,

רון פוקס

הבירן הערבי
הארץ  -ישראלי :
עיון מחודש

חלק ב  :התמורות בתרבות המגורים במאה התשע  -עשרה

.

המאה התשע  -עשרה הייתה תקופה של שינוי מעמיק בכל רחבי האימפריה העות ' מאנית חדירת
המהפכה התעשייתית מארצות המערב והרפורמות שהנהיג השלטון העות ' מאני בלחץ האתגר של

.

האימפריאליזם האירופי חוללו תמורות כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות אף בארץ  -ישראל ראשית

השינוי הורגשה כבר במהלך המחצית הראשונה של המאה התשע  -עשרה  ,אולם תפנית
ניכרה אחרי

1860

בולטת

.

בערך השינויים הכלליים הביאו בין השאר לתמורות חשובות בתרבות המגורים

בארץ  ,הרבה נכתב כבר על ההשפעה של הרפורמות החוקיות והאדמיניסטרטיוויות העות ' מאניות ,
של שיפור מנגנון השלטון והמיסוי  ,של שיפור מצב הביטחון הפנימי ושל פתיחתה של הארץ בפני

.

הון  ,מוצרים ורעיונות מן המערב כל אלה הביאו לצמיתה כלכלית ולגידול באוכלוסייה  ,ואחרי
אמצע המאה אפשר היה לחוש ברוח חדשה בארץ  -ישראל ( כמו גם במחוזות עות ' מאניים

אחרים .
)

התרחבות הערים  -בייחוד ירושלים וערי התוף יפו וחיפה  -הייתה אתת התוצאות של התמורות

.

הללו עד אמצע המאה היו תושבי הערים מכונסים בתוך גרעין צפוף של בתים עתיקים  ,ובלילות

.

ננעלו שערי חומות הערים בשנות השישים והשבעים חלה תפנית  ,וגידול האוכלוסייה והשיפור
חלקו

הראשון של מאמר זה ראה אור בקתדרה  ( 89תשרי תשנ " ט )  ,עמ '

ן

קתדרה

90

,

טבת

126 - 83

תשריט ,

עמי

86 - 53

ץתדרה

רון

54

פוקס

במצב הביטחון הביאו להתפשטותן של חלק מן הערים אל מחוץ לגרעין

העתיק .

1

קדחת בנייה

.

פשטה בארץ קונרד שיק  ,שתיאר במאמר קצר את התמורות בערי הארץ  ,העריך כי מספר הבתים
בירושלים הוכפל ואף שולש

בשנים . 1880 - 1855 -

2

התפתחות חשובה אחרת הייתה צמיחתו של

מעמד חדש של אמידים עירוניים  ,ואלה היו במאה התשע  -עשרה למשענתו של המשטר העות ' מאני

.

בפרובינציות הצמיחה הכלכלית  ,המסחר עם אירופה וייבוא ההון פתחו אפשרויות לצבירת רכוש ,

.

וסוחרים ונכבדים עירוניים נמצאו בעמדה הטובה ביותר ליהנות מהן פעולות שונות של הממשל

.

העות ' מאני סייעו בעקיפין ליצירת המעמד הזה הכוח שצברו נכבדים עירוניים משהחלו לאייש
משרות במנגנון המתרחב של השלטון המקומי  ,מאז כונן באמצע המאה  ,שימש בידם גם מכשיר

להגדלת רכושם  ,התקנות בחוק הקרקעות של

1858

וגורמים נוספים עודדו בעקיפין מעבר של

קרקע חקלאית מידי הפלאהים לידי נכבדים עירוניים בני הארץ או מלבנון  ,וחלקם נעשו בעלי

אחוזות רהבות  .גביית המסים עברה לידיים עירוניות כאשר הממשלה פנתה לשיטה של מכרזים

ותדלה להפקיד את הגבייה בידי שיח ' ים

כפריים .

3

את הרווחים שצברו יכלו העשירים החדשים

.

להשקיע עתה בבניית מעונות מפוארים יש לציין כי גם מקרב מעמד הפלאתים היו מי ששיפרו
את מעמדם

וניצלו את האפשרויות הכלכליות של התקופה .

4

העשירים החדשים הם שיזמו חלק גדול

של הבנייה ההדשה למגורים במאה התשע  -עשרה  ,וצרכיו של המעמד הבורגני החדש היו הרקע

לחידושים בתרבות המגורים .
האליטה העירונית העשירה היא גם הקבוצה החברתית שהושפעה ביותר מן הנגישות המוגברת

לתרבות המערב שהתפתחה במאה התשע  -עשרה  .בני האליטה אימצו לבוש וגינונים אירופיים  ,למדו
שפות זרות ושלחו את צעיריהם לקנות השכלה בבתי ספר ובאוניברסיטאות

מודרניות .

לורנס

אוליפנט כתב על הגינונים המערביים שהכיר בין מיודעיו המקומיים :

1

סקירה על התפתחות הערים במאה התשע  -עשרה ראה  :י ' בן  -אריה  ' ,שנים עשר הישובים הגדולים בארץ  -ישראל

במאה התשע  -עשרה '  ,קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ? ,מ '  . 143 - 83ולפי ערים ראה  :א ' כרמל  ,תולדות חיפה בימי
התורכים  ,ירושלים תשל " ז ; ר ' קרק  ,יפו  , 1917 - 1799ירושלים תשמ " ה ; י ' בן  -אריה  ,עיר בראי התקופה  :ירושלים
החדשה בראשיתה  ,ירושלים
1948 - 1800

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

; 1979

 ,ירושלים תשנ " ה ; ",

Muslim Town

ג

,

 the Late Ottoman Period 1864 - 1915 :ח azbak, Haifa

.א

Transition , Leiden 1998
2

 . 187ק 12 ) 1880 ( ,
1870

3

 Palestine' , PEFQS (,חן . ] . Schick, ' Progress

לפי קרק ( שם ) ,

גרף

בעמ '

. 93

השווה לעלייה התלולה במספר הבתים ביפו אתרי

.

' הערבים המושלמים בירושלים היו משני סוגים  ,אפנדים והמון העם הסוג האחד הוא אפנדים שעיקר פרנסותיהם

על ההכנסות מנכסיהם בארץ  .לרבים מהם היו שדות וכרמים  ,ולמשפחות ידועות גם

כפרים שלמים . . .

עוד הכנסה

גדולה היתה לרבים מהאפנדים הגדולים מחכירת מס מעשר שהיו חוכרים מאת הממשלה התורכית ' ( י " י שריון ,
זכרונות  ,ירושלים תש " ג  ? ,מ ' ; 144 - 142

מצוטט גם אצל ר ' קרק וש ' לנדמן  ' ,היציאה המוסלמית מחוץ לחומות

ירושלים בשלהי התקופה ה ? ות ' מאנית '  ,א ' שאלתיאל [ עורך ]  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים
תשמ " ה  ,עמ '  . ) 209סקירה קצרה על התמורות בחברה הערבית בארץ  -ישראל ראה 1 . 5 . Migdal , Palestinian Socie r :
917

 .קק

, and

Politics, Princeton 1980 ,

וכן  :א " נ

המשטר הקרקעי והשלכותיו החברתיות ראה :

 , 1970תל  -אביב
קרק ולנדמן ( שם ) ,

1971

4

243 -244

 .קק

 ,עמ ' . 82 - 7

?מ '

~
ירושלים
פולק  ,דברי ימי הערבים ,

ג ' בר  ,מבוא לתולדות

rl " wn

?מ '

. 242 - 241

היחסים האגראריים במזרח  -התיכון

?ל

- 1800

על הרק ? החברתי של בוני השכונות המוסלמיות מחוץ לחומות בירושלים ראה :

. 210 - 208

.

8 . Doumani , Rediscovering Palestine Berkeley etc . 1995 ,

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש
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אחדים מבני המעמד זה הם סוחרים עשירים  ,או בעלי אדמות רבות  ,שהכנסתם מסתכמת בחמשת  -אלפים
עד חמישה עשר  -עשר אלף דולר

לשנה . . .

כתוצאה מהתפשטות התרבות החלו לאחרונה בני המעמדות העשירים

.

לצאת -לטיולים בעולם וללמוד שפות זרות אנשים בעלי עמדה דוברים בדרך  -כלל צרפתית או איטלקית ,
וכבר היו בפריז  ,בקונסטנטינופל  ,או באלכסנדריה  ,והרי הם עוטים קליפה נוצצת דקה של תרבות

אירופית . . .

הנשים באות ביתר חופשיות בחברת גברים מאשר נהגו בעבר  [ ,הן לובשות ] שמלה מתוצרת

אירופה  ,ובמקום רגליים יחפות  ,נתונות בסנדלים פתוחים  ,הרי הן נועלות נעליים ולובשות גרביים

פריז .

מתוצרת

הגברים בני מעמד זה גם הם לובשים בגדים אירופאיים  ,אך על ראשם מתנוסס תמיד

התרבוש האדום .

5

.

המפגש עם המערב התבטא עד מהרה בעיצוב הבית אחת מתוצאותיו הייתה ייבוא של חומרי בניין

.

חדשים  ,שיוצרו בשיטות תעשייתיות  ,חומרים שקודם לכן לא היו מצויים בארץ משהתחילו אניות קיטור
לפקוד את נמלי הלוונט באופן סדיר  ,לקראת אמצע המאה  ,אפשר היה לייבא מוצרים כגון עץ מנוסר

( מאסיה הקטנה )  ,רעפי חרס ( ממרסיי ) ולוחות זכוכית ( גרמניה

ובריטניה .

) 6

מאז נקלטו מוצרים אלה

.

בהדרגה בבתיהם של בעלי אמצעים הזכוכית אפשרה לבנות חללים מוארים ובו בזמן מוגנים באופן שלא
היה ידוע בבנייה המסורתית  ,והעץ והרעפים המיובאים שחררו את הבנייה מן התלות בחומרים ובשיטות

מקומיים  .התעשייה המקומית של אבובי חרס לבניית כיפות נדחקה בוודאי מפני המוצרים המיובאים .
7

לחומרים החדשים היו כמה יתרונות  :הם אפשרו בניית גגות משופרים מבחינת האטימות למים מאלה
שנבנו בטכניקות המסורתיות ; הגג הקל העשוי רעפים אפשר גם לבנות קירות דקים ביחם ( בדרך כלל
30

ס " מ ) במקום הקירות העבים האופייניים לבנייה המסורתית ; והפתחים הקשותים האופייניים לקירות

.

מסיוויים לא היו נחוצים עוד החללים הפנימיים שהפכו לקובייתיים בעקבות השינויים בבנייה יצרו

המסורתית .

אפקט ארכיטקטוני שונה לחלוטין מזה של הצורות הפלסטיות והמעוגלות של הבנייה

חידוש מיובא נוסף שפשט בבתי עשירים ערביים בלוונט במשך המאה היו אביזרי ריהוט למיניהם :

.

שולחנות  ,כיסאות  ,ארונות  ,מיטות ואפילו פסנתרים כך תיארה מריה רוג ' רס בית עשירים שביקרה
בו בנצרת :
ביום שני

ה 15 -

בחודש [ אוקטובר , ] 1855 ,

ביקרתי . . .

אצל לואיס ה ' ליל  ,בן נצרת עתיר ממון  ,שלא מכבר בנה

.

לו בית נאה מאבני גזית זמן  -מה לפני  -כן  ,שב מסיור במרסי ,

שם רכש לו ריהוט לבית . . .

5

ל ' אוליפנט  ,חיפה  :כתבות מארץ ישראל  , 1885 - 1882תרגם י ' בורלא  ,ירושלים , 1976

6

על מקור זכוכית המיובאת ראה :

 Holy Landטא

)

10חן

אחרי הביקור במרסי ,

?מ '

. 75

1 . Kark , ~ The Introduction 0 ] Modern Technologf

 . 535ק  the Holy Lant London 1995 ,חן ש ן  The Archaeolog]J or 50ו. 1800 - 1914 ] 5 Th . ] . Levy ) 1.
זכוכית הופיעו בירושלים לראשונה בשנות הארבעים  ,ראה  :קרק ואורן  -נורדהיים לעיל הערה  , ) 1ע  ( 63 %לפי לונץ .
)

) )

(

בשנת
434

.ק

1858

",

 Great King, Philadelphia 1858 ,ש 1

' נפוץ למדי ' בנצרת

( 31

.ק

 0עין

)

 Pal stina, Berlin 1868 ,מ

,

היה השימוש בחלונות זכוכית

 . Tobler , Nazarethו .

בכל הבתים [ בערי ארץ  -ישראל ] יש עתה חלונות~ זכוכית  ,דבר נדיר לפני

7

"

היו חלונות זכוכית חידוש בן שנים בודדות שנמצא רק בבתי המעמד הגבוה בהיר
) ; בשנת 1868

)

) Bariay, The

ב ' בתים
1880

שנה ' ( שיק [ לעיל  ,הערה

)]2

שיק דיווח בשנת

.ז 1 .

תורכיים '

כי

)

20

חלונות

' כמעט

.

השווה

תיאור ביירות בשנת  ' : 1850לפני זמן לא רב היה השימוש בזכוכית בלתי מוכר בביירות  ,ואילו עתה מוצאים
אותה בשפע בבתי עשירים ' (  . 16ק  ]" Liban, Paris 1850 ,וש . ) 11 . Guys , Beyrout
לפי שיק  ,בירושלים נפוץ השימוש בגגות עץ ורעפים ( וגם בקורות ברזל ) אחרי  , 1880עם שיפור הדרך מיפו ,
ראה  . 271 :ק  17 ) 1894 - 1895 ( ,ויעשן '  . ] . Schick , ~ Die Baugeschichte der Stadt lerusalem ,עוד על השימוש
ברעפים והשפעתו בירושלים ראה  :קרק ולגדמן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' 112 - 174

.

ץתדרה

קתדרה
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רון פוקס

הפך

מארחנו לאיש חשוב בקהילה ובזכות עושרו ונסיעה מפורסמת וו ,

לי כי הוא עצמו תכנן את הבית ואת

עיטוריו . . .

