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ְל ָאן הוּ א ָעףְ ,ל ָאן ּ ָפ ַרח
ֵאין ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יֵ ַדע
אוּ ַלי ָהיָ ה זֶ ה ַרק ֲחלוֹ ם
אוּ ַלי ַרק ַא ָ ּג ָדה.
(י' טהרלב' ,הבלדה על יואל משה
סלומון ושלושת רעיו')1

מבוא
בשער המאמר:
אהרן שלוש
(משמאל) ובנו
יוסף אליהו שלוש
(מימין)
ברקע :הריסות
בית אהרן שלוש
בנווה־שלום
(ראו עמ' )120

בתרבות הפופולרית ובספרי ההיסטוריה שמור מקום של כבוד למעשים נחשוניים ,לחלוצים שיצאו
לפני המחנה .הראשוניות נתפסת כדבר שיש להשתבח בו ,למקד בו את תשומת הלב ,ובה במידה
להיאבק על ההכרה בו .ההיסטוריה הציונית בארץ־ישראל אינה חסרה אזכורים של מעשי חלוץ —
חלק בלתי נפרד מרעיון התחייה וההתחדשות הלאומית של עם ישראל בארצו — וכך גם ההיסטוריה
המצומצמת יחסית של התחדשות היישוב היהודי ביפו במאה התשע־עשרה .תל־אביב היא אמנם
'העיר העברית הראשונה' ,אבל קדמו לה שכונות יהודיות שיצאו מתחומה המצומצם של יפו .לא
פעם נטען כי המוקדמת שבהן ,נווה־צדק ,הייתה הצעד הראשון שבלעדיו לא הייתה קמה תל־אביב.
בתוך ראשוניותה של נווה־צדק נשמר מקום של כבוד לבית הראשון בשכונה .החל בשנות
השישים של המאה העשרים דבק תואר זה בביתו של אהרן שלוש ,מראשי הקהילה היהודית ביפו
ומי שעל אדמותיו הוקמו נווה־צדק ושכונות יהודיות שנוסדו אחריה .תואר זה שהוצמד לבית,
לאמתה לא רק בסיפוריהם
ִ
העומד עד היום ברחוב שלוש  32בתל־אביב ,התקבל כמייצג אמת
של צאצאיו של שלוש אלא גם בקרב מרבית כותבי ההיסטוריה של תל־אביב ויפו .לפי הסיפור
המקובל ,הוקם בית אהרן שלוש בנווה־צדק בשנת  ,1883ארבע שנים לפני ייסוד השכונה ,כבית
בן קומה אחת .בשנת  1886נוספה לו קומה ,ושנה אחר כך נכנסה משפחתו של שלוש לגור בבית.
השכונה הוקמה בצמוד לביתו של שלוש ,על אדמה שהייתה בבעלותו ,ולכאורה בזיקה למיקומו
של הבית.
מאמר זה בא להראות כי תיאור הבית כבית היהודי הראשון מחוץ לחומות יפו משולל בסיס
היסטורי ,וכי הופעת התיאור השגוי קשורה קשר ישיר לשינוי בתפיסת המרחב בצפון יפו בעיניים
יהודיות משנות השלושים של המאה העשרים .בחלקו הראשון של המאמר אסקור את גלגוליו
המרכזיים של הסיפור שיוחס בטעות לבית בנווה־צדק ואחשוף את מקורו .לאחר מכן אראה כי
סיפור זה מתאר בית אחר ,נשכח ומוקדם יותר ,שבנה אהרן שלוש בצפון יפו ,ואדגים כיצד הצלבה
תודתי נתונה לסיני אלכסנדרוביץ' ,לשולה וידריך ולתקוה וינשטוק על הסיוע בהכנת המאמר.
1

י' טהרלב ,לאוהבים את האביב ,תל־אביב  ,1981עמ' .14
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מושכלת של תיעוד כתוב ,תצלומים ומפות מאפשרת לאתר במדויק את מיקומו העלום .לבסוף אטען
כי היעלמות הבית מהתודעה קשורה במידה רבה למיקומו הגאוגרפי באזור שסבל שנים ארוכות
ממוניטין שלילי ,אזור שנדחק לשוליה של הכתיבה ההיסטורית על ראשית ההתיישבות היהודית
בצפון יפו.

גלגוליו של מיתוס מקומי
בדצמבר  2005פרסם המקומון התל־אביבי 'העיר' כתבה שסקרה מסכת יריבות ארוכת שנים בין
שתיים מהמשפחות הוותיקות ביפו (ולאחר מכן בתל־אביב) :משפחות רוקח ושלוש .מהכתבה עלו
משקעי מרירות שגילם כגיל נווה־צדק .אחד מסלעי המחלוקת נגע להיסטוריוגרפיה של ההתיישבות
היהודית מצפון ליפו העתיקה .לאה מג'רו־מינץ ,נכדתו של שמעון רוקח ,מייסד אגודת 'עזרת ישראל'
שיזמה את הקמת נווה־צדק ,טענה כי בית סבה ברחוב רוקח  36היה הבית הראשון בנווה־צדק.
לעומתה טען צבי פומרוק ,אחד מניניו של אהרן שלוש ,כי בית סבו ברחוב שלוש  32קדם לכל בתי
השכונה .לטענת פומרוק ,כפי שצוטט בכתבה' ,רוקח היה פעיל ציבור ,אבל אהרון שלוש היה היזם
הראשון לבניית נווה־צדק ,נווה־שלום ושכונת משה .זה הדבר שאיפשר את הקמת העיר' .בכתבה לא
הובאו הוכחות לאישוש טענתו של פומרוק ,אבל האמן חוני המעגל ,יליד נווה־צדק שחקר לעומק את
תולדות השכונה ,סיפר כי 'הבית של שלוש נחשב למבנה היהודי הראשון מחוץ ליפו .בנייתו החלה
בשנת  1883והסתיימה ב־ ,1886שנה לפני שנבנתה השכונה' .לעומתו התבטא הסופר והעיתונאי
שלמה שבא בפסקנות הפוכה ואמר כי 'השלוּ שים קצת לא אומרים אמת ,לדעתי ,האדמה היתה שלהם,
אבל את הבית שלהם הם בנו שש שנים אחרי שקמה השכונה' .כשנשאל מה מקור ידיעותיו ענה:
'פומרוק יספר לך הרבה סיפורים .אף אחד שחי לא יכול לספר לך מה היה ,אולי תלכי לבית הקברות
ותשאלי .זה היה לפני  120שנה ,כבר לפני חמישים שנה לא היה אף אחד שיודע'2.
קצת פחות מחמישים שנה קודם לכן ,בחודש מאי  ,1963יצא שבא לטיול בסמטאות נווה־צדק עם
ארבעה מוותיקי השכונה ההיסטורית :שני גברים ,יהודה טרייביש ויצחק רוקח ,ושתי נשים ,שפרה
קפלן־יחיאלי ומרגלית חבצלת־שלוש .בסופו של רחוב רוקח נתקלו ב'בית גדול ,מוקף חומה וחוסה
בצל אקליפטוסים גבוהים' ,ומיד הכירו בו את ביתו של אהרן שלוש .שבא ביקש מחבצלת־שלוש
לספר על בית סבה' ,הבית הראשון של "נוה־צדק"' ,כפי שביאר לקוראי עיתון 'דבר' ,והיא הפליאה
בסיפורים על סבה ,על המשפחה מרובת הנפשות ועל הבית הגדול שבו נולדה3.
הסיור שיזם שבא בין בתיה הישנים של נווה־צדק נולד כנראה בעקבות העניין המחודש שניצת
בראשית שנות השישים בהיסטוריה של השכונה ,לא מעט בהשפעת מה שנראה אז כרגעיה האחרונים.
החל בראשית שנות השישים קידמה עיריית תל־אביב תכניות פיתוח נרחבות להקמת מרכז עסקים
עירוני חדש ('סיטי') במנשייה ובסביבותיה ,תכניות שבמסגרתן היו אמורות השכונות היהודיות
2
3

ל' גביש' ,קרבות רחוב' ,העיר 16 ,בדצמבר  ,2005עמ' .43‑38
ש' שבא' ,מסע אל ראשית המאה :בני נוה־צדק מבקרים בשכונת ילדותם' ,דבר 17 ,במאי  ,1963עמ' .3

103

קתדרה

קתדרה 104

אור אלכסנדרוביץ'

שקדמו לתל־אביב — ובהן נווה־צדק — להיהרס ולפנות את מקומן לבנייה חדשה 4.תחרות אדריכלים
בין־לאומית לתכנון האזור הגיעה לסיומה בספטמבר  ,1963אחרי שעוררה עניין רב בעולם .רובן
המכריע של ההצעות שהוגשו התעלמו מחשיבותו ההיסטורית של המרחב וקיבלו ללא פקפוק את
דעת העירייה שיש להרוס את האזור כולו 5.הכוונות המוצהרות והמוחשיות עוררו גם את ניצניה
של מחאה פומבית נגד ההריסה .ימים אחדים לאחר ההכרזה על הזוכים בתחרות פרסמה העיתונאית
תקוה וינשטוק בעיתון 'מעריב' סדרת כתבות יוצאת דופן בהיקפה על נווה־צדק — במילותיה של
וינשטוק' ,ערשה של תל־אביב ,שנידון להרס' — תחת הכותרת 'הבו צדק לנוה־צדק!' .תוכנן של
הכתבות והיקפן מעידים על רצון לעורר את דעת הקהל נגד מה שנתפס כפגיעה אנושה באתר בעל
חשיבות היסטורית לסיפור הציוני .הייתה זו קריאת תיגר על תפיסה תכנונית שברוחה נהרסו עד אותו
זמן מבנים ואתרים שהיו בעלי מעמד סמלי בתולדות היישוב היהודי המתחדש ביפו ,ובראשם הבניין
ההיסטורי של גימנסיה 'הרצליה'6.
דוברה ,צבי איכט
ּ
וינשטוק פתחה את סדרת הכתבות בהצגת עמדתה הרשמית של העירייה מפי
(אבי גיא) ,כדי להתריע על הרסנותה של התכנית המוצעת .איכט טען כי 'עם כל הסנטימנטים לתל־
אביב הקטנה ,השכונות הסובבות את מנשיה מיועדות לשיקום מחדש :הן הגיעו לדרגת סלאמס []...
אי־אפשר להשאירן כשמורות טבע' .את מיזם הענק של ה'סיטי' תירץ גם ברצונה של העירייה לבצע
'"סלאם קלירינג" — חיסול משכנות העוני .לאפשר ל־ 6000משפחות להגיע לדיור הולם' .איכט לא
ראה מניעה למחוק את השכונה הוותיקה ,משום ש'קשה לשער ,כי במרכז כה מפותח יחליטו להשאיר
שכונה כנוה צדק [ ]...אין לנוה צדק יותר סיכוי מאשר לשכונות אחרות [ ]...צריך להיזהר מלהדביק
לבתים תו של אתרים היסטוריים' 7.וינשטוק הייתה רחוקה מלהזדהות עם נקודת המבט הרשמית
של העירייה; במילותיה' ,נחטא לעצמנו ולדורות הבאים אם נהרוס גם אתר זה ,כמעט אחרון מן
הראשונים .יש לתת קצת כבוד להיסטוריה וקצת מקום גם לסנטימנטים .יש לעשות צדק לנוה צדק'8.
כדי להבהיר לקוראים עד כמה תינזק ההיסטוריה של תל־אביב אם תיהרס השכונה הקדישה את
הכתבה השנייה בסדרה לימיה הראשונים באופן שהבליט את אופייה החלוצי .בתוך כך ייחדה מקום
מרכזי לראשוניותו של בית אהרן שלוש:
4

