות האחרות  ,פרט להדגשה על שמירת המסורת  .גם תקנות אלו אינן

חדשות  ,ועיקרן ' הקמת שכונה עברית שתתנהל לפי תורת ישראל הכתובה והמסורה '  ,וכן ' להקים
ולהחזיק בתי

חינוך ל א ו מ י

כנסת  ,בתי

וטבילה  ,מוסדות צדקה וחסד ' .

צורף

96

ח ר ד י [ בבית  -וגן  :בתי חינוך ח ר ד י

] ,

בתי מרחץ

ייחודן של התקנות היה בחוזה עם ' קרן משה מונטיפיורי '  .לתקנות

חוזה  ,ובו צוינו מטרות וכללים נוספים  ,לרבות  ' -להשאיר לזכר עולמים את שם המנוח סיר

משה מונטיפיורי '

97

וכן התחייבות האגודה להחזיר את כל כספי ההלוואה שקיבלה לצורך קניית

השטח ובניין הקריה  .תקנות השכונה אסרו על אחזקת מגרשים מספר בידי אדם אחד -

90

ספר התקנות לאגודת

' קרית משה

החוזה .

91

שם  ,שטר

92

דאר היום . 27 . 11 . 1924 ,

93

תכניות האדריכל קאופמן

94

מונטיפיורי ' ,

 , -TPCישיבה  , 47מיום

[ בלי

תאריךן  ,תכנית

של ממשלת

95

96

28

ב.

.

המנדט 15 . 2 . 1925 , 15 . 10 1924 ,

ספר התקנות ( לעיל  ,הערה  , ) 90עמ '
שם  :שטר החוזה  ,עמ '

השכונה .

. 9 . 9 . 1924

העיתון הרשמי

97

נספח א .

ג.

,

 .שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

תכנות קרות משה

מונטופיורן 924 ,ן

%
,
אן

,

%

"

0

200

י

י
מפה

7

אין חבר רשאי לרכוש בשכונה אלא מגרש אחד לבית  ,ואם ימצא כי אחד החברים רכש לו
בשכונה יותר ממגרש אחד  ,על ידי זה שרשם את המגרש או המגרשים למראית עין על שם
אנשים אחרים  ,אזי החברה רשאית לקבל בחזרה את המגרשים

הנוספים .

98

בתקנות האגודה לא נקבע גודל המגרש ולא נקבע אחוז הבנייה  ,אך נקבע כי ' מכל מגרש יופרש חלק
מתאים בשביל דרכים  ,מגרשים ציבוריים וצרכים ציבוריים של השכונה ' .

99

חובה היה על

בעלי  -הבתים להתגורר בשכונה  ,ורק באישור הוועד ניתן להשכיר דירה אם בעליה אינם יכולים לגור
בה .
סעיף . 73

98

שם ,

99

שם  ,סעיף

. 74

גדעון ניגר

הבנייה החלה  ,כאמור  ,בשנת  1925ולקראת סופה היו בה
ונחלש

וב 1938 -

נמנו בה רק

54

בית  -כנסת ובית  -חרושת לסיגריות

בתי  -מגורים ( מתוך

101 ,

כ 30 -

94

מבנים .

00

'

אולם קצב הבנייה הלך

הבתים המתוכננים  ,כלומר

כ , ) 60 % -

שנסגר לאחר זמן קצר .

תושבי הקריה לא עבדו בה ברובם  ,לפי שלא היה שם כל מקור פרנסה  .את פרנסתם מצאו בעיר ,

אליה הגיעו ברגל  ,ומאוחר יותר  -בשירות ציבורי שאורגן על  -ידי הוועד .
השכונה שמרה על אופיה המסורתי  ,לא אפשרה תנועת רכב בשבת ( רחוב הכניסה הראשי נסגר

בשרשרת מדי ערב  -שבת )  .מייסדיה הדתיים שמרו במשך כל התקופה על אופיה המיוחד כפרבר
מגורים מודרני דתי  ,שאין בו מקום לתעשייה ולמסחר מחד ולאורח  -חיים לא מסורתי מאידך .
מבחינה פיסית נשארה השכונה ' שכונת גנים ' ובמשך כל תקופת המנדט לא נבנה בה אלא בית אחד

בן שתי קומות ( בית שיועד לישיבה )  .שכונה זו כ ' שכונות הגנים ' האחרות השתנתה לאחר קום
המדינה .
קווים משותפים ומבדילים
בירושלים של תחילת השלטון הבריטי התפתח אפוא סוג מיוחד של שכונות  ' -שכונות הגנים ' .

