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"ארכיאולוגיה של כתובות" ככלי לניתוח מרחב : Iחלק 

 אתנו לאומי -קונפליקטואלי
 

 : מטרות העבודה ורקע היסטורי קצרמבוא. 1

 בגיבוש תוכנית לסיור מורשת פלסטינית בשכונת נוזהא ביפו.פרויקט יישומי תשע"ט התמקד 

 

 . מטרות העבודה1.1

 

 מטרות הפרויקט היו:

קהילתי ותרבותי של תיירות מורשת בכתובת הנבחרת תוך  –בחינת אפשרויות פיתוח כלכלי  .1

אותנטיות, התייחסות למושגים הבאים: אזור מגע, )פוסט( קולוניאליזם, תיירות ילידית, 

 .זיכרון, זהויות ויחסי כוחות

 

תיעוד היסטוריוגרפי של הכתובת הנבחרת לכל צוות וניתוח הממצאים מתוך תפיסת יפו  .2

 לאומי מחד אך כמרחב מורשת בעל פוטנציאל פיתוח כלכלי מאידך.-כמרחב בקונפליקט אתנו

 

לק מתכנית רעיונית הצעה של כל צוות לשילוב מתודולוגית 'ההיסטוריוגרפיה של הכתובת' כח .3

 וביפו.  אשל תיירות מורשת בשכונת נוזה

 

 . רקע היסטורי קצר1.2

. מונטרסקו מתאר 1948 -שינתה את פניה באחת ב 20 -יפו השלווה והמשגשגת של תחילת המאה ה

ל'אנומיה' ]מושג המתאר מצב של  1948זאת במאמרו כ"מעבר מה'אוטופיה' ששררה לפני מלחמת 

יבידואל או הקולקטיב כתוצאה משינויים חברתיים חדים[ שאחריה כפי שנצרב בלבול ברמת האינד

(. עבודה זו מתמקדת בהתחקות אחר 2007בזכרונם הקולקטיבי של ערביי יפו" )מונטרסקו, 

-קורותיה של אחת משכונותיה של יפו, שכונת נוזהא, המודרנית לאותה תקופה, על ציר הזמן, הווה

בתיה ודייריהם. אחת ממטרות העבודה, לכן, היתה איסוף וניתוח עבר, באמצעות חשיפת סיפור 

תאורטי של המידע באמצעות יישומה של המתודה 'ארכיאולוגיה של כתובת' שהוכחה במקרים 

דומים, אחרים, בספרות כיעילה ומעמיקה בבנייתו של 'תיק' היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית 

. מטרה נוספת, היא למנף את הידע האמור לצורך (Fenster, 2014;2018a;2018b)המציג את סיפורו 

שכונתי בדמות סיור תיירות מורשת בגוון אחר. הסיור -מקומי-בחינת האפשרות לפיתוח כלכלי

המוצע, יגולל את סיפורו הייחודי של כל אחד מהבתים עליהם חקרנו בשכונה מנקודת מבט לא 

 שי.שגרתית המשתמשת במסמכי תיעוד ארכיוני וראיון אי

ראשיתה של שכונת נוזהא בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת )המאה העשרים(, 

ורעיון בנייתה התבסס על התיאוריה בתכנון ערים דאז, עיר גנים, של הפילוסוף ומתכנן הערים 
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. האנציקלופדיה העירונית'(.  מכאן אף סוברים 100אתר תל אביב רכט, האנגלי, אבנעזר הווארד )

(. השכונה ב2016ברק, 'נוזהא שמשמעו גן או פיקניק או מקום לטיולים' ) –ל השכונה כי נולד שמה ש

, היו: רחוב אלמלכ 1948וגבולותיה הידועים, לפני  הוקמה על אדמות פרדסים גדולים ובתי באר

)היום, שבטי ישראל( במערב, רחוב פייסל )היום, יהודה הימית( בצפון ורחוב אלדג'אני )היום, 

(. גבולה המזרחי של השכונה לא הוזכר בספרות, אולי משום 1( )ר' איור ב2016ברק, ם )ארליך( בדרו

שהיתה אז בשיא התפתחותה בכיוון זה. מכל מקום, ידוע היה כי שדרות ירושלים )שדרת קינג ג'ורג' 

 (. 2לשעבר(, שדרה רחבת ידיים, חצתה אותה )ר' איור 

 . שכונת נוזהא מסומנת בעיגול1944מפה של יפו,  :1איור 

 "Atlas of Palestine 1917-1966" (Abu-Sitta, S. H. (2010))))מתוך 
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. צלמי אמריקן קולוני. רואים בברור את שדרת קינג ג'ורג' החוצה את 1932שכונת נוזהא,  :2איור 

 (.(2016) השכונה. )זוכרות

 

תרבותי שוקק משנות העשרים עד סוף שנות הארבעים: לאורכה -למקום חברתי השדרה היתה

ובסביבתה נבנו בתי קולנוע, מסעדות, בתי מלון, בתי ספר, ספריה ופעלו מספר מערכות עיתונים, 

אליזה' של יפו בשיא -בית חולים ומסגד 'אל נוזהא' שפעיל עד היום בשכונה. היא היתה ה'שאנז

נדט הבריטי, והיתה לסביבת מגוריהם של השמנה והסלתא, עשירי יפו פריחתה, זמן תקופת המ

, היתה 'מרכז החיים העירוניים המודרניים של 1948הפלסטינים. שכונת נוזהא, משך כחצי יובל, עד 

(. ורד נבון, בלוגרית, צלמת וסופרת כתבה בבלוג שלה, 'מהסוף להתחלה 2016זוכרות, יאפא ]יפו[' )

ליכה רגלית ושוטטות וירטואלית', כי 'היכתה בה התובנה שהמלחמה היתה על ה –נוזהא כמשל  –

לא רק על שטחי אדמה, היא היתה גם ובעיקר התנגשות אלימה בין תרבויות' שתוצאותיה 'הפכו 

לשכונת פליטים יהודית  1948 -'נוזהא' שנבנתה כשכונת יוקרה פלסטינית, הפכה ב –הכל' 

מג'אבליה ומעג'מי, שכונות  1פלסטינים-ליה היגרו ערביםשהתדרדרה עם הזמן לשכונת עוני, א

בעשור האחרון, עת שדרגה העירייה את התשתיות  מאז, ובעיקר (.2015נבון, אחרות של יפו )

 פלסטיני.-ערבי -בשכונה, הפך ציביונה מעורב, יהודי 

הבנה טובה יותר של סיפורי הבתים )רמת המיקרו( בשכונת נוזהא מחייבת, לדידנו, 

תחיל מ'סיפור המסגרת' ההיסטורי של יפו )רמת המקרו(, באותן שנים. זה האחרון, מקפל בתוכו לה

והשלכותיה וכי אלו 'גזרו  1948 -את תהליך האורבניזציה ביפו אשר הושפע רבות מן המלחמה ב

עליה ]על יפו[ את גורלה בשנים הבאות', שלא לומר, בעשורים הבאים. במילים אלו התחיל 

מדיניות  'עיר במצור: הרקע ההיסטורי והסוציולוגי לבעיית הדיור ביפו.ת מאמרו, מונטרסקו א

(. ניתוח 2007)מונטרסקו,  "(2007-1948) 'פיתוח והתחדשות'ל 'בינוי-פינוי'מ"מרחבית ביפו: 

כאשר  הראשונה מיוחסת   התהליך מצביע על חמש תקופות מרכזיות בהתפתחות המרחב העירוני

וכיבושה של יפו. אלה נתפשים כתבוסה בעיני התושבים הפלסטינים  1948ת לנקודת המוצא: מלחמ

                                                           
קיימות מספר הגדרות ל"תושבי ישראל הערבים". חוץ מזו יש המגדירים אותם ערבים או פלסטינים. בעבודה זו הם  1

 פלסטינים.-מוגדרים ערבים
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בערבית( ו'שחרור' בשיח הציוני, כדברי מונטרסקו. המאפיין הבולט של תקופה זו הוא  'אלנכבה')

תושבים  3,647פלסטינים של יפו. במפקד הראשון לאחר המלחמה נמנו -מספר תושביה הערבים

נתון זה ממחיש, יותר מכל, את הפגיעה בחיי היומיום . שמנתה העיר לפניה 70,0002-בהשוואה לכ

, מיד עם קום המדינה, נעדרה 1960-1948התקופה הבאה,  של יפו וברקמה האנושית שחיה בה.

פעילות תכנונית ואופיינה, בעיקר, ע"י אכלוס מאסיבי של בתיה הנטושים של יפו במהגרים יהודים. 

פלסטיני של יפו והאקט הסמלי לכך היה -להחלשות צביונה הערביתרם רבות  ייהוד המרחב

החלפתם של שמות הרחובות הערביים המקוריים במספרים שהוחלפו לאחר מכן, בשמות שמקורם 

בתרבות היהודית והעולמית. נוכחנו בזאת, כאשר חקרנו את שכונת נוזהא על בתיה. עוד נוכחנו 

בתי המידות המפוארים שבהם חיו עד לא מכבר בני בלדעת ממחקרנו וכפי שמונטרסקו כתב כי '

המעמדות העליונים, התאכלסו משפחות רבות, ערביות ויהודיות, אשר חילקו ביניהן את החללים 

 (. 2007' )מונטרסקו, קטנות ודחוקות דיור -הרחבים ליחידות

תש"י בהקשר זה, יש להזכיר, כי 'האפוטרופוס לנכסי נפקדים', מכח 'חוק נכסי נפקדים' ה

, המקנה למדינת ישראל את נכסיהם של מי שעזבו אותה לשטחיהן של מדינות עוינות במהלך 1950

(, היה המוסד המרכזי שתיווך את הבניית המרחב האורבני בשנות 2016זוכרות, ) 1948מלחמת   

החמישים ביפו והוא אשר קבע את חלוקת הקרקע ואת השימוש שייעשה בנכסים )מונטרסקו, 

אוחר יותר, נטלו אחריות זו, חברות השיכון הממשלתיות והעירוניות, 'עמידר', למשל. (. מ2007

במהלך עבודתנו המחקרית על הבתים בנוזהא והתחקות אחר בעליהם הפלסטינים נחשפנו לקיומו 

של נסח טאבו היסטורי המתעד את שמם ואת העברת הנכס לידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים. זה 

 וט הראשון בסיפור הבית.היה עבורנו קצה הח

. מדיניות 'פינוי בינוי'היו שנים בסימן של הזנחה שיטתית כחלק מתוכנית  1985-1960 

מרחבית זו הכריזה על "איזורים עירוניים ביפו כ'אזור שיקום' שדינם היה פינוי והריסה מוחלטת 

ותיה כללו מחיקת (. תוצא2007של המבנים והתשתיות ובניה חדשה 'מודרנית' תחתם" )מונטרסקו, 

ממבני העיר העתיקה. במאמר מוסגר, ראוי  70% -שכונות, פגיעה קשה בשכונות אחרות והריסת כ

לציין, את פועלם של שלשה אקטיביסטים, ברוצקוס, יבין וינקו שיצרו קואליציה נסיבתית על מנת 

לעצור את  להתנגד להחלטתה של עיריית תל אביב להריסתה של יפו. הם הצליחו בסופו של דבר

 Alfasi)מהמבנים שיועדו מלכתחילה להריסה  72%מלאכת ההריסה ולגרום לאישור שימורם של 

& Fabian, 2009) באשר לשכונת נוזהא, או לפחות בנוגע לבתים שחקרנו, מדיניות ההריסה לא .

 הגיעה עדיהם והבתים בסה"כ, גם אם שופצו או חודשו במהלך השנים, בסיסם אותנטי. עוד נאמר,

כי תקופת הזמן הזו נעדרה יישום תכנוני ושיקום תשתיתי מה שגרם להדרדרותה של יפו ובריחתם 

 של רוב תושביה היהודים אל מחוצה לה.

מהלך שונתה המדיניות לגבי ההשקעה והתחדשותה של יפו על בסיס  2000-1985בתקופה 

ו ביפו. רציונל המדיניות שמטרתו לעודד את השוק הפרטי לגייס הון ולהשקיע ליברלי-תכנוני נאו

היה כי סביבה נאה ואטרקטיבית תהווה מוקד משיכה לאוכלוסייה יהודית חזקה ומשכילה 

(. מדיניות מכוונת 2007שתעשיר את קופת העירייה ו'תחזק' את האוכלוסייה הותיקה )מונטרסקו, 

                                                           
 000,70. אנו בוחרים להשתמש במספר 1948 שנתשגורשו/ברחו בשגרו ביפו, לפני מצאנו מספרים שונים של תושבים  2

 (.2007קו, נפש המופיע במספר מקורות )מונטרס
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ביפו  פיקציהתהליך הג'נטריזו עודדה כבר בשנות השמונים, וביתר שאת, גם בשנות התשעים את 

תהליך בו אוכלוסייה חדשה 'חזקה', יהודית, במקרה זה, דוחקת את רגליה של אוכלוסייה ותיקה  –

הוקמו  ליברלית-ההתחדשות הנאופלסטינית. כחלק מהתפתחותה של מדיניות -'חלשה', ערבית

 Fenster. מאמרה של שיקום ופיתוחארגונים ציבוריים שונים שייעודם קידום פרוייקטים לטובת 

(Fenster, 2018a)  הדן ב'הרס יצירתי' מתייחס לפיתוח המושג מנקודת מבטה שלRoy  שטוענת כי

נאוליברלים )כיצירה(  (renewal)"'הרס יצירתי' בתכנון משלב יחדיו תהליכי 'התחדשות' 

המושג . יתר על כן, לטענתה, (Fenster, 2018a)  ופרקטיקות 'ניצול' )פוסט( קולוניאליות )כהרס("

היותו   זמנית מדד ליצרנות כלכלית וגם כלי שיפוטי לחוסר צדק; כלומר,-'התחדשות' יכול להוות בו

. מושג מעניין (Fenster, 2018a)ביטוי לג'נטריפיקציה בד בבד עם היותו ביטוי לנישול והעתקה  

בע מתייחס , שכחה יצירתית. המושג שניטשה ט"creative forgetting"נוסף, המופיע במאמר הוא 

לטעם בלהנציח ולזכור וכוונתו שמחיקה ושיכחה הם חלק מהטבע האנושי וכך גם התפתחותן של 

מסבירה כי 'שכונות מסורתיות הקשורות עם המעמד  Fenster. בהקשר זה, (Fenster, 2018a)ערים 

ישנה הנמוך או מיעוטים לאומיים )בעיקר, הפלסטינים( נמחקות לטובת פיתוח מחדש. באופן הזה, 

 Fenster. (Fenster, 2018a)רגולציה של החברה האורבנית, המובילה להרס 'העיר הליברלית' -דה

מיטיבה לקשור את המושגים 'התחדשות' ו'שיכחה יצירתית' יחד באומרה שהתייחסות לנכס 

פלסטיני כעסק נדל"ני, מרוקנת מתוכנו את המשמעות הפוליטית של 'ניצול' הפלסטינים ולכן, גם 

. אנו עדים (Fenster, 2018a)בר שימור, ההתייחסות אליו היא כאל נכס שעבר מידה של הרס אם ע

 לתהליכים אלו גם בכתובות שבדקנו בשכונת נוזהא, כפי שיורחב בהמשך.