5

6
7
8

צ' אלגת' ,ת"א מכינה מכרז בינלאומי לפיתוח האיזור של מנשיה' ,מעריב 22 ,באוקטובר  ,1961עמ'  .9תכניות להריסת
נווה־צדק ,נווה־שלום וכרם־התימנים אושרו בתל־אביב כבר במחצית השנייה של שנות השלושים ,והשכונות הוגדרו
באופן רשמי 'אזורי הריסה' (או  Reconstruction Areasבאנגלית) .עם זאת התכניות לא יצאו אל הפועל בעיקר בשל
הפיצויים שהייתה אמורה העירייה לשלם לתושבים .מיזם ה'סיטי' אמור היה לפתור בעיה זו ,בשל התקווה שההכנסות
מבניית מרכז העסקים החדש יסייעו במימון פינוי תושבי השכונות ההיסטוריות מבתיהם .ראו :נ' מרום ,עיר עם
קונספציה :מתכננים את תל אביב ,תל־אביב תשס"ט ,עמ' .318‑299 ,147‑137
Z. Elhyani, ‘Seafront Holdings’, Y. Moria-Klein & S. Barnir (eds.), Back to the Sea: Israeli Pavilion, the 9th
 ;International Architecture Exhibition, Venice 2004, pp. 104–116צ' אפרת ,הפרויקט הישראלי :בנייה ואדריכלות,
 ,1973 > 1948תל־אביב תשס"ד ,עמ' .270‑268
לעניין זה ראו :א' אלכסנדרוביץ'' ,משאלת חורבן :חייו ומותו של בניין גימנסיה "הרצליה"' ,ג' רז (עורך) ,ימי הגימנסיה:
הגימנסיה העברית "הרצליה" ,1959‑1909 ,תל־אביב תשע"ג ,עמ'  ;47‑27מרום (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .308
ת' וינשטוק' ,הבו צדק לנוה צדק!' ,מעריב 9 ,בספטמבר  ,1963עמ' .17
שם.
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למען האמת — את קרקע השכונה רכש אהרון שלוש [ ]...שלוש [ ]...מאס בחיים בסימטאות הערביות והחליט
להקים ישוב יהודי בשממה .ב־ 1883בנה לו בית על גבעה נישאת באדמותיו ,להוכיח את בעלותו עליהן []...
היה זה הבית הראשון בשכונת נוה צדק העתידה לקום .בית ראשון מבחינה כרונולוגית וגיאוגרפית כאחת:
השכונה קמה כעבור שלוש־ארבע שנים והשתרעה מהבית צפונה [ ]...שלוש הקים תחילה שני חדרים .במרוצת
הזמן הרחיב את דירתו ,הקים גם חצר פנימית מרווחת ואף הוסיף קומה שנייה [ ]...הבית ניצב עדיין ברחוב
שלוש ,מוקף עצי אקליפטוס עבותים ויש בו בית־ספר עירוני ובית כנסת ספרדי9 .

וינשטוק ,שנישאה כשנתיים קודם לכן לירוחם לוריא ,משורר ,מתרגם ועורך ספרותי שהיה אחד
מנכדיו של אהרן שלוש ,שאבה את המידע על הבית מסיפוריהם של בני המשפחה 10.מן הסתם ביטאה
את ההשקפה המשפחתית בכל הנוגע לראשוניותו של בית אבי המשפחה בנווה־צדק .מכאן ואילך
הלכה גרסתם זו של בני המשפחה והכתה שורשים בהיסטוריוגרפיה המקומית ,בין השאר באמצעות
כתיבתם שלהם .אחד המרכזיים שבהם היה צבי פומרוק ,נינו של אהרן שלוש .שבע שנים אחרי סדרת
המאמרים של וינשטוק פרסם פומרוק בכתב־העת הספרותי 'קשת' רשימה בשם 'אהרן שלוש מוכר
מגרש' ,ובה בין השאר סיפר לקוראים כי 'שלוש היה פטריארך עבדקן ,לבוש חלוק פסים וחגור אבנט.
את ביתו הקים על גבעה בודדת ,מוקף חומה ובתוכה חצרות ומבנים ,כעין טירה בודדת .ביתו היה
הראשון שנבנה מחוץ ליפו ,ורק לאחר שנים נוסדה על שטחי האדמה הנרחבים שהיו בבעלותו מסביב
לביתו שכונת נווה־צדק' 11.פומרוק לא ציין את שנת הבנייה .כעבור כשנה ,בכתבה על סדר פסח רב
משתתפים שערכו צאצאיו של אהרן שלוש ,צוטט האדריכל הלל שלוש ,אחד מנכדיו של אהרן שלוש
ומארגן הסדר ,שאמר' :לכשהתבסס אהרן ,החליט לצאת את יפו ולהקים שכונה יהודית מחוץ
לגבולות העיר .בשנת  1883הוא רכש  800דונם מגבעת החול באיזור נווה־צדק ומכר
מגרשים של  300אמה לכל יהודי ,שביקש להקים שם את ביתו [ ]...אהרן שלוש
[ ]...הקים את ביתו על גבעת חול בנווה־צדק ברחוב הנושא עד היום את השם
אהרן שלוש' 12.האדריכל שלוש גם עיצב מטבע זיכרון שחולק למשתתפים
בסדר הפסח; על פניו הוטבעה דמותו של הבית בנווה־צדק (איור .)1
בתודעה המשותפת של צאצאיה הרבים של משפחת שלוש נשמר מקום
מיוחד ,סמלי ,לבית בנווה־צדק כמוקד הזדהות משותף ,ולכן אין להתפלא על
הדגש שהושם בסיפוריהם על ראשוניותו של הבית במרחב המקומי .עם זאת
מפתיעה מעט הקלות שבה הוטמעה בכתיבה ההיסטורית הפופולרית על תולדות
יפו ותל־אביב טענת הראשוניות שיצאה מתוך המשפחה .אחד הביטויים המוקדמים
לכך נמצא בספרון שהוקדש לנווה־צדק ולנווה־שלום ,ושיצא בשנת  1984מטעם 'היחידה
לידיעת הארץ ולימודי שדה' במשרד החינוך .מחברו ,יואב רגב ,כתב כי אהרן שלוש 'היה כנראה הראשון
 9ת' וינשטוק' ,מחיר הקרקע :ארבעה מיל הפיק' ,מעריב 10 ,בספטמבר  ,1963עמ' .15
 10דברים ברוח זו כתבה לי וינשטוק ב־ 21בנובמבר  .2011על אותם דברים חזרה בשיחה אתי כעבור יומיים .הגם שהדברים
נאמרו ממרחק השנים ,יש בהם סבירות רבה.
 11צ' פומרוק' ,אהרן שלוש מוכר מגרש' ,קשת ,מד ( ,)1970עמ' .120
 12א' רותם 181' ,בני משפחת שלוש מסובים ל"סדר"' ,מעריב 14 ,באפריל  ,1971עמ' .17

איור  :1בית אהרן
שלוש בנווה־צדק
על מטבע זיכרון
שחולק למשתתפים
בסדר הפסח של
משפחת שלוש
בשנת  .1971דמות
המבנה על המטבע
תואמת רק באופן
חלקי את צורתו
הממשית של הבית
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איור  :2עמוד
הפתיחה למאמרו
של יואב רגב
משנת ' 1988בית
שלוש — היציאה
מחומת יפו' ,שהציג
את בית אהרן
שלוש בנווה־צדק
כבית היהודי
הראשון שנבנה
מחוץ לחומות יפו
העתיקה

אור אלכסנדרוביץ'

שבנה את ביתו מחוץ ליפו :הבית נבנה בשנים  .1886‑1883ברם ,בני משפחתו עברו לדור בו רק לאחר
ראשית ההתיישבות בשכונת "נוה צדק"' 13.באותה שנה כתב אורי דביר במדריך טיולים שהוקדש
לתל־אביב כי ביתו של שלוש הוא 'הבית הראשון
בנווה־צדק' 14.בנים למשפחת שלוש היו מעורבים
באופן ישיר בהפקת שני הספרים :רגב הודה בפתיחת
ספרו לצבי פומרוק על הסיוע בהוצאתו לאור ,ואילו
דביר הקדיש משפט תודה לאנינה קפלן (אחותו של
פומרוק) על הערותיה על כתב היד .שש שנים אחר
כך הביא עמית לוינסון את סיפורו של הבית במאמר
שכתב על משפחת שלוש בספר שהוקדש למשפחות
ידועות בתולדות היישוב .לוינסון ,שהזכיר גם
הוא את הקמת הבית בשנת  1883ואת הרחבתו
לפני כניסת המשפחה אליו ,קבע כי היה זה 'הבית
הראשון בשכונה [נווה־צדק] (כיום ברחוב שלוּש)
שטרם נקראה בשמה העברי' 15.באותה שנה ציין
מרדכי אלקיים בספרו על תולדות היישוב היהודי
ביפו בעת החדשה כי בית אהרן שלוש 'בראש רחוב
רוקח בנוה־צדק' היה הבית הראשון בנווה־צדק,
'ולמעשה — הבית הראשון בתל־אביב' 16.בשנת
 1996סיפרה יהודית קופר־וייל בספרה על נווה־
צדק כי אהרן שלוש החל לבנות את ביתו בשכונה
בשנת  ,1886וכי עם ייסוד השכונה באופן רשמי שנה
מאוחר יותר העתיק אליו את מגוריו17.
גם בשנות האלפיים הופיע הסיפור ללא שינוי בספרות ההיסטורית הפופולרית על תל־אביב ויפו,
כמו בספרו של חוני המעגל' ,חמדת לבי' 18,או בספרי זיכרונות של בני משפחת שלוש ,כמו ספרו
13

14
15
16
17
18

י' רגב ,נוה־צדק ונוה־שלום ,ירושלים תשמ"ד ,עמ'  ,52וכן :הנ"ל' ,סיור בנוה צדק ונוה שלום' ,אריאל( 49‑48 ,שבט
תשמ"ז) ,עמ'  .185דברים ברוח דומה כתב רגב גם במאמר על הבית שהופיע בספר שהוקדש לסיפוריהם של בתים
מרכזיים בתולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל בעת החדשה .ראו :הנ"ל' ,בית שלוּ ש — היציאה מחומת יפו' ,ז' ענר
(עורך) ,סיפורי בתים :סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתישבות ,תל־אביב  ,1988עמ'  .169‑167במאמר אחר
באותו ספר קבע רגב כי בית שמעון רוקח הוא הבית הראשון בנווה־צדק.
א' דביר ,נקודת חן :תל־אביב ,תל־אביב תשמ"ד ,עמ' .80
ע' לוינסון' ,משפחת שלוש — מיפו לנוה־צדק' ,ז' ענר (עורך) ,סיפורי משפחות :סיפורן של חמישים משפחות בתולדות
היישוב ,תל־אביב  ,1990עמ' .196
מ' אלקיים ,יפו — נוה־צדק :ראשיתה של תל־אביב ,תל־אביב תשנ"א ,עמ' .200
י' קופר־וייל ,הבתים נדמו להיכלות :סיפורה של נוה־צדק ,תל־אביב  ,1996עמ' .62
חוני המעגל ,חמדת לבי :השכונות הראשונות מחוץ לחומות יפו ,תל־אביב  ,2001עמ' .38
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הבית הנעלם :נחשוניות יהודית ועיוורון היסטוריוגרפי בצפון יפו

של פומרוק 'שלוש :התל־אביבי הראשון' 19,אולם עתה נלווה לכך עניין מחודש בבית ,הפעם כנכס
נדל"ני .אחרי שהיה שנים ארוכות ברשות צאצאיו של שלוש נמכר הבית בשנת  2000ליזמים פרטיים,
ושוב נמכר בשנת  .2007בדיווחים על מכירתו הקפידו הכותבים לציין כי זהו הבית היהודי הראשון
מחוץ ליפו 20.בשנת  ,2007לאחר מכירתו השנייה של הבית ,החלו בו עבודות שימור בניהול משרדו
של אדריכל אמנון בר אור .באתר הבית של המשרד כתוב גם היום כי 'ביתו של אהרון שלוש הינו
הבית הראשון שנבנה בסמוך לשכונת נווה־צדק העתידית .בסביבות שנת  1884בנה אהרון שלוש,
איש עסקים יהודי אמיד וממנהיגי הקהילה היהודית ביפו ,את ביתו במגרש גדול על גבעות החול
מצפון מזרח ליפו ,בכך היה החלוץ בהקמת שכונת נווה־צדק'21.