חשבו אותו לזמן  -מה לנביא . . .

הוא סיפר

חדר האורחים שלו  ,שדמה מעט לסלון צרפתי  ,על מראותיו

פרנציפקאניים " .

ושולחנות השיש שלו  ,עוטר בציורים בידי בן נצרת  ,שלמד את המלאכה מידי נזירים

הרהיטים האירופיים לא רק שהיו חידוש בפני עצמו  ,הם חוללו תמורה בנוהגי המגורים המסורתיים .
כפי שראינו בחלקו הראשון של מאמר זה  ,בבית המזרחי המסורתי  ,ובכלל זה בארץ  -ישראל ,
החדרים נתפסו כחללים רב  -תכליתיים המשרתים את כל פעולות החיים  -סעודה  ,מגורים  ,אירוח

.

.

ולינה רהיטים ניידים המיועדים לשימושים מוגדרים לא נמצאו בחדרים הריהוט בחדר כלל רק

.

מושב בנוי שנמשך לאורך הקירות ( דיוואן ) ושפע של גומחות קיר לאביזרים שונים סידור זה

.

אפשר מגוון רחב של פעילויות  ,ולא חייב התמחות תפקודית של התדרים הרהיטים האירופיים לא

.

עלו בקנה אחד עם השימוש הרב  -תכליתי בחדרים בבתים החדשים שנבנו מן המחצית השנייה של
המאה נדחקו המושב הנמשך לאורך הקירות והמשטח המוגבה מפני הריהוט המערבי וגם גומחות

.

הקיר נעדרו מן הקירות הדקים בתחילה קיימו גם בבתים החדשים דפוסי מגורים מזרחיים  ,לצד

הדפוסים המערביים  ,ורק בהדרגה נעלמו הדפוסים המזרחיים  ,אוליפנט סיפר כי מארחיו בבתי
העשירים שביקר בהם החזיקו חדר מרוהט בפאר מערבי לאירוח פורמלי וחדר שינה לאורחים
אירופים  ,אך אותו מארח כשהוא בגפו הריהו ' יושב בקיטונו הקטן  ,על ספה המתמשכת מסביב

לקירות התדר [ במקור דיוואן ]  ,כשרגליו מקופלות תחתיו '  .את נעליהם  ,סיפר אוליפנט  ,נהגו בני
הבית

להשאיר מחוץ לחדרים ( כמנהג

המזרה .

) 9

לחדירת השימוש ברהיטים המערביים היו אם כן

תוצאות לא רק במישור החומרי ; היא הובילה להתנגשות בין תרבות המגורים המזרחית לזו

המערבית .
המאה התשע  -עשרה פתחה אפוא אופקים חדשים בתחום תרבות המגורים  :פעילות בנייה בהיקף שלא היה

כמותו זה מאות שנים  ,צרכים חדשים  -הצרכים של מעמד בורגני  ,אמצעים חדשים  -חומרים מיובאים
ושיטות בנייה חדשות  ,ומודלים חדשים לחיקוי שעל מקורם עוד נעמוד  ,על רקע תנאים אלה הופיעו

בארץ  -ישראל טיפוסי בניין חדשים  ,שונים לחלוטין מאלה שתיארנו בחלקו הראשון של חיבור זה .
בית ליראן ובית ריוואק
הזכרנו בחלקו הראשון של המאמר את יחידת הליוואן  ,כלומר צירוף שבו שני חדרים וביניהם ליוואן ,

וציינו כי צירוף זה היה מרכיב שכית בבית ההצר של ערי סוריה ומזרח תורכיה ,

וכן בארמונות

התשע  -עשרה .

ציינו גם כי

המבצריים של הר הלבנון מן המאה השמונה  -עשרה ומראשית המאה

10

.

יחידת ליוואן יכלה להיות בית או ביתן עצמאי דוגמה מוקדמת היא ביתן גן מפואר בדמות יחידת
8

א " ת רוג ' רס  ,חיי יום  -יום בארץ  -ישראל  ,תרגמה ש ' הרן  ,תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ '

אצל אוליפנט ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '
26

.ק

""

4 1 1 Paris ; 75 - 74

: j Naplo ~ue et

1927 ,

שם .

9

אוליפגט

10

ראה הדיון על בית העיר הארץ  -ישראלי בחלק הראשון של מאמר

(

)

זה .

113 - 112
:

.

השווה תיאורי הריהוט
.א  ,ן
Taussen ,

,

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

ליוואן מן המאה השש  -עשרה

בחלב .

11

אולם יחידות ליוואן נבנו לא רק בארמונות ובמערכים

מורכבים ; יחידת ליוואן בודדת הופיעה גם בבנייה העממית הפשוטה ביותר  ,כאלמנט עצמאי המהווה

.

בית יחיד טיפוס בית זה  ,הכולל ליוואן

ואת ההדרים שמשני עבריו  ,יכונה כאן בית ליוואן .

12

בית

ליוואן פשוט היה מצוי בכפרים ובעיירות של עבר הירדן  ,סוריה  ,ודרום  -מזרח תורכיה וכן בעיראק

ואיראן .

13

במרכז אנטוליה ובמערבה הופיע טיפוס הבית בגרסה של עץ ולבני בוץ  ,שבה התחלפה
14

קשת הליוואן בקורת

בצורתו הפשוטה ביותר היה בית ליוואן בניין חד  -קומתי  ,שבהזיתו עשויה הייתה להיות חצר מוקפת
חומה  ,אך לעתים קרובות הוא היה בלוק עצמאי  .היו גם בתים שבהם נבנתה יחידת ליוואן על גבי

.

קומת מסד או קומת שירות במקרים אלה לא היה הליוואן המשך רציף של משטח פתוח שנמצא

לפניו  .בווריאנטים אחדים הייתה התכנית מורכבת יותר מן הנוסחה ה ' תקנית ' והכילה הדרים נוספים

.

לאלה שמשני צדי הליוואן שיטת הבנייה התבססה על קמרונות או על קירוי שטוח של עפר כבוש

עץ .

על קורות

בית הליוואן היה מצוי אף בארץ  -ישראל  ,ושתיקתם של המקורות הכתובים בדבר טיפוס בית זה

בארץ ראויה לתיקון  .בתי ליוואן אמנם לא היו נפוצים בארץ  ,אך הם בהחלט היו יותר מאשר
קוריוזים מבודדים  ,בתי ליוואן נראים היטב בצילומים ובאיורים
11

pavillon d ' habitation dans les jardains suburbain d 'AJep

33 -58

 .קק

חט

siicles) , Bulletin d ' 2 tudes Orientales , 34 ) 1982 ( ,

,

ישנים ,

15

יתר על כן  ,בתים רבים

Said, ' L ' iwan Tsaleq 4 Alep :

-Xiqeששולל)  .ה ,

 .ק [ . -ש

[ . - ] . David

ם11ה  traditionelles :ח ! ] 71 . Gangler ,

,

0 . 2249 , plan 16ת  Berlin 1993 ,א  Nordsyrien : Tdbingenת  Aleppoמ0ץ  nordosten der Altstadtמ Wohnviertel
12

בשימוש העממי התקבל הכינוי בית ליוואן לציון טיפוס מגורים המכונה כאן בית ההלל המרכזי ( ראה

למשל  :ד ' קרויאנקר  ,אדריכלות בירושלים  :הבנייה הערבית מחוץ לחומות  ,ירושלים , 1985

בעקבות כנעאן ,

)

וזאת אולי

ראה 15 Architecture and Folklore ' , IPOS , 13 :ן 7 . Canaan , ' The Palestinian Arab House ,

 . 39-40קק . ) 1933 ( ,
13

עמ '

. 69

להלן .

ראה

במאמד זה אנו משתמשים במונחים כפי שהם מקובלים בספרות

על בתי ליוואן פשוטים בלבנון ראה במיוחד :
05 . ] 34-] 38ת Centuries , Beirut 1975 ,

"

,

~ Lebanon : The Lebanese Houseמ 1 . Ragette , Architecture

the

! 4 19חם

המחקרית .

מ

! ; 18

L 'habitation au Liban , 1- 11 , Beirut 1966 ; ) . Aboussouan

וכן :

,

 Lebanon ,מ Domestic Architecture

,
,

 [.ש

Liger-BElair

Kalayand

.א

; 8 , 16

 .קע

,

1 . ] 1 -Khouri

London 1975 ,

 ] Nordiguian ,ש 4 . Davieג ;  151 - 155קק  ? [ ( , L 'architecture .Libanaise du xve au xixe' cle Beyrouth 1985 ,ן (ed .
  !~181 de Bayrut 81ל8ה ' ] ' בירדן  Village :הס  . IQlammash , Notesג, Berytus
Qadimat
 . 165 - 197קק , 25 ) 1987 ( ,

.

35 - 37

 .קק

.

'

 lordan, Lafayette , LA 1986 ,ת ! ,Architecture

.

בסוךיה :

Thoumin , La maison Syrienne dans

"

.ח

; bassin du Barada etsurllesש! plain Hauranaise,
 . 19 - 25 , pis . 20 , 23 ; idem ,קק Qalamun , Paris 1932 ,
'
ftudes Orientales~ du
'Deux uartiers~ de Damas' , Bulletin
 , ' Traditional Houses andש8צ  . 120 - 125 ; 1 .עק ) 1930 ( ,
8

'

4 . ( , Islamic Architecture and Urbanism (selected papers fromט ) תסתחט [ ) 11 .

"

18ין 5חLiving Patterns 1

 !0 Syrie du nor& 11 ,ש , IGng Faisal University) , Dammam 1983 ; ) [ . Tchalenko , Villages antiques 4חזטן05קתע5

.

 Syrie, Paris 1984מש 1 -3 ; 0 . Aljundi , L 'architecture traditionefleדל)00נ1 . ] 1ק  ( Paris 1953 ,לא ראיתי ספר זה )
 . 229 -231 ; 11 . Gabriel ,,קע  Turkish Hayat House, Istambul 1995 ,שהו  . Kuban ,ם
בדרום מזרח תורכיה :

1940 , 185 . 35 , 173
6 , 7 , 44

85 .פ

 Turquii orientale, [ , Parisש 5חה. archiologiques 4

13 - 70 ,

 .קק

Ars Islamica , 10 ) 1943 ( ,

. 84 , 28

"

בהייראן

Architecture - 11

מ

ועיראק :

] . Herzfeld , ' Damascus :

Studies

14

קובן ( לעיל  ,הערה  , ) 13איורים , 25 , 22

15

תומסון פרסם איור של בית ליוואן מסביבת כפר נחום וטען שבתים כאלה היו נפוצים בחלק זה של הגליל  ,ראה :
 . 356ע The Land and the Book, London 1890 ,

4 . Thomson,י. .

"

ו הפתחים הקשותים האופיעיים של הליוואן

ניכרים בצילומים שונים של נצרת  :קרדום  ( 19 ,פברואר  , ) 1982העטיפה ועמ '  : 96א ' שילר  ,צילומי ירושלים
ואר ן  -ישראל הראשונים  ,ורושלים  , 1980עמ '  ( 198צילום של פירת ' משנת ; 862

.

בית הלידתך הנראה כאן במרכז

התמדנה לא עמד שם כשדיוויד רוברטס צייר את נוף העיר מאותה זווית בדיוק בשנת , ) 1839
-

פתחים קשותים

כ

יתדרה

58

ף 11פוקס

א

י י

בב " : :
צירופים מורכבים
שבהם ליוואן המוליך
לחדר אחורי

ש

:נ=4]-י- . ' . ' - . ]--4

2ףי
)

ך

' .'.

ש~

ך

[

""

ו

ח ]ק ה ]ק הנק
ב

- ,1

-

יזך ,7-ה

1ק

"בב"היוגהע
שחזור

ייי"

,

יל . .

-

(

'

.

.

'

-

 .י

.

ן

'

(

ג

.

י ------- - - - -

שחזור

]=]-

_

J=f

,

ם"- . .%

,

 ,ן

ן

ין

ל
"
ך

ין -
]- - - -

1

- - -,

- - -1

- - - -- -- -

ח

,

למטה  .בית גבית -
גוגרין  ,תכנית וחזית ,

ר-ק

fTa

ג

------

'

50ם8-5כ-

ה

א

בית האכסדרה או

נן
-

(ב);

ליוואן בעומק של שני

(ב ,ג

ב

ג

(י ,ן

,

; - ; 11

.

;

[ן
[

-1

'

_ __ _  1ל

ןפע].- - ,ןשל- - 7נמ4ע . 7יי]ש% 4
" ,
'

יי

_

[-[-1
.

_

1

_

_ _ _ __ . . . .

)raftw

[ -

111 - .

59

;

יי

*

1

ן

קתדרה

ץתררה

ריו

60

פוקס

לפעמים .

כאלה עומדים עדיין בשלמותם ( אף שפתחי הליוואן נסתמו

) 16

המאירי  ,כפי שהוא משוחזר בשרטוטים המובאים כאן ( עמ ' , ) 58
אחדות תועדו בירושלים  ,בכפר יפיע

ובחיפה .

17

הבית בצפת המכונה בית

הוא דוגמה לבית ליוואן  ,ודוגמאות

ביתלחם  -לחם היא מקרה מיוחד במזנו  :בתחריטים
-

ובצילומים היא נראית כעיר שכמעט כולה בתי ליוואן .

8ן

רבים מהם עדיין עומדים כיום  .הווריאנט

.

שהתקבל בבית  -לחם הוא יחידת ליוואן על גבי קומת שירות בפתה הליוואן הייתה לעתים קרובות
מרפסת צרה שנתמכה על זיזי אבן ; לפעמים עומק הליוואן היה שני חדרים ; שתי הקומות היו

בנויות קמרונות אבן כבדים .
טיפוס בית אתר  ,שאף קיומו בארץ כמעט לא זכה לאזכור בספרות  ,הוא בית האכסדרה  ,שהוא בית

.

המבוסס על אכסדרה שלאורכה סדורים חדרי מגורים גרסאות שונות  ,גולמיות או מפוארות  ,של בתי
אכסדרה מצויות במסורות של בנייה עממית באזור רחב הכולל את הלוונט  ,מסופוטמיה  ,אנטוליה

.