ואילך, אופיינה, בתחילתה, במתיחות בין יהודים  2000התקופה האחרונה, משנת 

"ן ביפו. בחלוף תקופה זו, ממשיכה מגמת ופלסטינים שהתבטאה בהפוגה בתהליך שיווק הנדל

 . (Fenster, 2018a)הג'נטריפיקציה ביתר שאת 

לסיכום, עבורנו, הבנת תהליכי האורבניזציה ביפו והשפעתם סייעו להבנתם של אלו 

בשכונת נוזהא בכלל )ברמת מקרו( וברמת הבית הבודד בה )רמת מיקרו(, בפרט, כפי שיורחב בפרקי 

שלעצמן מבטאות כל אחת תמה אחרת ולכן, כל אחת מהן, מציגה זוית הכתובות. הכתובות כ

ייחודית, אישית, על התהליכים השונים שהתרחשו ומתרחשים בנוזהא וביפו לכדי קבלת תמונה 

 הוליסטית ומלאה, ככל האפשר, ועם זאת, מורכבת. 
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 מחקר. מתודולוגיה ושיטת 2

תוך יצירת תיק תיעוד היסטוריוגרפי לכל בית , בשכונת נוזהא ביפו בעבודה זו חקרנו מספר כתובות

המציג את ההיסטוריה של הבית ושל האנשים שהתגוררו בו במהלך השנים, על מנת שנוכל לחשוף 

נת את שעברו הדיירים המקוריים של הבתים ועל ידי כך נוכל לפתח סיור של תיירות מורשת בשכו

הבית וסביבתו שימשו לנו כמעין מראה לסביבה שבה אנו חיים פועלים ומתכננים. הבית  נוזהא ביפו.

מביא לידי ביטוי את הקונפליקטים האתניים, הלאומיים, התכנוניים והחברתיים שאיתם 

  (.2016ה, אסגעידן מתמודדים התושבים והבעלים )

מאמינים כי סיפורם של הכתובות הללו  כתובות בלבד אך אנו 6אומנם, בפרויקט זה חקרנו 

בכלל  בישראל  פלסטינים-הניכור והדחיקה לשוליים של התושבים הערבים משקף בזעיר אנפין את

פלסטינית  -הפרויקט סבב סביב חשיפת והדגשת המורשת הערביתביפו בפרט. את אלו המתגוררים ו

הישראלי וזוכה להתעלמות על העשירה אשר לעיתים קרובות מודחקת ואף נמחקת מתוך הזיכרון 

 . פלסטינים-ידי מוסדות התכנון, אך מהווה חלק חשוב ועוצמתי בקרב התושבים הערבים

הראשונה  על מנת לחקור את הכתובות נעשה שימוש במספר שיטות מחקר איכותניות.

נו והעיקרית שבהן היא ארכיאולוגיה של כתובת. הפוקוס על המיקרו גיאוגרפיה של הכתובת סייע ל

ליברליזם ושיטות של התחדשות וניצול כביטוי  -להמחיש את הצמתים בין פוסט קולוניאליזם, ניאו

מחקר איכותני ממסגר את כל האמונות וההתנהגויות (.  ,a2018Fenster)של הרס יצירתי בתכנון 

היתרונות בפרק זה נפרט אודות שיטות המחקר השונות ונציג מה  בהקשר חברתי, פוליטי והיסטורי.

 והחסרונות של כל שיטה וכיצד הידע שנאסף בעזרתן סייע לנו להציג את התמונה המלאה.

היא לחשוף רבדים שונים של הכתובות  ארכיאולוגיה של כתובתמטרתה של המתודולוגיה 

דרך סיפורם של בעליה המתחלפים. על ידי שימוש באמצעים כגון: ראיונות, ניתוח מסמכים, מפות 

 מסבירה כי המתודולוגיה כוללת מספר שלבים:(  ,b2018Fenster)מאמרה פנסטר ותצפיות. ב

בחירת כתובת ספציפית באזור הנחקר )בהתבסס על זמינות הנתונים ומידע  -השלב הראשון .1

 אשר קישר אותנו אל אנשי הקשר בכתובות. ארכיוני(. בפרוייקט זה נעזרנו בעבד אבו שחאדה

זיהוי הבעלים המקוריים של הכתובות הנבחרות, בדרך כלל על ידי מחקר ארכיוני  -שלב שני .2

 ועדויות בעל פה המאפשרים לזהות אזורי מגע בין שוכרים בעבר ובהווה. 

ם ועם יצירת קשר )אם ניתן( עם הבעלים המקורים או עם צאצאיהם ופגישות עמ -שלב שלישי .3

 התושבים הנוכחיים. 

עבודה על חזון ההתחדשות של האזור, הכתובת, שכונה או הכפר. אודות השלב  -שלב רביעי .4

 .5הרביעי נפרט בפרק 

 

 איסוף מידע מקדים

לצורך הניתוח נכנסנו לכל המידע הקיים בתיק הבניין בעירייה.  -עיון בתיקי הבניין של הבית .א

העירייה שנאסף ותועד עוד מתקופת  הקיים בארכיוןאת כל החומר  לבחוןתיק הבניין עזר לנו 

 ,פניות ,המנדט. בתיק הבניין נתקלנו בסוגי מסמכים שונים: גרמושקות, הייטלי בניה, מכתבים

חד מסוגי המסמכים פרס לפנינו עולם תוכן שלם אודות כל א תשובות, מבנים מסוכנים ועוד.
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הבית. מתוך ניתוחי הטקסט למדנו אודות יחסי הכוחות בין השחקנים השונים )המדינה, 

 מוסדות התכנון, העירייה, הדיירים השונים בבית או בבנין(. 

בחלק מהכתובות היה תיק בניין עשיר במסמכים ובתמונות, אך בחלק אחר של הכתובות 

היה מידע רב. אך ניתן ללמוד גם מהבתים בהם לא נאסף חומר שכן, ניתן לשאול מדוע הוא  לא

לא נאסף? האם בגלל שלא קיים או בגלל חוסר אכפתיות מצד הגורם השולט. לכן, נרצה 

להתייחס לבתים בהם לא היה חומר תכנוני רב בתיק הבניין לא כתיקים חסרים אלא כביטוי 

, אם מוסד התכנון הישראלי היה מתייחס ברצינות מלאה אל התושבים של אי שוויוניות. כלומר

ביפו ייתכן וחלק מאותם חומרים ש"אבדו" לא היו נאבדים. לעיתים  פלסטינים-הערבים

קרובות ראינו מכתבים שנשלחו מטעם אחד מהצדדים אך לא את התשובה שניתנה מהצד השני, 

 האם לא ניתנה או האם לא נועדה את זה לא נדע.

בנוסף, חלק מהמסמכים אשר מופיעים בתיק הבניין היו בערבית. העובדה כי אף אחד 

מהחוקרים בקורס אינו דובר או קורא בערבית הקשו על התהליך. לצורך זה נעזרנו ביארה סעדי 

סטודנטית דוברת ערבית ובמכרים נוספים שיעזרו לנו לתרגם את תוכן המסמכים. עם זאת, 

בית עותמנית או בערבית עתיקה וגם מי שייסע לנו לתרגם לא תמיד חלק מהמסמכים נכתבו בער

הבין את תוכן המכתב או שלא הצליח לקרוא בשל איכות סריקת החומרים. עוד נציין כי מפאת 

חוסר בזמן לא כל המסמכים תורגמו במלואם וייתכן כי ישנו עוד ידע המסתתר במסמכים 

 נוספים. 

מתוך ארכיונים שונים הוצאנו תמונות של יפו מתחילת  -השוואת תצלומי אוויר וניתוח מפות .ב

. תצלומי האוויר והמפות סייעו לנו להתמצא בסביבה של הבתים ולנסות 20-ולאורך המאה ה

ויפו בכלל השתנו בשנים אלו. בהמשך המחקר  נוזהאלתת לנו רקע ראשוני כיצד שכונת 

ת וכן להציג למשתתפים בסיור את התמונות סייעו לנו לבסס טוב יותר את הנאמר לנו בראיונו

 השכונה על מנת שיוכלו להבין את הנאמר באמצעות אביזרים וויזואלים

כעבודת הכנה לקראת היציאה לשטח קראנו ספרות העוסקת בתושבים  -סקירת ספרות .ג

והיהודים ביפו, ברקע ההיסטורי והסוציולוגיה לבעיית הדיור ביפו, עסקנו  פלסטינים-הערבים

במושגים של נישול וניכור, תרבות ילידית, מחקר היסטוגרפית ומושגים נוספים עליהם נפרט 

בעבודה זו. בנוסף לספרות זו, נעשה שימוש גם בספרות העוסקת בתיירות, סוגי תיירות שונים, 

סקירת הספרות פרסה לפנינו עולם מושגים נרחב אשר ליווה  עוד. אותנטיות, תיירות מקיימת

אותנו במהלך כתיבת עבודה זו. את המושגים שזרנו בתוך העבודה והשתמשנו בהם על מנת 

 להבין ולנתח את הממצאים מהשטח ולעגן אותם בתוך מסגרת תיאורטית. 

( הגדירו 2003במאמרו של שקדי )שקדי,  מרשל ורוזמן -תצפיותהשיטת איסוף נתונים נוספת היא 

 תצפית התצפית כרישום שיטתי של אירועים, התנהגויות וחפצים בסביבה שנבחרה למחקר. לכן,

עוד לפני שהתחלנו לדבר עם התושבים, ערכנו תצפיות בשכונה בכללותה ועל הבתים הנחקרים 

קות בין התושבים, באופן סידור בפרט. צפינו בתנועה בשכונה, במכוניות הנוסעות, באנשים, בדינמי

 בתים, בחזיתות השונות והמגוונות, במצב התחזוקה של השכונה ועוד. 

לתצפית חשיבות גדולה, היא אפשרה לנו להכיר את השכונה ולהכין את עצמנו לקראת מה 

לצערנו, במסגרת הקורס לא הספקנו לתצפת על הבתים ובראיונות.  שנשמע בתצפית המשתתפת
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ך זמן רב אלא במהלך חודשי האביב והקיץ שכן הקורס הוא קורס סמסטראלי הנפרס והשכונה במש

על פני שלושה חודשים בלבד. ייתכן ואם היינו ממשיכים לתצפת במשך תקופות נוספות היינו 

 לומדים פרטים נוספים.

בטרם התחלנו את שלב הראיונות ערכו "מחקר גישוש" שהמורכב מכל השלבים  -ראיונות

( כי מחקר הגישוש מאפשר לחוקרים 2003יל. סידמן מסביר בספרו של שקדי )שקדי, שפורטו לע

לבחון את הטקטיקה הנכונה והמתאימה למושא המחקר, מחקר הגישוש יכול לסייע גם בהחלטה 

מה לראיין ובמה לצפות. למשל באחד מהבתים מצאנו מתוך פסקי דין כי בבית מתנהל קרב ירושה 

החלטנו שלא לדבר על נושאים של ירושה וצוואה כי הם עלולים לעורר בין מספר דיירים. לכן, 

 התנגדות מצד הנחקרים לשתף פעולה.

( 2003סוג הראיון שבו השתמשנו הוא ראיון עומק חצי מובנה. עוד מסביר סידמן )שקדי, 

ד כי מטרת הראיון היא הרצון להבין את החוויה של האנשים אותם אנו מראיינים. כלומר הכנו מבעו

מועד את השאלות שאותם רצינו לשאול את הנחקרים אך לא הגבלנו את התשובות ואת סדר 

השאלות לסדר שהוכן מראש, אלא הפגנו רגישות ומשכנו את הראיונות לכיוונים שעניינו את 

 המרואיינים. הגמישות הזו בעריכת הראיון אפשרה שיתוף פעולה נרחב יותר של הנחקרים. 