טעות בזיהוי
הנסיבות שבהן הופיע לראשונה תיאור הבית ברחוב שלוש  32כבית היהודי הראשון מחוץ לחומות
יפו היו צריכות לעורר חשד במהימנות הדברים ,הן בשל הופעתם המאוחרת בהיסטוריוגרפיה
המקומית ,רק משנות השישים של המאה העשרים ,והן בשל מקורם — אחדים מבני משפחת שלוש.
לאמתה בקרב רובם המכריע של כותבי ההיסטוריה המקומית ,בלי
למרות זאת התקבל הסיפור כאמת ִ
שהתקיימה בדיקה ממשית לאישוש מהימנותן של העדויות המשניות הנוגעות לנסיבות הקמתו של
הבית ולשאלת ראשוניותו .למעורבות הפעילה של צאצאי אהרן שלוש בתיעוד ובהנצחה של אבי
המשפחה היה חלק לא מבוטל באימוצו של הסיפור ,אם בחיבורים עצמאיים ואם בעזרה לכותבי
חיבורים מחוץ לחוג המשפחה .בני משפחה רבים מעורבים בתיעוד מתמשך ויוצא דופן בהיקפו של
תולדות משפחת שלוש :עד היום פרסמו שבעה מהם ספרי זיכרונות אישיים 22,ועליהם נוספו מספר
לא מבוטל של חוברות ועלונים פנימיים שהופצו לרגל כינוסים משפחתיים ,ושעוסקים בפרשות
שונות מעברה של המשפחה .חומרים רבים שנאספו עם השנים בידי בני המשפחה נמסרו לארכיון
הציוני המרכזי ,והם שמורים שם כחטיבה עצמאית .ראש וראשון לכותבי ספרי הזיכרונות במשפחה
היה יוסף אליהו שלוש ,אחד מבניו של אהרן שלוש ,יזם ,תעשיין ,קבלן וסוחר ,שהיה מן המרכזיים
19
20

21
22

צ"א פומרוק ,שלוש :התל־אביבי הראשון ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .64‑63
ד' הכהן' ,הווטרינר התאהב בבית שלוש' 16 ,ynet ,בינואר ( http://goo.gl/iyVGQA ,2001אוחזר ב־ 18במרס ;)2015
ר' פז' ,בית שלוש :הבית היהודי הראשון מחוץ ליפו העתיקה' ,גלובס 25 ,בפברואר http://goo.gl/JcMEAY ,2001
(אוחזר ב־ 18במרס  ;)2015א' רוזנברג' ,מריוס נכט במו"מ לרכישת בית שלוש תמורת  16מיליון ד'' ,גלובס 16 ,ביולי
( http://goo.gl/t3M9bA ,2007אוחזר ב־ 18במרס  ;)2015מ' מרגלית' ,הקרב על בית שלוש :איך הסתכסך מייסד
צ'ק פוינט מריוס נכט עם בית־הכנסת בנווה־צדק' ,גלובס 28 ,באוגוסט ( http://goo.gl/ONzlme ,2008אוחזר ב־18
במרס .)2015
א' בר אור ושות' אדריכלים בע"מ ,רח' שלוש  ,32תל־אביב‑יפו — בית אהרן שלוש( http://goo.gl/kx1SZq ,אוחזר
ב־ 18במרס .)2015
י"א שלוש ,פרשת חיי ,1930‑1870 :תל־אביב תרצ"א; מ' שלוש־חבצלת ,זכרונות מבית סבא ,תל־אביב תשמ"ב; ג''
שלוש ,העץ והשורשים ,תל־אביב  ;1982א' שלוש ,מגאלאבייה לכובע טמבל :סיפורה של משפחה ,תל־אביב תשנ"א;
ש' שלוש ,בצל שליחות ,תל־אביב תשנ"ח; א' שלוש ,מי היה אותו אפלבוים? תל־אביב תשנ"ט; צ"א פומרוק ,שלוש:
התל־אביבי הראשון ,ירושלים תשס"ז.
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שבמייסדי תל־אביב .בספר זיכרונותיו' ,פרשת חיי' ,שפרסם בשנת  ,1931סיפר בעיקר על חייו ועל
פעילותו הציבורית 23.סיפורים רבים המופיעים בספר התגלגלו לאחר מכן בתלבושות שונות לספרים
שכתבו בני משפחה אחרים או לחיבורים של היסטוריונים שעסקו בתולדות המשפחה ובתולדותיהן
של יפו ותל־אביב ,לעתים בלי אזכור ישיר של מקור הסיפורים .איתור שורשיו של כל סיפור הקשור
למשפחת שלוש צריך להתחיל בספר זה.
פרשת חייו של יוסף אליהו שלוש הייתה כרוכה במקצועות הבנייה .כפי שסיפר בזיכרונותיו ,עסקי
הקרקעות של אביו משכו אותו לתחום הקבלנות ,ומשם קצרה הייתה הדרך לעיסוק במכירת חומרי
בנייה ובייצור מוצרי בנייה טרומיים 24.לפיכך לתיאוריו הנוגעים לבית שהקים אביו יש משקל לא
מבוטל ומהימנות גבוהה ,לא רק משום שהיה עד לדברים אלא גם בגלל בקיאותו הרבה בתחום הבנייה
ומפני שהכיר היטב את המרחב היפואי .שלוש תיאר בהרחבה את נסיבות הקמת ביתו הראשון של
אביו ,קשר בין הקמתו להתפתחותו המדורגת של אזור נווה־שלום ,והקדיש מקום משמעותי לתיאור
המבנה:
עוד בשנת  ,1883התחילה העיר יפו להתפתח .חלק מהיהודים בנו להם בתים מחוץ לעיר בכל השטח שנמצאים
כיום שכונת 'נוה שלום' .את דירתנו שהיתה בבית הנקרא (דאר אלקלעה) העתקנו לבית השייך לסיניור מימון
עמיאל ,המשותף לבנין אהרן מויאל ,שגרנו בו במשך שנים אחדות .מיום ליום היו נוספים מחוץ לעיר כמה
בתים ומר אבי שהיו לו הרבה נחלאות ,היה ירא שטנוץ נאצאר שלקח בכֹח מאדמתנו המשותפת עם מויאל
ואמזליג ,לא יִ גע לרעה גם ביתר האדמה וכדי לשים קץ לתעלולי איש בליעל זה החליט להקים בנין ,שיוכיח
כי האדמה הזאת יש לה בעלים .בשנת  1883התחיל לבנות את ביתו הראשון מחוץ לעיר ,בתחילה עלה
בדעתו לבנות רק שני חדרים וכל הנוחיות אבל בהמשך זמן ההכנות והבנין ,הגדיל לאט את הבנין שנעשה
באחד הימים לבית הגון חמשה חדרים עם חצר פנימי מרווח ומוקף ִגנה מסודרת וגודרה [כך!] .באותו הזמן
בנו גם אחרים באותה סביבה בנינים חדשים והתחיל הישוב החדש מחוץ לעיר ,החליט אבי להקים קומה
שניה ולשכלל את הבית ,כדי שנוכל לגור בו בעצמנו ,משני טעמים :אחד שהאור הוא זך ומבריא ושנית לתת
דחיפה ליהודים אחרים לקנות אדמה ,לבנות עליה בתים ולהתישב בהם .בסוף שנת  1886נגמר בנין הבית
ברחוק מקום מהעיר והמשפחה לא הסכימה לגור בו .עבר זמן ,את
ואבי המנוח לא יכֹל לשכללו כי הבית היה ִ
הגנה ,כשהלכו הבנינים ונתרבו
ועבד את ִ
הבית ׁ ִשכללו ולא השכירוהו ,רק אבי הושיב בו שומר שהשגיח עליו ִ
במדה ,שהרבה משפחות יצאו לגור מחוץ לעיר .באותה שנה של  1887התארסתי וקבעו את זמן חתונתי לחג
ִ
הסוכות ,החליט אבי שהגיע [כך!] השעה לעבור לגור בבית החדשִ ׁ .שכללו וצבעו ,עד שהבית נעשה להיותר
יפה שבסביבהִ ,רהט את החדרים ושבועים לפני חתונתי העתיק את דירתנו אליו .בקומה העליונה קבע דירה
לאחי לי ולהאורחים ,אולם לקבלת פנים וגזזטרא מרווחת ל'סוכת־שלמה' .ובקומה התחתונה ִסדר חדרים
לשאר המשפחה ולהאורחים ,מלבד חדר גדול לבית הכנסת.
מיום שבנינו את ביתנו הראשון הזה ,התחיל הישוב היהודי לעזוב את יפו העתיקה ולצאת מתוך תחומי־
שחכה לידי בנים־בונים נאמנים ,שיבֹאו להחיותו ,להפרותו ולישבו
העיר הצרים אל המרחב הגדול השומם ִ
ביהודים שכל משאת נפשם היחידה להאחז על הקרקע בארץ־אבותם25 .
 23ערך את הספר המשורר יעקב ִרמון .ראו :י' רמון' ,יוסף אליהו שלוש ז"ל' ,דֹאר היום 12 ,ביולי  ,1935עמ'  .7ביזמת עדי
כהן ,אחד מנכדיו של שלוש ,הודפסה בשנת תשל"ג מהדורה שנייה של הספר ,זהה למהדורה המקורית ,והיא חולקה
בעיקר בקרב בני המשפחה .מהדורה שלישית ,מחודשת ומוערת ,יצאה לאור בתל־אביב תשס"ה.
 24שלוש ,פרשת חיי (שם) ,עמ' .97‑95 ,87‑80
 25שם ,עמ' .77‑76
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הדמיון הרב בין ניסוחיו של שלוש לבין הניסוחים ששימשו לתיאור הבית משנות השישים ואילך
מאפשר לקבוע בוודאות כי ספרו של שלוש הוא המקור הישיר לסיפור שהתקבל ברבים .גם שלוש
סיפר על בית שנבנה מחוץ לעיר בשטח חולות מבודד ובשני שלבים — תחילה נבנתה קומה אחת
ובהמשך נוספה קומה שנייה — וציין
כי הקמת הבית החלה בשנת 1883
והסתיימה בשנת  ,1886שנה לפני
שעברה אליו משפחתו .עם זאת קריאה
זהירה בספרו של שלוש מגלה כי
הצמדת הסיפור לבית אביו בנווה־צדק
שגויה מיסודה .ראשית ,קומת הקרקע
בבית ברחוב שלוש מונה לפחות שבעה
חדרים (איור  )3בעוד ששלוש סיפר
כי בקומת הקרקע של הבית הראשון
היו חמישה חדרים בלבד .גם אם נקבל
את הטענה שקומה זו הורחבה בתאריך
מאוחר — טענה שאין לה ביסוס במבנה
עצמו — קשה למצוא הסבר הגיוני
לפער שבין סיפורו של שלוש לתצלום
היסטורי מוכר שבו נראה הבית טרם
נוספה קומתו השנייה (איור .)4
בתצלום זה נראים אהרן שלוש היושב
בפתח ביתו החד־קומתי ושלושת בניו
הבוגרים העומדים מאחוריו .התצלום
צולם ללא ספק שנים לא מעטות
לאחר חתונת יוסף אליהו שלוש ,משום
שאחיו הצעיר של שלוש ,יעקב ,שהיה
בעת החתונה נער צעיר 26,נראה בו
כאדם בוגר .דברים אלה אינם מתיישבים בשום אופן עם המסופר ב'פרשת חיי' ,שם נכתב שלביתו
הראשון של אהרן שלוש נוספה קומה שנייה שנה קודם לאכלוסו ,ושבקומה זו השתכנו אורחי חתונתו
של יוסף אליהו שלוש בשנת  .1887אף שתצלום זה מוכר מאוד בקרב בני המשפחה 27,לא ניסה אף
 26במשפחת שלוש מקובל להניח כי יעקב שלוש נולד בשנת  .1880ראו :ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו,
א ,תל־אביב תש"ז ,עמ'  .417עם זאת שמו כבר מופיע בין שמות בניו של אהרן שלוש במפקד שערך משה מונטיפיורי
ביפו בשנת  ,1875ומכאן שנולד בין  — 1871שנה לאחר שנת הולדתו של אחיו המבוגר ממנו ,יוסף אליהו — ל־.1875
 27התצלום מופיע על כריכת שני ספרי זיכרונות של בני המשפחה :שלוש ,העץ והשורשים (לעיל ,הערה  ;)22פומרוק
(לעיל ,הערה  .)22פומרוק שילב את התצלום גם בגוף הספר ,והוסיף תחתיו את הכיתוב 'אהרן שלוש ובניו בחזית ביתו
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איור  :4בית אהרן
שלוש בנווה־צדק
(היום :רחוב שלוש
 ,)32שלהי המאה
התשע־עשרה