רעיון ' שכונות הגנים ' לא היה רעיון שפותח בתקופה זו ולא היה מיוחד לעיר ; אך ריכוזן של שכונות
רבות בפרק זמן קצר פותח בה תקופה זו  .הבנייה כללה שטח  -קרקע גדול לכל אדם הבונה ביתו

במרכז השטח  .היא היתה אישית ולא נעשתה על  -ידי חברה ; אך תכנית השכונה חייבה את כל
הבונים  .לבנייתו של כל בית נדרש אישור של ועד מרכזי והיא נעשתה בפיקוחו המתמיד  .הבונים היו
מאוגדים באגודה שיתופית בעלת תקנון מחייב את כל חבריה  ,ורק חבר האגודה יכול היה להקים בה
ביתו  .האגודה שמרה על אופי השכונה כ ' שכונת גנים '  ,פיתחה שירותים לחבריה  ,שאין חבר יכול
היה לעשות לבדו  ,כגון סלילת  -כבישים  ,נטיעת גנים ציבוריים ועצים לאורך הכבישים ( ' שכונת
גנים ' ) ,

סידור שירות נסיעה  ,וכיוצא באלה  .האנשים שהתאגדו היו שותפים לרצון לחיות על  -פי

תפיסת  -עולם מיוחדת לכל השכונה  ,ולכן ניתן למצוא קווים חברתיים וכלכליים משותפים  .עקרון

שנתקיים בכל השכונות ( להוציא

בית  -וגן )

היה הרצון לשמור על שכונת מגורים ללא תעשייה

ומסחר  .רעיון זה הנחה כבר את בוני אחוזת בית  ,אך שם החזיק מעמד זמן קצר בלבד .
המבנה הפיסי של כל שכונה דומה מאד לאחרות  ,וניכר בהם התכנון של יד אחת  ,ידו של האדריכל

קאופמן  .לא כאן המקום לדון בעקרונות שהנחו אותו  ,אך מבט חטוף מגלה נסיון ליצור מרכז רוחני
( בית  -כנסת  ,בית  -עם  ,בית  -ועד או בית  -מדרש ) וסביבו להקים את בתי  -התושבים  .הבית המרכזי תוכנן
לשטח הגבוה  .לכל שכונה ושכונה היה ייחוד תכנוני ורעיוני  ,אך המשותף רב מן המפריד  ,ונראה כי
אפשר לראות בכולן יחידה מגובשת בתולדות התפתחות ירושלים  ,שלב המעבר מהתקופה
העות ' מאנית לתקופה החדשה  .אפשר לראות דוגמאות נוספות של תכנון זה ב ' שכונות גנים ' אחרות ,
שתוכננו בתקופה זו מחוץ לעיר .
תהליך הקנייה  ,התכנון והבנייה היה דומה בכל שכונות הגנים  .הרכישות הגדולות נעשו ברובן
בתקופה שלאחר המלחמה  ,בעת התעוררותו הגדולה של היישוב היהודי  ,שהביאה בעקבותיה את

100

שפירא ( לעיל  ,הערה  , ) 89עמ '

101

על  -פי מפת ירושלים

128

1 : 10 , 000

. 25
מ . 1938 -

' שכונות הגנים ' בירושלים בראשית השלטון הבריטי

הרצון לפתח ולבנות  .באותה תקופה הוצעו למכירה גושי  -קרקע גדולים ( פרט לבית  -וגן ) ואפשר היה
לבנות על שטח רחב  .היצע הקרקעות אפשר תכנונה של ' שכונת