נו המורכב ואישי. הראיונות דרשו אינטרקציה אינטימית ושיתוף השלב של הראיונות הי

למשל היה שיתוף פעולה מלא של  3ועמיעד  14פעולה של הנחקרים. בחלק מהכתובות כמו פושקין 

דרי הבית. המרואיינים שיתפו את המראיינות בסיפור המשפחה והראו תמונות/ מסמכים וחפצים 

תי ולסיפורו של הבית כולו. לעומת זאת, בכתובות אחרות שונים בבית אשר תורמים לסיפור המשפח

 הדיירים. כל לא היה שיתוף פעולה מצד  11פושקין  כדוגמת

ניתן ללמוד רבות אודות הבית והשכונה מתוך אי שיתוף הפעולה של דיירים. ניתן ללמוד 

י אודות הפחד מהשלטון, החשד מהפגיעה בפרטיות ואי האמונה כי חוקרים מהמוסד האקדמ

יכולים לסייע. עם זאת, אציין כי יתכן כי חוסר הפעולה של חלק מהדיירים נבע מתוך חוסר זמן או 

  פניות לעניין ולאו דווקא כי לא רצו לעזור.

מילים הן כלי להבניית המציאות, כל מילה וצרופה למילים אחרות משקפות את הדעות 

יש להתייחס אליו בשלב הראיונות הוא (. ולכן, מימד חשוב ש2003והרגשות של הנחקרים )שקדי, 

השפה שבה נערך הראיון. אצל כל הקבוצות הראיונות נערכו בעברית אך לא בכל הבתים רואיינו 

אנשים אשר עברית היא שפת אמם. ייתכן וכי על אף שהדיירים יודעים לדבר באופן שוטף בעברית 

בין השפות. אנו מודעים לקושי חלק מהרגשות והתחושות לא עברו באופן מלא או אבדו בתרגום ש

השפתי ולכן ניסינו כמה שיותר לתת לנחקרים להתבטא כמילים רבות כלל האפשר על מנת שיוכלו 

 לעביר את המסר שלהם. 

שיטת איסוף נתונים נוספת אשר משלבת פרקטיקות של איסוף מידע מקדים וכן איסוף 

האינטרנט קראנו אודות הדיירים  דרך -האינטרנטמידע מהשטח היא למעשה לא שיטה אלא כלי. 

המתגוררים או שהתגוררו בעבר בבתים. לדוגמא, הראיון עם המלחין דניאל אורן פרס לפנינו עולם 

תוכן עשיר אודות החוויות של הקונפליקט הערבי יהודי והחיים ביפו. בנוסף, הראיון אפשר לנו 

 ללמוד אודות משפחת סיקסיק ועל עברה. 
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גם השתמשנו בו לצורך להתכתבות במיילים עם אנשים שאינם  מלבד קריאה באינטרנט

מתגוררים בארץ. בחלק מהכתובות האנשים הכי קרובים שידעו לספר אודות התגלגלות המשפחה 

בכלל לא גרים בישראל ולמעשה, חלקם מתגוררים במדינות שאינן ביחסי שלום עם ישראל ולא יוכלו 

ו לקצה חוט. בחלק מהמקרים לא היה שיתוף פעולה או לשוב לכאן עוד. לא כל ההתכתבויות הוביל

שהיה שיתוף פעולה חלקי של המרואיינים ובחלק מהמקרים לא קיבלנו תגובה כלל. ייתכן שחוסר 

התקשורת נובע מהפחד לדבר עם חוקרים לא מוכרים בנושאים אישיים וייתכן כי בחלק מהמקרים 

 ליצור קשר. כתובות האימייל לא היו נכונות ולכן לא הצלחנו 

 

מלבד הקשיים שהוזכרו עד כה בפרק המתודולוגיה נתקלנו בקשיים נוספים באיסוף המידע. הקושי 

הראשון והמרכזי ביותר הוא החוסר באנשים שידעו לספר ממקור ראשון. בשתי כתובות בלבד ראיינו 

נשים הללו יכול אנשים אשר חיו או הכירו אנשים שגרו בכתובות בשנים הרלוונטיות, למזלנו שני הא

לספר לנו רבות אודות החוויות שעברו התושבים. אך עם זאת החוסר במידע ממקור ראשון הותיר 

 חורים בעלילה בכתובות רבות.

עבודת השדה דורשת להכיר באופן אינטימי, דרך תצפיות וראיונות, את התופעה, התרבות 

(. לכן, במסגרת פרויקט זה השתמשנו בכמה פרקטיקות של 2003או את הקבוצה הנחקרת )שקדי, 

איסוף מידע מהשטח. רצינו לשלב כמה שיותר פרקטיקות על מנת לחשוף צדדים רבים כלל הניתן 

 היה להגיע לשטח ולערוך בו סיורים.שכונה והאנשים. השלב הראשוני של הרחוב, הבית ה

לעריכת סיורים בשטח יתרונות רבים. ראשית, במהלך הסיור יכולנו לראות את השכונה 

ואת הבתים מבחוץ ולהיות "תיירים" במקום. חלק מהמטרות של פרוייקט זה הוא ליצור סיור 

מורשת בשכונה ולכן היה חשוב שנהיה גם אנחנו תיירים לכמה שעות בשכונה ונסתכל על הסיור 

תתפים בסיורים ולא רק של החוקרים. בסיורים יכולנו לראות מה מעניין מתוך העיניים של המש

ונכון להציג בסיור ומה נכון יותר להציג בעבודה עצמה. הסיורים גם עזרו לנו להתחבר יותר טוב 

 לסיפורים שאנו שומעים על ידי כך שראינו בעצמנו את הבתים ופגשנו בכמה מקרים את הדיירים

(. עם זאת, 3ואת של עמיעד  14נוסף על הנאמר)את הדיירים של פושקין ששמחו להוסיף לנו מידע 

 היו גם כמה קשיים במהלך הסיורים:

הקושי התנועתי או ההליכתי נבע מהעובדה כי היינו קבוצה גדולה, המדרכות  -קושי הליכתי .א

בנות העשרות ומאות השנים לא תוכננו לכמות כזאת גדולה של אנשים ולכן לא יכולנו ללכת 

מקבץ אחד אלא היינו צריכים ללכת השורה צרה וארוכה )במרבית הרחובות( ובחלק כ

 מהרחובות ירדנו לעמוד בכביש או בחניות פנויות. 

הם רחובות העמוסים במכוניות בכל שעות היום  נוזהאהרחובות בשכונת  -קושי אקוסטי .ב

ו אופנועים לעבור כי ולעיתים קרובות במהלך הסיוריים נאלצנו לעצור על מנת לתת למכוניות א

הרעש היה גדול מדי. על מנת להתגבר על הרעש היה צריך לעיתים להגביר את הקול. אך גם 

בהגברת הקול יש בעייתיות כאשר מדובר בשכונת מגורים. לא פעם שמענו חלונות נסגרים או 

 שכנים שמגבירים את המוסיקה בדירה כדי לא לשמוע אותנו עומדים מתחת לחלונם. 

השכונה אותה חקרנו היא שכונת מגורים שלא רגילה לכמות כזאת  -נראותי/ ויזואליקושי  .ג

גדולה של אנשים שמסתובבים בה בקבוצה במהלך היום. לכן, נוכחתונו בשכונה הייתה מוזרה. 
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תוך כדי התצפיות והסיורים הצטרפו אלינו מדי פעם עוברי אורח שהתעניינו במה אנחנו עושים 

 רחוב ולכן עברו בתוך האזור שבו עמדנו. או שרצו להחצות את ה

 

תיק תיעוד את כל הנתונים שאספנו על ידי שיטות המחקר השונות איגדנו תחת 

תיק תיעוד היסטוריוגרפי הינו מסמך  בעמוד הבא(.תיק תיעוד היסטוריוגרפי ריק )ר'  היסטוריוגרפי

המאגד בתוכו את הממצאים הגרפיים וההיסטורים על כל כתובת. ראשית, מכיל התיק פרטים 

טכניים אודות הכתובת בעבר ובהווה כגון כתובת, קדסטר, מי הבעלים/ הדיירים הנוכחיים ומה 

קצרה על הכתובת.  ת זהותעודהמצב המשפטי של הבעלות על הבית. פרטי מידע אלו מהווים מעין ת

של הכתובת אנו מתחילים לצלול פנימה אל ההיסטוריה של עודת הזהות לאחר שמילאנו את ת

ובחלק הזה של המידע הכללי מפרטים )אך עדיין בתמציתיות( אודות הסיפור של המבנה לאורך 

 השנים ומה מצבו כיום. בחלק הזה אנו אף מוסיפים תמונות ומפרטים אודותן. 

הבא בתוך תיק התיעוד ההיסטוריוגרפי הוא המידע התכנוני אודות הכתובת. המידע החלק 

התכנוני ומסמכי המדיניות למעשה מהווים מעבר מהמיקרו שזה הבית אל המאקרו של השכונה 

והעיר. גם כאן, המידע הויזואלי מלמד אותנו על הרקע שבו נמצאת הכתובת, לא ניתן לדבר על 

שנה מסויימת ללא הבנה של התהליכים ההיסטורים והתרבותיים שקרו הנעשה בכתובת מסויימת ב

לאחר מכן אנו מפרטים אודות שיטות איסוף המידע השונות ומסמכים  באותה תקופת זמן.

משמעותיים שנאספו. בחלק הזה גם מוצגים אנשי הקשר שסייעו לנו במחקר ופירוט תמציתי של 

 המפגש עמם ושל המידע שנאסף במפגש. 
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  כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של

 פרטים מזהים

 הווה:

כתובת בהווה:  ●

__________________________________________________________________ 

 גוש: ___________ חלקה: _____________ ●

 ________________________________________________________שימוש נוכחי: ●

 בעלים/דיירים נוכחיים :  ●

האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

המצב המשפטי של הבעלות על הבית? האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו  מה •

 בתיק בניין או בטאבו ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 עבר:

שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(:  ●

___________________________________________________________________ 

 גוש: ___________ חלקה: _____________ ●

פרטי זיהוי נוספים )אם ישנם(:  ●

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________:שימוש ●

', נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום 48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

 מגוריהם כיום במידה וידוע(:

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 מידע כללי

נא  -)על פי תיק בניין ומקורות אחרים תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים ●

 :לפרט(

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ור, הריסה וכדומה(מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימ

 :תמונות  -תיאור מדויק של המבנה

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

מסגרת תיאורטית:  /תמה מרכזית  ●

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

הערות ומידע נוסף:  ●

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 כיווני חקירה נוספים: ●

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 מידע תכנוני

תבע רלוונטית: 

_______________________________________________________________ 

הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות: 

 ____________________________________________ 

מסמכי מדיניות/ תכניות/תבעות רלוונטיות נוספות:________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית:

• ________________ 

• ________________ 

 מידע ויזואלי

 (והסטוריות עכשוויות) מפות ●

 מונות )כיום, ובעבר, אם ישנן(ת ●

 הדמיות לפרויקטים עתידיים, אם ישנןבנין, ו תכניות ●

 

 איסוף מידע 

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

 גנזך תיקי בניין  ●

 ארכיון העירייה   ●

 תיקי שומה  ●

 אחר: ______________________ ●

 אחר: ______________________ ●

 

 :מסמכים משמעותיים שנאספו

__ _______________________________________________שם המסמך: __________

 תאריך: __________________  מקור מידע: __________________________________ 

פירוט תוכני: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*** 

__________ _____________________________שם המסמך: ___________________

 תאריך: __________________  מקור מידע: __________________________________ 

פירוט תוכני: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

*** 

__________ _____________________________שם המסמך: ___________________

 תאריך: __________________  מקור מידע: __________________________________ 

●  
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פירוט תוכני: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________ _______________________________________________ 

 

 :אנשי קשר / ראיונות

 שם:_______________________  תאריך הפגישה/ התכתבות: _____________________

 ___________________________________________שיוך : ____________________

 )טלפון/מייל/כתובת(: __________________________________________דרכי תקשורת 

 _________________________________________קשר לכתובת:_________________

תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*** 

 שם:_______________________  תאריך הפגישה/ התכתבות: _____________________

 ___________________________________________שיוך : ____________________

 דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(: __________________________________________

 _________________________________________קשר לכתובת:_________________

תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

*** 

 שם:_______________________  תאריך הפגישה/ התכתבות: _____________________

 _______________________________________________________שיוך : ________

 דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(: __________________________________________

 _________________________________________קשר לכתובת:_________________

תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 :ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים )נא לכלול מספרי עמודים(

● _________________________________________________________________ 
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● _________________________________________________________________ 

● _________________________________________________________________ 

● _________________________________________________________________ 

● _________________________________________________________________ 

● _________________________________________________________________ 

 

 הערות נוספות:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 . ניתוח תיאורטי של המושגים3

בניתוח הממצאים של כל אחת בפרק זה נסקור את המושגים התיאורטיים העיקריים שסייעו לנו 

מששת הכתובות. נתחיל בניתוח המשמעות האישית, קהילתית ולאומית של הבית עבור 

הבעלים/דיירים, נמשיך בניתוח מושגי המפתח הפרטניים ונסיים בסקירת ספרות על תיירות 

 מורשת במקומות אחרים בעולם.

 

 הבעלים/דיירים . המשמעות האישית, הקהילתית והלאומית של הבית בעבור3.1

המשמעות של בית המגורים עבור בעליו הינה תוצר של הקונטקסט בו הוא מצוי. לשיטתה של 

, במציאות של קונפליקט טריטוריאלי, הבית, שאמור להוות מרחב הגנה (Fenster, 2014)פנסטר 

ולקטיבי. אישי ואינטימי עבור בעליו הופך למייצג אובדן הביטחון, הן בהיבט הפרטי והן בהיבט הק

שונות לאורך ההיסטוריה  תהבית מהווה מרחב מעבר המייצג משמעות שונה עבור אוכלוסיו

האישית והלאומית שלהם, המשמש מרחב מפגש והתנגשות בין תרבויות. גישה זו של פנסטר, 

גיאוגרפיה של תהליכים נרחבים, הינה כחלק  -הרואה בבית המגורים הפרטי כאתר מיקרו

מטיים המתחוללים בעשורים האחרונים במקצוע התכנון; גישות תכנוניות מהשינויים הפרדיג

פוסטמודרניות מבקשות להכליל את הידע המקומי, לעומת הבלעדיות ההיסטורית של זה המקצועי. 