אחד מהם לפתור את חוסר ההתאמה שבין המציאות המשתקפת ממנו לבין סיפורו של יוסף אליהו
שלוש על ביתו הראשון של אביו.
קשה עוד יותר לקבל את הטענה שסיפורו של שלוש מתאר את הבית בנווה־צדק כשבוחנים חלקים
אחרים בספרו ,שבהם תיאר 'בית גדול' שבנה אביו .שלוש קשר בין הקמת אותו בית גדול לעבודות
הנחת מסילת הברזל בין יפו לירושלים ,שהוצאו אל הפועל שנים אחדות אחרי חתונתו:
שנים אחדות נמשכה העבודה .את הפסים הניחו פועלים שהובאו באופן מיוחד ממצרים ,מהתחלת שכונת
נוה־צדק הפועלים האלה היו נאלצים לחפור תעלה עמוק באדמה ,כדי להניח את הפסים בשטח אדמה ישרה.
שנה אחרי בנין התעלה בנינו את ביתנו הגדול ,שבו נמצא כיום בית הספר לבנים ולבנות המעורב ובית
הכנסת שלנו .בבית זה גרה כל משפחתנו .גם אני ואחי הנשואים כעשר שנים ואחרי כן ברשות אבי גרנו כל
אחד עם משפחתו בבית מיוחד ,רק אבי וביתו נשארו בבית הזה עד זמן המלחמה העולמית28 .
בנוה צדק( '1887 ,שם ,עמ'  .)64התצלום מופיע גם בספרו של שלוש ,מגאלאבייה לכובע טמבל (לעיל ,הערה  ,)22עמ'
 ,47וכן במאמרו של רגב ,בית שלוש (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .168
 28שלוש ,פרשת חיי (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .104‑103
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קו הרכבת בין יפו לירושלים נחנך ב־ 26בספטמבר  29.1892עבודות הקמתו החלו ב־ 31במרס 30.1890

אין ספק כי הבית שתיאר שלוש בקטע זה ,בית שהוקם בצמוד לחפיר שעברה בו המסילה ,הוא הבית
העומד היום ברחוב שלוש ,וכפי שכתב שלוש ,בית זה שימש באמת כעבור שנים כמשכנו של בית
הספר המעורב .אולם אם נקבל את הקישור שעשה שלוש בין הקמת הבית להנחת מסילת הברזל ,ברור
שבית זה לא יכול היה לקום לפני שנת  31,1891וברור גם כי זה אינו הבית שאוכלס סמוך לחתונתו
של שלוש בשנת  32.1887סביר להניח כי הבית ברחוב שלוש נבנה כשהבית הראשון כבר היה צר
מלהכיל את המשפחות המתרחבות של בניו של אהרן שלוש; אלה המשיכו להתגורר בבית אביהם עד
סוף העשור הראשון של המאה העשרים33.

הבית הראשון של אהרן שלוש
אישור נוסף לכך שהבית הראשון שנבנה בחולות השוממים אינו הבית בנווה־צדק מופיע בספרו של
יוסף אליהו שלוש כמה פסקאות לאחר התיאור הארוך של הבית הראשון ושל נסיבות הקמתו .קטע זה
אף מאפשר לזהות במדויק את מיקומו הגאוגרפי .בין השאר כתב שלוש:
בן דודתי המנוח יהודה כרסנתי שמח מאד בשידוך זה ִובקש לערוך חתונה יפה .אולם נמצא קושי בדבר ,מפני שאת
הקדושין החובה לסדר בבית הכלה ומשם ללכת לבית החתן שהיה מחוץ לעיר ובאותו זמן נראה המרחק מפאת
שוממותו יותר משהוא [ ]...המנוח אלכסנדר עוואד שהכיר היטב את משפחות מויאל ושלוש בתור נכבדי היהודים
ביפו וגם בהיותו נדיב הלב שלח את שבע העגלות ביום ובשעה הקבועה .כשהן והסוסים מקושטים בירק ובפרחים.
אל החתונה בבית הכלה באו מטובי ונכבדי העיר ,יהודים ולא יהודים .הטקס נגמר כנהוג בבית הכלה והובילו
אותנו בעגלות לביתנו ,הנמצא כיום בסוף נוה־שלום מול בתי פיינגולד והשייך עתה להא' בן ציון אמזליג34.

מתיאור זה ברור עוד יותר שבית חתונתו של שלוש ,הבית הראשון שבנה אביו מחוץ ליפו ,אינו
הבית העומד היום בנווה־צדק ,משום ששלוש סיפר כי בזמן כתיבת ספרו ,במחצית השנייה של שנות
29
30
31

32

33

34

'דברי ימי השבוע' ,האור 30 ,בספטמבר  ,1892עמ' .1
'אבן הראשה למסלת הברזל מיפו ירושלימה' ,הצבי 25 ,באפריל  ,1890עמ' .1
אהרן שלוש ,אחד מניניו של בונה הבית הנקרא על שם אבי־סבו ,ניסה ליישב בספר הזיכרונות שפרסם בשנת 1991
את הסתירה לכאורה בין התאריכים השונים המופיעים בספרו של יוסף אליהו שלוש ,ויצר סיפור שבו שני הבתים — זה
שראשיתו בשנת  1883וזה שהוקם בסמוך להנחת מסילת הברזל — הפכו לאחד .סיפור זה מבוסס ללא ספק על תיאורי
שני הבתים ב'פרשת חיי' ,אולם במקום לרדת לשורש הסתירות המופיעות בספר ולפתור אותן ,העדיף המחבר להלחים
משני הסיפורים סיפור חדש' ,מאוחד' ,שבו הבית שהוקם בשנת  1883הושלם רק בשנת  1891ואוכלס שנה אחר כך.
המחבר התעלם מהקישור הברור שעשה שלוש בין זמן חתונתו בשנת  1887להשלמת הבית הראשון והכניסה אליו .ראו:
שלוש ,מגאלאבייה לכובע טמבל (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .37‑35
הבית בנווה־צדק הוקם למעשה מחוץ לשכונה ,כ־ 50מ' ממערב לשורת בתיה המערביים ,וביניהם לבין ביתו של אהרן
שלוש הפרידו חולות .רק כעבור כמה שנים ,עם הקמת שכונת אחווה ,נוצר רצף בנוי מנווה־צדק לבית העומד היום
ברחוב שלוש.
במקום אחר בספר הזכיר שלוש שוב את הבית בנווה־צדק וגם שם תיאר אותו כגדול' :באותו ליל שבת ,בביתנו הגדול
בשכונת נוה־צדק ששמש משך שנים לאחר כך לבית הספר תחכמוני ,שבו גרה כל משפחתנו ושעמד לו בודד על
החולות הרחק מיתר הבתים הקטנים הנטושים פה ושם ,קרה המקרה שהרעיד את לבנו' (שלוש ,פרשת חיי [לעיל ,הערה
 ,]22עמ' .)108
שם ,עמ' .79
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העשרים של המאה העשרים ,הבית עומד ב'סוף' שכונת נווה־שלום' ,מול בתי פיינגולד' .את הבתים
האלה הקים בשנת  1904היזם שלמה פיינגולד ,ושלוש הכיר אותם היכרות בלתי אמצעית משום
שהיה הקבלן שנשכר להקמתם 35.אף שבתים אלה שימשו נקודת ציון מרחבית ידועה במשך כמה
עשורים ,מפתיע לגלות כי הספרות המחקרית דלה במידע עליהם ,ואין בה כדי לשפוך אור על מיקומם
המדויק .מהמעט שנכתב על בתי פיינגולד ברור כי לא עמדו בנווה־צדק ,ודאי לא בצמוד לביתו של
אהרן שלוש בשכונה.
על מנת לאתר בוודאות את מיקומו של בית אהרן שלוש בנווה־שלום יש לנסות לאתר במדויק
גם את מיקומם של בתי פיינגולד .הקמת הבתים תוארה עד היום בקווים כלליים בלבד בספרות
המחקרית ,ואין בה תוספות רבות על הדיווח הלקוני שבספרו של שלוש ,מלבד קישור בין הבתים לבין
השכונה היהודית יפה־נוף 36.כל המקורות המחקריים שעסקו בבתי פיינגולד ציינו כי הוא הקים על
קו המים ,בצמוד לבתים שנקראו על שמו ,מלון מפואר בשם 'בלה ויסטה' .למרבה התימהון גם מיקומו
המדויק של המלון נותר עלום בספרות המחקרית .בספרה על יפו ציינה רות קרק — שלא הזכירה את
בתי פיינגולד או את המלון — גבולות משוערים של שכונת יפה־נוף על גבי מפה (איור  ;)5מדובר
באזור בן כ־ 12דונם ממערב למלון 'דן פנורמה' של היום .ייתכן שבעקבותיה ציינה בתיה כרמיאל
על גבי מפה את מיקומם של יפה־נוף ובתי פיינגולד מעט מדרום לאותו אזור (איור  37.)6זיהוי זה
אינו מדויק והוא יוצר רושם שגוי באשר למיקומם של בתי פיינגולד ושל מלון 'בלה ויסטה' ,ששכנו
למעשה כ־ 200מ' מדרום לאזור שציינה כרמיאל.
מיקומו המדויק של מלון 'בלה ויסטה' ניתן לאיתור ודאי מתוך הצלבה של שלל התצלומים
ההיסטוריים של המלון מהקרקע ומהאוויר (איורים  )9‑7ושל מפות עירוניות מפורטות (בקנה מידה
 )1:1250שפרסמה מחלקת המדידות של המנדט הבריטי באמצע שנות השלושים .במפות אלה משורטטים
המתאר של כל בניין ביפו ובתל־אביב ,כולל ציון גרפי של גדרות ,תוואי מדרכות ,צמחייה
במדויק קווי ִ
וציון מילולי של שימושים .מיקומו של המלון על קו המים ,צורתו המובחנת ,כצורת האות רי"ש ,וגודלו
מקלים לאתר אותו ואת בתי פיינגולד ,שהיו צמודים אליו (איור  :)10בצדו המערבי של
יוצא הדופן ִ
38
רחוב א־זין ,שהיה למעשה המשכו של רחוב זרח ברנט התל־אביבי בתוך שכונת מנשייה ביפו .אימות
35
36