והבלקן באנטוליה ובבלקן האכסדרה היא סיפון רחב ( היאת ) בנוי עץ  ,ובתי האכסדרה מכונים
לפעמים בספרות בתי היאת ; הגרסה הלבנונית של בית האכסדרה מכונה לפעמים בספרות בית
הריוואק

(

ריוואק פירושו אכסדרה מקורה .

) 19

הריוואק היה מרכיב מקובל  ,גם אם לא שכיח מאוד ,

.

בבתי החצר העשירים בסוריה ובארמונות ההרריים בלבנון בכפרים ובעיירות בלבנון ובחלקים של
סוריה נמצאו לפחות מאז אמצע המאה התשע  -עשרה לא רק בתי אכסדרה גסים אלא אף בתים נאים

.

בנויים אבן אלה היו בתים עצמאיים שכל אחד מהם כלל אכסדרה וחדרים  ,והאכסדרות בהם נתמכו
על ידי ארקדות תמירות בעלות קשתות מחודדות ועמודים דקים שלהם כותרות ובסיסי אבן מגולפים
כאלה בצילומים של יפו ( בית יחיד מעל המצודה הדרומית )  ,ראה  :שילר ( שם )  ,עמ '  . 221מעניין למצוא עדות
לבתי ליוואן אף בעיר דרומית כבאר  -שבע  ,בצילום משנת  , 1911ראה  :י ' גרדום וא ' שטרן  ,ספר באר  -שבע ,

ירושלים , 1979
16

איור . 9

בית ליוואן נבנה על ראש המצודה ביחיעם ( קלעת ג ' דין )  ,בוודאי

אחרי ימי הזוהר שלה תחת שלטונו של

דאהר .

מערכת חדרים הכוללת ליוואן מצויה בבית המראייה בנצרת  .לפחות שלוש דוגמאות  ,אחת נושאת את התאריך

 , 1885אפשר
17

למצוא בשפרעם .

סוויטת מגורים מן התקופה העות ' מאנית בת 'אן א  -סלטאן בירושלים ( כנראה דוגמה יחידאית ) ,
 , ' Theט1ח04זMeyer- 8

 .א ש סשזט . 80ע 1 . -
7

ות

403 - 424 ,

 .קק

.

London

 ] . 47 . 4 ; A. R. Fuchsק  47 . 3 ,ש ]1987 1

.א ש

Century Palestine ' ,

י191

,

,

 Context ofש  1חן

Richards , Mamluk:

Central Hall House Type

.

18

תעוד ודיון בבנייה העממית בבית  -לחם  ,ובכלל זה בבתי הליוואן שם  ,ראה :
89 - 94

 1997 ,מזפק ; Rochant, Les maisons de Bethliem ,

של ארץ  -ישראל  ,ירושלים  , 1979עמ ' , 236 , 230

242

;  . 188ק Ninck , Aufl' biblischen Pfaden, Dresden 1897 ,
17
19

8 .ח

Emergence of

 , Dwellings, Settlements and Tradition, Lanham , MD 1989 ,ן5 .ש )) ; AJSaWad

המגורים הערבי בחיפה העות ' מאנית  -תיעוד ארכיטקטוני '  ,י ' בן  -ארצי ( עורך ) ,
[ חיפה ] תשנ " ט  ,איורים 4 - 2
 .קק

ראה :

M . H . Burgoyne
. 5.ט ש

.

חיפה  :היסטוריה

ש

Santelli

5.

מקומית ,

Revault ,

 .אק

תחריטים וצילומים  ,ראה  :א ' שילר  ,נופי בראשית

ובמיוחד עמ '
] ; 34

] Weill -

ר ' פוקם  ' ,בית

.ק

1874 ,

 Palestine, London 1949 ,חן Kendall , Village Development

על בית ההיאת ראה  :קובן ( לעיל  ,הערה  , ) 13איורים , 28 , 25 - 21

; 234

הנ " ל ( לעיל הערה , ) 15

Christ, London

עמ ' ; 168

~ arrar ,

The Life of

F .W.

.א

Rayas ; 33 - 50

0.

Moutsopoulos , ' Grice ' ,

 31 , 32 , 35ק . 347411 , 5קק 5 balkaniques , Athens 1993 ) ? ( ,ץ0ק 4. ( , Architecture traditionelle desט ) .

 .ס .א

על בית

האכסדרה בסוריה  ,לבנון וירדן ראה  :בספרו של תומין ( לעיל  ,הערה  , ) 13לוחות ; קליאן וליז ' ה  -בלאיר ( לעיל ,
הערה
; 175

; ) 13

רגטה ( לעיל הערה  , ) 13עמ '

ח ' מאש ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

; 65 - 34

יאגי ( לעיל  ,הערה

Giographie humaine de ! 0 Syrie centrale , Paris 1936 , ; 90 - 86

 . 221 , 293עק ; ראה גם דוגמאות שונות בפרק )!  2 .אצל or :

"

1 World, Odord 1997
ש

; ) 13

אבוסואן ( לעיל  ,הערה

) 13

עמ '

- 167

 ,ח ! ] חטסהז % .

Oliver , Encyclopedia o( Vernacular

.ע

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

בדייקנות  .היו גם וריאנטים של התכנית שבהם קצה או שני קצוות של האכסדרה נתפסו על ידי

.

חדרים  ,וכן היה צירוף שבו האכסדרה הייתה חלל המוקף חדרים בצורת האות ח האכסדרה והחדרים

.

שלאורכה עשויים היו להימצא על קומת מסד או קומת שירות הקירוי היה בדרך כלל מעץ  ,שכן

הארקדות העדינות לא התאימו לנשיאת קמרונות.
בתים כאלה  ,עם ארקדות בנוסח הלבנוני  ,היו מצויים גם בארץ  -ישראל .הם לא היו נפוצים ביותר ,
אך אפשר לזהות בתים כאלה בצילומים ישנים  ,ולאחרונה תועדו שני בתים כאלה בחיפה ,
(

20

וכאן

עמ '  ) 58מתפרסמים שרטוטים של בית ריוואק בבית  -גוברין .

בתי ליוואן ובתי ריוואק כפי שתיארנום  ,כלומר בתים המבוססים על יחידת ליוואן או על אכסדרה
והמהווים בלוק עצמאי  ,לא רווחו ככל הנראה בבנייה העממית בארץ  -ישראל לפני אמצע המאה

.

התשע  -עשרה מציאותם של בתי ליוואן פשוטים המבוססים על יחידת ליוואן בודדת מוכחת בארץ
בצילומים החל משנת

1860

לנוף הערים בתי ליוואן

.

בערך כך למשל בתמונות של נצרת ובית  -לחם אפשר לעקוב כיצד נוספו

תדשים .

;2

בבית  -לחם מתקבל על הדעת לייחס את הקמתם של בתים אלה

לשיקום הנמרץ של העיר במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,לאחר שנפגעה קשה בימי הכיבוש

המצרי .
עד כמה היו שני המוטיבים הארכיטקטוניים  ,הליוואן והאכסדרה  ,מיוצגים בכלל בבנייה למגורים
בארץ לפני המאה התשע  -עשרה קשה לשפוט בלי תיעוד יסודי של הבנייה העתיקה בערים ובכפרים

חשובים בארץ  -ישראל  .ליוואנים תועדו בבתי חצר עירוניים וכפריים בארץ  ,כפי שציינו בחלקו
הראשון של המאמר  . ,אך אלה לא השחייכו ליחידות ליוואן  ,כלומר הם לא היו חלק מסוויטות שבהן
חדרים משני

עברי הליוואן כמו בבית הסורי .

ליוואנים היו מצויים גם בארמונות של המשפחות השליטות בשכם מן המאה השמונה  -עשרה ומתחילת

.

התשע  -עשרה סוויטה של חדרים שאפשר לראות בה יחידת ליוואן ממש מצויה בשרידי ארמונו של

עתמאן ( בעמ '  , ) 82בנו של דאהר אלעמר בשפרעם

( ) 1768 / 9

.

ארמונו של דאהר בכפר המבוצר דיר

אלחנא  ,שהכיל בקומת הקרקע שלו אכסדרה מונומנטלית ( גם אם גולמנית במקצת )  ,עשוי להיות

דוגמה מוקדמת לשימוש בריוואק בבנייה למגורים בתחומי ארץ  -ישראל .

22

כאמור הליוואן והריוואק

היו מרכיבים שכיחים בבתי ההצר המפוארים של האריסטוקרטיה הכמו  -פאודלית של הר הלבנון עד
אמצע המאה

לערך ' .

2

נראה כי גם אם נמצאו ליוואנים ואכסדרות בבנייה למגורים בארץ  -ישראל לפני המאה התשע  -עשרה ,

.

הרי במהלך המאה הלך השימוש בהם והתפשט אולם עתה לא היו עוד אלה מרכיבים של בתי חצר
אלא יחידות עצמאיות ומבודדות
20

פוקס ( לעיל  ,הערה  , ) 17תרשימים , 4

) , ( & eestanding

5

וצילום

;3

להזכיר גם את הארקדות ב ' בית רוטשילד ' משנת
21
22

רבו ואחרים ( לעיל  ,הערה , ) 18

1871

ברובע היהודי בירושלים

ראה צילומי נצרת ובית  -לחם הנזכרים לעיל הערות , 15
25 ) 1993 ( ,

4 - 17
23

השתפרות מצב הביטחון  ,התפרשות על קרקע

. figs .

Levant ,

the Galilee ' ,

' pp . 69 - 80

מבצר של

למרות ההקשר היהודי של הבניין .

. 18

חEighteenth Century Fortified Village 1

יאהר

עמ ' - 109

117

.

בהקשר זה אפשר

עמד במקום כבר בשנת

.

ח 81 , ' Dayr Hanna : 8זט ] . Edwards

. 1743

ראה תיאור ושרטוטים של ארמונות כאלה אצל רגטה ( לעיל  ,הערה  , ) 13דוגמאות , 30

47 - 41

.
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ץתדרה

קתדרה

רוו

62

פוקס

בית ביפו  .מציאוהם
של פתחים משולשים
בשתי חזיתות מרמזת
על אולם בתכנית צלב

משמאל  :בית החלל המרכזי  ,דוגמה
אופיינית  ,תכנית וחזית
למטה  :וריאנטים משניים של בית
החלל המרכזי  ,תכניות סכמטיוה :
א
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הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

חדשה מחוץ לגרעיני היישובים העתיקים  ,בניית מעונות קיץ בפרדסים שהחלו משגשגים סביב הערים

.

 -כל אלה עשויים להסביר מדוע העדיפו עתה לבנות בתים כיחידות עצמאיות לתהליך היה בוודאי

.

גם רקע חברתי הבתים החדשים היו עממיים יותר  ,ולא השתייכו לארמונות ולמעונות של בעלי

שררה  .יתכן שהם מייצגים התרחבות במעגל העושר שהלה בהר הלבנון עם שקיעת האריסטוקרטיה
הכמו  -פאודלית בשנים  , 1860 - 1840ובארץ  -ישראל עם ירידת כוחם של שיח ' ים כפריים אתרי אמצע

.

המאה הליוואן והריוואק שמלכתחילה נחשבו סימן של רווחה  ,יכלו להוות נקודת מוצא לבתים נוחים

.

אך צנועים גם בבנייה כפרית פשוטה רק המשפהות המבוססות יחסית יכלו לבנות לעצמן בתים עם
ליוואן או

ריוואק .

24

בתי ליוואן ובתי ריוואק המשיכו להיבנות לפחות עד  , 1900אך נראה ששיא התפשטותם קשור לשלב

מוקדם בהתפתחותן של התמורות של המאה התשע  -עשרה ( אולי

) 1875 - 1850

.

התמורות בתרבות

המגורים שמנינו למעלה  -ראוותנות בורגנית  ,שימוש במוצרי בניין חדשים כגון זכוכית ורעפים ,

אימוץ נהגים ואביזרים מערביים  -באו לידי ביטוי מובהק בעיצובו של עוד טיפוס של בית  ,טיפוס
שהופיע כנראה מעט מאוחר יותר :

בית החלל המרכזי .

בית החלל המרכזי

.

הבית בתרשים בעמוד הקודם הוא דוגמה לנוסחה הנפוצה והטיפוסית של בית החלל המרכזי הבית

.

עשוי כבלוק מלבני שעטוי לרוב גג רעפים גבוה בן ארבעה שיפועים הקומה הראשונה היא קומת
שירות המשמשת למסחר או אחסנה ומעליה נמצאת קומת מגורים  .במרכז החזית ישנו פתה המורכב

.

משלושה שדות קשותים סידור החזית משקף את התכנית של קומת המגורים  ,שכן הפתח המשולש
מציין את קצהו של האולם המרכזי החוצה את קומת המגורים מחזית לחזית  ,אולם שמשני צדיו

.

סדורים חדרים ארגון זה של התכנית הוא המאפיין הבסיסי ביותר של הטיפוס  ,ועל כן הוא ייקרא

.

כאן בית ההלל המרכזי מוקד תפוצתו של בית החלל המרכזי אינו ארץ  -ישראל  ,אלא לבנון  ,והוא
נחשב שם כמעט לסמל לאומי  .לא מעט נכתב על בית החלל המרכזי בלבנון ,

הארץ  -ישראלי לא הוטעמה עד העת האחרונה במידה הראויה .
24

26

כך משתמע מתיאורו של גודווין את בתיו של כפר במרכז אנטוליה  ' :לבתים הטובים יותר יש ליוואן קשות או
אכסדרות  ,אך הבתים הצנועים הם בקתות סתם '
430

25

25

אולם חשיבותו בנוף

(  1971 ,חס חס ] History' o( Ottoman Architecture ,

"

.ק .
)

ראה במיוחד  :רגטה ( לעיל  ,הערה , ) 13
הערה

; ) 13

אבוסואן ( לעיל  ,הערה

; ) 13

עמ '

. 128 - 91

וכן קליאן וליז ' ה  -כלאיר ( לעיל  ,הערה

1 81 . , L 'habitation urbain dans l 'Orient arabe :ם Depaule

,

.