להישמע,  –ידע מקומי זה מאפשר לקולן של קבוצות מגוונות החורגות מההגמוניה השלטת 

 (.2007יי היומיום  )פנסטר, באמצעות פרקטיקות ודיאלקטיקות של ח

פי מוריס הלבווך, הזיכרון הוא -הזיכרון הינו חלק מהידע המקומי הטבוע בחיי היומיום. על

חלק אורגני מהחיים החברתיים, המשתנה בתגובה לצרכיה של המשתנים של החברה; לעומת 

והחברתית המיידית היסטוריה שהיא לימוד מדעי של העבר, המנותק מהמציאות הפוליטית 

תופעה אותה מתארת פנסטר  –(. הזיכרון מתווך לחיי היומיום גם במימד הפיזי 2007פנסטר, )

הופעתו  הענקת משמעויות פיזיות במרחב לתחושות שייכות ולפרקטיקות של זיכרון. –כמרחוב 

זיכרון  הפיזית במרחב מתפתחת לאור הצורך בייחוד מחוזות לזיכרון: אנדרטאות, ארכיונים ימי

המתפתחים כאשר הזיכרון הספונטני אינו קיים עוד. פעולת מרחוב זו הופכת אותו  –וטקסי זיכרון 

 (.2007לחלק מן ההיסטוריה )פנסטר, 

המחקר בנושאי הזיכרון והשייכות בתחום התכנון העירוני בוחן את כוחו של התכנון לעצב 

ואיזה זיכרון ימחק. מגוון שחקנים מעורבים מרחבים עירוניים ולקבוע איזה זיכרון יונצח 

ידי המתכנן המקצועי, אשר מתווה תכנון על פי האידיאולוגיה -בתהליכים אלו: הממסד המיוצג על

ידי מגוון אידיאולוגיות -הדומיננטית; שחקנים מקומיים; התושבים הפועלים לעיצוב המרחב על

הממסדיות ועמותות אזרחיות הפועלות כאלו, שעשויות לעיתים להיות שונות מהאידיאולוגיות 

 להרחבת השיח התכנוני.

תהליך הבניית המרחב היהודי בארץ ישראל לווה במחיקה של העבר הפלסטיני ודיכוי 

אוכלוסיית הפליטים. התכנון המודרניסטי היה לכלי ליישום אידיאולוגיות אלו ולכינון 

ונאלית של מרחב חדש, יעיל, מודרני האידיאולוגיה הציונית, באמצעות מחיקת הישן ובנייה רצי

ומתקדם ללאום היהודי.  מחיקה זאת מהווה רובד בתהליך המירחוב אשר הנכיח את הבעלות 

 (. 2007פנסטר, והריבונות היהודית במרחב תוך מחיקת זו הפלסטינית )
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חברתי אשר אפיין את התפתחותה של יפו, הינו -(, התהליך המרחבי2007פי מונטרסקו )-על

, ובאופן ספציפי של ערי החוף 1948מתהליך רחב שעבר על הערים הפלסטיניות לאחר חלק 

הפלסטיניות, אשר איבדו את תושביהן וכוחן האורבני לערי ההר בפנים הארץ.  תהליך זה הינו תוצר 

של מדיניות מרחבית אשר גדעה את ההתפתחות האורבנית הפלסטינית של יפו, אשר שילבה בין 

ואתנוקרטי, במטרה מובהקת לייהד את המרחב העירוני של יפו. מדיניות זאת הינה היגיון דמוקרטי 

תוצר של הגמוניה מוניציפלית יהודית שהביא למחיקת הנרטיב הפלסטיני והחלפתו בנרטיב ממסדי 

 של פיתוח מודרני באמצעות פינוי והריסה לשם התחדשות.

שהוזכרו במבוא )מונטרסקו, לאורך ארבע התקופות של שינויי הגישות התכנונית ביפו 

(, ניתן לזהות את המשקל הרב שהיה לאידיאולוגיה הציונית ובניית הנרטיב הלאומי. 2007

מונטרסקו מזהה חמש גישות תכנוניות בארבע תקופות היסטוריות: בתחילה הריסת בזק, לאחר 

ר פיתוח מכן יישוב מהגרים בתשתיות הערביות הריקות, הזנחה שיטתית, שינוי מדיניות לעב

גישות אלו הינן ביטוי למושג מרחוב, ומחיקת הזיכרון הקולקטיבי של ערביי יפו  וג'נטרפיקציה.

 (.2007)פנסטר, 

 

 ניתוח מושגי מפתח. 3.2

על -בפרק זה נציג את מושגי המפתח ששימשו את ניתוח כל הכתובות. מושגים אלו מהווים מושגי

רכה תכנית סיור מורשת פלסטינית בשכונת המסייעים להבנת ההקשר התיאורטי שבמסגרתו נע

 נוזהא.

 

 אזור מגע .3.2.1

(, אזור מגע הינו מרחב חברתי קונפליקטואלי בו תרבויות  ,2006Porterכפי שמגדירה פורטר )

סימטריים. מפגש זה מלווה לרוב במסגרת -וקבוצות שונות נפגשות זו עם זו לאור יחסי כוחות א

קולוניאליסטית המתאפיינת ביחסי כוחות קוטביים בהן קבוצה אחת ניצבת בעמדת השליטה 

 ת הראשונה ונעדרת כוח באופן יחסי. והדומיננטיות בעוד שהקבוצה הנשלטת נתונה למרו

סימטריים בין -בהקשר התכנון העירוני, אזור מגע הינו מרחב בו מתנהלים יחסי כוחות א

ידי המערך -הילידית למערכת התכנון. יחסים אלו הינם יחסים מוגדרים המתווים על ההאוכלוסיי

ידים לעמדות מוגדרות השונים. במסגרתם מכוונים עמים יל םהתכנוני על רבדיו הטקסטואליי

הילידית, מבניה והנהגתה  המראש, תחת הנחות יסוד מערביות תוך דיכוי השאיפות של האוכלוסיי

(Barry & Porter, 2011). 

אזור המגע, לצד הופעתו הפיזית והחברתית בא לידי ביטוי בקונטקסט הטקסטואלי של 

יזיות המרחביות, ומספקים מסמכי התכנון. הללו מכילים את התשתית הסמנטית לתופעות הפ

בבואה היסטורית המשקפת את רוח הדברים בתקופה בה נהגו. בחינת מסמכים טקסטאולים אלו 

 הינה מפתח להבנת יחסי הכוחות הפוליטיים ובכוחה גם להביא להכרה ושינוי ביחסים אלו.

ק להעמי (Fenster, 2014)לצד התבוננות רחבה על מרחב קהילתי וחברתי, מבקשת פנסטר 

את השימוש במושג אזור מגע גם לבית המגורים הפרטי.  המונח "כתובת" משמש את פנסטר על 

מנת להתייחס לפוליטיקה של מרחב טריטוריה והכרה בישראל/פלסטין באמצעות מושג אישי 
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ויומיומי הנגיש לכל אדם. המונח מרמז על נוכחות פיזית ,המהוה תוצר של טכנולוגיה מסדירה, 

 נית המקודדת באופן ישיר את המרחב, אך בו בעת באופן עקיף את תושביו. ממשלתית ומודר

לשיטתה של פנסטר, תהליכי מיקרו הבאים לידי ביטוי במרחב בית המגורים, חושפים יחסי 

כוחות ופוליטיקות בקנה מידה מדיני ולאומי. "חילופי הבתים" כפי שבאו לידי ביטוי בבית המגורים 

הגיאוגרפיה האינטימית של בית המגורים מצויה בתחרויות כוח רבות  ברחוב יפת, ממחישים כיצד

 ,Fensterוחופפות, ומנכיחה את הקונפליקטים המצויים ברמת המקרו העירונית והמדינית )

2018b "תיאוריה פוליטית המבקשת לקבל את  -(. פריזמת אזור המגע מתכתבת עם "אגוניזם

האפשרות להכרה הדדית שיכולה להוביל לתוצר  קביעותו של הקונפליקט, אך בו בעת להדגשת

 חיובי.

עוסק בתפקיד הטקסט בניתוח "אזור  (Barry & Porter, 2011) בארי ופורטר מאמרם של

מגע". לדידם, הידיעה כי הטקסטים משמשים כמתווכים של ההתנהגות המוסדית והבנתם של אלו 

 Barry)באמצעות הדרכים בהן הם מבוארים ומיושמים בפרקטיקות, תורמת לניתוח ה"אזור מגע" 

& Porter, 2011) .הות ה"אזור מגע" להבנת הממשק שבין הטקסט והפרקטיקה ועמידה על מ

, [ways of representing]הכוללים דרכי ייצוג  )’orders of discourse‘(משמשים "סוגים של שיח" 

ניתוח . (Barry & Porter, 2011) [ways of being]ודרכי הוויה/חוויה  [ways of acting]דרכי פעולה 

מתוך תיק הבניין הארכיוני הנוגע כל אחת מהכתובות התבסס על אפיונם של מסמכים  "אזור מגע"

המושג והמתודולוגיה של "אזור  שלו, עפ"י סוגי השיח לעיל, וציון סיווגם לידע מקצועי/ידע מקומי.

ותרם להעמקת הידע  נוזהאמגע" שימשה אותנו בחשיפת יחסי הכוח ההיסטוריים במרחב שכונת 

 והתוכן אשר נכלל במסגרת העבודה על סיור מורשת בשכונה.

 

 )פוסט( קולוניאליזם .3.2.2

ידי כוח חיצוני לטריטוריה וכינון ממשל המייצר -הינו תהליך לקיחה ונישול חומרי, על קולוניאליזם

תושבי המקום המקוריים  –המיישבים החדשים, לנשלטים  – היררכיה גזענית מבדלת בין ששולטים

(Barry & Porter, 2011על  .)-( פי פנסטרb2018Fenster,  שלטון זה ,)ידי -מועפל בדרך כלל על

לאומים ומדינות אירופאיות על דרום ומזרח העולם, אשר נתפס בשעתו כאזור מדינות העולם 

השלישי, תוך ניצול משאבי הטבע והאוכלוסיה המקומית ויצירת דומיננטיות כלכלית, חברתית 

 ותרבותית של השולט על הנשלט.

שימור ושכלול יחסי הכוח המציאות לאחר התקופה הקולוניאליסטית מתאפיינת ב

והפרקטיקות הכלכליות חברתיות תרבותיות ומרחביות בקרב אוכלוסייה הילידית והקהילה 

המקומית, זאת בניגוד להנחות הבינריות של שולט/ נשלט, מדכא/מדוכא. חלק מהשיח התיאורטי 

-פוסטתודעה (.  ,b2018Fenster)הפוסט קולוניאליסטי רואה בה כתצורה חדשה של הגמוניה 

מבקשת להכיר, אך בו בזמן להתנגד למבנים אלו. הבנת אותם מבנים  קולוניאלים לא  קולוניאלית

 (.Barry & Porter, 2011)יכולה להיות גורפת, משום שזהו תהליך ייחודי במקום וזמן ספציפים 

-אחד מהמרחבים המובהקים בהם באה לידי ביטוי המציאות הקולונאלית והפוסט

חברתית במרחב -מערך החוקים המכוננים את המציאות הפיזית –קולוניאלית הינה מרחב התכנון 

 חוטא ויחסי המעמדות, התנאים ההיסטוריים, כוחות ליחסי המודעות קיימת כאשר נתון. גם
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שהוא מקבל בהוויתם את המנגנונים באמצעותם הוא פועל, הבנויים במהותם על הגיון  בכך התכנון

הפרקטיקה התכנונית הינה  (Barry & Porter, 2011) בארי ופורטרפי -קולוניאליסטי. על

 נלמדות אשר תכנוניות פרקטיקות של מחדש בבחינה צורך קולוניאליסטית משורשה, ומכאן יש

 .מאליהן כמובנות

התפתחה מהמודל הבריטי, תוך התאמתו  מערכת התכנון הישראליתקומי, בהקשר המ

 למטרות הלאומיות והאידיאולוגיה הציונית. זאת תעדפה את פיתוח הקרקע להתיישבויות

חקלאיות ועיבוד הקרקע, והשתמשה בתכנון ככלי מרחבי להבטחת התפרסות ופיזור האוכלוסייה 

במרחב, תוך שמירה על הגבולות והחזקת הקרקע. ערכים ומטרות לאומיות אלו התוו את המבנה 

ועדה מקומית, מחוזית וארצית, להבטחת שליטה ברמה  –ריכוזי של מערכת התכנון -ההיררכי

 (.Maruani & Amit-Cohen, 2010הלאומית )

קולוניאליזם התיישבותי פנסטר מזהה במציאות התכנונית העכשווית במרחב הישראלי כ

-, זאת עלקולוניאלית-לתקופה הפוסטזה מבקש לחדד את ההתייחסות התיאורטית מושג  .מקוטע

הינה  הופעתו "המקוטעת"הזמן כמרכיב מכריע בתכנון ההתיישבותי הקולוניאלי.  ממד ידי הדגשת

ביטוי לחוסר הרציפות והעמימות של הקולוניאליזם ההתיישבותי, כפי שבא לידי ביטוי כיום 

 במרחב, כישות לא רציפה, הן בממד הפיזי והן בממד הזמן.