37

38

שם ,עמ' .121
ש' בקלצ'וק' ,שכונת יפה נוף (בלה ויסטה)' ,אריאל( 49‑48 ,שבט תשמ"ז) ,עמ'  ;143‑142ח' רם ,היישוב היהודי ביפו:
מקהילה ספרדית למרכז ציוני  ,1939‑1839ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ;134‑133מ' אליאב וי' לנג' ,שלמה פיינגולד :מומר
או יהודי נאמן לעמו?' ,קתדרה( 93 ,תשרי תש"ס) ,עמ' .98‑97
מפתה של כרמיאל ,המבוססת על מפה בריטית לא מדויקת מיוני ( 1918להלן ,איור  ,)18הופיעה מאוחר יותר בספר
המקיף שערכו שביט וביגר על ההיסטוריה של תל־אביב .ראו :י' שביט וג' ביגר (עורכים) ,ההיסטוריה של תל־אביב:
משכונות לעיר ( ,)1936‑1909תל־אביב תשס"א ,עמ' .55
הבעלים האחרונים של המתחם — שכלל את מבנה המלון ואת בתי פיינגולד הצמודים לו — היו האחים למשפחת קאשי.
ראו :א' אבנרי' ,עירית תל־אביב החליטה ,יחידת־חבלה ביצעה ומי יפצה את בעלי בתי פיינגולד?' ,ידיעות אחרונות:
 7ימים 6 ,בפברואר  ,1959עמ'  .14 ,9‑8משה קאשי ,בנו של אחד האחים ,מחזיק בידיו מסמכים המוכיחים את בעלות
המשפחה על הבתים ועל המלון משנת  1933ועד הריסתם באוגוסט  1948במבצע מאורגן של עיריית תל־אביב .כתובתו
הרשמית של המתחם הייתה רחוב חסן בכ  .14בפגישה שקיימנו האדריכל שמואל גילר ,שולה וידריך ואנוכי עם מר
קאשי ב־ 2באוקטובר  2011זיהה קאשי את הבתים בתצלומי אוויר ובמפות באופן התואם את מסקנת ההצלבה בין המפה
הבריטית לתצלומים.
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➛

איור ( 5מימין) :שכונות המגורים ביפו ובתל־אביב ערב מלחמת העולם
הראשונה לפי מחקרה של רות קרק ,המספר  23מציין את שכונת יפה־נוף
איור ( 6למעלה) :אזור יפו ערב הקמת אחוזת־בית לפי מחקרה של בתיה
כרמיאל ,כולל סימון של שכונת יפה־נוף ובתי פיינגולד
איור  :7בניין מלון
'בלה ויסטה'
במתכונתו
המקורית בגלויה
מהעשור הראשון
של המאה העשרים
לערך; מאחורי
המלון נראה חלקם
האחורי של בתי
פיינגולד
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איור  :8בניין מלון
'בלה ויסטה' בעת
ששימש למשרדי
חברת הבנייה
'קדם' ,ראשית
שנות העשרים,
לאחר תוספת אגף
אכסדרות בחזיתו
המערבית; בצד
הימני של התצלום
נראה חלקם
האחורי של בתי
פיינגולד
איור  :9מלון 'בלה
ויסטה' ( )1ובתי
פיינגולד ( )2בקטע
מתצלום אוויר
מ־ 10בנובמבר
 ;1933בצד שמאל
נראה צריח מסגד
חסן בכ ()3

נוסף למיקומם של בתי פיינגולד ניתן למצוא בשמו של צינור הביוב שמוקם בקצה רחוב א־זין ,צמוד
לבתי פיינגולד ולמלון 'בלה ויסטה' .צינור זה ,אחד מצינורות הביוב הראשונים ששירתו את תל־אביב,
ושהזרימו את השפכים ישירות לים ,נקרא בתל־אביב 'מוצא פיינגולד' (איור .)11

➌

➋

➊
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איור  :10מלון
'בלה ויסטה' ()1
ובתי פיינגולד
( )2בקטע ממפת
יפו‑תל־אביב של
מחלקת המדידות
של המנדט הבריטי
משנת  ,1936קנה
מידה ;1:1250
בקצה המערבי של
רחוב א־זין מצוין
צינור ביוב שחודר
לתוך הים

הקרבה לבתי פיינגולד ציין שלוש בקטע שהובא לעיל כי ביתו הראשון של אביו עבר לידיו
מלבד ִ
של בן־ציון אמזלג .אמזלג היה איש עסקים ,אחיינו ובנו המאומץ של חיים אמזלג ,אחד מאישי הציבור
היהודים הידועים ביפו .קרק ויוסף גלס סיפרו בספרם על משפחת אמזלג שמתחם בן כמה מבנים
בשכונת מנשייה היה שייך לבן־ציון אמזלג עד מותו בשנת  ,1935בלי לציין את מיקומו המדויק על
גבי מפה או בכל דרך אחרת .לדבריהם 'המשפחה התגוררה בשכונה המוסלמית "מנשיה" שמצפון
לחומות יפו על שטח של  3.6דונאם ,ובו שבעה מבנים בעלי שטח־מגורים כולל של  2,105מטרים
רבועים .כל הבניינים נהרסו ב־ 1במאי  ,1948ערב מלחמת־השחרור .מידע מפורט על מצב המבנים
לפני הריסתם אסף המהנדס האזרחי מ' שטרן ,במגמה לאמוד את הנזק שנגרם לבעלים' .בהמשך
סיפרו קרק וגלס כי אמזלג התגורר באחד הבתים במתחם ,וכי מבנים אחרים בו הושכרו ליהודים
ולמוסלמים שהיו דמויות בולטות ביפו באותן שנים39.
בצד התיאור המילולי הביאו קרק וגלס מתוך התיעוד שהכין המהנדס שטרן שרטוט של חזיתות
בתי המתחם הפונות לרחובות שגבלו בו 40.הצלבה של חזיתות המבנים בשרטוט זה עם מפת האזור
 39ר' קרק וי' גלס ,יזמים ספרדיים בארץ־ישראל :משפחת אמזלאג ,1918‑1816 ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  .157‑154הדברים
מבוססים בין השאר על עדותו האישית של ג'יימס אמזלג ,אחד מבניו של בן־ציון אמזלג.
 40את התיעוד מסר ג'יימס אמזלג לקרק ולגלס בשנת  ,1987והוא נמצא בידיהם גם היום .למרות הזמן שחלף מאז ,דחו
השניים את בקשותי לאפשר לי לעיין בו .לפיכך לא יכולתי לבסס את האמור כאן על מידע נוסף שכלול בעבודתו של
המהנדס שטרן.
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הסמוך לבתי פיינגולד (איור  )10מאמתת את התיאור
בכ,
שבספרו של שלוש :מצדו המזרחי של רחוב חסן ּ
מטרים אחדים מצפון לבתי פיינגולד ,ניתן לזהות
קבוצת מבנים שתצורתם המרחבית תואמת לפרישׂ ת
החזיתות שהובאה אצל קרק וגלס (איור  .)12מדידת
גודלו של מתחם זה מעלה כי שטחו הכולל היה באמת
כ־ 3.6דונמים.
קשה לדעת בוודאות גמורה איזה מהמבנים במתחם
אמזלג במנשייה היה שייך במקורו לאהרן שלוש .על
פי תיאוריו של יוסף אליהו שלוש ,כבר בשנת 1887
היה זה בית דו־קומתי עם גזוזטרה .מבדיקת תצלומי
אוויר מן השנים  1918ו־ 1933עולה כי במתחם ניצבו
אמנם מספר בתים דו־קומתיים ,אך רק באחד מהם
הייתה גזוזטרה (איורים  ;14‑13הגזוזטרה מופיעה גם
בשרטוטיו של המהנדס שטרן) .בתצלום האוויר משנת
 1933ניתן לראות עוד כי במרכז קומת הקרקע של
חזיתו הדרומית של הבית היו קבועים שלושה חלונות
קשתיים — מאפיין בולט של בתי אמידים מקומיים

איור ( 11למעלה) :מפת צינורות
הביוב הראשיים של תל־אביב
בשנת  ,1948חתומה על ידי
המהנדס העירוני יעקב בן־סירה;
צינור הביוב בקצה רחוב א־זין
ביפו מכונה 'מוצא פיינגולד'
איור ( 12משמאל) :התאמת
חזיתות מתחם אמזלג כפי
שהופיעו בתיק התיעוד של
המהנדס שטרן ,למפה בריטית
בקנה מידה  1:1250משנת 1936
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איור ( 13למעלה) :קטע מתצלום אוויר של חיל האוויר
הבריטי 1918 ,לערך ,מבט מצפון לדרום .במרכז
התצלום רחוב חסן בכ :בצדו המזרחי (משמאל) מתחם
משפחת אמזלג ובתוכו בית אהרן שלוש ( ,)1ובצדו
המערבי (מימין) בתי פיינגולד ( )2ומלון 'בלה ויסטה'
( )3הצמוד להם
איור ( 14מימין) :בית אהרן שלוש במתחם אמזלג
בנווה־שלום/מנשייה ( ,)1בתי פיינגולד ( )2ומלון 'בלה
ויסטה' ( )3בקטע מתצלום אוויר מ־ 10בנובמבר 1933

('בתי חלל מרכזי') משלהי המאה התשע־עשרה ומראשית המאה העשרים ומרכיב הקיים גם בבית
אהרן שלוש בנווה־צדק 41.הזיהוי המדויק מאפשר לקבוע כי בין שני בתיו של אהרן שלוש — הבית
הראשון בנווה־שלום/מנשייה והבית השני בנווה־צדק — היה מרחק ניכר של כ־ 450מ'.

אחריתו של הבית בנווה־שלום
ייתכן שאחת הסיבות להיעלמות הבית הראשון של אהרן שלוש מתודעתה של משפחת שלוש
ומספרי ההיסטוריה היא מחיקתו מעל פני הקרקע זמן קצר לפני הקמת מדינת ישראל .קרק וגלס
ִ
ציינו על סמך המידע שאסף המהנדס שטרן כי מתחם אמזלג נהרס במלואו ב־ 1במאי  ,1948אולם
לא הוסיפו דבר על נסיבות ההריסה או על אופייה וקבעו בטעות כי המתחם נהרס 'ערב מלחמת
 41לעניין זה ראו :ר' פוקס' ,הבית הערבי הארץ־ישראלי :עיון מחודש (חלק ב)' ,קתדרה( 90 ,טבת תשנ"ט) ,עמ' .86‑53
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לאמתו של דבר הריסת ביתו של אהרן שלוש במנשייה ,הבית שהפך לימים לביתו של
השחרור'ִ 42.
בן־ציון אמזלג ,הייתה הפעולה המלחמתית האחרונה במערכה על יפו במלחמת השחרור.
מראשית דצמבר  1947התנהלה לאורך קו הגבול בין יפו לתל־אביב מלחמת התשה .מרבית
התושבים ,יהודים וערבים ,ברחו ממקומות מגוריהם במנשייה ובשכונות התל־אביביות שגבלו בה
אל לב הערים ,ואת מקומם תפסו לוחמים יהודים וערבים ,אשר השתמשו בבתים כעמדות צבאיות43.
איור  :15מסמך
שלל של האצ"ל
מצב זה נמשך עד  25באפריל  ,1948מועד תחילתו של מבצע האצ"ל לכיבוש יפו .מטרתו המוצהרת
המציג תכנית
בריטית של תחנת
של המבצע הייתה לכבוש את יפו כולה ,אך ההתנגדות הערבית והבריטית שבה נתקלו לוחמי האצ"ל
משטרת מנשייה
עם תחילתו הביאה אותם להסתפק בהגשמת מטרה צנועה יותר ,ולבתר את מנשייה ,השכונה הצפונית
במתחם אמזלג;
בבית אהרן שלוש
(במרכז מצד שמאל) ביותר של יפו ,לשניים ב'מותניים הצרים' של השכונה ,מהקצה המערבי של שכונת נווה־שלום ישירות
היו משרדי התחנה לים; באזור זה עמדו מתחם אמזלג ,בתי פיינגולד ומלון 'בלה ויסטה' 44.מתחם אמזלג נחשב אז יעד