שטח

נרחב ;

גנים ' ,

שאופיה חייב התפרסות על

ואמנם  ,שטחי  -הבנייה המתוכננת גדולים היו מכל שטחי הבנייה בירושלים  .תכנית

תלפיות לבדה ערוכה היתה על שטח בגודל העיר העתיקה  ,לערך ( גם אם רק כ -

O

lO

ממנה אושרו

~

לבנייה בשלב הראשון )  .שטחה של בית  -וגן הגיע לחצי שטחה של העיר העתיקה  .עד תקופה זו לא

תוכננו שכונות על שטח נרחב כל כך  ,כפי שהיה גם מאוחר יותר  .נראה כי ההתעוררות לבנייה

בפרק  -זמן זה והרצון לכך היו נפוצים  ,ואנשים האמינו שבכוחם לבצע פעולות בקני  -מידה גדולים
מסה שיכלו לבצע בפועל  .התעוררות זו הביאה עמה תכניות רבות  ,שחלקן אף לא הוזכר במאמר

( גבעת אליהו  ,נוה ישראל  ,כנסת ישראל ושכונות גנים אחרות  ,שלא חרגו מתכנון על הנייר )  .גם מה
שבוצע בפועל לא הצדיק את הציפיות  ,ותהליך הבנייה בכל השכונות היה דומה  -תחילה במהירות ,
ולאחר שגל ההתלהבות הראשון שכך היה הפיתוח אטי ובמשך שנים רבות לא הגיעו לכדי השלמתו .
סיבות שונות הביאו למצב עניינים זה  ,ונראה כי בראש  -וראשונה עמד המחסור בכסף ובאשראי .
שיא הבנייה בכל השכונות היה סביב שנת

, 1925

המוצלחת ביותר מבחינתה של ארץ  -ישראל

היהודית והלא  -יהודית  .בשנה זו הגיעה העלייה הרביעית לשיאה והזרימה כסף רב ועולים רבים

לארץ  -חלקם פנה להתיישבות עירונית וגם לירושלים  .השנים שבאו אחריה היו שנות משבר כלכלי
חמור שהשפעתו על קצב הבנייה היה מידי  .הבנייה הופסקה כמעט  ,אך החיים בשכונות המשיכו

להתפתח על  -פי המתכונת שנקבעה מראש  .תהליך דומה עבר על כל היישובים העירוניים החדשים
בארץ  -ישראל ( חיפה היהודית ,
כמו

תל  -אביב  ,עפולה ,

טבריה ) אך פגע פחות ביישובים הוותיקים

יותר ,

ירושלים ויפו .

הבנייה היהודית החדשה בירושלים באה על רקע של מסגרות תכנון חדשות ותוך שילובן  .הכיבוש
הבריטי הביא לעיר ארגון וסדר מחד  ,ותכנון עירוני מקיף מאידך  .בוני השכונות נאלצו לקבל אישור

( אף שחלקן ישבו מחוץ לשטח התכנון העירוני )  .האישור ניתן רק לאחר בדיקה קפדנית של

מומחים ,

שראו לנגד עיניהם את טובת העיר ואת השמירה על צורתה  .הבונים ניסו להתאים עצמם

לתנאים ,

ורעיון שכונות הגנים מצא

לו הד חיובי בקרב השלטונות .

שילוב הפעולה של גורמי התכנון הכולל והפיקוח ( בממשל הבריטי ) עם המתכננים והבונים בפועל

( ביישוב היהודי ) הניב פירות שנתקבלו על דעת כל הצדדים  .הממשל העניק ברכתו לבנייה הטובה
והיפה ועזר לבונים כל עוד שמרו על חוקי הבנייה ( ביקור רשמי של הנציב ב ' בית  -הכרם ' בעת

בנייתה  ,לחץ על העיריה לסלול כביש

לתלפיות  ,ועוד

כיוצא באלה )  .מאידך  ,הקפיד הממשל על

שמירת הכללים ולא היסס לעכב ואף לדחות אישור תכניות שלא תאמו את כוונותיו  .הדיון נמשך
לעתים שנים אחדות עד שהמתכננים קיבלו את כל דרישות הממשל .
משותף לבונים

ולמפקחים  ,והתוצאות נראו אמנם

102

הרצון לבנות עיר יפה היה

בפועל .