נחשפו דפוסים קולוניאליסטים ופוסט קולוניאליסטים מרובדים  נוזהאבמרחב שכונת 

. דפוסים 1948וכלוסייה המקומית לאחר שראשיתם במציאות שלטון המנדט והמשכם בעקירת הא

. את דפוסים אלו ביקשנו להציג אאלו עזרו לנו בחשיפת ההקשר התכנוני בו התפתחה שכונת נוזה

 בסיור המורשת בשכונה.

    

 תיירות ילידית .3.2.3

 ,Carrקאר, רונהן וויטפורד )מחייב הבהרה של מספר מושגי יסוד.  תתיירות ילידיהעיסוק ב

Ruhanen & Whitford, 2016 )הקהילות קהילות אתניותל קהילות ילידיותל בין יהבדל מבקשים .

ל מאדמותיהם וגישה ו, תוך נישכעת הילידיות הינן קהילות אשר חוו ואף נתונות לקולוניזציה

להתגורר באזורים  ותעשוי אתניות ותקהיל, למשאבים טבעיים, היסטוריים וטבעיים. לעומת זאת

היגרו, והיא מהווה קבוצה תרבותית המקושרת על ידי מאפיינים לשוניים, אמונה וקשרי  ןאליהם ה

 דם.  

את הקהילה יש לבחון ולהבין ביחס לזהות הלאומית הרווחת. מצד אחד, הקהילה יכולה 

לת מאפיינים להוות קבוצת מיעוט בע –להיות השתקפות של הזהות הלאומית הרווחת, או לחלופין 

תרבותיים, חברתיים ואתניים נבדלים. כלומר, זהות הקהילה הינה קונטקסטואלית הן בהיבט 

 (.Park, 2010המרחב והן בהיבט הזמן. זאת נתונה לשינויים ביחס לשינוי בשני ממדים אלו )

, שהינה תוצר מורשתמתוך מערכת היחסים בין הקהילה לזהותה הלאומית, מתפתחת 

סימבולי, המשקף את הזהות הלאומית הקולקטיבית, על עברה, זיכרונותיה, מסורותיה תרבותי 

ארטיפקטים  –. המורשת הינה עדות מרובת ממדים, הנעה בין הגשמי תועל ההיסטוריות והעכשוויו

 (Timothy & Boyd, 2006)טימוטי ובוייד (. Park, 2010)תרבותיות -פיזיים, למסורות חברתיות
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את המושג מורשת, ולתארו כשימוש עכשיו בעבר. תיאור זה הינו רחב בכוונה מבקשים להרחיב 

 תחילה, זאת על מנת לכלול הן את הממד המוחשי והן את הממד שאינו מוחשי.

משקפת את רצון התייר לצרוך פעילויות  תיירות מורשתמנקודת מבט של ביקוש והצע, 

בעת משמשת עבור הקהילה, המתפקדת -המגלמות את התרבות העכשוית ותרבות העבר, אך בו

 Chhabra, Healyכספק, ככלי לפיתוח כלכלי ברמה המדינית והפרטית, וכלי לקידום המורשת שלו )

& Sills, 2003.)  אינטגראלי מהחיים הלאומיים, תיירות מורשת אם כן, הינה תיירות המהווה חלק

ויש לה תפקיד בקידום הקהילה ושימור הלאום. בכוחה לתקשר ולהעצים נרטיב קולקטיבי לאומי, 

(. זאת יכולה להתקיים הן Park, 2010ולאפשר לאנשים תחושת שייכות לעבר ולדימוי הלאומי )

ום או קהילה במרחב בו קיימת אחדות בין הישות הלאומית למדינית אך גם במרחב בו לא

 משמשת כתמה אותנטיותמתקיימים תחת ישות מדינית זרה. בשיח אודות תיירות מורשת, ה

 מחפשים הללו, העולם ברחבי צרכני תיירות ידי-על גבוה בביקוש למושא הפכה בולטת. האותנטיות

כפי שנפרט  (Timothy & Boyd, 2006)הנתפסים בעיניהם כאותנטיים  ומפגשים חוויות אחר

 בהמשך.

הינו מונח רחב לתיאור תיירות המתרחשת באזורים טבעיים, תוך , קיימא-תיירות בת

מכוח בהקשר לתיירות מורשת, אחריות חברתית השואפת למזעור ההשפעה השלילית על הסביבה. 

התושבים  חברתית לשילוב-פעילותה באזורים טבעיים היא מגלמת הזדמנות למעורבות כלכלית

של קהילות העצמה תרבותית וכלכלית הינו אחד מהכלים לקיימא -פיתוח תיירות בת ים.המקומי

של הקהילה תוך חיזוק מעמדה ערכים התרבותיים ילידיות. בכוחו להביא לניהול והנגשה של ה

מסחור בקרב האוכלוסייה הכללית. אולם תהליך זה אינו חף מאספקטים שליליים, הוא מלווה ה

 (.ark, 2010P) ה הילידיתישל האוכלוסי בהיטמעות תרבותיתולעיתים אף  תרבותי פצוןיוח

סיור המורשת הינו פעולה בעלת ממד תיירותי במהותה. לימוד אודות ההיבטים השונים 

של המושג תיירות ילידית אפשר לנו להבין את הפוטנציאל והאתגרים הטמונים בתכנון סיור 

 ורשתה והנגשת אלו לקהילות חיצוניות. בשיתוף עם אוכלוסייה ילידית, מ

 

 אותנטיות .3.2.4

תיירות מורשת. אותנטיות  –בחינתנו את המושג אותנטיות קשורה קשר ישיר לאתגר הניצב בפנינו 

 הוא כי הפרט ולתחושת סובייקטיבי, למצב או לנטייה המתייחס פסיכולוגי-פילוסופי הוא מושג

טימותי ורון  .חיצוניות השפעות הפנימיים חרף ורגשותיו מחשבותיו את ההולם באופן ופועל, מתנהג

(Timothy & Ron, 2013) (סובייקט) המתבונן בעין של האחר טמונה אף גורסים כי האותנטיות .

. אחר אחד מכל לחלוטין שונה מפגש להיות יכול אתר באותו המבקר בהקשר התיירותי, לכל פרט

 לכידות ליצור לעזור ויכולים מקומיים הלא יותר מאלו אותנטיים מקומיים עם זאת, אמצעים

 וזהות, ולתרום לתחושת האותנטיות. קהילתית

תיירות קשורה באופן אימננטי לאותנטיות, אולם המחקר מעלה כי החיפוש של תיירים 

אחר אותנטיות אינו מהותי, וקשור לחיפוש אחר חוויית חופש מהנה, מבדרת ונחקקת בזיכרון 

(Timothy & Boyd, 2006 ,בניסיון להמשיג את היחס בין תפיסת הסובייקט למידת האותנטיות .)
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( משתמשים בשלושה מושגים: אותנטיות Chhabra, Healy & Sills, 2003צ'אברה, הלי וסילס )

 נתפסת, אותנטיות מבוימת והמצאת מסורת.

הינה המידה בה תופס הקהל את החוויה בה הוא לוקח חלק כחוויה  אותנטיות נתפסת .א

אותנטית. זאת ללא קשר לאותנטיות האמיתית של החוויה. לאותנטיות הנתפסת השפעה 

 מרכזית על חווית תיירות המורשת, משום שזו מתמקדת בנוסטלגיה.

ו כמוצר היא המעטפת וההסחה של מוצר תרבותי, כחלק מתהליך שיווק אותנטיות מבוימת .ב

תיירותי וחשיפתו לאוכלוסייה הרחבה, עד לשלב בו המעטפת משנה את אופיו של מוצר התרבות 

 עצמו.

עד כדי המצאה  ,או אפילו באופן ניכר ,מסורת תרבותית שהשתנתה מעטהינה  המצאת מסורת .ג

 כדי לתת מענה לצורך נוסטלגי מדומיין או אמיתי בחלקו.ב ,מחדש

מסבירים את קיומה של האותנטיות המבוימת על ידי  (Timothy & Boyd, 2006)טימותי ובוייד 

נטייה אוניברסלית לזכור ולהדגיש בעיקר את האספקטים החיוביים מהעבר, וכן נטייה להתעלם 

ולמחוק את האספקטים השליליים. קו חשיבה זה מוביל את הקורא להאמין כי לו הייתה התיירות 

נרתעים ונמנעים ממנה. גם בשעה שצרכני  אותנטית, באמת צרכנייה הפוטנציאלים היו נגעלים,

התיירות מאמינים בתמימות ברצונם לחוויות אותנטיות, הם קלים להיכנע לשלל תפאורות 

 מבוימות שנועדה לייצר את האותנטיות הנתפסת. 

העלנו את השאלה בדבר אותנטיות קיום הסיור  אבתוכנית סיור מורשת בשכונת נוזה

וחומרים הנכללים בו. שאלות אלו נגעו לתפקידה של האוכלוסייה המקומית בהצגת הסיור, הצופים 

 המשתתפים בו והאפשרות שלנו כמתכננים מן החוץ בהתוויה ותכנון עבור אוכלוסייה אחרת. 

 

 זהויות ויחסי כוחות .3.2.5

. זאת לאור היותה של נוזהארלוונטית לתכנון סיור מורשת בשכונת  שאלת זהויות ויחסי כוחות

השכונה מרחב מעבר בו התרחשו חילופי אוכלוסיות משמעותיים מראשיתה ועד ימינו. שאלה זו אף 

הופכת רלוונטית יותר בבואנו לדון שפעולה תכנונית שבהווייתה מתווה מציאות ומכתיבה יחסי 

 י.תפקידים וסדר יום במרחב השכונת

( מבדיל בין שתי פרספקטיבות  ,2010Park, פארק )זהותבניסיון להגדיר את המושג 

. הפרספקטיבה המודרנית מזהה לאומיותו זהות לאומיתמרכזיות להמשגה והבנה של המונחים 

בלאומים תוצר של תהליכים היסטוריים מודרניים ותעשייתיים, ושמה דגש על בניית המדינה 

מודרנית לעומת זאת, שמה דגש הממד העתיק -ויצירת זהות הקולקטיבית. הפרספקטיבה הקדם

תרבותיות של קשרים אתניים. במסגרתה, תרבות -של הלאום וההשלכות החברתיות

נדיבידואלים ותרבות הלאום קשורות זו בזו בסדר קדום בעל מימדים אתניים. אולם, במסגרת האי

שתי הפרספקטיבות קיימת חשיבות בהבנה כי הזהות הלאומית נבנית באופן מתמיד עם השתנות 

 הקונטקסט ולאורך הזמן.

 מהווה את אחת המסגרות המרכזיות לכינון והנכחה של הזהות הלאומית במרחב. תכנון

-הוא משמש כלי להסדרה ויצירת מציאות מרחבית המגלמת את האידיאולוגיות החברתיות

תרבותיות הרווחות. במציאות חברתית של קונפליקט, המאפיינת מדינות בעלות עבר והווה 
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קולוניאלי, תהליכי התכנון והפיתוח מלווים בניגודים ובסתירות. מציאות זאת חורגת מההגדרות 

של האני לעומת האחר, הכובש לעומת הנכבש ומהדכא לעומת המדוכא,  הבינריות המסורתיות

ליברלי, המעוגנים בתהליכי התכנון -לניאו יונוגעת למנגנוני כוח המשלבים בין הגיון קולוניאליסט

 (.Fenster, 2014והפיתוח החברתיים העכשוויים )

לוניאליסטית קו-( התכנון במציאות פוסטBarry & Porter, 2011פי בארי ופורטר )-על

וסתירות פנימיות עם האוכלוסייה הילידית. סתירה ומתח אלו  יםמתאפיין ביחסים אמביוולנטי

עשויות לבוא לידי ביטוי הן באופנים חיוביים והן באופנים שלילים. זאת, נוכח הרצון של 

האוכלוסייה הילידית להשתתף ולהנות מיתרונות התכנון המודרני, מצד אחד, ורצונם להכרה 

ערכית -ביטוי זהותם, מצד שני, ויכולתה לנהל עצמה מתוך ההיגיון הפנימי של המערכת החברתיתו

שלה. מצד אחד, יש הטוענים שמערכת התכנון מאפשרת הכרה ומימוש זהות לאומית על ידי 

הקהילה עצמה שיפור יחסי הקהילה ולימוד חוצה תרבויות אודות מורשת הקולוניאליסטית. מצד 

סימטריים הטבועים -ה להוות הופעה נוספת של דיכוי ושימור יחסי הכוחות האשני, היא יכול

 במערכת. 

בקונטקסט הארץ ישראלי, מערכת התכנון כוננה את הערכים הקולוניאליסטיים באמצעות 

תהליך מתמשך של  יהוד המרחב. זה לווה בקביעת הגבולות של המדינה היהודית באמצעות תהלכי 

טריטוריזציה. הללו לוו בהריסת בתים פלסטינים בערים וביישובים -ורהטריטוריאליזציה -דה

כפריים, פיזור אוכלוסין, יעור נרחב, הקמת מערך התנחלויות היררכי וסלקציה והפרדה מבוססת 

( המנגנונים המשמשים להנכחה של 2007(. לשיטתה של פנסטר )Fenster, 2014לאומיות )-אתנו

נוכחות, בעלות וריבונות. תחילה נוצרת נוכחות פיזית במרחב; ההגמוניה היהודית במרחב הינם 

זאת מתבססת באמצעות מנגנונים חוקיים היוצרים בעלות; וזאת בשעתה מעניקה לגיטימציה 

 לריבונות במרחב.