תומין ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

 Lebanon , Beirut 1965 ; Ph .ח 125 - 133 ; 5 . Antonius , Architecture

אלח ' ורי ( לעיל ,

[ . Weulersse , Paysans de Syrie ; 295 - 292

262 - 270 ; [ . -Ch

 .קק

; ) 13

ג

0 . Goodwin ,

 .קק

du Proche Orient , Paris 1946 ,

א

Eliments d'architecture, Versailles 1984 ,

 . 125 - 131קק 0 recherche architecturale , 10 - 11 ) 1982 ( ,ן  figures domestique' , Cahiers deוט Panerai ' Geometies

26

ההתייחסויות אל בתי חלל מרכזי בארץ  -ישראל בספרות התיאורית הן דלות או מעורפלות  .ראה למשל  :ז ' וסן ( לעיל ,

הערה , ) 8

עמ ' . 27 - 24

כנעאן מקדיש למבנה עם חלל מרכזי כמה משפטים מעורפלים במקצת בתיאור בית דו  -קומתי

בנוי קמרונות עם אולם מרכזי ( המכונה בדבריו ליוואן ) שבקצהו דלת ושני חלונות  ,ראה  :כנעאן ( לעיל  ,הערה , ) 12
עמ ' . 40 - 39

דלמן חוזר בעניין זה על תיאורו של כנעאן וממשיך לתאר בתים בדמשק וחלב שאין להם דבר עם ארץ -

ישראל  ,ראה :

,

 . 171 - 175קק 11 : Das Haus , GQtersloh 1942 ,ע  Paldstina ,ח Dalman , Arbeit und Sitte

 . 0 .כגטה

63

חררה

64

~

למעלה :

בית חלל

מרכזי מפואר מסוף
המאה התשע  -עשרה
יידו מבנים
מסורתכם

דלים ,

נצרת  .זהו קרוב
לוודאי הבית המפואר
העומד עד היום סמוך
לבית הסראייה .
בחלונות נראות
שבכות בדגם שתועד
גם בחיפה ( צילום

מסור המאה התשע -

רון פוקס

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

בית החלל המרכזי הפך ככל הנראה מרכיב בולט בנוף הבנוי בארץ רק ברבע האחרון של המאה
התשע  -עשרה  ,אפשר להביא כמה דוגמאות לא מובהקות לשימוש בדגם החלל המרכזי לפני

1865

.

27

בציוריו של דיוויד רוברטס מסוף שנות השלושים של המאה אין בתים עם פתחים משולשים או גגות
רעפים  ,אך בצילומים החל משנת

1880

.

בערך אפשר לגלות בתים עם הסממנים האופייניים הללו על

פי מפות מוקדמות ועדויות על התפתחות הערים  ,בתי החלל המרכזי שמחוץ לחומות לא יכלו
להיבנות הרבה לפני

1870

.

כך למשל הבתים ברחוב יפת ( עג ' מי ) ביפו לא יכלו להיבנות לפני מילוי

החפיר בשנות השבעים  ,וחלקם הגדול טרם נבנו בשנת

1878

לתארך בתי חלל מרכזי מובהקים בעיצובם הרבה לפני , 1870

.

28

נראה אפוא כי בארץ  -ישראל אין

וקרוב לוודאי כי הרוב הגדול של הבתים

נבנו משנות השמונים ואילך  ,קביעה זו נכונה כנראה גם ללבנון

29 ,

ברבע האתרון של המאה התשע -

עשרה צצו הבתים המפוארים עם גגות הרעפים הנישאים והפתחים האופייניים בשכונות הערביות

החדשות שמחוץ לגרעין הבנייה העתיק ( יפו  ,ירושלים ) בתוך הרקמה האורבנית העתיקה ( עכו  ,נצרת

או בשני התחומים גם יחד

(

חיפה .

)

שכיחותם של בתים אלה הייתה למעשה מדד למידת שגשוגה

)

.

ופתיחותה של עיר בתקופה הנדונה התכנית המבוססת על הלל מרכזי הפכה לדגם המקובל ברובם
המכריע של בתי המגורים הבורגניים הערביים מנצרת עד באר  -שבע  ,והיא הוסיפה למלא תפקיד

.

חשוב עד סוף השלטון העות ' מאני וגם אחר כך בתים רבים מטיפוס זה עומדים עד היום  ,ובזכות

.

החזית הסימטרית והפתח המשולש במרכזה  ,ולרוב גם בזכות גג הרעפים הגדול  ,קל לזהותם ריכוזים

.

גדולים של בתים כאלה מצויים בנצרת  ,עכו  ,חיפה  ,יפו וירושלים ( באשר לירושלים ראה להלן ) יש

לציין כי גם בבתי יהודים לפחות עד שנות העשרים נעשה שימוש בתכנית החלל המרכזי .

30

מתבסס על דלמן כדי להוכיח שבית החלל המרכזי אינו מצוי בארץ  -ישראל  ,ראה  :רנטה ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

 . 92המחקר הגאוגרפי  -היסטורי בארץ בחן בפירוט היבטים של הבנייה הערבית למגורים במאה התשע  -עשרה אך
לא עסק בטיפוס הבית כתופעה בפני עצמה  ,ראה במיוחד  :קרק ולנדכן

( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

211 - 174

,

.

התייחסות
עמ '

לארכיטקטורה של בית החלל המרכזי בארץ ראה  :י ' קרנר  ' ,הבניה הערבית בעיר '  ,בשדה התכניקה , ) 1942
 ; 38 - 36מח " א פסקי  ' ,יפו  -תל אביב '  ,הבנין ( פברואר  , ) 1935עמ '  ; 7 - 5קרויאנקר  ( ,לעיל הערה  , ) 12עמ ' - 67
 ; 154ר ' גונן וד ' קרויאנקר  ,לגור בירושלים  ,ירושלים  , 1993עמ '  ; 115 - 112פוקס ומאיר  -ברודניץ ( לעיל  ,הערה
 ; ) 17פוקס ( לעיל  ,הערה 5 . Ireland ; ) 17
5 . ( , The Ottoman House, London 1998אט )  14 . Bechhoeferש
מדובר במבנים בנויים קמרונות החסרים את הפתח המשולש ראה תיאור של בית עבדאללה פאשא כנראה משנת
 / 1828ן 182בחיפה  :פוקס ( לעיל  ,הערה  ; ) 17בית השליח המיסיונרי פול הרשון ב ' משק לדוגמה ' בפרדסי יפו
 , 1859ראה להלן  ,הערה  ; 136הבתים הידועים כיום כבית טיבו ברחוב הרב קוק ובית נבון ברהוב יפו בירושלים ,
ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 422 - 421קרויאנקר ( לעיל הערה  , ) 12עמ '  211 - 207משמעותם התקדימית

1 . Fuchs , 'The Palestinian Arab House - The Ottoman Connection ' ,

,

27

.

.

של בניינים אלה מצריכה דיון
עמ '

מיוחד .

ומפות המובאות שם .

28

קרק ( לעיל  ,הערה , ) 1

29

רגטה הצליח לקבוע תאריכים מקורבים אף לבניינים מן המאה השמונה  -עשרה  ,אך בית החלל המרכזי המוקדם

52 - 50

ביותר שמצא בהר הלבנון הוא משנת , 1870
מרכזי בבירות ניתן אצל  . 70 :ק
הנוסעים אצל דווי ונורדיגואן ( לעיל  ,הערה

ראה  :רגטה

( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris 1884 ,

30

) 13

 ,עמ ' . 195

. 201

תאור מובהק של בית חלל

ן  ,וראה הפניות נוספות לספרות

למשל בית שלוש בנווה  -צדק  .ראה גם תכנית הבתים של שכונת הרצליה בחיפה משנת  : 1905י '

.

כץ ,

' הקמתה

וראשיתה של שכונת הרצליה '  ,אופקים בגאוגרפיה  ( 8 ,תשמ " ד )  ,עמ '  , 56 - 49ציור  1בית יוסף אפנדי בראש -
פינה הוא למעשה בית ריוואק בבית הפקידות בזיכרון  -יעקב נעשה שימוש באלמנטים המוכרים מן הבנייה
הערבית העשירה של סוף המאה  :תכנית סימטרית עם אולם גדול הדומה לחלל המרכזי  ,ארקדה עם קשתות

.
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בית החלל המרכזי  -תיאור וטיפולוגיה

.

לבית החלל המרכזי עשויים להיות וריאנטים שונים ממדי הבית היו לעתים צנועים ולעתים ראוותניים :
שטח הרצפות של קומת המגורים נע

מכ 100 -

מ " ר בבתים קטנים עד למעלה

מ 500 -

מ " ר בגדולים ( בית

התלל המרכזי שבקומת הקרקע שלו שוכן היום תאטרון אלפאשא בחיפה שטחו כ  870 -מ " ר .
)

שטחו של

האולם המרכזי היה בין רבע לשליש מכלל הדירה ואורכו בבתים גדולים עשוי היה לעלות על

20

מטר .

מקום הכניסה היה בדרך כלל בירכתי האולם או באחת החזיתות הצדדיות  ,מה שחייב להתקין מסדרון

.

המוביל אל האולם  .לעתים רחוקות נקבעה הכניסה לבית בפתח המשולש שבחזית הראשית במקרים
בודדים הפתח המשולש לא היה מזוגג אלא תחם לוג ' יה פתוחה  ,שהובדלה מן החלל המרכזי באמצעות

.

קיר עם פתחים בבתים העתיקים יותר ( לפני

1900

בערך ) לא נכללו חדרים לרחצה  ,בישול וכביסה

.

כחלק אינטגרלי של קומת המגורים  ,ועל כן יכלו התכניות להיות פשוטות וסימטריות הוספתם של

חדרים לצרכים אלה נעשתה על ידי בניית אגף שירות הצמוד לגוש המגורים  ,ורק בבנייה מאוחרת
יותר שולבו הדרים אלה באגף המגורים עצמו  .בחלק מן הבתים אפשר למצוא סטייה מן הסידור
הפשוט של אולם מלבני העובר מחזית לחזית  ,ובמקומו יש למשל צירופים שבהם החדרים יוצרים

צורת ה סביב ההלל המרכזי .
הכניסות אל החדרים היו מתוך האולם  ,אך לעיתים הייתה גם סדרה של פתחים שקישרו בין החדרים ,
כמו בסוויטות של חדרים

) ( enfilade

בארמונות ובווילות באירופה מאז תקופת הרנסנס  .לפעמים היו

לחדרים חלונות עם זיגוג ותריסים שפנו אל הלל האולם  ,סידור שמשתמעת ממנו תפיסה של האולם
בתור חלל חיצוני פתוח .לעתים חולק החלל המרכזי חלוקה משנית באמצעות ארקדה בת שלושה שדות

.

שהייתה זהה במתכונתה לפתח המשולש שבחזית האולם המרכזי לפעמים תכלית החלוקה הייתה הגדרתו

של דיוואן בירכתי האולם  .באולמות גדולים ייתכנו אף שתי חלוקות מסוג זה  ,והמראה מבעד לסדרה

של ארקדות כאלה הוא מרשים למדי .
לצד הגיוונים המשניים לדגם הרגיל של חלל מרכזי אפשר היה למצוא גם וריאנטים עצמאיים יותר ,
בדרך כלל בבתים הגדולים יותר

(

עמ '  62מימין .
)

אחד מאלה הוא סידור שבו עברה אכסדרה ( ריוואק

)

לאורך אחת מן החזיתות של קומת המגורים או לאורך כמה מהן  .אלמנט זה הוסיף נופך מונומנטלי

לחיצוניותו של הבית  ,וחלל מרווח ומרשים לסידור הפנימי  .וריאנט אחר שנבדל מן הנוסחה הנפוצה היה
מבוסם על אולם מרכזי שנוספו לו באמצעו מכל צד הללים משניים באופן שנוצר אולם דמוי צלב  .מאחר
שבדרך כלל גם חללים אלה הסתיימו בפתחים משולשים  ,הופיעו פתחים כאלה ביותר מחזית אחת של

הבניין  .לעתים קרובות הופרדו הזרועות הצדדיות מן האולם הראשי באמצעות ארקדות

משולשות .

נוסחה אחרת הייתה בית שהחלל המרכזי בו הוקף הדרים מכל צדדיו ולא נפתח אל החוץ כלל  .האור
הדר אל האולם דרך חלונות מצהרת

) ( clerestory

בשוליים העליונים של הקירות  ,והגבהת האולם

שהתחייבה מכך העניקה לו ממדים מונומנטליים במיוחד .
הפתח משולש הקשתות הוא אחד מסימני ההיכר הקבועים של בית החלל המרכזי  ,והוא המרכיב
מחודשות בחזית האולם  ,זיגוג הארקדה באמצעות סבכת עץ במתכונת המוכרת בפתחים משולשים  ,ריצוף
שיש עם גריד של פסי אבן שחורה  .פרטים אלה הוסרו בעת שיפוץ

הבניין .

של
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.

הבולט בעיצוב החזית הראשית בצורתו האופיינית היה מורכב משלוש קשתות מחודדות שנשענו על

.

.

שני עמודים עגולים היו חריגים שבהם הסתיים האולם בפתח זוגי או אף בפתה קשות יחיד השדה
האמצעי של הפתח המשולש היה בדרך כלל דלת  ,שהובילה אל מרפסת קטנה  ,וזו עשויה הייתה

לעתים קרובות לוח שיש הנשען על זיזי אבן  .שני השדות הצדדיים היו חסומים במעקות בנויים ,

.

שמעליהם נקבעו תלונות רוחב הפתח היה שווה לרוחב האולם  ,והקשתות השיקו לסיפון התקרה ,

ולכן נכנס אור רב לאולם .

.

בשלושת השדות של הפתח נהגו להתקין מסגרות עץ בשביל זיגוג משטחי הזכוכית  ,ובייחוד הפנלים
הקבועים  ,היו מחולקים בפסי עץ דקים לפי דגמים גאומטריים שהיו לפעמים מורכבים למדי  ,ולעתים

.