 42במרחב תל־אביב‑יפו החלה מלחמת השחרור מיד לאחר אישור תכנית החלוקה של האו"ם ב־ 29בנובמבר .1947
 43ח' פיירברג' ,תל־אביב :תמורות ,רצף וריבוי פנים של חברה ותרבות עירונית בתקופת מאבק ( ,')1948‑1936עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשס"ג ,עמ' .56‑51
 44על מהלך הלחימה במנשייה נכתבו כמה חיבורים .ראו למשל :ע' פאגלין' ,הטקטיקה בכיבוש יפו' ,חרות 19 ,באפריל
 ,1949עמ'  ;3ח' לזר ,כיבוש יפו ,תל־אביב תשי"א ,עמ'  ;225‑201 ,191‑169 ,138‑123י' אוליצקי ,ממאורעות
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צבאי לכל דבר ,משום שרוב המבנים שהיו בו שירתו את תחנת המשטרה של שכונת מנשייה 45.בבית
אהרן שלוש היו משרדי התחנה (איור 46.)15
לאחר שלושה ימי לחימה הצליח האצ"ל לפרוץ דרך אל הים ברחוב שבצדו הצפוני עמד מלון
'בלה ויסטה' ולנתק את חלקה הצפוני של מנשייה מחלקה הדרומי .עם השגת יעד זה השתלטו כוחות
האצ"ל גם על תחנת המשטרה הסמוכה ,שננטשה זמן קצר קודם לכן .הפעולה הצבאית ותוצאותיה
עוררו את זעמם של השלטונות הבריטיים ,ואלה איימו בין השאר להפגיז את תל־אביב אם לא תיפסק
הפעולה לאלתר .בלחץ הבריטים הסכים האצ"ל לקבל עליו הסכם שגובש בין הפיקוד הצבאי הבריטי
לכוחות ה'הגנה' בתל־אביב ,ושבו נקבע כי הפעולה תיפסק ,העמדות שנכבשו יעברו לידי אנשי
ה'הגנה' ,ותחנת משטרת מנשייה תחזור לידיים בריטיות .הבריטים הציבו אולטימטום להשלמת
הנסיגה של כוחות האצ"ל עד  1במאי בשעה  47.10:00תגובת האצ"ל על הדרישה הבריטית הייתה
הפגנתית ומתגרה ,וסימנה למעשה את אבדן השליטה של הבריטים בשטח ערב נסיגת כוחותיהם
מהארץ:
יום השבת [ 1במאי  ]1948הגיע [ ]...בינתיים עסקו חבלני הארגון בהכנות האחרונות לפעולה שעלולה היתה
להיות גולת הכותרת של מיבצע יפו ,אך גם עלולה לשמש אות לחידוש הקרבות [ ]...קבצן וחבלניו נתנו את
תשובתם לאולטימטום .משטרת מנשיה קרסה ונפלה ,ובמקום שעמד מבצר האויב נשאר תל חרבות בלבד.
גושי בתים הועפו באוויר ונפלו על רחוב חסן בק .הריסותיהם חסמו את המעבר שהבריטים תבעו לעצמם בין
יפו ותל־אביב48 .

פיצוץ מטה משטרת מנשייה והמבנים ברחוב חסן בכ חתם את פעולות הלחימה במנשייה .בימים
שנותרו עד עזיבתם את הארץ ב־ 15במאי  ,1948הקימו הבריטים מחסומים מאולתרים לאורך רחוב
זרח ברנט והמשכו ,רחוב א־זין ,עד הים (איור  .)16פחות משבועיים אחר כך ,עם חתימת הסכם
הכניעה של יפו ב־ 13במאי  ,1948הפך קו הגבול הזה לחסר חשיבות .מאותו רגע עברה מנשייה כולה
לשליטת כוחות ה'הגנה' .הריסות ביתו הראשון של אהרן שלוש שימשו כעת רקע לתצלומי ראווה של
המנצחים (איור  .)17חודשים ספורים אחר כך נהרסו גם בתי פיינגולד ,הפעם כחלק ממבצע הריסה
נרחב במנשייה שיזם ראש עיריית תל־אביב ישראל רוקח49.

45
46

47
48
49

למלחמה :פרקים בתולדות ההגנה על תל־אביב ,תל־אביב תשי"א ,עמ'  ;388‑387י' בנדמן' ,התערבות הצבא הבריטי
בהתקפת האצ"ל על מנשייה' ,עיונים בתקומת ישראל( 2 ,תשנ"ב) ,עמ' .295‑280
לא ידוע מדוע בחרו הבריטים לשכן את מטה המשטרה דווקא במתחם של אמזלג .ייתכן שהדבר נבע לא רק ממיקומו
הגאוגרפי בלב מנשייה אלא גם מהנתינות הבריטית שבה החזיקו בני אמזלג עוד באמצע המאה התשע־עשרה.
ממסמך שלל שתפס האצ"ל ,ובו שרטוט סכמטי של המבנים במתחם אמזלג ושל שימושיהם (איור  ,)15ניתן ללמוד
גם על המבנה המקורי שבנה שלוש .קומת הקרקע שלו ,כפי שעולה מן השרטוט ,כללה אולם מרכזי ושני חדרים משני
צדדיו ,ובסך הכול חמישה חדרים — כפי שסיפר יוסף אליהו שלוש על בית אביו הראשון .ראו :שלוש ,פרשת חיי (לעיל,
הערה  ,)22עמ'  .77נראה כי מאוחר יותר נוסף לבניין מבנה צר בצדו המזרחי.
לזר (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .214‑212
שם ,עמ' .219‑217
על פעולת ההריסה שיזמה עיריית תל־אביב ,פעולה שהחלה ביולי  1948ונמשכה עד תום אותה שנה ,ראו :א'
אלכסנדרוביץ'' ,הריסה אזרחית :המחיקה המתוכננת של שכונת מנשייה ביפו ,'1949‑1948 ,עיונים בתקומת ישראל,
( 23תשע"ד) ,עמ' .314‑274
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איור  :16חיילים
בריטים מקימים
עמדות ברחוב חסן
בכ לאחר כיבוש
חלקה הצפוני
של מנשייה בידי
האצ"ל ,ראשית
מאי  ;1948מאחור
נראית חזית בתי
פיינגולד לרחוב
חסן בכּ

איור  :17הריסות
בית אהרן שלוש
בנווה־שלום,
המחצית השנייה
של  1948לערך;
בין ההריסות
מבצבץ שלט תחנת
המשטרה של
מנשייה בשלוש
שפות :אנגלית,
ערבית ועברית.
התמונה צולמה ככל
הנראה זמן קצר
יחסית לאחר כניעת
יפו ,בטרם פונו
הריסות המבנה
(צילום שתי התמונות:
בנו רותנברג)
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מנווה־שלום למנשייה
איתור מיקומו המדויק של בית אהרן שלוש הראשון בלב שכונת מנשייה מעורר קושי הנוגע לתיאור
הבית בספרו של בנו .יוסף אליהו שלוש כתב כי בית אביו שנבנה מול בתי פיינגולד עמד 'בסוף נוה־
שלום'; גבולותיה של שכונת נווה־שלום כפי שהם מוצגים זה עשרות שנים במחקר ההיסטורי ,לא
השתרעו מעבר לקו הגבול שבין יפו לתל־אביב ,ומתחם אמזלג ודאי שלא נכלל בהם 50.עם זאת שלוש
לא היה היחיד שכינה בשם 'נווה־שלום' את האזור שבו עמד מתחם אמזלג .כמה ידיעות ומודעות
שפורסמו בעיתונות העברית של אותה תקופה מעידות כי בראשית שנות העשרים נתפס המתחם של
משפחת אמזלג במנשייה כחלק משכונת נווה־שלום .לדוגמה בדיווח עיתונאי על מאורעות הדמים
בראשית מאי  1921נכתב כי 'בנוגע לנוה־שלום ,הרי נראה שהתחיל הדבר ,על פי עדויות שונות,
באחת פחות רבע ,אך עוד מקֹדם זרקו הערבים אבנים על חנויות ועל היהודים שעברו .התחיל הענין
בסביבת המועדון בורוכוב ופשט בכל סביבת נוה־שלום ,לאֹרך כל הרחוב מרחוב תחנת הרכבת ועד
בתיו של אמזלק'51.
תיאור ביתו הראשון של אהרן שלוש כבית הממוקם בנווה־שלום פותח צוהר לשינוי שהתחולל
בתפיסת המרחב העירוני בצפון יפו 52.משנות התשעים של המאה התשע־עשרה ועד שלהי שנות
העשרים של המאה העשרים נעשתה אצל דוברי העברית הבחנה בין שני אזורי מגורים עיקריים
מצפון לעיר העתיקה של יפו — פרוור דרומי שנקרא נווה־שלום ואזור עוני צפוני שכונה בשמו
הערבי חארת אלתנכ (בתרגום מילולי לעברית :שכונת הפחים) .יהודים וערבים התגוררו אלה לצד
אלה בשני האזורים .השם מנשייה ,שלא היה שגור אז בעברית ,תיאר בערבית את אותו אזור ממש
שנקרא בעברית נווה־שלום .דוגמה מובהקת לכפילות השמות אפשר לראות במפה עברית שפרסמה
בשנת  1922חברת 'הכשרת היישוב' :במפה זו ,שהתבססה על מפה בריטית משנת  ,1918הוחלף השם
 Menshiehבשם העברי נווה־שלום (בלועזית  ;Newe Shalomאיור  53.)18מתחם אמזלג ניצב בלבו
של אזור זה.
50