יפתחאל במאמרו של מונטרסקו מתאר את ההגיון המנחה של מנגנוני התכנון בישראל   

 ערכים על המושתת הגיון מבטא זה . מושג(2007, נטרסקו)מו אתנוקרטי הגיון באמצעות המושג

את  מכפיפה הקבוצה השלטת הדומיננטי, וכוחה מעמדה מתוך. אחת דומיננטית קבוצה של ונרטיב

 הוא אתנוקרטי הגיון למעשה,.  על קבוצות אוכלוסייה אחרות תרבותית-החברתית עולמה תפישת

מציאות זו מתאפיינת בהגמוניה ושלילת הזהות . בחברה שונות קבוצות בין כוחות יחסי של ביטוי

 תרבותית של קבוצות מיעוט דרך הגבלה והסדרה מרחבית.-הלאומית

 

העל אשר עומדים לפתחנו בבואנו לתכנן סיור מורשת בשכונת -לסיכום, בפרק זה הצגנו את מושגי

ספציפית אשר אותה  . כל אחד מהמושגים אפשר לנו לבחון את הסוגייה התכנון דרך פריזמהנוזהא

פירקנו לתתי מושגים. עם זאת, בפעולת תכנון סיור המורשת ביקשנו לתכלל את כלל האספקטים 

באמצעות  נוזהאלכדי מסגרת הוליסטית ואחידה אשר תספר ותחשוף את ההיסטוריה והמורשת של 

 כלים תכנוניים.
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 . מורשת ותיירות מורשת במקרים אחרים בעולם3.3

יעסוק בתיירות מורשת ברחבי העולם כהבנה כללית על התופעה המדוברת, לשם ניתוחה הפרק 

והבנתה לקראת התמקדות בתופעה המקומית שבה מחקר זה יעסוק, תיירות מורשת ככלי לפיתוח 

כיום בכל יבשת ניתן להיווכח בניסיונות לקדם תיירות מורשת, לעיתים  ביפו. אכלכלי בשכונת נוזה

סיבות שונות  סים מקומיים של התושבים במקום ולעיתים מונחת מלמעלה למטה.זה נובע מאינטר

 ומגוונות לתופעה זו ובפרק זה נציג את מקרי הבוחן הרלבנטיים לסוגיה הנחקרת.

תיירות מורשת נקשרת פעמים רבות ומקודמת כתופעה אותנטית, שיש לשמרה משום 

ר במקומות אשר נחשבים כאותנטיים ושם שההנחה הכללית היא שבני אדם מעדיפים לנפוש או לבק

 -אותנטיות הוא מושג פילוסופי גם יבזבזו את כספם על בתי מלון, מסעדות, מקומות בילוי ומזכרות.

פסיכולוגי המתייחס לנטייה או למצב סובייקטיבי ולתחושת הפרט, כי הוא מתנהג ופועל באופן 

 (.(Timothy & Ron, 2013יצוניות ההולם את מחשבותיו ורגשותיו הפנימיים, חרף השפעות ח

האותנטיות מקבלת משמעות בעולם התיירות ככלי של סוכני תיירות למשיכת תיירות. 

 מדובר בכלי כלכלי ועסקי לכל דבר, אשר משתמש בכל מה שנתפס כאותנטי למטרותיו השונות

((Timothy & Boyd, 2008ת הקשר דומה אך מעט שונה, מתוך הבנה של מקבלי ההחלטו. ב

שאותנטיות היא מצרך יקר בשוק התיירות העולמי, ניתן להבחין בדבר בשם אותנטיות מבוימת, 

כלומר המארחים מציגים את תרבותם ועצמם אך עם שינויים בהיקף כזה או אחר, על מנת לתת 

למבקר את מה שהוא מחפש ולעיתים עד כדי המצאת מסורת חדשה לחלוטין. מסורת תרבותית 

אפילו באופן ניכר עד כדי המצאה מחדש כדי לתת מענה לצורך נוסטלגי מדומיין שהשתנתה מעט או 

 .Timothy & Boyd, 2008)) או אמיתי בחלקו

פסטיבל תרבותי  –( Highland Gamesלדוגמה בסקוטלנד מתקיימים משחקי ההרים )

ים בין וספורטיבי כאחד, הכולל ענפי ספורט סקוטיים מסורתיים. הפסטיבל מתקיים במועדים שונ

יוני לספטמבר בסקוטלנד ובקרב ריכוזים של יוצאי סקוטלנד ברחבי העולם )ארצות הברית, ניו 

המשחקים הסקוטיים כוללים מגוון תחרויות, כמו  .1892זילנד, אוסטרליה וכדומה(, עוד משנת 

הטלה למרחק של בולי עץ, של פטישים כבדים ושל סלעים גדולים, הכול בחצאית הסקוטית 

הפסטיבל כולל גם ריקודים ומוזיקה סקוטית, דוכנים למכירת מזכרות, אוכל סקוטי,  ית.המסורת

  (.Chhabra, Healy & Sills, 2003וויסקי ובירה )

בתיירות הינה חלק אינטגרלי ושכיח בפסטיבלים  בקנדה המעורבות האבורג'ינית

ובאירועים לאומיים והיא מתקיימת בעידוד הממשל הפדרלי הקנדי, שרואה בכך דרך טובה 

  (.Whitford & Ruhanen, 2016) להטמיע את האוכלוסייה האבורג'ינית בעיר

ת קונטקסטואליזציה של הזהות הלאומית ,הזהות המקומית והתרבות העכשווית מקבל

גם היא ביטוי משמעותי בהקשרה לתיירות מורשת, כמו שקורה בקוריאה הדרומית. מדובר בתופעה 

  שהיא חלק מההוויה השגרתית שדרכו אנשים מתחברים לרעיון הלאומיות הדרום קוריאנית.

תיירות המורשת משמשת תפקיד רלבנטי מאוד בתחזוקה ובקידומה של האומה. הרי 

י סמלי ממלאת תפקיד מרכזי ובסיסי בדמיון המהות הלאומית תפיסת המורשת כתוצר תרבות

(Park, 2010.) כלכלי ישנם -כתוצאה מההבנה שתיירות מורשת היא כלי משמעותי לקידום חברתי

ניסיונות במדינות שמדרום לסהרה באפריקה לפתח את תיירות המורשת במדינה עם שלל דרכים 
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 יבשת, ששמה נקשר תמיד למחלות ולעוני.ואמצעים כדי להילחם בדימוי השלילי שיש על ה

יזמים פרטיים ויזמים מצד המדינה, מנסים לארגן תיירות מורשת שתראה צדדים נוספים באותן 

המדינות האפריקאיות וכך יהווה יעד אטרקטיבי לתיירים המערביים, שעצם הגעתם אליהם ישפרו 

של ענף התיירות במדינות השיווק האינטרנטי  חברתית.-את המדינות הללו מבחינה כלכלית

אפריקה יועיל להילחם בסטריאוטיפים הנקשרים למדינות אפריקה, כגון: אי יציבות פוליטית, 

 (.2010מחלות, מלחמות שבטים וחוסר סדר )כתר ואברהם, 

באוסטרליה משמשים הפסטיבלים במסגרת תיירות המורשת כביטוי לזהות לאומית של 

. פסטיבלים כמו "פסטיבל הרוח" בעיר אדלייד, אוסטרליה נוצר האוכלוסייה הילידית, אבורג'ינית

מטעם מכון התרבות האבורג'יני. הפסטיבלים משמשים כאמצעי לעידוד יזמות בקרב האוכלוסיה 

כלכלי בתקופה הנאו ליברלית. למשל, אבורג'ינים רבים -האבורג'ינית הילידית ככלי לפיתוח חברתי

 ארגון וניהול האירועים התיירותיים המצויים באזורי ילידים.לקחו חלק פעיל ודומיננטי בתכנון, 

לצד ההשקפות השונות והמתחים בקרב האוכלוסיה הילידית והלא ילידית באוסטרליה, סה"כ 

"פסטיבל הרוח" גרם לדימוי חיובי יותר של הילידים האבורג'ינים כבעלי תרבות וידע בעיני 

 (.(Carra & Ruhanenb & Whitford, 2016 האוכלוסייה הכללית באוסטרליה

-הפרק מסביר על תופעה עולמית, בדבר חשיבות תיירות המורשת ככלי לפיתוח חברתי

כלכלי. גופים רבים ברחבי העולם, חלקם פרטיים וחלקם ציבוריים מעודדים ומקדמים אירועים 

תמיד  להם אופי של תיירות מורשת מתוך הנחה שהדבר יביא לשגשוג ושפע. אומנם האינטרסים לא

תואמים בין האוכלוסייה המקומית המארחת ולבין מתכנני תיירות המורשת, אך בגדול ניתן לסכם 

 ולומר שהתופעה העולמית הזאת הינה תופעה מתפשטת ואיננה מבחינה בין יבשת כזו או אחרת.

פלסטינית יכולה להוות חלק ממגמה -כנית הסיור המוצעת של תיירות מורשת ערביתומזה נובע שת

 ירותית עולמית ובכך  טמונים הסיכויים להצלחתה.תי
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 : ניתוח ממצאים מתוך עבודת השטח בכל כתובתIIחלק 
 

 . עבודת שטח4

הכתובות המהוות את סיור המורשת הפלסטינית  6-בפרק זה יוצג ניתוח הממצאים בכל אחת מ

 ביפו. כל כתובת נותחה על פי ראשי הפרקים הבאים:בשכונת נוזהא 

 מהי התמה או מהו הסיפור המרכזי שהכתובת מייצגת. .1

 מהו הסיפור ההיסטוריוגרפי של כל כתובת. .2

 הכתובת כ"אזור מגע" בין תרבויות באמצעות ניתוח הממצאים. .3

 כיצד כל כתובת מהווה חלק מתכנית הסיור. -מסקנות .4

 מה לסדר התחנות בסיור.סדר ניתוח הכתובות יהיה בדו

 

 14. פושקין 4.1

 

 כאפשרות לצדק מעברי. הבית 4.1.1

שחאדה. במהלך -הכתובת נבחרה במהלך סיור מקדים שערכנו בשכונת נוזהא בהדרכת עבד אבו

אשר מתגורר בכתובת  ניגש אל הקבוצה והחל לספר ביתר שאת על השכונה  הסיור, מרוואן עספור

' עודנה נוכחת ומשפיעה על 48-ועל משפחתו. ניכר היה כי תחושת העוול והנישול שמשפחתו ספגה ב

 .(3)ר׳ איור חיי היומיום שלו ושל משפחתו. לכן בחרנו לעבוד על הכתובת ולהעמיק את הידע עליה 

 (2019כיום )צילום אור לוסטינגר  14הבית ברחוב פושקין  :3איור 

 

. על פניו 1934מתגוררים הצאצאים של הבעלים המקוריים, שבנו את הבית בשנת  14כיום, בפושקין 

נדמה כי נעשה צדק, הבית הושב לבעליו המקוריים, אך צדק זה הוא שטחי בלבד. הוא נעדר הכרה 

ה ובזכות הקניין שלהם. התמה המרכזית שהובילה אותנו ממסדית אמיתית באובדן שהמשפחה ספג
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היא "צדק מעברי". צדק מעברי הוא תחום מחקר  14בניתוח סיפורו של הבית בכתובת פושקין 

המבוסס על תפיסה שלפיה הכרה של קהילה או עם בעוולות העבר, בהם לקחה חלק כנגד קהילה 

מוקרטיה ושלום בין הצדדים. הדרך להכרה אחרת, ותיקונם באופן רשמי ומוצהר תורמים לגיבוש ד

ותיקון היא ארוכה, מורכבת וקשה, וכן דורשת רצון והכלה של הצדדים בקונפליקט לקדם שינוי 

ולהביא לשלום ולשקט. בתוך תחום של צדק מעברי קיימים תהליכים ומנגנונים שבאמצעותם 

ים, תכניות פיצויי ושיקום אפשר לחתור להכרה ולתיקונם, ביניהם: ועדות אמת, משפטים פלילי

רפורמות מוסדיות. בעבר מנגנונים אלו הופעלו בעתות של מעבר בין מלחמה ושלום או במעבר בין 

משטר אוטוריטרי לדמוקרטי, אך כיום קיימת הבנה כי מנגנונים אלו יכולים גם להשתלב במקומות 

נת להבין את מורכבות המושג (. על מ2017בהם קיים סכסוך מתמשך בין קהילות או עמים )הורוביץ, 

 -'צדק מעברי' ניתחנו את ממצאי המחקר דרך תתי המושגים 'נישול' ו'זהות לאומית'. 'נישול'

היערכות מחדש של המרחב הכוללת עקירת אנשים, אורחות חייהם, פרנסתם, זיכרונותיהם 

ניהול ומניפולציה  (. הנישול נעשה בעיקר על ידי הפרטה, מימון,Porter, 2014ורגשותיהם מהמרחב )

(. דרך מושג זה נבקש להבין את האובדן Fenster,2018של משברים והפצה מחדש ע"י המדינה )

שהמשפחה חוותה ואת השלכותיו העכשוויות. תת המושג השני 'זהות לאומית' נגדיר כתחושת 

 השייכות וההגדרה העצמית של אדם הנובעת מתוך חיבור לאומה אחת המשותפת לקבוצת אנשים

(2005,Shalhoub-Kevorkian מושג זה ישמש להבנת רובד נוסף ביחסי הכוחות במרחב הישראלי .)

 ואת האתגרים למימוש 'צדק מעברי'. 

אינה מייצגת מקרה בו המושג "צדק מעברי" התממש באופן  14הכתובת ברחוב פושקין 

התהליכים  אידיאלי, אלא דווקא מתוך היעדרו של ה"צדק המעברי" אנו מבקשות לבטא את

הנדרשים למימושו. כתובת זו מבטאת את מורכבות המושג "צדק מעברי" וחשיבותה של ההכרה 

הממסדית בהחלתו. הכתובת מדגימה כיצד בהיעדר הכרה ממסדית, בעלי הבית ממשיכים לסבול 

' למרות שהצליחו לרכוש את ביתם חזרה. הבחירה במושג "צדק מעברי" היא 48-מעוול הגירוש ב

.' אנו 48אקטיביסטית שנועדה להציף מושג זה בהקשר זכויות הקניין הפלסטיניות מלפני בחירה 

מאמינות כי מחקר אקדמי של הבית והסיור במקום יכול להוות כצעד הראשון לעידוד תהליכי 'צדק 

 מעברי' בכתובת זו. 