שולבה בהם גם זכוכית צבעונית בטכניקה אחרת של עיטור הותקנה מאחורי משטח הזכוכית שבכת

.

עץ דקה עם דגמים צמחוניים עשירים במיוחד שבכות עץ הותקנו לפעמים גם בפתחים העגולים

.

שמעל החלונות של חדרי המגורים בשבכות העץ הזרו על עצמם מספר דגמים בסיסיים

נפוצים .

דגמים אוריינטליים  -ויקטוריאניים אלה  ,אם לא הופצו אף הם על ידי מספר בתי מלאכה בודדים
שפעלו באזורנו  ,חיקו קרוב לוודאי דוגמאות מספרי עזר שהיו נפוצים

במאה התשע  -עשרה .

במיעוט של הבתים ( אפשר שבמוקדמים יותר ) היה הגג שטות ונבנה מעפר כבוש שתמכו בו מרישי
עץ שנקבעו בקירות  ,ושעליהם הונחו קרשים  ,ואילו הקירוי הנפוץ ביותר בסוף מאה התשע  -עשרה

.

היה גג הרעפים כמעט תמיד היה הגג בן ארבעה שיפועים  ,ומאחר שהשיפוע הנהוג היה תלול ביותר ,
הגיע הגג לגובה רב למדי  ,גג הרעפים הענק  ,העשוי להזכיר תרבוש של אפנדי  ,היה מעין סמל של

.

מעמד חלל הגג לא נוצל מעולם  ,והוא הופרד מחדרי הבית באמצעות סיפון קל שנתלה על מסבכי

הגג  .סיפון התקרה היה עשוי קרשי עץ או הותקן מציפוי גבס על שלד של סרגלי עץ ( באנגלית , ( lath
ובבתים המפוארים הוא היה מקושט בדגמים גאומטריים שונים מעץ או

בציורים .

31

ציורים אלה

התאפיינו בסגנון נאיווי והיו עשויים לכלול דגמים גאומטריים ופרחוניים  ,פרות ומאכלים  ,מוטיבים
דתיים ( נוצריים או מוסלמיים )  ,סמלים עות ' מאניים  ,תמונות נוף של ערי ארץ  -ישראל והאימפריה

.

ואף דמויות אדם במרכז התקרות היה לפעמים מדליון מצועצע במיוחד ששולבו בו קטעי מראה או

 -לפחות במקרה אהד ( בית רבאח אפנדי או מלון ' אמריקן קולוני ' בירושלים

)

-

כיפת עץ קטנה

.

.

צבועה כחול בשולי התקרה ולפעמים גם בשולי הגג מבחוץ נמשך לעתים אפריז מעוגל לשפת

.

המשטחים השונים הוצמדו לעתים סרגלי עץ משוננים בדגמים שונים גם כאן חזר על עצמו מספר

מוגבל של דגמים  ,והדבר רומז כי הסרגלים יוצרו באופן תעשייתי בבית מלאכה באזורנו ( אולי

בביירות .
)

בתי החלל המרכזי שנבנו בערים כחיפה  ,נצרת  ,עכו ויפו אינם שונים במתכונתם ובפרטיהם מאלה

שתוארו בלבנון ( במיוחד בביירות )  ,אך ירושלים וערי ההר לא דבקו בקנון הלבנוני  ,אם כי אף בהן
נבנו בתים על פי תכנית החלל
31

המרכזי .

בירושלים ובהרי יהודה הייתה כפי שראינו מסורת

על עיטורם של סיפוני תקרה בארץ ראה  ,קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  ) 12עמ ' ; 203 , 202 , 196
אדריכליים בציורי הקיר והתקרות בערי ארץ  -ישראל '  ,מותר  , ) 1995 ( 2 ,עמ '  ; 60 - 56י ' רומן ( בעזרת ש " מ שריף ) ,

ש " מ שריף  ' ,מוטיבים

' תקרות מדברות '  ,ארץ וטבע ( נובמבר  -דצמבר , ) 1996

עמ '

. 46 - 34
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ארכיטקטונית עתיקה ובעלת ייחוד שהתבססה על בנייה מסיווית של קמרונות אבן וכיפות  ,ונראה

שבתחילה אומצו באזורים אלה גרסאות של בית החלל המרכזי הבנויות קמרונות .

32

בקטגוריה זו יש

לכלול וריאנט מקומי שהיה בבחינת נוסחה מינימלית של תכנית החלל המרכזי  ,והוא כלל הדר

אמצעי רבוע והדר אחד מכל צד שלו ( איור בעמ '

79

למעלה " .
)

מקומה לחלוטין גם כאשר חומרי בנייה חדשים אפשרו קירוי

הבנייה בקמרונות לא פינתה את

אחר ' .
4

הכבדות האופיינית לבנייה

.

הירושלמית יצרה אפקט ארכיטקטוני שונה לחלוטין מן הסגנון הלבנוני של ערי החוף והצפון עיצוב

.

הפתחים למשל הושפע מן המתחייב בבנייה בקמרונות ובקירות עבים הקשתות העדינות של הפתחים
המשולשים  ,שלא התאימו לבנייה המסיווית הירושלמית  ,לא רווחו בירושלים כבערי החוף  ,ובמקומן
נבנו לעתים קרובות שלושה פתחים עצמאיים  :דלת ושני חלונות

מצדיה .

35

הגוון המקומי של הבנייה בירושלים ובאזור ההר נבע אפוא ממסורת בנייה ייחודית לאזור זה ואולי

.

גם מאופיין השמרני של הערים הפנימיות אפשר שירושלים הושפעה אך מעט מהסגנון הלבנוני גם
מסיבות של זיקה אדמיניסטרטיבית  :בעוד צפון הארץ היה קשור מבחינה אדמיניסטרטיווית לרצועת

החוף הלבנונית ונשלט מעכו ואחר כך ( החל משנת

) 1864

מביירות  ,הייתה ירושלים במחוז

אדמיניסטרטיווי נפרד  ,שנשלט תחילה דרך דמשק ואחר כך היה כפוף ישירות לשער העליון

.

בקונסטנטינופול הבנייה העממית בירושלים קלטה עם זאת אלמנטים דקורטיביים מערביים רבים

.

בגלל פעילות הבנייה הענפה של ארגונים אירופיים בעיר התערובת של בנייה מסורתית כבדה באבן
עם עיטורים נאיוויים במקצת לפי מודלים אירופיים היא שיצרה את הגוון הייחודי של הבנייה

העממית הירושלמית במאה התשע  -עשרה .
אחרי התקופה העות ' מאנית חלו תמורות שונות בתכנון בתים ובעיצובם אף על פי שתכנית החלל

המרכזי המשיכה להיות הדגם הנפוץ  ,אפילו בבתי דירות  .הנהגת השימוש בצינורות למים זורמים

.

ולניקוז אפשרה לשלב חדרי שירות ובתי כסא באופן אינטגרלי בתכנית השימוש בקורות ברזל ואחר

.

כך בבטון מזוין נעשה נפוץ סגנון הפרטים הארכיטקטוניים השתנה  ,ואחרי שנות השלושים קלט

.

אלמנטים מודרניסטיים משנות העשרים לפחות חלק מן המתכננים היו בעלי השכלה מקצועית

מודרנית .
32

6

'

כנעאן  ,המתבסס בדרך כלל על דוגמאות מירושלים ומאזור ההר  ,מזכיר קמרונות מעל האולם המרכזי  ,ראה :
ג ' וסן

כנעאן ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  , 40 - 39וכך גם
אצל רבו ואחרים ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' , 97 - 94

( לעיל  ,הערה  , ) 88עמ '  . 24בבית  -לחם תועדו בתים כאלה

. 107 - 104
עמ '

. 72

53

קרויאנקר מתאר בתים כאלה  ,ראה בספרו ( לעיל  ,הערה , ) 12

34

בירושלים היו בנאים שהמשיכו להעדיף בנייה בקמרונות וקירות עבים בשל יציבותה ויתרונה בבידוד מחום  .את

35

,

גג הרעפים בנו מעל הקמרונות בשל עדיפותו בבידוד מפני מים  ,כך לפי שיק לעיל  ,הערה , ) 7
ראה למשל הדוגמאות המאוירות אצל קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 224 , 223 , 210 , 170

עמ '

את הפתה המשולש כסוג פתח אופייני לירושלים  ,ראה  :ד ' קרויאנקר  ,פתחים בירושליפ  ,ירושלים
56

. 271

הוא אינו מזכיר

. 1987

על התמורות המאותרות בתכנית החלל המרכזי בלבנון  ,בארץ  -ישראל ובירדן ראה  :רנטה ( לעיל  ,הערה , ) 15
 ; 190 - 189 ; 79 - 73פוקס ( לעיל  ,הערה  , ) 17תרשימים  ; 23 - 16קרויאנקר ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' 580 - 227
ארכיטקטים ,
1998

עמ '

. 418 - 416

Modernity, Beirut

'

ראה גם :

; 1920- 1950 , Amman 1997

ouses o(hrdan -Amman

Domestic Architecture between Tradition and

"

The Old

 940 :כ Saliba , Beirut 1920-

,1.

עמ '

ועל

1 -Asadג .

"

ן
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, ,, ,

/ /

" " כ  , ,כ  ,מ "? ע  , ,צ  ,ונע  ,אננ ,
ע

71

ג

בית החלל המרכד נחשב כאמור לטיפוס בית לב גני  ,ואכן בסוף המאה התשע  -עשרה מלטו הבתים
החדשים עם ג ות הרעפים האופ " נ " ם שלהם על נופן של בעירות וערי החוף  ,כמו גם על מראה

הכפרים של הר הלבנק  .מאחר שבתי החלל המרכא שאפשר למצוא בערים כחיפה  ,נצרת  ,עכו ויפו
אינם שונים במתכונתם ובפרטיהם באופן מהותי מאלה שתוארו בלבנון  ,סביר לראות בהם חלק של

.

אותה תופעה לא היה חיץ גאוגראפי או פוליטי בין ארץ  -ישראל העות ' מאנית ללבנון  ,ועיר הנמל

המשבשת ביירות הפכה במשך המאה מוקד כלכלי ותרבותי שערי ארץ  -ישראל היו תלויות בו במידה

.

.

זו או אחרת יתר על כן  ,הייתה ודאי הגירה מלבנון גם לתחומי ארץ  -ישראל סוהרים לבנונים קנו
קרקעות ומטעים בארץ  ,וחלקם התיישבו בה בסופו של דבר  .כמו כן היו כנראה קשרי חיתון בין

.

משפחות עשירות בארץ  -ישראל ובלבנון כל אלה היו יכולים להיות ערוצי השפעה שהביאו את טיפוס

.

המגורים הלבנוני לארץ  -ישראל תהליכים דומים הפיצו בוודאי את טיפוס הבית לערי החוף הסוריות ,
כגון

לאטקיה .

37

.

בית החלל המרכזי במתכונת שתיארנו יכול להיחשב אפוא לבית לבנוני יחד עם זאת השימוש בעיקרון
הבסיסי של התכנית  -אולם וחדרים משני צדיו  -בשום אופן אינו קשור אך ורק לבנייה

בלבנון .

תכנית החלל המרכזי  -אמנם בהבדלים רבים בעיצוב הפרטים  ,בשיטות הבנייה וברושם הארכיטקטוני

הכללי  -הופיעה במאה התשע  -עשרה במגוון רחב של מסורות עממיות בכל רחבי האימפריה

.

העות ' מאנית גם בניית קומת מגורים על גבי קומת שירות הייתה נוהג רווח במחוזות עות ' מאניים
רבים  ,וכמה מן המאפיינים המשניים של הנוסחה הלבנונית  -כגון ארקדות  ,מרפסות על זיזים וגגות

.

בעלי ארבעה שיפועים  -גם הם הופיעו במקומות אחרים יש לסייג אפוא את ה ' לבנוניות ' של ההלל

המרכזי  :הכנסת השימוש בחלל המרכזי הייתה מגמה כלל עות ' מאנית  ,ובית החלל המרכזי בלבנון היה

רק אהד הביטויים של התפתחות שהיו לה מקבילות במסורות אזוריות אחרות .

38

כבר בווריאנטים האזוריים של בית החלל המרכזי שמצאנו בארץ  -ישראל  -בירושלים ובערי ההר -

.

אפשר לראות נוסחאות עצמאיות במידה רבה  ,ומכל מקום לא תלויות בקנון הלבנוני לבתי חלל
מרכזי בעבר הירדן  ,בייהוד בא  -סאלט  ,היה אופי ארכיטקטוני משלהם  ,שוב בעיקר בגלל הבנייה

בקמרונות .

39

האוניוורסליות של תכנית החלל המרכזי במאה התשע  -עשרה מסתברת יותר כאשר

.

בוחנים את הבנייה הרחק מתחום ההשפעה של לבנון בתי חלל מרכזי שאופיים הארכיטקטוני
וסגנונם שונים מאלה של הבית הלבנוני נבנו בקהיר ובערים הסוריות המרותקות מרצועת
37

38

282 - 285

 .קק

ההוף .

40

[ . Weulersse , Le pays des Alaouites , Tours 1940 ,

בזאת אני חולק על שיטתו של רנטה ( לעיל  ,הערה  . ) 13כפי שמשתמע ממסקנותיו  ,ביקש רגטה לראות
בארכיטקטורה העממית בלבנון ביטוי ל ' גניוס ' של העם הלבנוני ( שם  ,עמ '  ) 185 - 184לפיכך הוא טוען כי טיפוס

.

בית זה אינו מצוי מחוץ ללבנון  ,כי הוא מהווה התפתחות מקומית שהתרחשה בהר הלבנון  ,הרהק מהשפעות זרות ,

וכי ההקבלות למסורות אחרות הן כלליות ( שם  ,עמ ' , 119 - 115 , 92
39

) 180 - 166

.

המרכז לחקר הבנייה  ,החברה המדעית המלכותית  ,עמאן  ,המורשה הארכיטקטונית של הממלכה ההשמית  :א  -סאלט
[  1990בערךן ( בערבית )

.