51

52
53

על פי התיאור המקובל ,נווה־שלום נוסדה בשנת  1890כיזמה פרטית של זרח ברנט ,שבנה בה שורות בתים להשכרה.
ראו :ר' קרק ,יפו :צמיחתה של עיר ,1917‑1799 ,ירושלים תשמ"ה ,עמ'  ;89רם (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  ;131‑128שביט
וביגר (לעיל ,הערה  ,)37עמ' .61‑59
'פרטי המאורעות ביפו' ,דֹאר היום 3 ,במאי  ,1921עמ'  .3מודעות שממקמות את מתחם אמזלג (שנקרא לעתים חצר
אמזלג) בנווה־שלום ראו' :במקום הזמנה פרטית' (מודעה) ,שם 29 ,בדצמבר  ,1919עמ' ' ;1במקום הזמנה פרטית'
(מודעה) ,שם 26 ,ביוני  ,1921עמ' ' ;1במקום כל הזמנה פרטית' (מודעה) ,שם 28 ,ביוני  ,1922עמ' ' ;1ד"ר ג' קורני מי
שהיה רופא בית החולים הצרפתי ביפו עבר' ,שם 9 ,במאי  ,1932עמ' .1
לסקירה נרחבת של מהלך השינוי ותוצאותיו ראו :א' אלכסנדרוביץ'' ,גבולות של נייר :ההיסטוריה המחוקה של שכונת
נווה שלום' ,תיאוריה וביקורת ,)2013( 41 ,עמ' .198‑165
האזור נקרא בשמו העברי כבר מראשית התהוותו ,בתחילת שנות התשעים של המאה התשע־עשרה .דוגמה לכך
יש בדיווח שפרסם העיתונאי יעקב גולדמן (בשם העט עקביה) בשנת ' :1898עיקר ישובם של ב"י [בני ישראל] פה
והמחמדים
הוא בפרורי העיר שנבנו בעשר השנים האחרונות מחדש [ ]...להפרורים הללו יקראו ב"י שמות בעבריתֻ ,
[המוסלמים] יקראו להם בשמותם הם .הפרור היותר מיושב מב"י הוא "נוה שלום" והמחמדים יקראו לו "מאנשייא"
לאמר :הגן ,ותמה אני על השם הזה אחרי כי אין כאן לא גן ולא עצים ,אבל יש כאן בתיהם של פליטי המחמדים [כלומר
מוסלמים עניים] הבנוים בלי שום משטר מזה ,ובתי היהודים הצפופים יחד מזה ,ואולי נקרא כן בלשון סגי נהור' (עקביה,
'מכתבים מא"י [י"ג]' ,הצפירה 3 ,במרס  ,1898עמ' .)2
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איור  :18מפה בריטית
של יפו מחודש יוני
 1918ומפת יפו‑תל־
אביב של חברת
'הכשרת היישוב'
משנת  ,1922שהשם
נווה־שלום מציין בה
את האזור המכונה
במפה הבריטית
מנשייה .בשתי המפות
חל עיוות בהתוויית
הרחובות במרקם
הבנוי שמצפון לתחנת
הרכבת ,כפי שמלמדת
השוואה לתצלומי
אוויר בני אותו זמן
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איור  :19מפות צפון
יפו — (א) חלוקה
קוגניטיווית של המרחב
בקרב דוברי העברית
בשנת  1( 1918נווה־
שלום 2 ,חארת אלתנכ,
 3נווה־צדק 4 ,תל־אביב
[אחוזת־בית]; מתחם
אמזלג מסומן בכתם
שחור); (ב) חלוקה
קוגניטיווית של המרחב
בקרב דוברי העברית
בשנת 1936
( 1מנשייה 2 ,נווה־
שלום 3 ,נווה־צדק,
 4תל־אביב [אחוזת־
בית] 5 ,כיכר מגן דוד;
מתחם אמזלג מסומן
בכתם שחור)
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שנים ספורות לאחר מכן ,באמצע שנות השלושים ,כבר נקטו דוברי העברית הבחנה אחרת ,שנבעה
מחלוקה לאומית של המרחב .ההבחנה החדשה ,שהתבססה על קו הגבול ששורטט בין יפו לתל־אביב
בשנת  ,1921הפרידה בין מה שנתפס כשכונות היהודיות ההיסטוריות של העיר העברית תל־אביב
מצדו האחד של קו הגבול — ובהן נווה־שלום — לבין שכונה ערבית בשם מנשייה מצדו
האחר ,היפואי .קו הגבול בין הערים חצה את שכונת נווה־שלום והותיר חלקים מרכזיים
ממנה ביפו .כתוצאה מכך הלכה והתקבעה תפיסה חדשה שהעניקה לשטחיה של נווה־
שלום שנותרו כפופים לעיריית יפו — ובכללם מתחם אמזלג — זהות אחרת ,ערבית.
בהתאם לכך החלו דוברי העברית להשתמש בשם הערבי 'מנשייה' לתיאור אזור גדול
שכלל ברובו לא רק את שטחה היפואי של נווה־שלום אלא גם חלקים נרחבים מחארת
אלתנכ שמצפון לה (איור  .)19התוצאה המידית של החלוקה התודעתית החדשה —
תוצאה שהשפיעה גם על אופן כתיבת ההיסטוריה של נווה־שלום והמרחב שבו שכנה —
הייתה השכחת החלוקה הקודמת של המרחב ,שהתקיימה בתודעת תושבי המקום לפני
שרטוט קו הגבול .אותו חלק של נווה־שלום שהוכפף לתל־אביב נתפס מאז כשכונת
ְספר יהודית שמרגע הקמתה גבלה לכאורה ברובע ערבי בשם מנשייה ,ואילו מנשייה
נתפסה כיתד שהייתה תקועה בלב העיר העברית תל־אביב (איור  ,)20כפי שכתב
הגאוגרף אברהם יעקב ברוור 54.נקודת מבט זו התקבלה שלא בצדק כאמת לאמתה
במחקר ההיסטורי העוסק בתולדות יפו ותל־אביב ואפילו במחקר הביקורתי של השנים האחרונות55.
איור  :20מנשייה
כיתד התקועה בלבה
לפי התפיסה החדשה של המרחב ,שיקף קו הגבול בין הערים מציאות קשיחה של חלוקה אתנית.
של תל־אביב;
איור המלווה מאמר עם זאת ,ולמרות דימויה הערבי של השכונה ,אלפי יהודים התגוררו במנשייה לאחר שרטוט קו הגבול
של א"י ברוור על
גבולותיה של תל־אביב ,בשנת  1921ועד הקמת המדינה 56.שלא כבראשית המאה ,לא היה מדובר עוד בלב היישוב הציוני
דצמבר 1936
המתחדש ביפו; משנות השלושים נתפסה מנשייה כשכונת עוני מובהקת ,שמרבית תושביה היהודים
והערבים בחרו בה בעיקר בשל אמצעיהם הכלכליים המוגבלים .רבים מהיהודים שהתגוררו במנשייה
היו עולים חדשים 57.מאחר שהתגוררו 'מעבר לגבול' ,ועל אף צמידותה של מנשייה למרכז תל־אביב ,לא
נתפסו יהודי השכונה כחלק בלתי נפרד מההוויה התל־אביבית ,לפחות לא בעיני רבים ממנהיגי תל־אביב
ומתושביה .כך לדוגמה נפתחה בשנת  1945כתבה עיתונאית על מצוקת תושביה היהודים של השכונה:
מנשייה בפי כול ...עליה כותבים בעיתונים ,עליה מודיעות הסוכנויות הטלגראפיות במברקיהן לעולם
ומלואו' .תושבי מנשייה נטשו את דירותיהם ...תושבי מנשייה פלשו ...תעמולה בלתי־אחראית ...מדברים על
לב תושבי מנשייה לחזור לבתיהם ..הרגעה במנשייה'...
ואם תשאל  9על  10תושבי תל־אביב היכן שוכנת מנשייה זו ,ימשוך בכתפיו או ישיב לך תשובה ,שהספק
מרובה בה על הוודאי' :אי־שם ביפו ...ליד שכונת שפירא ...פרבר מרוחק'...
54
55
56
57

א"י ברוור' ,פרקי גיאוגרפיה וטופוגרפיה של תל־אביב' ,א' דרויאנוב (עורך) ,ספר תל־אביב ,א ,תל־אביב תרצ"ו ,עמ'
 ;311 ,274וכן :ח' אברהם [א"י ברוור]' ,לתיקון התחום בתל־אביב' ,דבר 16 ,בדצמבר  ,1936עמ' .5
אלכסנדרוביץ' (לעיל ,הערה  ,)52עמ' .166
שם ,עמ' .183‑179
ר' אהרונסון' ,פליטי מנשיה' ,דבר 10 ,במאי  ,1936עמ' .10
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ולא היא ,מנשייה אינה פרבר כלל מאותו הפרברים שעל מנת להגיע אליהם יש להיטלטל ממכונית
למכונית .מנשייה שוכנת ממש סמוך לליבה של תל־אביב ,אך חבויה היא מעיני הרבים ,כפצע זה המוצנע
בקיפולי בגד צבעוני חדש58 ...

השינוי התודעתי שחל באופן הקריאה של המרחב ,ולא פחות מכך השינוי בחלוקתו לאזור עברי מול
אזור ערבי ,השפיעו לא רק על דחיקת ההווה של הסביבה ה'ערבית' אל מחוץ לתחומי התודעה היום־
יומית של בני תל־אביב אלא גם על הדרך שבה נתפס כעת עברה .עד שנות העשרים הייתה נווה־
שלום/מנשייה לבו הגאוגרפי של היישוב היהודי והציוני ביפו ,אולם מרגע ששורטט קו הגבול בין יפו
לתל־אביב ,והשכונה נחצתה לשניים ,החל האזור שנותר מצדו הלא־עברי של הגבול לצבור מוניטין
שלילי ,כאילו מיקומו מעבר לגדר הפך אותו בלתי רלוונטי לסיפור המרחבי הקיבוצי של תושבי תל־
אביב .בסיפור זה נחשבו כל השטחים שנותרו ביפו כתמונת ראי שלילית לכל מה שביקשה תל־אביב
להיות; וכפי ששלילת הגלות סייעה לציונים להגדיר את זהותם ,כך סייעה שלילת יפו לתל־אביבים
להגדיר את ייחודה של עירם .כפועל יוצא מכך נהפך לפתע עברו של המרחב הגאוגרפי שנותר
בתחומה של יפו לפרט שולי בהיסטוריה של העיר העברית הראשונה .נווה־שלום/מנשייה ,משום
שהייתה כל שנות קיומה שכונה מעורבת ולא שכונה עברית או יהודית 'טהורה' ,לא יכלה להפוך
לסמל לחלוציות ציונית או יהודית ,למרות התפקיד המכריע שמילאה בהעצמת הלכידות הפנימית
של הקהילה היהודית בצפון יפו במשך שלושת העשורים שמגל העלייה של  1891‑1890עד ראשיתה
של העלייה השלישית ,אם לא מעבר לכך59.
בהיסטוריוגרפיה המקומית של שנות העשרים ,השלושים והארבעים ,שנכתבה בעיקר על ידי תל־
אביבים ובשביל תל־אביבים ,ביטא 'המפץ הגדול' של הקמת תל־אביב ראשוניות שדחקה לשוליים
כל מעשה חלוצי שקדם לה 60.דרך זו של תיאור השתלשלות האירועים נסמכה גם על כוחה הפוליטי
של תל־אביב :תל־אביב ,שהייתה בראשיתה עוד אחת משכונותיה של יפו ,הייתה היחידה מביניהן
שזכתה למעמד של מועצה עירונית (ב־ 1ביוני  ,)1921והיא זו שסיפחה אליה את 'השכונות היהודיות
הישנות' של יפו ולא להפך ,אף שאוכלוסיית השכונות הייתה גדולה מזו של תל־אביב 61.תגובת
הנגד (המוגבלת) של בני 'היישוב הישן' של צפון יפו ,שניסו להיאבק על מקומם בהיסטוריוגרפיה של
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צ' אמיתי' ,חרפת מנשיה' ,על המשמר 21 ,באוקטובר  ,1945עמ'  .2בהמשך כתב שם אמיתי' :שכונה זו מאכסנת את
ה"לומפנפרולטריאט" [פרולטריון הסחבות] של יפו .כאן מקום מחבואיהם של גנביה ושל מחזיקי הסחורה המוברחת;
כאן מקום בתי־קפה חשודים ,דרך כאן עוברות הטראנזאקציות [העסקאות] בין השווקים השחורים של יפו ושל תל־
אביב ,כאן מתגוששות החוליגאניות והסחטנות' .לדברים ברוח דומה שפורסמו כחודשיים קודם לכן ,ושהדגישו את
עליבות תנאי חייהם של תושבי מנשייה היהודים ,ראו :א' תלמי' ,בגיטו מנשיה' ,דבר 31 ,באוגוסט  ,1945עמ' .4
בדיווח מקיף על היישוב היהודי ביפו בשנת  1907הבליט סמילנסקי את מקומה של נווה־שלום והציג אותה כאזור ביפו
שצמח במהירות הרבה ביותר מאז שנת  .1891ראו :ז' סמילנסקי' ,הישוב העברי ביפו' ,הוספה להעֹמר ,א ( ,)1907עמ'
 .12ב'מפקד כללי של האוכלוסין היהודים בתל־אביב יפו והשכונות' מאלול תרפ"ח (אוגוסט  )1928התפקדו 2,418
יהודים בנווה־צדק לעומת  4,207יהודים בנווה־שלום .רוב האוכלוסייה היהודית בנווה־שלום ( 2,445יהודים) התגוררה
ושכונה במפקד 'נווה־שלום‑יפו' .ספר המפקד המלא שמור בארכיון ההיסטורי
בחלק של השכונה שנותר בתחומי יפוּ ,
של עיריית תל־אביב.
מ' עזריהו ,תל־אביב העיר האמיתית :מיתוגרפיה היסטורית ,קריית שדה־בוקר  ,2005עמ' .37‑29
שביט וביגר (לעיל ,הערה  ,)37עמ'  .164‑162 ,92‑91בעקבות סיפוח השטחים הנוספים לתל־אביב עם הפיכתה
למועצה עירונית גדל מספר תושביה בבת אחת מכ־ 3,600לכ־ 13,000נפש.
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נווה־צדק62.