' שכונות הגנים ' נבנו לא כהמשך לאזורים קיימים  ,כפי שנהוג היה עד לתקופה זו בירושלים

בכוונה תחילה הוקמו

ב ' סביבות ירושלים '  ,מתוך רצון להתרחק

היהודית .

מהמרכז  .רצון זה נבע הן משיקולים

כספיים ( אדמה זולה יותר ) והן משיקולים של רצון ליצירה חדשה  ,שאינה המשך למצבה הקודם של

102

הדיון ב ' שכונת  -עמוס '

( לימים  ' ,מקור  -חיים ' )

החל ביום . 2 . 1923

1

( ישיבה

) 34

ונמשך עד ליום

24 . 6 . 1924

( ישיבה

 . ) 44הנושא לא סוכם עדיין בוועדה העירונית ולא עבר לוועדה ארצית .
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גדעון ניגר

העיר  .בכל המקרים נבחרו ראשי גבעות השולטים על סביבתם  -הן מטעמי ביטחון והן מטעמי יופי ,
ולא היה למעשה כל קשר בין מקומה של שכונה אחת למקומה של חברתה  .השיקולים לרכישה בכל
מקרה היו היצע האדמות והסכום שהיה בידי הבונים  .לא היה כאן תכנון מקיף של בנייה עירונית  ,אך

בדיעבד נתקבלו תוצאות הנראות כתכנון כולל ( שיקולים דומים שימשו גם בבניית ' הדר כרמל ' ,
למשל )  .הבנייה נעשתה בחצי קשת מדרום ( תלפיות שנבנתה  ,אדמת עמוס וגבעת אליהו
לכיוון דרום  -מערב ( רחביה  ,ובקו מרוחק

יותר  -בית  -וגן )

ומערב העיר

( בית  -הכרם )

שתוכננו )

ועד לצפון

ולצפון  -מערב ( קרית  -משה )  .שכונות אלו יצרו טבעת בנייה חדשה סביב המרכז הקודם  .גל הבנייה

של סוף המאה הי " ט ותחילת המאה העשרים יצר גם הוא טבעת דומה  ,שקוטרה קטן יותר ; הבנייה

החדשה יצרה טבעת המרוחקת עד כ  5 -ק " מ מהעיר העתיקה ( מפה  . ) 8בנייה זו התרחקה מהמרכז עד
שבתקופת המנדט היה למעשה נסיון למלא את האזורים הריקים בין טבעת זו והחלק הבנוי של

העיר ,

נסיון שנעשה לא רק על  -ידי יהודים אלא גם על  -ידי אחרים  .ירושלים של תקופת המנדט התפתחה
בחצי קשת מצפון  ,דרל המערב  ,לדרום ; בכל מקרה היא לא חרגה מעבר לקו התוחם עם תכנון

' שכונות הגנים ' עוד ב . 1925 -
' שכונות הגנים ' לא היו היחידות שנבנו בירושלים בתקופה זו  ,ואף לא היו הבנייה היהודית היחידה .
בתקופה זו הוקמו שכונות יהודיות חדשות כמו

ברוממה  ,למשל  ,והשכונות הוותיקות יותר התרחבו

מאד  .אותה עת הוקמו בניינים רבים על  -ידי יהודים ולא  -יהודים  ' .שכונות הגנים '  ,שלא היו חלק

מירושלים ( להוציא את שכונת

רחביה ) ,

לא השתלבו במסגרת הארגונית של העיר  ,לא שלחו נציגים

למועצת העיר  ,לא השתתפו בבחירות ולא שילמו מסים  .אך נראה כי השפעתן על צורת  -החיים היתה