40

על הזיקה בין תכניות חלל מרכזי במצרים  ,סוריה  ,תורכיה ולבנון ראה :
Grandin ,

 Th .ש

.

habitEs de

,

Depaule , ' Espaces

 recherche architecturale 20 -21 ) 1987 ( , figs . 7- 10 . [ . - ) . Davidם [ es cahiers de

"

ט85ז8

 .ותו [ .
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ץתדרה

נ

רון פוקס
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לקראת המאה התשע  -עשרה החלה גם הבנייה העממית בקונסטנטינופול ובאנטוליה לאמץ נוסחאות

מרכזי .

של חלל

וכן נבנו בתים עם חלל מרכזי בבלקן  ,כגון בבולגריה ובצפון

41

יוון .

אופיה של

42

הבנייה באנטוליה ובבלקן שונה מזה שבלבנון בגלל ההבדל בחומרי הבנייה  :השימוש הנרחב בעץ
באנטוליה אפשר משחק נפחים מורכב המנוגד לחלוטין לפשטות של הבית הלבנוני הקובייתי הבנוי

.

אבן באותם חלקים של אנטוליה שרווחה בהם בכל זאת בנייה באבן הבתים מזכירים מאוד בצורתם

.

את המקבילות הלבנוניות כך במזרח תורכיה  ,בקפדוקיה  ,במרסין ואף בחוף האגאי נבנו בתים שלהם

. ) 79

קומת מגורים בעלת חלל מרכזי המסתיים בפתח משולש או זוגי ( ראה צילום בעמ '

43

קרוב לוודאי שאימוצו של החלל המרכזי בבתי מגורים ברחבי האימפריה העות ' מאנית קשור
בתמורות חברתיות ותרבותיות דומות שהתחוללו בה במחוזות שונים  ,ובראש ובראשונה בעלייתו של

.

מעמד בורגני שנבנה מן המודרניזציה ההדרגתית של האימפריה אף על פי שלכל אזור היה ייחוד

משלו  ,נראה שלתהליכים שתוארו בארץ  -ישראל היו

מקבילות במחוזות אחרים .

בלבנון החלה מודרניזציה מהירה עם סיומן של עשרים שנים של התנגשויות אלימות בין העדות
שהגיעו לשיאן בטבח הנוצרים בשנת
1861

. 1860

ההתערבות הצרפתית והיחוק האורגני ' שנחקק בשנת

.

ההזירו את היציבות לארץ בעקבות הסדר החדש התרחשו בלבנון  ,אף ביתר עצמה מאשר

בארץ  -ישראל  ,תהליכים של מודרניזציה  ,צמיחה כלכלית  ,גידול ערי החוף  ,התפתחות המסהר וחיזוק

.

המגע עם אירופה כוחה של האריסטוקרטיה הכמו  -פאודלית של הר הלבנון דעך עם ביטולן הסופי

של זכויות היתר שלה בשנת  , 1861ובמקומה פרה מעמד חדש של אפנדים עירוניים עשירים שנבנו

בקרקעות .

מן המסחר המשגשג עם המערב ומסחר

44

זו .

בתי החלל המרכזי החלו להופיע בתקופה

ביירות  ,שמתוארת בתחריטים מוקדמים כבנויה בתים קובייתיים פשוטים  ,שינתה את צביונה לאחר

שצמחו בה עשרות בתים מן הטיפוס החדש עם גגות הרעפים הראוותניים שלהם .

45

גורם נוסף אשר בעקיפין היו לו השלכות מרחיקות לכת על הנוף של הר הלבנון היה תנועת הגירה

מהאזור .
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41
42

 .קע

.ם

46

.

התהליך החל באמצע המאה וצבר תנופה בשנות השמונים והתשעים בשנים
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. 71 - 69

וראה הדיון על מקורות בית החלל המרכזי

להלן .

ן . rchitecture
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ראה :
מקור בסיסי על ההיסטוריה של לבנון ~

45

נקודות ציון בצמיחתה של העיר היו  :בואן של אניות קיטור לנמלה בשנות השלושים  ,סלילת הדרך לדמשק בשנת
 , 1863הפנכתה למרכז אדמיניסטרטיווי ואחר כך  ,בשנת  , 1888לבירת ולאית והרחבת הנמל  1890על הגאוגרפיה
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הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

73

קתדרה

לשעבר

מטנטון ,

) 42

חדרה
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הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

75

,
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תדרה

76
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~

תמונת נוף של חיפה מתוך סדרת
תמונות על היישובים לאורך
המסלול חיפה  -ביירות  -דרעא.
התמונות מצהרות על פנל
שבשולי התקרה בבית בנצרת

תקרה מצוירת  ,נצרת

( הבית שבעמ '

) 64

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

1914 - 1900

איבד הר הלבנון כרבע מאוכלוסייתו לטובת יעדי הגירה ממצרים עד יבשת אמריקה .

77

47

אחת התוצאות של תופעת ההגירה הייתה זרימת כסף מחוץ לארץ אל משפחות המהגרים שנותרו

.

שצברו .

בכפריהן הלק מן המהגרים הזרו למולדתם עם פרישתם מעבודתם והביאו אתם את הרכוש

.

תהליך זה היה ללא ספק אהד הגורמים להתפשטותו של בית ההלל המרכזי בהר הלבנון טיפוס בית
זה ענה על צרכיה של אוכלוסייה מבוססת שלא הייתה תלויה עוד בחקלאות  ,ואשר הכירה נוחיות

מודרנית  ' .כמעט אין כפר או עיירה מתוך ה  1 , 600 -שבלבנון '  ,כותב ההיסטוריון הלבנוני פיליפ חיטי ,
 48יש לציין כי גם מארץ -
' שאינו מתהדר בבתים עם גגות רעפים אדומים שנבנו בכסף מהוץ  -לארץ '

.

ישראל  ,ובמיוחד מבית  -לחם  ,הייתה הגירה אל מעבר לים  ,אם כי בהיקף קטן בהרבה  ,ואפשר שהרקע
לבנייתם של בתים מרווחים

בבית  -לחם דומה למה שתואר בלבנון .

49

.

תהיה זו משימה גדולה מדי לסקור ולהשוות את התמורות החברתיות בכל מהוזות האימפריה העיירה
סינאסוס ליד נפשהיר שבקפדוקיה היא דוגמה המרמזת כי התפתחויות מקבילות לאלו שחלו בארץ -
ישראל ובלבנון היו אף במקומות אחרים  .גם כאן נודעה השפעתה לגורמים שמנינו למעלה -

רפורמות עות ' מאניות  ,הגירה  ,שגשוג המסחר  ,זיקה כלכלית ותרבותית למערב  ,תלות בערי התוף ,
דינמיות כלכלית של מיעוטים והפניית משאבים לבניה מרוווחת  .בספר זיכרון של אחת הקהילות

בעיירה קפדוקית זו נכתב כי  :סינאסוס הייתה במאה התשע  -עשרה יישוב בן

,

4 000 - 3 , 000

תושבים ,

רובם יוונים  .פרנסת העיירה הייתה בחציה על חקלאות ובחציה על מסחר  .מאז שנתן הח ' ט  -י הומאיון

.

חופש לאזרחים היוונים  ,בשנת  , 1856החלו בני העיר להגר לרגל עסקיהם לרהבי הארץ איש מבין
הגברים לא נשאר בעיר  :חלקם עבדו רוב תודשי השנה בערים כאדנה ומרסין  ,אולם רובם עקרו

.

לקונסטנטינופול ושהו בה שנים ארוכות רק משעשו שם די רכוש  ,פרשו וחזרו להתגורר בקביעות

.

בעירם עתה  ,לאחר שהתבשמו מן האווירה הקוסמופוליטית של הבירה ורכשו השכלה  ,רצו לבנות

.

לעצמם מעונות נוחים ונאים וסכומי כסף נכבדים הוקצו

למטרה זו .

50

מקורותיו של בית החלל המרכזי
תגובה דומה על תמורות כלל  -עות ' מאניות בתנאי ההיים עשויה להיות הסבר להופעתו של התלל

.

המרכזי במסורות עממיות כה רבות ברהבי האימפריה התהליכים שהתהוללו במאה התשע  -עשרה -

פיתוח מואץ  ,צמיתתו של מעמד בורגני  ,חדירת מוצרים אירופיים והשפעת תרבות המערב  -יכלו

.

לספק את הדחף לצמיחתו של טיפוס חדש של בית מגורים ולהשפיע על התפתחותו עם זאת הגורמים

.

הללו אינם מסבירים את מקור הצורות הארכיטקטוניות עצמן מתקבל על הדעת שהייתה נקודת מוצא

.

ארכיטקטונית  -טיפוס בניין או טיפוסי בניין  -שממנה נגזר והתפתח בית החלל המרכזי אפשר

להצביע על שלושה מקורות עיקריים שעשויים היו לשמש נקודת מוצא כזו .
47

48
49
50

שם  ,עמ '

שם .

474

.

.

א ' כץ  ' ,בית  -לחם בשלהי השלטון העות ' מאני '  ,א ' שילר עורך ) בית לחם וכנסית המולד  ,ירושלים
סינאסוס לעיל הערה  , ) 43פרפרזה על עמ ' 127 , 119 - 117 , 56 - 53

.

1980

 ,עמ ' . 29

ץתררה

ץתדרה

רון פוקי

78

על רקע ההשפעה המערבית הגוברת על חיי היום  -יום של הבורגנות העירונית ועל ריהוט הבתים
מתבקשת ההשערה כי תכנית בית המגורים עצמה הייתה אף היא חיקוי של מודלים

מערביים .

51

דמיונו המפתיע של הבית הלבנוני אל הבתים המדיאווליים של ונציה  -הן בתכנית והן בעיצוב

החזית  -צוין על ידי מחברים שונים ,

52

אלא שקשה להסביר השפעה ישירה כה דומיננטית של ונציה

.

על הלוונט בסוף המאה התשע  -עשרה ייתכן עם זאת כי הבית הוונציאני השפיע בעקיפין על התכנון
האירופי בכלל  ,וזאת באמצעות הווילות שתכנן הארכיטקט האיטלקי הנודע בן המאה השש  -עשרה ,
 s3 pal adoלעבודותיו של פלדיו נודעה השפעה עמוקה בכל אירופה  ,ובזכות
אנדראה פלדיו
~
הרציונליסטית הצרפתית הן היו לאחד מן היסודות של תורת התכנון במערב עד סוף המאה
האסכולה

.

התשע  -עשרה הפשטה של וילות פלדיאניות מובילה למבנה בעל חלל מרכזי  ,וספרי לימוד שאיירו
בתרשימים שווים לכל נפש את יסודות התכנון  ,במיוחד כאלה ששאבו את השראתם מחיבוריו של
התאורטיקן הצרפתי דורן

) Durand

 . ] .א  , )1 .הפכו נוסחאות סטריאוטיפיות המבוססות על הפשטה כזו

.

למרכיב סטנדרטי בידע הטכני של ארכיטקטים ומהנדסים מאז סוף המאה השמונה  -עשרה מתכננים
ויזמים מערביים שפעלו בלוונט במאה התשע  -עשרה עשויים היו אפוא להפיץ את תכנית החלל

המרכזי  .קונרד שיק התפאר שהוא היה מי שהביא לירושלים את תכנית התלל המרכזי  ,בבניין
קומי

שבנה בשנים . 1868 - 1866

54

עוד קודם לכן  ,בשנת , 1859

יפו .

אנגלית בתכנית דומה בבית שבנה בפרדם בפרוורי

55

טליתא

השתמש שליח של תברה מיסיונרית

נוסחאות מפושטות לתכנון וילות  ,שהן

ביסודן תכניות של חלל מרכזי  ,הופיעו בסוף המאה התשע  -עשרה אף בספרי לימוד בערבית .

56

בית

ספר טכני ממשלתי שפעל בקהיר  ,ואשר כבר באמצע המאה התשע  -עשרה למדו בו ארכיטקטורה
בתור אהד מן המקצועות הטכניים המערביים  ,החדיר לארץ זו דפוסי תכנון אירופיים  ,והופעתה של

51

ולרם למשל מכנה את בית החלל המרכזי בלבנון

rla nouvelle demure imitie de l ' Occident

ראה  :ולרס ( לעיל ,

הערה  , ) 25עמ '  . 267משום כך הוא מניח שטיפוס הבית התהווה בביירות  ' :זה אינו בית כפרי  :זהו ביסודו בית
עירוני שנוצר בביירות כתוצאה מן המפגש בין מזרח

( שם ,
52

עמ '

. ) 269 - 268

למערב . . .

הרווחה שבו משקפת ניוון של החיים

החקלאיים '

.

רנטה דן באריכות בהשוואה בין הבית הוונציאני לבית החלל המרכזי ושולל את הקשר ביניהם ראה  :רגטה ( לעיל ,

הערה  , ) 13עמ ' , 116

. 179 - 169

תכנית המבוססת על חלל מרכזי התקיימה בבנייה הוונציאנית מימי הביניים

.

לפחות עד המאה השמונה  -עשרה בוונציה החלל המרכזי ענה על הצורך לקשר את פנים הבית הן אל התעלה

.

שבצדו האחד הן אל הרחוב שבצדו האחר על הבית הוונציאני ראה :
Goy, Venetian Vernacular A
. rchitecture, Cambridge 1989

1.

.

; E . R. Tricanato , Vene~ ia Minore Milano 1948

1.

 .קק

.ע

53

על הזיקה בין הווילות של פלדיו לבית הוונציאני ראה :

54

' כל ההירושים הללו הפכו במהרה נושא לחיקוי כללי  ,וננקטו מעתה כמעט בכל בניין חדש כך  ,מבחינת סידור

198 - 205

Holberton , Palladio 's valas, London 1990 ,

.

.