החלוציות היהודית־עברית ,לא איחרה לבוא ,אך היא התמקדה אך ורק בקורותיה של
במסגרת זו הוצג סיפורה של נווה־צדק כחזרה כללית כמעט מדויקת לסיפורה של תל־אביב :גם
נווה־צדק הוקמה כיזמה של אגודת בניין בתים יהודית על קרקע שנרכשה בכסף מלא ,גם היא הייתה
שכונה יהודית לחלוטין שהוקמה 'מן החולות' במרחק פיזי בולט מיפו ,וגם היא נבנתה לפי תקנון
כתוב כדי להבטיח תנאי מגורים משופרים יחסית למצב ששרר ביפו 63.סדרת כתבותיה של וינשטוק
בשנת  1963השתלבה היטב במגמה זו.
בין חלוציותה של נווה־צדק לחלוציותה של תל־אביב נותרה ההיסטוריה של נווה־שלום כהערת
שוליים קצרה ותו לא ,וגם זו עסקה אך ורק בבתים שהקים בה זרח ברנט ,בתים שתפסו חלק קטן מן
השכונה כולה ,ושלא ייצגו את הווייתה השלמה .מה ששלל מנווה־שלום מעמד חלוצי בהיסטוריוגרפיה
המקומית לא היה דווקא הדיוק ההיסטורי — כפי שכתב יוסף אליהו שלוש ,בשטחה של נווה־שלום
הוקמו בתים בודדים של יהודים עוד לפני הקמת נווה־צדק — 64אלא העובדה שהשכונה התפתחה
בהדרגה ובאופן שלא אורגן מראש ,ודאי שלא כיזמה יהודית בלעדית .מבחינה זו אופייה המעורב
של השכונה היה בעוכריה .הדברים הלכו והתחדדו משנות השלושים ואילך ,כשחלקה המרכזי של
נווה־שלום החל להיתפס בעיני יהודים כאזור 'ערבי' הממוקם 'מעבר לגבול' .דינה של ההיסטוריה
של האזור הזה היה להיטשטש ,מכיוון שלא נגעה לכאורה לזרם ההיסטוריוגרפי המרכזי שעסק
בתולדותיה של תל־אביב; כתיבה היסטורית ממשית על חלקה של נווה־שלום שנותר בתחומי יפו
כמעט אינה קיימת גם היום65.
במצב דברים כזה קל להבין לאן נעלם ביתו הראשון של אהרן שלוש ומדוע נשכח .דור הנכדים
של אהרן שלוש הכיר בחשיבותו של בית אחד בלבד ,זה שבנווה־צדק .גם אם היו מודעים לקיומו
של הבית הראשון בנווה־שלום/מנשייה ,מעמדה של השכונה משנות השלושים ואילך גרם בוודאי
לתחושה שבית זה אינו סיבה לגאווה ,בייחוד כאשר למשפחה בית גדול ומרשים בנווה־צדקֵ ,אם
השכונות היהודיות של יפו .מותר להניח כי ההמעטה בחשיבות הבית בנווה־שלום הביאה עם
חלוף השנים להיעלמותו מהזיכרון המשפחתי .בראשית שנות השישים ,כשניצת עניין ציבורי חדש
בתולדותיה של נווה־צדק ,ונוצר ביקוש למידע היסטורי על בית המשפחה הגדול בשכונה ,פנו
מן הסתם כמה מבני המשפחה לספרו של יוסף אליהו שלוש .הם מיהרו להצמיד את הסיפור על
הבית הראשון בנווה־שלום לבית בנווה־צדק ,אולי משום שכלל לא העלו על דעתם שאבי המשפחה
62

63

64
65

דוגמה מייצגת למגמה זו היא חוברת שהוציאה 'התאחדות בני היישוב' בשנת  1942לרגל מלאות חמישים וחמש
שנה — תאריך לא שגרתי לחגיגות יובל — לייסוד נווה־צדק .בפתיחת החוברת נכתב כי 'נוה־צדק היא יותר משכונה
עתיקה ומקומית ,יותר אפילו ממבשרתה של תל־אביב; נוה־צדק היא סמל לכל התחלותינו בארץ' (י' חורגין [עורך],
נוה־צדק :למלאת  55שנה לקיומה ,תל־אביב תש"ב ,עמ'  .)2ראו גם :י' יערי־פולסקין' ,שמעון רוקח' ,דֹאר היום7 ,
בספטמבר  ,1934עמ'  ;10ש' בן־ציון' ,משנת ת"ר עד יסד השכונה היהודית הראשונה' ,דרויאנוב (לעיל ,הערה ,)54
עמ' .30‑29
בהקשר זה כדאי לציין כי על שער החוברת הנזכרת של 'התאחדות בני היישוב' נכתב כי תאריך ייסודה של נווה־צדק
הוא כ' בניסן תרמ"ז ,שהוא יום הנחת אבן הפינה לבתים הראשונים בשכונה .ראו' :יפו' ,חבצלת 22 ,באפריל  ,1887עמ'
 .164תאריך ייסודה של תל־אביב מצוין אף הוא בכ' בניסן ,שהוא תאריך הגרלת המגרשים ,שקדמה לבנייה.
ראו לעיל ,הערה .25
דוגמה נוספת למגמה זו היא השתכחות מיקומם המדויק של בתי פיינגולד ,כפי שהודגם לעיל.
קתדרה
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הבית הנעלם :נחשוניות יהודית ועיוורון היסטוריוגרפי בצפון יפו

הקים שני בתים נחשוניים נפרדים בחולות שבצפון יפו; ייתכן גם שכמה מהם טעו לחשוב כי
נווה־שלום שעליה כתב יוסף אליהו שלוש אינה אלא חלק מנווה־צדק רבתי ,כאילו הייתה נווה־שלום
לא יותר מאזור משני בתוך נווה־צדק ,ספיח שולי שאין לו זכות קיום משל עצמו .בעיניהם ,כך נראה,
בית ראשון יכול היה לקום רק בשכונה היהודית הראשונה .הרצון להתהדר בראשוניות הנחשקת הקל
כנראה גם להתעלם מהמהמורות ההיסטוריוגרפיות בסיפור שהוצמד כעת לבית בנווה־צדק.

סיכום
השתכחותו ארוכת השנים של ביתו הראשון של אהרן שלוש מפתיעה לאור הדברים הברורים,
המדויקים והעקביים שכתב יוסף אליהו שלוש בספרו .ייתכן שהסיבה המרכזית להשתכחות הבית
הראשון הייתה שסיפור ראשוניותו של הבית השני ,בנווה־צדק ,שירת מרגע שהופיע בכתובים את
הצורך להעלות את קרנה של שכונת נווה־צדק ,שנדונה על ידי מוסדות התכנון העירוניים להריסה.
נווה־צדק הוצגה כשכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו ,כחלוץ לפני המחנה; וביתו של אהרן שלוש
הוצג — לא מעט בסיוע צאצאיו — כבית הראשון בשכונה ,בית בודד שיכול היה לשמש סמל מוחשי
למה שנתפס כמעשה נחשון לאומי 66.ייתכן גם שמראהו הייחודי של הבית וגודלו יוצא הדופן ביחס
לסביבתו תרמו להעדפת ההתמקדות בו על פני בתי השורה המקוריים ,הקטנים והצנועים למראה ,של
נווה־צדק .בעשור האחרון נוסף לכך מניע חדש :משהוצע הבניין למכירה ,נלווה לתואר 'הבית היהודי
הראשון' גם ערך כלכלי.
עם זאת יש לתהות אם השתכחות הבית בנווה־שלום הייתה מהירה כל כך אילו הוקם בסביבה
'יהודית' יותר מאשר מנשייה .הדימוי של מנשייה כשכונה 'ערבית' עודד זלזול בחשיבותה ההיסטורית
במסגרת הסיפור הכללי של תל־אביב ,וזלזול זה קדם להריסתה המדורגת בשנים שאחרי קום המדינה.
יש להודות כי גם לשכונות היהודיות שקדמו לתל־אביב ושגבלו במנשייה הייתה תדמית שלילית,
אולם אלה ,ונווה־צדק בראשן ,זכו למליצי יושר שמחו בתוקף נגד הכוונה למחוק גם אותן מעל פני
האדמה; מליצי יושר אלה לא גילו מידה דומה של תודעה היסטורית ככל שנגעו הדברים לבתיה של
מנשייה .מדרג זה של מוניטין שלילי משתקף גם בהיקף הכתיבה על ההיסטוריה המרחבית של יפו:
התנובה המחקרית הממוקדת בעברה הקדום של תל־אביב גדולה לאין שיעור מזו העוסקת בנווה־צדק
ובשכונות היהודיות שקדמו לתל־אביב ,וזו בתורה גדולה לאין שיעור מזו העוסקת במנשייה .עברה
של מנשייה עד הריסתה ממשיך להיות מעורפל ומטושטש גם היום — תולדה של הזנחה בת עשרות
שנים של כתיבה על אזור שבצירוף מקרים אחר ראוי היה שייחשב מבחינות רבות כחוד החנית של
 66הדבר היה נחוץ אולי גם משום שבשיטת ההקמה של נווה־צדק ,שבה הוגרלו הבתים בין חברי האגודה רק אחרי
השלמת הקמת קבוצת הבתים הראשונה ,לא הייתה אפשרות לייחס ראשוניות אף לא לאחד מבתיה .ראו :פ' כהנוב,
'זכרונות לתולדות "נוה־צדק"' ,חורגין (לעיל ,הערה  ,)62עמ'  .25‑22מעניין לציין כי במאמר שפרסם יערי־פולסקין
בגיליון מיוחד של עיתון 'דֹאר היום' שהוקדש לחגיגת חצי היובל של תל־אביב ,טען כי שמעון רוקח הוא זה שבנה
את הבית הראשון בנווה־צדק .ראו :יערי־פולסקין (לעיל ,הערה  .)62בשל שיטת ההקמה של השכונה יש לפקפק
בקביעה זו.
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ההתיישבות היהודית בצפון יפו עד סוף מלחמת העולם הראשונה .היעלמותו של בית אהרן שלוש
בנווה־שלום מדפי ההיסטוריה היא רק ביטוי אחד לכך.
אופן התגבשותו והפצתו של המיתוס של בית אהרן שלוש בנווה־צדק כבית היהודי הראשון
מחוץ ליפו מספק הצצה גם לאופן שבו נכתבים — או משוכתבים — פרטים קטנים אך משמעותיים
בהיסטוריוגרפיה המקומית ,פרטים הדורשים הבנה וידע החורגים מקריאה מלומדת של טקסטים
כתובים .הסיפור השגוי התבסס על טקסט ממקור יחיד ,ספרו של יוסף אליהו שלוש 'פרשת חיי',
טקסט שחלקים ממנו צוטטו ושוכפלו (לעתים בעיוותים) מכותב לכותב ,ונדמה שכמעט איש לא
קרא את הדברים לעומקם ולא פקפק בנכונותם .כותבי ההיסטוריה שאינם נמנים עם משפחת שלוש
צריכים היו להבחין באי התאמות מהותיות בין התיאור הארוך של נסיבות הקמת הבית בספרו של
שלוש לבין הבית העומד ברחוב שלוש בנווה־צדק ותצלומו ההיסטורי .נדמה גם שכותבים רבים לא
דפדפו בספרו של שלוש כדי למצוא בו התייחסויות נוספות לבית ,על אף חשיבותו כמקור ראשוני.
כל שהיה עליהם לעשות כדי להגיע לתיאור המיקום המדויק של הבית בנווה־שלום הוא להפוך דף
בספרו של שלוש; אולם ספק רב אם רוב הכותבים נתקלו בתיאור זה ,ואם נתקלו ,ודאי מיהרו לפטור
אותו בלא כלום .מי שבכל זאת קראו בספר לעומקו ,כמו אהרן שלוש ,נינו של בונה הבית ,בחרו
להתעלם מפרטים מהותיים בתיאורים המופיעים ב'פרשת חיי' — כניסת המשפחה לבית בשנת 1887
וציון מיקומו בנווה־שלום — כדי לא לשמוט את הקרקע מתחת לסיפור המוכר .דרושה הייתה מידה
לא מבוטלת של שכנוע עצמי או התעלמות מפרטים — בקרב בני המשפחה כמו בקרב כותבים אחרים
על הבית בנווה־צדק — כדי להאמין שהתיאור בספרו של שלוש מתאים דווקא לבית המאוחר .הפרשה
כולה מעידה על כישרונם של בני אדם לצרף זה לזה שברי מידע סותרים ולהפיק מהם מיתולוגיות
מקומיות; אלה ,מרגע שנוצרו ,עשויות לגלות כושר הישרדות מרשים .ספק רב אם גם מאמר זה יצליח
להביא להכחדת המיתוס שבו הוא עוסק.
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