ניכרת והן שימשו מודל ומופת לצורת  -חיים רצויה בעיר מודרנית .
אף שהשכונות כולן מאופיינות כ ' שכונת גנים ' בצורתן  ,בתוכנן ובמיקומן  ,כל אחת נתייחדה לעצמה

והתפתחה בקצב שונה  .תלפיות הוקמה על  -ידי פקידי בנק  ,רחביה  -על  -ידי בעלי מקצועות
חופשיים  ,בית  -הכרם על  -ידי מורים וסופרים ( השכונה כונתה שכונת ' מופסים '  -מורים  ,פקידים
סופרים ) ,

קרית  -משה ובית  -וגן על  -ידי אוכלוסיה דתית ששאפה לשמור על ייחודה  .בבית  -וגן אושר

לבנות רפתות ותעשייה  ,והיא תוכננה כמרכז תעסוקה ולא נועדה למגורים בלבד ; ברחביה לא היתה
הגבלה על כמות המגרשים שיכול כל חבר

לרכוש ;

בתלפיות לא ניקנה כל השטח המתוכנן

ובקרית  -משה היתה עזרה וסיוע מבחוץ  .ייחודים אלו העניקו לכל שכונה גוון ואופי מיוחדים

לה ,

אך המשותף לכולן מאפשר ראייתן כתופעה מיוחדת בנופה ובהתפתחותה של ירושלים שמחוץ
לחומות .
את ' שכונות הגנים ' בירושלים אפשר לחלק לארבעה סוגים  ,בהתאם לשלבי

בנייתן :

שכונות

עצמאיות לחלוטין  ,שכונות מתוכננות מבחוץ  ,שכונה של מסגרת  -על ושכונה מסתייעת  .מצבים אלו
גרמו אולי לשוני בצורת ההתפתחות  -נוסף על שוני הנובע ממיקומן  ,שהשפיע רבות על התפתחותן
בהמשך הזמן  .דוגמאות לשכונות מסוגים אלו נוכל למצוא גם בשלבי התפתחות קודמים של

ירושלים ואף בשלבים מאוחרים יותר ; אך מה שמייחד את ' שכונות הגנים ' מבחינת התהליך הוא
הרצון לפעול בכוחות עצמיים ככל שאפשר  ,בלי להזדקק למתנות  -חסד  .נוכל למצוא  ,אפוא  ,המשך

היסטורי גיאוגראפי בין שכונות אלו ובין שכונות שנבנו על  -ידי בודדים בכוחות

עצמם  ,תוך רצון

ליצור מסגרת חדשה לזמנם  .הדוגמאות שנתנו שכונות אלו קבעו במידה לא קטנה את כיוון
התפתחותה של העיר  .כשם ש ' שכונות הגנים ' עשו זאת שלושים ושישים שנה מאוחר יותר  .נראית
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כאן התפתחות של דורות הממשיכים את קודמיהם  :נחלת  -שבעה בשנת
מאוחר יותר ובית  -הכרם ותלפיות שוב דור

( 25

, 1867

זכרון  -משה

25

8

שנה

שנה ) מאוחר יותר  -כולן מתוות קו אחד של בנייה

חדשה  ,יפה ופורצת מכשולים בירושלים הבנויה מחוץ לחומות .
*

.

המיוחד ב ' שכונות הגנים ' הוא שילוב של השלטון הבריטי  ,שעודד בנייה מאורגנת ומסודרת ודאג

לפיקוח נאות על הבנייה  ,יחד עם הרצון ' להקדים פעמי  -משיח '  ,לבנות מהר וטוב ארץ  -ישראל
חדשה ; רעיון זה נישא על כתפי האינטליגנציה היהודית  ,שהיתה הכוח המניע ברקע הבנייה  .שילוב
זה בין הבונים והשלטון מצא לו ביטוי גם בנושאים אחרים  ,והקמת ' שכונות הגנים ' היתה רק אחת
מהתהליכים שאירעו בשנים הראשונות לשלטון הבריטי

בארץ .