התכנית והחלוקה לחדרים  ,היה התכנון בשביל האגודה למען היתומים חידוש חלוצי דרך הפתח נכנסו תחילה
לאולם שמימינו ומשמאלו נמצאו החדרים  ,ומאחור המדרגות  ,המטבח וכולי ' ( שיק 1לעיל  ,הערה זן ,
55

זהו בית בן קומה אחת בנוי קמרונות  .ראה  :קרק ( לעיל  ,הערה , ) 1

תולדות ה ' משק לדוגמה ' עמ '

הערה  , 111וכן  :ר ' קרק  ' ,מקורות כרטוגרפיים לחקר יפו '  ,ישראל  :עם וארץ ,

 , 198 - 173שרטוט התכנית שם  ,איור  . 18לא בריר
מקומי שכבר היה נהוג בפרדסים
56

] 24 - 23 [ 1

,

עמ ' . ) 268

70 - 68

ובמיוחד

תשמ " ח  -תשמ " ט )  ,עמ '

עם זאת אם התכנית מחקה מודלים מערביים או דווקא דפוס

של יפו .

 of the Century' , Muqarnas , 10 ) [ 993 ( ,תזטז 0 81 theז

,

- )8

Asfour, ' The Domestication of Knowledge

 .והר

 ' pp . 125 - 137וראה שם  ,עמ '  , 131איור של תכנית כזו מספרו של עלי מוברכ  ,תזכיראת אלמוהנדסין ותבסיראת
א  -רגיבין  ,קהיר . 1880

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

Sa

י י יי
~

79

קתדרה

מימין  :בית בשולי הר
חברון  ,תכנית וחזיה

למטה  :בית בעיירה
מרכז
סינאסוי  ,ליד
נפשהיר ,
תורכיה

טס
מס

רון פוקס

תכנית חלל מרכזי בבתי מגורים במצרים יוחסה להשפעתו של מוסד

זה .

57

מודלים מערביים היו

עשויים להגיע לפרובינציות של האימפריה אחרי שהוטמעו במרכזים תרבותיים של מזרח הים
התיכון  ,כגון אלכסנדריה  ,ביירות ובראש ובראשונה ,

הבירה קונסטנטינופול .

תליית מקורו של החלל המרכזי בתכנון וילות מערבי מניה את קיומו של תהליך שבו שאלו בנאים

.

מקומיים תבנית מערבית והפכוה לנוסחה עממית מזרחית אולם כנגד תאוריה זו אפשר להעמיד

.

סברה הפוכה  ,שלפיה היה החלל המרכזי פרי מודרניזציה והתמערבות של דפוס מגורים מזרחי סברה

זו מתיישבת עם הדעה הרואה בהתמערבות של עשירי הלוונט אך ' קליפה דקה '  .איזו נקודת מוצא
אוריינטלית אפשר להציע לבית החלל המרכזי ? הניסיון לתלות את מקורו בבית החצר הארץ  -ישראלי
או הלבנוני אינו משכנע  ,כי אין בו כדי להסביר את החלל המפולש הנמשך מחזית לחזית  ,את האופי

המוחצן של הבית ואף לא את קיומו של הפתח המשולש .
המבקשת לקשור בין בית החלל המרכזי לבית ליוואן  .בית
58

59

תאוריה משכנעת הרבה יותר היא זו

ליוואן  ,כמו בית החלל המרכזי  ,הוא

.

בלוק עצמאי המבוסס על תכנית סימטרית שבמרכזה חלל פתוח למחצה ומשני צדיו חדרים קל
לראות כיצד נוצר אולם מרכזי אם מאריכים את הליוואן ומוסיפים חדרים משני צדיו ( ולמעשה ראינו

כי קיים וריאנט של בית ליוואן שבו ליוואן בעומק שני חדרים .
)

הרושם הארכיטקטוני שיוצרת הקשת

הרחבה בפתח הליוואן שונה מזה של הפתח המשולש בקצה האולם המרכזי  ,אך צורות אלה ניתנות

.

להחלפה  ,וההבדל ביניהן מייצג רק טכניקה שונה בתמיכת הקירוי מעל לפתח ארקדה הייתה כבר
מוטיב שגור בטיפוס בית אחר שנפוץ באותו זמן  ,בית ריוואק  .הנהגת הזיגוג בקצה האולם המרכזי
הפכה בוודאי את הארקדה של הפתח המשולש לפתרון מועדף  ,התפשטותו של בית הליוואן מייצגת
דור מוקדם יותר של שינוי בדפוסי מגורים במאה התשע  -עשרה  ,ואפשר לראות בבית החלל המרכזי

.

המשך של התפתחותו כאשר נבנתה קומה נוספת על גבי בית ליוואן ישן היא נבנתה לעתים קרובות

במתכונת של בית הלל מרכזי עם פתח משולש  .מתקבל על הדעת שהבורגנות החדשה ,

שנזקקה

לבתים נוחים אך קומפקטיים ולא לארמונות מבוצרים  ,פנתה אל בית הליוואן  ,שהפך כבר למודל

מקומי של בית מרווח  ,אך העדיפה לפתח את הדפוס של בית ליוואן לבית דמוי וילה או פלאצו  ,שבו

.

כמה חדרים רצופים מצדי הליוואן התכנית הפשוטה והסימטרית גם עלתה בקנה אחד עם התפיסות

החדשות על עיצוב בתים ונוחיות מודרנית שאומצו בהשראת המערב .
לבית ליוואן היה ללא ספק תפקיד תשוב בהתפתחותם של בתים עם חלל מרכזי לפחות בחלק מתחומי

האימפריה  .עם זאת ייתכן עוד מקור השוב לתכנית החלל המרכזי  :הקונאק ( ביחיד  , ( konakבית
האמידים התורכי ה ' קלסי ' של
57

שם .

58

הסבר זה הוצע אצל קרנר

אנטוליה .

( לעיל  ,הערה , ) 26

60

כפי שכבר הזכרנו בדיון בבית העיר הארץ  -ישראלי

ומצוטט שוב אצל י ' פינקרפלד  ' ,הבניה

המוסד לחקר הבניה והתכניקה  ,א  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '

, ) 13

עמ '

196 - 190

; 145

59
60

למקורות על הבית התורכי ראה חלק א של מאמר זה  ,הערה
116 - 156

 .עק

והסבר דומה אצל דאווי ונורדיגיאן ( לעיל הערה

.
עמ '

. 89 - 88

רנטה ( לעיל  ,הערה , ) 13
15 ) 1998 ( ,

העברית '  ,מחקרים  :עבודת

40

.

וכן ראה :

Cerasi , 'The Formation of Ottoman

 Interaction with Neighboring Cultures' , Muqarnas ,תן Comparative Stlldy

ג

"

House Types :

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

81

המסורתי  ,הבית התורכי הכיל בכל שלבי התפתחותו הידועים שלושה סוגי חללים  :סיפון מקורה ורחב

שקישר בין שאר היחידות שבתכנית ( מכונה לעתים

סיפה

או היאת )  ,ליוואנים שנפתחו אל מרחב

הסיפון והדרי מגורים  .מגוון עשיר של צירופים נגזר מהקבצתם של חדרים וליוואנים מצדי הסיפון

.

המקורה בבתים עתיקים או פשוטים היה הסיפון מעין גלריה פתוחה שעברה בהזיתו של טור חדרים ,
ואילו במאה התשע  -עשרה מקובל היה לבנות הדרים וליוואנים משני צדיו של הסיפון  ,או במילים

אחרות  ,ליצור תכנית של חלל מרכזי  .ידועים גם צירופים שבהם הוצבו שני ליוואנים זה מול זה מכל

.

צד של הסופה באופן שנוצר חלל פנימי דמוי צלב את ההלל המרכזי באנטוליה ראוי אם כן לפרש
כתולדות של הסיפון  ,ההיאת ,

יותר מאשר כטרנספורמציה של ליוואן יחיד .

61

מקור החלל המרכזי שבמסורות פרובינציאליות  ,כגון זו הלבנונית  ,עשוי היה אם כן להימצא באולם

המרכזי או בסופה של הבית התורכי  ,ובית
הקונאק

של אנטוליה .

67

החלל המרכזי הלבנוני יכול להתפרש כגרסה מקומית של

ההבדל בחומרי הבנייה עשוי להסביר את השוני בין שתי המסורות הללו

.

באופי הארכיטקטוני כמה נקודות דמיון תומכות בטענה זו בדבר הזיקה בין המסורת הלבנונית

.

לתורכית בשתיהן הייתה נהוגה חלוקה לקומת שירות ולקומת מגורים  ,בשתיהן היה שימוש בגגות

רעפים בעלי ארבעה שיפועים ( שנבנו אמנם בטכניקות שונות )  ,ובשתיהן יכול היה הבית לעמוד
כגוש בודד ( בניגוד לבתים בערים העתיקות של סוריה וארץ  -ישראל שנטו ליצור רקמה דמוית שטיח
של בתי

חצר .
)

חשוב מזה  ,בבית התורכי נמצאו מקבילות לאולם מרכזי בתכנית צלב  ,לאולמות

מוקפי הדרים ואף לשימוש בגלריות פתוחות

(

ריוואקים .
)

ובחזית הליוואנים ניצבו לפעמים ארקדות

משולשות מעץ ( הדירכליכ  ,ראה בחלקו הראשון של המאמר ) המזכירות את הארקדות הדומות בתוך
והן אף עוצבו בדומה לפתח המשולש  -מעקה בשני השדות הצדדיים ומעבר

בית ההלל המרכזי ,

בשדה האמצעי  ,ציורי התקרות בבתים בלבנון ובארץ  -ישראל שייכים בבירור מבחינת הטכניקה ,
הסגנון והנושאים לאותה מסורת של עיטורים שנקלטה באנטוליה  ,בבלקן ולמעשה כמעט בכל

מחוזות האימפריה .
( ראה עמ '

) 75 - 74

63

ההכללה של סמלים עות ' מאניים ולעתים אף של תמונות נוף של איסתנבול ,

מעידה על עצמת השפעתה התרבותית של בירת האימפריה ועל הזדהותם של

הבנאים עם מרכז השלטון .

64

ההשפעה של קונסטנטינופול והזיקה של הפרובינציה אליה התפתחו על

רקע שיפור הנגישות אל הבירה עם התפתחות התקשורת במאה התשע  -עשרה ועל רקע מעורבותו
הגוברת של השלטון המרכזי בניהול הפרובינציות  ,התחזקות השפעתה התרבותית של קונסטנטינופול

יכולה להסביר את הפצתם של דפוסים תורכיים בתכנון בתים .
61
62
63

,

פירוש זה  ,שמקורו בחיבוריו של הארכיטקט התורכי ס " ה אלדם  ,מוצג מחדש אצל קובן לעיל הערה
כך טוען למשל פנראי ( לעיל הערה  ) 25עמ ' . 134

דוגמאות של ציורים ועיטורים של תקרות באיסטנבול ובבלקן ראה  :גודווין ( לעיל  ,הערה , ) 24
ראיאס ( לעיל הערה  , ) 19לסירוגין ;

80 ,

 .קק

.

Greek Traditional .Architecture 1 , Athens 1983 ,

) 13

 ,עמ ' . 99 - 47

עמ '

; 437 - 433

4 . ( ,ט ) Philippides

]( .

93 ; GUnsel Renda , Batlllla]ma D neminde Tnrk Rasim Sanatl 1700- 1850 , Ankara 1977 : idem , ' Painted
' Cenh~ ry Ottoman Houses
64
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 , Decorationבכהיפר ואירלנד ( לעיל ,

~הערה . ) 26

מעניין לשים לב בהקשר זה למקרה שבו אמנים בירושלים אחרי  1920חיקו מודלים מארמון הסלטאנים
בקונסטנטינופול על הקרמיקה הארמנית במלון ' אמריקן קולוני '  ,ראה  :אצל מ ' רוזן  -אילון  ' ,אמנות מוסלמית

מאוחרת בירושלים '  ,המזרח ההדש  ,ל " ד ( , ) 1992

עמ ' 139

150 -
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ץתדרה

קתדרה
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תכנית  ,חתך וקטע חזית של אגף בארמון עתמאן אלעמר בשפרעפ  ,המאה השמונה  -עשרה  .שחזור של הסידור
האגף בנוי בשולי חצר רחבה  40 ,א  60מ ',

המקורי .

על גג מבנה קמרונות מסיווי ששימש כאורווה  .בצד זה מפלס החצר נמצא כ  20 -מ ' מעל שיפולי

הגבעה שעליה בנוי הארמון  .במרכז האגף ישנו ליוואן רחב הנפתח בחזיתו אל

בירכתי

הליוואן נפתח מעין ביתן

( כשב )

החצר  ,ומוליך בכל צד שלו לסוויטה של שני חדרים .

החורג מן הדופן האחורית של הבניין  .על פי הסימנים בקיר החיצוני  ,גגון עץ רחב עבר סביב

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

83

האם היה החלל המרכזי תולדה של האולם בווילה בנוסה פלדיאני  ,של הליוואן או של ההיאת בבית

התורכי ? אין צורך לפסוק לטובת אחד משלושת המקורות שמנינו  .הווילה האירופית  ,בית הליוואן
והבית התורכי היו ללא ספק שלושת מוקדי ההשראה הארכיטקטוניים העיקריים בתרבות המגורים
במזרח הים התיכון במאה התשע  -עשרה  .במסורות האזוריות השונות משתקף כמדומה מיזוג זה או
אחר של השפעת שלושת המוקדים הללו  ,בתוספת השפעתם של תנאים מקומיים ומסורות

.

מקומיות באשר לבית ההלל המרכזי בלבנון וארץ  -ישראל נראה כי בית הליוואן היה נקודת המוצא

.

שלו  ,ואילו הווילה המערבית והבית העות ' מאני היו רק מקורות השפעה השובים אך יהיה משקלן
של ההשפעות השונות אשר יהיה  ,נראה שבית החלל המרכזי אינו מייצג אימוץ של תבנית מערבית

.

מתוך התבטלות ואף לא דבקות שמרנית במסורת עתיקה במקום השתלתו של דגם מערבי אנו

מוצאים בו שכלול של יסודות מן הארכיטקטורה של המזרה  -הליוואן  ,הריוואק והסופה התורכית
 כדי ליצור מהם נוסחה מודרנית המתיישבת עם מודלים מערביים מבלי לחקותם  .אמצעי הבנייההמתועשים המיובאים דחקו אולי טכניקות עתיקות  ,אך הם שימשו בידי הבנאים העממיים ליצירת

מסורת חדשה  ,אותנטית

.