 

 ניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית. 4.1.2

 

  תהליך עבודת החקר

( הזמנו נסח 14, חלקה 7024)גוש  14תחילה על מנת לגלות את סיפורו של הבית שבכתובת פושקין 

. נסח הטאבו לצערנו לא גילה לנו את קורות (4)ר׳ איור טאבו היסטורי  דרך אתר משרד המשפטים 

נת '. על מ57' וציין רק כי גב' מרים בת חליל אשעל היא הבעלים של הנכס משנת 48הבית לפני שנת 

לאתר מידע הקודם לקום מדינת ישראל אודות הבית, פנינו לארכיון עיריית תל אביב. שם מצאנו 

' 34. באמצעות המסמך ניתן לשער את כי הבית נבנה בשנת (5)ר׳ איור ' 34מסמך היתר בנייה משנת 

ל או סמוך אליה. עם זאת, מכיוון והמסמך ישן ולא נשמר לאורך השנים באופן הרמטי, הטקסט שע

 גביו אינו ברור ולא יכולנו להתחקות אחר הבעלים המקוריים של הבית דרך המסמך. 
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חקירת אופני הייצוג, אופני  -פורטר וברי מצביעים על שלושה סוגי שיח בחקירת אזורי מגע

(. את המסמכים שאיתרנו בהתחלה ניתן לסווג כחלק Barry & Porter, 2012הפעולה ואופני ההוויה )

ג. ניתוח השיח הנגלה מתוכם מעיד על ההדחקה הישראלית של העבר הפלסטיני מאופני הייצו

במרחב. המסמכים מדגימים כיצד מחיקת הבעלות הפלסטינית מתבטאת דרך הצינורות 

'. אין איזכור בנסח לבעלי הבית הקודמים על אף 57הבירוקרטים. נסח הטאבו מעיד רק על שנת 

' אינו 34ום הנוסח הישראלי. גם היתר הבנייה משנת שהבית נבנה למעלה מעשרים שנה טרם ריש

חושף את הבעלים המקוריים של הנכס בשל הבלאי שעבר לאורך השנים. כך, מסמכים אלו מבטאים 

 את הדחקת זכות הקניין הפלסטינית על ידי הממסד הישראלי.

 

 14הבית ברחוב פושקין  -צילום מתוך נסח הטאבו :4איור 
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 הבנייה של הנכס/ארכיון עיריית תל אביבהיתר  :5איור 

 

בהיעדר מסמכים רשמיים המוכיחים את הבעלות המקורית.  פנינו למחקר אזור המגע דרך אופני 

ההוויה שלו וראיינו את דיירי הכתובת כיום. למזלנו דיירי הבית כיום הם צאצאים של הבעלים 

עברו של הבית. את הראיונות ערכנו המקוריים. עובדה זו סייעה לנו להתחקות באופן מקיף אחר 

 .(2-ו 1נספחים  עם מרוואן עספור, אישתו דליה וביתם אמונה )ר׳

 

 14כרונולוגית הסיפור של הבית ברחוב פושקין 

' של המאה העשרים )אותה מרים 30בשנות ה בני המשפחה מספרים כי הבית נבנה ע"י מרים אשעל

'(. מקצועה היה מורה לפסנתר ולעוד והיא לימדה את בנות 57המוזכרת בנסח הטאבו משנת 

המשפחות האריסטוקרטיות ביפו מוסיקה ערבית קלאסית. באמצעות הכסף שחסכה משיעורים 

ם הייתה מעבירה את אלו בנתה את הבית. במרכז סלון הבית היא הציבה את פסנתר הכנף שלה וש

שיעוריה. למרים לא היו ילדים אך היו לה שני אחיינים אהובים. חליל בן אחותה פטמה ואמנה בת 

אחותה רשידה. בני הדודים אהבו זה את זה מאוד ומרים מחליטה לשדך ביניהם. כאחראית השידוך 

עוד בחייה כותבת היא מזמינה את הנשואים הטריים להתגורר עימה. היא פורסת חסותה על אמנה ו

את הבית על שמה וממנה אותה כמנהלת ההקדש. הסיבה שמרים כותבת את הבית על שם אמנה 

ולא על שם חליל לטענת המשפחה היא מכיוון שחליל היה גבר משכיל ומרשים שהיה נוהג לנסוע 

רבות לטייל ולנפוש בביירות. מרים חששה שהוא עלול לעזוב את אמנה או לשאת אישה שנייה 

 10הייתה מעוניינת לשמור על זכויותיה. הזוגיות בין חליל ולאמנה שורדת את השנים ולזוג היו ו

ילדים, מרוואן עספור אותו אנו מראיינות הוא בן הזקונים שלהם. חליל אמנה וילדיהם התגוררו 

 יחד עם מרים דודתם האהובה.  14בפושקין 

משכילה, למדה בקולג'  המשפחה הייתה משפחה אריסטוקרטית, אמנה הייתה אישה

העותמאני והייתה בת למשפחה פחרדין המכובדת. חליל הגיע ממשפחת סוחרים מכובדת, משפחת 

הוא ואמנה נהגו לארח  עספור. הוא היה משכיל ועבד במשטרה הבריטית וכעיתונאי בכתב עת יפואי.

על שרטון, כאשר בביתם קצינים בריטים לערבי שירה ואמנות. היחסים החמים עם הבריטים עולים 
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' כחלק ממאורעות המרד הערבי בנם הבכור מחמוד שעבד באותה תקופה בנמל יפו נהרג ע"י 39-ב

    חיילים בריטים.  

' מגיעים חיילים לביתם ומאיימים על המשפחה בנשק לעזוב את הבית. הם 48במלחמת 

ת. בהתחלה הם יוצאים מהבית כאשר האוכל בסירים עוד חם על השולחן וכל רכושם נשאר בבי

פונים לנמל ומתכוננים לעלות על ספינה אך ברגע האחרון חליל מתחרט ומחליט שהוא ומשפחתו 

יישארו ביפו. הם מגיעים לעג'מי היכן שכוחות הביטחון הישראליים מרכזים את הפלסטינים 

שנותרו. הם עוברים להתגורר בבית של המשפחה בעג'מי. אמנה מנסה להשיג צדק ולהשיב את 

', שלוש שנים לאחר שנאלצו לעזוב את ביתם, היא מצליחה להגיש בקשה בשם 51 -ושה, אך רק ברכ

 .(6)ר׳ איור מרים ותובעת בפני האפוטרופוס הכללי בעלות על הנכס 

את המסמכים שגילינו במהלך המחקר ניתחנו לפי המושג "אזור מגע". ניתוח טקסטואלי 

בות הילידית לבין התרבות השלטת. את סוגי השיח זה ביקש לבחון את יחסי הגומלין בין התר

(: (Barry & Porter 2012השונים העולים מהטקסטים חילקנו לקטגוריות שתבעו בארי ופורטר 

ways of represnting, ways of acting, ways of being. של אמנה סווגנו לאופני  את ההצהרה

( ע"פ בארי ופורטר. במסמך אמנה מעידה כי במהלך המלחמה והשנים  ways of actingהפעולה )

אחריה מעולם לא עזבה את יפו ולכן לא איבדה את זכויותיה על הבית. פרט מעניין במסמך הוא 

לירות  10ציון אחיה הנעדרים של מרים והעובדה כי בשל היעדרותם אמנה מתחייבת לשלם 

ים. בני המשפחה שראיינו לא ידעו לספר לנו אודות אחיה לאפטרופוס לנכסי נפקדים כל עוד הם בחי

של מרים ולמה הם מוזכרים בהצהרה. לידיעת בני המשפחה וכפי שאמנה מציינת בהצהרה היא 

הממונה על ההקדש. לפי הידוע להם מרים בנתה את הבית בכספה ללא עזרת אחיה ולא ידוע אם 

ההצהרה הכתובה לבין עדות המשפחה היא  התגוררו עם המשפחה גם כן. אחת ההשערות לפער בין

כי ההצהרה שנגבתה מאמנה מוצגת ומתורגמת לעברית באופן שמעוות את הבעלות המקורית של 

הבית. למעשה האיזכור של האחים משרת את האינטרסים של המדינה וכך בשל היעדרותם של 

-מנה בעלות רק על כמהנכס ומאשר לא 2/3-אחיה של מרים, האפוטרופוס לנכסי נפקדים מלאים כ

 ממנו. 1/3

 1951הצהרת אמנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים  :6איור 
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מהנכס מחליטה לחלק את החלקות מחדש ומקצה חלק מהחצר של הבית  ⅔המדינה כבעליו של 

לטובת הבית השכן ללא פיצוי למשפחה. לפני כמה שנים הבית השכן כחלק מתהליכי התחדשות 

עירונית בנה על שטח זה. המשפחה פנתה לעירייה ושם נאמר להם כי הם יכולים להגיש תביעה בדבר 

רקע. תביעה שכזו דורשת משאבים רבים וזמן ולטענת המשפחה הם עסוקים זכויותיהם על הק

"איפה הלכו ארבעים מטר? אבל הם בהישרדות היומיומית ואין באפשרותם כרגע לפעול בנושא זה. 

עם מרוואן עספור  ערך)מתוך ריאיון שנמודים יעני שיש לי  אדמה פה, המדינה גנבה לי אדמה" 

 (.1פח ר׳ נס ,21.4.19תאריך ב

' כאשר האפטרופוס לנכסי נפקדים מכיר לאמנה כשליש מהנכס, המשפחה עוזבת 52בשנת 

וחוזרת לבית אך לדאבונם הם לא יכולים לחזור להתגורר בתוכו. בבית השתכנו  את הגטו בעג'מי

שתי משפחות יהודיות מהונגריה ששוכנו בקומה הראשונה והעליונה והשתמשו ברכוש המשפחה 

שבתוכו. מכיוון ובני המשפחה לא יכולים לחזור לביתם, הם בונים בחצר הבית יחידה קטנה עם 

ם יחידה זו מחוברת למבנה המרכזי של הבית. משפחת עספור הופכת מטבח ושירותים עבורם. כיו

ילדים אשר נאלצת  10ממשפחה עשירה שהתגוררה בבית מרווח בעל שתי קומות למשפחה עם 

להצטופף ביחידה קטנה וארעית הצמודה לביתם הישן. מכיוון והאפטרופוס הכיר למשפחה שליש 

למשפחה כשליש משכ"ד. המשפחה חוסכת סכום מהנכס, הדיירים היהודים שישבו בתוכו שילמו 

' 57זה ובאמצעותו כעבור מס' שנים רוכשת בחזרה מהמדינה את החלק שנלקח ממנה וכך, בשנת 

הבית חוזר לבעלות המשפחה. כדי להמחיש את הטרגדיה שבקניית הבית שבבעלותך מרוואן נוגע 

ל לראשו ונוגע באותה האוזן ואומר ואז משיט את ידו השנייה מע "הנה זה אוזן שלי"באוזנו ואומר 

 (.1פח ר׳ נס ,21.4.19תאריך בעם מרוואן עספור  ערך)מתוך ריאיון שנ ""והנה זה אוזן שלי

למרות שהצליחו להשיב את ביתם, מרבית הרכוש שלהם שנשאר בבית נבזז ונעלם, כולל 

עברו משפחות יהודיות פסנתר הכנף. השכונה שאליהם הם חוזרים השתנתה לחלוטין, לכל הבתים 

והם נותרים המשפחה הפלסטינית היחידה. ממשפחה אמידה החיה בשכונה יוקרתית פלסטינית 

מרוואן וזיאד, שני הילדים של אמנה  .הם הופכים למשפחה החיה בדוחק כמיעוט בשכונת מהגרים

הפנים ', סמוך לקום המדינה, מקבלים באופן שרירותי מפקידי משרד 48וחליל הנולדים לאחר 

למרוואן מצטרף השם אברהם ולזיאד כפי שניתן לראות בתעודת הלידה שלו  .שמות יהודים

 .(7)ר׳ איור מצרפים את השם "ישראל" 
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 1949 ,תעודת לידה זיאד עספור :7איור 

 

מסמך זה מהווה דוגמה לאופני הייצוג של אזור המגע ומשקף את השיח ששלט בימיה הראשונים 

עברות שמות של עולים חדשים היא תופעה שהייתה נפוצה בשנות הארבעים עד השישים של ישראל. 

של ישראל ונבעה מתוך שיח ציוני שחיפש להגדיר מחדש את דמות היהודי בישראל תוך שלילת 

(, אך עברות שמות של תושבים פלסטינים הנולדים בתחומי מדינת ישראל 2011הגולה )סוברן, 

לוניאליסטים אשר רואה בקרקע ובאנשיה המקומיים כדף חלק הפנוי משקף שיח בעל סממנים קו

 לכיבוש פיזי ותרבותי.

חליל שהיה עיתונאי לפני המלחמה מנסה לחזור למקצועו ופועל כעיתונאי עצמאי השולח 

כתבות לעיתונים שונים בינהם 'העולם הזה'. הוא כותב על אקטואליה, פוליטיקה ומצבן של 

הפלסטינים בישראל. בעת הריאיון המשפחה מציגה טיוטה של כתבה בכתב ידו של חליל אודות 

 .(8)ר׳ איור  נבי-הקברות המוסלמי עבד אבניית הילטון על בית 

 על בניית מלון הילטון ליל עספורתו של חטיוטת כתב :8איור 
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ניתן לסווג מסמך זה לאופני פעולה במחקר שיח אזורי המגע. חליל פועל ומנסה דרך כישוריו וכוחו 

כעיתונאי להציף את העוולות של התושבים הפלסטינים. אך למרות הניסיונות הרבים הוא לא 

מצליח לשחזר את מעמדו לפני המלחמה. בערוב ימיו הוא הופך לאדם סגור ומתבודד. חליל נפטר 

בלבד. אמנה נשארת לבדה לגדל את ילדיהם. היא עובדת כתופרת שמלות וחיה  60והוא בן  67בשנת 

. כיום גרים בבית שניים מילדיה, מרוואן עספור עם משפחתו בקומה הראשונה ובקומה 87עד גיל 

 השנייה זיאד עספור ומשפחתו. 