לא פחות  ,שלא נעדרו ממנה ערכים אסתטיים מסתבר אפוא שבלבנון

ובמחוזות אחרים לא החניק המפגש עם המערב או עם הבירה העות ' מאנית את כוה היצירה
המקומית אלא עורר אותו

להתחדשות .

65

משתמע מכאן כי טיפוס הבית ההדש היה תוצר של

הסתגלות של הברה מסורתית לתנאים חדשים ולגירויים חיצוניים תוך הסתמכות על משאביה

התרבותיים  .התוצאה הייתה מיזוג מאוזן של יסודות מקומיים  ,מזרחיים ומערביים ושל עתיק וחדש .
בית ההלל המרכזי שיקף אפוא מודרניזציה יותר מאשר התמערבות  .ההיסטוריון הלבנוני פיליפ
חיטי כתב  ,בתארו את החברה הלבנונית בסוף המאה התשע  -עשרה  ' :מקצב חיים חדש התהווה

בלבנון  ,מקצב שלא היה הדש ולא ישן  ,אלא מיזוג של השניים ' .
להתגלמות של מקצב החיים הזה .

66

בית החלל המרכזי יכול להיחשב

סיכום
כאשר מדברים על הבית הערבי רבים נוטים עדיין לחשוב בראש ובראשונה על הבית הכפרי  ,אשר

.

זכה עד לאחרונה לעיקר תשומת הלב בספרות למעשה הביטוי הבית הערבי או הבית הארץ  -ישראלי ,
ן

בולטים ן עלי הנושא ( כנעאן  ,י
המופיע בכותרתם שלי ;כמה וכמה היבריים ן י
הירשפלד ) יש בו כדי
ן
דלמן ,
ן
להטעות  ,שכן הבנייה הערבית בארץ  -ישראל כוללת  ,כפי שפירטנו במאמר זה ( ,לא בית מסוג אמד

י ;
תללי  ,מקבץ הבתים הכפרי  ,הבית העירוני העתיק  ,בית
אלא סדרה של טיפוסים  :הבית הכפרי החד -

65

השווה מסקנותיה של קרק באשר להשפעתן של התמורות הכלכליות על הייצור המקומי בארץ  -ישראל :
' ההתפתחות לקראת כלכלה של ייבוא וייצוא שאפיינה את ארץ  -ישראל לקראת סוף המאה התשע  -עשרה לא
כפי שהספרות על המאה התשע  -עשרה נוהגת לתאר  .ניתנת
הביאה להרס המלאכות והתעשיות המקומיות

.. .

...

האמת להיאמר  ,להוציא כמה ענפים בודדים  ,דומה שלהתפתחות הזו היו דווקא תוצאות הפוכות  .בערי החוף הייתה
התרהבות ניכרת של המלאכות במחצית השנייה של המאה  .הייבוא של מוצרים אירופיים תרם לצמיחתם של

..

66

ענפים חדשים של מלאכה ותעשייה ' ( קרק [ לעיל  ,הערה , ] 6
חיטי ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ ' . 473

עמ ' . 537
)

...

ץתדרה

רון פוקס

הליוואן  ,בית הריוואק ובית החלל המרכזי  .לצד אלה היו עוד טיפוסי בניין  ,משניים או נפוצים פחות ,
שלא עסקנו בהם כאן כלל  :הקצר ( מעונות קיץ בכרמים מחוץ לחומות ,

) 67

שוני שעל יד בנימינה ,

) 68

חוות חקלאיות ( כגון חרבת

ארמונות של שיח ' ים כפריים ( למשל מג ' דל יאבא  /מגדל אפק )  ,ארמונות

של מנהיגים מקומיים ( כגון ארמונותיהם של דאהר אלעמר בגליל  ,או של מושלי עכו מג ' זאר עד

עבדאללה וארמונות עירוניים כגון אלה של המשפחות השליטות בשכם .
ולהערכה שקולה בכל דיון כולל על הבית הערבי הארץ  -ישראלי .
)

) 69

(

כל אלה ראויים לחקירה

הארכיטקטורה העממית הערבית בארץ  -ישראל אינה מצטיירת בסקירתנו כמסורת על  -זמנית

שהיבטיה הגאוגרפיים וההיסטוריים טפלים  .היא אינה צופה לאהור אל תקופת המקרא או אל תרבויות
פרה  -היסטוריות  ,תחת זאת היא מעוגנת היטב במסורות הבנייה למגורים שצמחו במרחב הגאוגרפי

.

הרחב של מזרח הים התיכון בתקופת האסלאם ראשיתה אינה בתקופה ערטילאית בשחר היסטוריה ,

.

אלא קרוב לוודאי בימי  -הביניים ובעיקר בתקופה הממלובית מאז הופיעה היא לא נותרה סטטית :

נראה שתחילה קלטה יסודות ממלוכיים ( הקמרון המקופל  ,דירות דמויות קאעה ומוטיבים עיטוריים

ואחר כך  -מוטיבים עות ' מאניים

(

דירות בנוסחה א  -ב ושערים דמויי דירכליכ .
)

)

השיטה הייחודית של

בנייה באבובי חרס לא התקיימה בארץ ברציפות מאז העת העתיקה 70ובוודאי התפתחה בתקופה

.

כלשהי לפני המאה התשע  -עשרה במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה חלו תמורות מרחיקות

לכת בתרבות המגורים בארץ  ,לנוף נוספו טיפוסי בתים חדשים שלא היו נפוצים בה קודם לכן ,

ואליהם נלוו שלל השפעות לבנוניות  ,תורכיות ומערביות .
בית הכפר הערבי בארץ  -ישראל  ,יותר סמה שהוא מלמד על תקופות מרוחקות ופרימיטיוויות  ,מקנה

.

לנו הבנה של מסורות הארכיטקטורה המוסלמית הגבוהה הוא עולה מן הניתוח שלנו כאב  -טיפוס
בסיסי  ,שבו מיוצגים בצורתם הגולמית עקרונות העיצוב של חלל המגורים במגוון רחב של מסורות
ארכיטקטוניות סביב מזרה הים

התיכון .

מצאנו עקרונות אלה  -תפיסת החדר כחלל רב  -תכליתי ,

71

עצמאי  ,והרעיון של משטח מוגבה  -במהדורה משוכללת ומתוחכמת בדירות של ארמונות עירוניים

בקהיר ,

בבתים של דמשק וחלב  ,בקונאק התורכי ואפילו בבית כפרי יווני  ,באמצעות השימוש

במשטח מוגבה נוצרה משפחה שלמה של טיפוסי דירות  ,מן החדר הפשוט עם אזור כניסה מינימלי

עד הקאעה מרובת הליוואנים  ,ובכל אחת מן המסורות שמנינו התפתחה גרסה ייחודית משלה של
הטיפולוגיה

הזו .

,

3י ,

67

על הקצר סביב ירושלים ראה  :קרק ולנדמן לעיל  ,הערה

68

על חוות חקלאיות ראה  :י ' בן  -ארצי  ,ר ' קרק  ,ור ' אהרנסון  ' ,ח ' אנים או מבני

עמ '

, 183 - 175

של אתרי ההתיישבות היהודית בנוף ארץ  -ישראל '  ,הציונות  ,יג ( תשנ " ח ) ,
31 - 40

69

 .קק

127 ) 1995 ( ,

28 - 31

 .קק

.

Awad, Trialog 40 ) 1994 ( ,

,

המשפחות השליטות בתקופה זו ראה  :דומאני לעיל  ,הערה
70

95 - 96
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עמ '

אחוזה ?

לשאלת תפקידם המקורי

'  Ramlaתן Historic Buildings
) 1995 ( ,

,

0

)4

 .ז ; על הרקע לשגשוגן של המשפחות של

הארמונות מסומנים שם על מפה מול עמ '

.1

 Architectural Surveyחפ תA . D . Petersen , ' Preliminary Report 0

.

אין ללמוד מכך שהמסורות הגבוהות התפתחו מן הבנייה הכפרית ייתכן שהבית הכפרי הוא דווקא הפשטה של

מודלים מן הבנייה הגבוהה .

הבית הערבי הארץ  -ישראלי  :עיון מחודש

הבנייה העירונית העתיקה בערים הערביות בארץ  -ישראל השיגה מידה ניכרת של

85

תחכום .

הארכיטקטורה של הבית העירוני הערבי בשום אופן אינה צריכה להיחשב לתופעה שולית לצד הבית

.

הכפרי  ,היא גם לא הייתה ענף משני של הבנייה למגורים במחוזות הסמוכים הבנייה העירונית
בירושלים  ,באזור ההר ובשפלה הייתה מסורת בעלת ייחוד  ,שונה בהחלט מן המסורות של סוריה ,

מצרים .

לבנון או

72

הבנייה הייחודית בקמרונות שרווחה במרכז הארץ הבטיחה שכל רעיון

ארכיטקטוני יפורש מחדש ויוטמע בשפה הארכיטקטונית המקומית  .יחד עם זאת על אף ייחודו הבית
העירוני בארץ  -ישראל מתייחס באופן ברור למסורות הארכיטקטוניות העיקריות שבמרחב הגאוגרפי

הרחב ולהקשר התרבותי של מזרח הים התיכון .
.

הערות אלה תקפות פי כמה לטיפוסי הבניינים ההדשים של המאה התשע  -עשרה מול עיניהם של
הנוסעים שתרו במאה התשע  -עשרה אחר ה ' תנ " כיות ' של הבית הארץ  -ישראלי  ,התרחשה למעשה

.

מהפכה בתרבות המגורים בעיני הנוסעים נראו בוודאי טיפוסי הבניינים החדשים ' מודרניים '  ' ,לא

אותנטיים ' לעתים אף ' היקוי של המערב '  .בית הליוואן ובית הריוואק שנפוצו אז בבנייה החדשה
בארץ  ,לא היו מוצרים בלתי אותנטיים של התמערבות  ,אלא רעיונות ארכיטקטוניים שמקורם
במסורות העתיקות של האזור  ,ושנמצאו מתאימים כדי לענות על צרכים משתנים בעידן של

.

מודרניזציה בית החלל המרכזי ייצג שלב נוסף של מודרניזציה  ,שלב שבו הייתה כבר השפעה

.

מערבית ברורה אך יהיה אשר יהיה משקלה של ההשפעה המערבית בהתפתחות בית החלל המרכזי ,

תהליך התפתחותו ביטא יכולת התחדשות של מסורת הבנייה העממית  ,התחדשות שהתבססה על
המשאבים התרבותיים של האזור  ,ולא על אימוץ לא ביקורתי של מודלים מערביים על כרעיהם

.

וקרביהם מודרניזציה במה שנוגע לתרבות המגורים הלוונטינית במאה התשע  -עשרה לא הייתה זהה

.

לחלוטין להתמערבות בהתהוות בית החלל המרכזי ובהתפשטותו השתקף כל מארג הקשרים במזרה
הים התיכון  ,מארג שבו היה תפקיד חשוב לבירת האימפריה  ,קונסטנטינופול  ,למרכזים אזוריים
כגון אלכסנדריה וביירות וליחסי הגומלין בין פרובינציות

שכנות .

הבנה מלאה של משמעות

הופעתו של טיפוס בניין זה וחדירתו לארץ  -ישראל מחייבת להעמיד אותו ( ואת ארץ  -ישראל

)

בהקשר הגאוגרפי הרחב של מזרח הים תיכון  ,כשם שהיא מחייבת לעגנו בהקשר ההיסטורי של
תהליכי

השינוי

בשלהי

המאה

התשע  -עשרה .

הממד

הגאוגרפי  -ההיסטורי

של

התופעות

הארכיטקטוניות הופך את הבניינים לתעודות המעוררות סוגיות גאוגרפיות  -היסטוריות כלליות :
מהות תהליכי המודרניזציה באימפריה העות ' מאנית במאה התשע  -עשרה  ,יחסי הגומלין בין ארץ -

ישראל לשכנותיה ומקומה של ארץ  -ישראל בעולם הכלכלי והתרבותי של מזרח הים התיכון .

72

החומר שפורסם על הבנייה בערים העתיקות כגון יפו  ,ירושלים  ,שכם וחברון הוא עדיין מוגבל  .פרוייקטים של
שיקום  ,הכוללים גם תיעוד ארכיטקטוני  ,כגון שיקום העיר העתיקה בחברון שזכה לאחרונה בפרס של קרן אגא

ח ' אן  ,יניבו בוודאי גם
פעולותיו

באינטרנט .

פרסומים .

ברמאללה פועל מרכז לשימור ארכיטקטוני בשם ' ריוואק '  ,המפרסם את

ץתדרה

רון פוקס

נטפח  -רשימת מונחים ארכיטקטוניים
הגדרות למונחים ארכיטקטוניים  -שנזכרו במאמר  ,ראה גם הרשימה שהתפרסמה בחלקו הראשון

של המאמר ( קתדרה ,

89
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בית ליוואן
טיפוס בית המבוסס על ליוואן ( חלל הפתוח לכל רוחב חזיתו ) ושני חדרים  ,אחד מכל צדי

הליוואן .

.

ייתכנו נוסחאות מורכבות יותר הכוללות יותר משני חדרים בתים השייכים לטיפוס זה מצויים

בבנייה העממית במזרח אנטוליה  ,הלוואנט  ,ועד איראן

(

וראה לעיל הערה . ) 12

גית ליוואן גלבנון ,
תחריט מן המאה
התשע  -עשרה

בית אכסדרה או בית ריוואק
בית המבוסס על אכסדרה ( ריוואק

)

המצוייה לפני טור של חדרים .

בית חלל מרכזי
טיפוס בית הנפוץ בלבנון  ,בארץ  -ישראל ובאזור החוף בסוריה  .הוא מבוסס על אולם העובר לרוחב

.

הבית כולו  ,ומשני צדיו סדורים חדרים בדרך כלל האולם מסתיים בחזית בפתח המחולק לשלושה

שדות מקושתים .
קוג אק

'

 ( konakתורכית)

בית אמידים