( באזור המגע, ways of beingהריאיון עם אמונה בתו של מרוואן משקף את אופני ההוויה )

הכתובת והשכונה. היא מספרת כי בילדותה רוב השכונה הייתה יהודית ויחסי השכנות היו קרובים 

"כל הילדים שיחקו ביחד, הערבים והיהודים. אמא שלי הייתה חברה של השכנות והייתה אפילו 

שכאשר  אחת זהבה שהייתה כמו אמא שנייה בשבילי. אמא שלי מספרת שזהבה כל כך אהבה אותי

, ר׳ 7.5.19תאריך בעם אמונה עספור  ערךמתוך ריאיון שנ) "הייתי תינוקת היא הציעה להניק אותי

 (.2נספח 

האוכלוסייה היהודית עוזבת את השכונה עם הידרדרות התשתיות ביפו.  90-בשנות ה 

אמונה אומרת כי האוכלוסייה היהודית שהצטרפה לשכונה בשנים האחרונות שונה מהתושבים 

היהודים הקודמים. לטענתה הם יותר אליטיסטים ולא באמת מעוניינים ברב תרבותיות שיש ליפו 

נהנים שיש להם חנות תבלינים אותנטית אבל לא מעוניינים להכיר " ה.להציע אלא רק בנראות של

מצד שני אמונה  (.2, ר׳ נספח 7.5.19תאריך בעם אמונה עספור  ערךמתוך ריאיון שנ) את השכנים"

חזקה זו ליפו. כעת משאבים רבים יותר  מציינת כי יש גם היבטים חיוביים למעבר של אוכלוסיה

 מופנים ליפו והם כתושבים הוותיקים נהנים משיפור זה. 

 

  ניתוח הממצאים .4.1.3

 

 צדק מעבריכאפשרות להבית  -ניתוח הממצאים 

 הוא 14המושג המרכזי שבחרנו דרכו לנתח את הממצאים מתוך הארכיאולוגיה של הכתובת פושקין 

' ננתח את ממצאי המחקר דרך תתי צדק מעברילהבין את מורכבות המושג ''. על מנת 'צדק מעברי

 .זהות לאומיתו' 'נישול'המושגים 

 

"היו שואלים אותי מה המוצא שלך? עיראקית? מרוקאית? וכשהייתי עונה 

ערביה הרגשתי כאילו מתאכזבים מהתשובה )...( זה מה שדחף אותי לחקור, 

לי במה להתבייש, ההיפך אני  לשאול שאלות על המשפחה והבנתי שאין

, 7.5.19תאריך בעם אמונה עספור  ערךמתוך ריאיון שנ) צריכה להיות גאה"

 (.2ר׳ נספח 

 

, צעירה משכילה בשנות העשרים לחייה, אשר מתגוררת בבית, אמונה הנכדה של אמנה וחליל עספור

מספרת כי בילדותה הרגישה משבר זהות. כילדה חששה לספר שהיא ערביה, היא חששה מהתגובות 
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של הסביבה ורק בשנים האחרונות כחלק מתהליך התוודעות למורשת הפלסטינית שלה החלה 

עלת אזרחות ישראלית.  לפי אמונה, הדור להתגאות בזהותה והיא מגדירה את עצמה כפלסטינית ב

של ההורים שלה גדל בתחושה של פחד שהם צריכים להסתיר את זהותם האמיתית ואת המורשת 

שלהם מהסביבה היהודית. בבית לא דיברו איתה על העבר, על הפצע של הנכבה ועל קורות המשפחה 

שב  הזהות הלאומיתניה. נושא ' ורק כאשר גדלה והחלה להתעניין פתחו את הסיפורים בפ48לפני 

וחוזר לאורך הראיונות גם כאשר דליה אמא של אמונה מציגה את הדרכון הפלסטיני המנדטורי של 

חליל עספור. כמה פעמים היא מדגישה שעל הפספורט כתוב פלסטין ומבקשת שנצלם את הכריכה 

ור המשפחה. ניכר (. התחושה היא  שחשוב לה שנתעד את הנוכחות הפלסטינית בסיפ9)ר׳ איור 

הוא תולדה של הניסיון להדחיק ולמחוק את זכר  זהות הפלסטיניתשהרצון של דליה להנציח את ה

בשיח הישראלי. הפספורט משמש כעדות לזהות זו. כמו כן דליה מציגה לנו את  זהות הפלסטיניתה

 המלחמה. החותמות הרבות בפספורט של חליל מלבנון. ישנה אפילו חותמת כחודש מלפני פרוץ 

 פספורט מנדטורי חליל עספור :9איור 

 

ממצא זה והחשיבות שהמשפחה מקנה לו חושפים רובד נוסף בזהות הלאומית והוא החיבור עם 

המדינות השכנות במזרח התיכון שנגדע בעקבות מלחמת העצמאות. מרוואן סיפר שאפילו שם 

המשפחה שלהם, עספור הוא למעשה כינוי שנבע מקשרי המסחר של המשפחה ברחבי המזה"ת; 

פחה היה טיבי. אך מכיוון והמשפחה הייתה משפחת סוחרים עשירה הוא מספר כי בעבר שם המש

שבשל עבודתה נסעה מיפו לביירות, לדמשק לאלכסנדריה ולקהיר דבק בהם השם עספור 

שמשמעותו ציפור. שכן המשפחה הסתובבה בין הערים השונות במזה"ת באינטנסיביות כמו ציפור 

עדים השונים במזרח התיכון ניתק ונדבך שעפה מיעד ליעד. לאחר המלחמה קשרי המסחר עם הי

מתבטאת  הזהות הלאומית/אתניתחשוב בזהותה הפרטית והלאומית של המשפחה נמחק. שאלת 

. בתעודה (7)ר׳ איור  1949באופן אולי המובהק ביותר במסמך תעודת הלידה של זיאד עספור משנת 

רואים כי פקידי משרד הפנים הוסיפו לזיאד את השם "ישראל". ממצא זה מדגים באופן אירוני את 

 פרקטיקות המחיקה של הזהות הפלסטינית בבירוקרטיה הישראלית. 

 נישול . במקרה זהנישולזוהי דוגמא לאיך הצינורות הממסדיים המקובלים מהווים כלי ל

יתר הסיפור אנו עדים כיצד דרך חוק נכסי נפקדים, המדינה הזהות הפלסטינית של המשפחה. ב
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מטר היא מקצה  40-מהנכס ומחלקת מחדש את שטח הנכס כך שכ 2/3-מנשלת את המשפחה מ

', כשהמשפחה חוזרת 52-והעוול מתעצמת לנוכח העובדה כי ב נישוללתחומי הבית השכן. תחושת ה

צד הבית הישן שלהם בו דרים משפחות לשטח ביתה היא נאלצת להצטופף ולדור במבנה ארעי ל

יהודיות. כעבור כמה שנים המשפחה מצליחה לרכוש מחדש את ביתם אך לא מצליחה להשיב את 

' נישול' ו'זהות לאומיתמטר מהחצר שנלקחו מהם ללא פיצוי. ניתוח הכתובת דרך המושגים ' 40

תגרים הניצבים בפני הנעת מאפשר לנו להבין את העוול שנגרם למשפחה באופן מעמיק יותר ואת הא

מציגה בית בו דרה משפחה אחת  14תהליכי 'צדק מעברי' במרחב הישראלי. הכתובת בפושקין 

כארבעה דורות. אין הרבה משפחות ביפו שהצליחו לשוב לביתם אך האם זהו ביטוי של צדק? דרך 

יתממש רק ברי' 'צדק מעקיימא. -' ברצדק מעבריהכתובת אנו עדים לניואנסים הנדרשים לביסוס '

תוך עידוד תהליכים של הכרה ממסדית בזהות הלאומית ובעוול הנישול ממנו סבלה וסובלת 

 המשפחה. הכרה בכך שגם המשפחות שהצליחו להשיב את נכסיהם אינן חפות מפיצוי ומהכרה. 

 

 . סיכום ומסקנות4.1.4

לטות שנולדו בעקבות בעידן "כלכלת החוויה" האותנטיות הופכת לערך כלכלי. אחת המגמות הבו

עלייתה של האותנטיות בענף תיירות המורשת היא תיירות בעקבות המורשת של האדם הפרטי 

(2006 ,Timothy & Boyd) דרים הצאצאים של הבעלים  14. העובדה כי בבית ברח' פושקין

המקוריים מאפשרת הצצה מפורטת ומלאה להיסטוריה של הבית והמשפחה. הסיפור האישי 

מעורר אמפתיה רבה יותר מאשר סיפור כללי היסטורי וכך לפלטפורמה זו הפוטנציאל האותנטי 

לעורר הזדהות מצד המבקרים עם הטרגדיה הפלסטינית.  ניתוח הבית דרך המושגים 'צדק מעברי', 

'נישול'  אינו מציף רק את עוולות העבר אלא קורא לפעולה לתיקון בהווה. דווקא -'זהות לאומית' ו

תו המשפחה הצליחה להשיב לבעלותה, מתאפשר דיון בסוגיות ובמנגנונים הנדרשים דרך בית או

לביסוס 'צדק מעברי'. יתרה מכך, אנו סבורות כי עצם הסיור בבית והצפת סיפורה של המשפחה 

 יכולים להוות כלי לקידום הכרה ממסדית.
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 11שקין ופ. 4.2

מראשית ימיה, בעליה המקוריים וצאצאיהם הובילה, , 11התחקות אחר סיפור הכתובת, פושקין 

עד מהרה, למבוי סתום מצד אחד, אך להתפתחות מעניינת מצד שני. ההתוודעות לכתובת, שלמן 

פלסטינים כאחד, ריתקה -, הייתה לבית עבור יהודים וערבים1948 -הרגע הראשון מתום המלחמה ב

-של פליטים שונים, יהודים מהגרים וערבים לאומי,-תרבותי, על רקע אתנו-אותנו. המפגש האנושי

פלסטינים מקומיים, תחת קורת גג אחת, פתח בפנינו צוהר להצצה על חייהם היומיומיים 

המשותפים, חיכוכים ומחלוקות ועל האפשרות להכיר באחר ובזכויותיו. מבחינה זו, אנו מוצאים 

ליים, רלוונטיים וחשובים. פושקין כי הכתובת מעניינת וכי התכנים הקשורים בה היו ונותרו אקטוא

 כמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. בזאת עסקינן. 11

, מתחילה בהצגתם של המושגים התיאורטיים 11העמקה בסיפורה של הכתובת, פושקין 

המתארים, באופן המיטבי והמדויק ביותר, את סיפור הבית. לאחריה, יוצג הניתוח ההיסטוריוגרפי 

אקדמי ותוצאות -על בסיס תיק התיעוד שנבנה במיוחד עבורו. הרקע התיאורטי הכרונולוגי של הבית

עבודת השטח גם יחד יהוו את הבסיס לניתוח הממצאים בשני אופנים: האחד, יתבסס על ניתוח 

, והשני, יתבסס על המושגים התיאורטיים 3'אזור מגע' בהתאם לסוגי השיח, כמבואר בפרק 

 נות.שנבחרו. סוף הפרק בסיכום ומסק

 
 פלסטיני-. הבית כמפגש תרבותי יהודי4.2.1

 )או בודיירי( נבנה ע"י משפחת דירי( 10)ר' איור  2פינת אוז'שיקובה  11הפינתי ברחוב פושקין הבית 

הפך  כמובן, לכך,שהתכוונה מבלי ו ,1948 שנת לאחרועבורה.  20-בתחילת המאה ה הפלסטינית

חלקו אשר התגוררו בו יחדיו ולביתם של משפחות פלסטיניות ויהודיות ישראליות ביתה הפרטי, 

 תף, לאורך השנים.מרחב משו

", מתארת, אולי פלסטיני-יהודי הבית כמפגש תרבותי, "התמה של הכתובתאנו מוצאים כי 

הדיירים היהודים לאלו בין , לעיתים טעוניםהיחסים המורכבים, המהות הבית: את  יותר מכל,

פלסטינים אשר התגוררו בעבר, ומתגוררים עדיין, בבית זה. כפי שיתברר, יחסים אלו אף -הערבים

נדרשו, מפעם לפעם, להתערבות הרשות. אם כן, המסגרת המושגית של הבית מתמקדת, בעיקר, 

ולש' היחסים, העומד בבסיסו התיאורטי של 'מש (Fenster, 2014;2018b)ברעיון של "אזור מגע" 

רשות. אנו מוצאים כי המושג האקדמי 'אזור מגע'  -פלסטינים -דיירים ערבים -דיירים יהודים 

כמושג מרכזי בסיפור הכתובת, מיטיב להגדיר ובצורה הקולעת ביותר, את המפגש הישיר, על קשייו, 

ות של 'אין בין דיירים המייצגים תרבויות ועמדות כח שונות ובינם לבין הרשות. זאת, במציא

ברירה', בכתובת הנבחרת. מושגים נוספים, משלימים, בהקשר לבית בפושקין, יובאו, אף הם, 

 בהמשך.

 

 הבית כ"אזור מגע"

אנו מדגישים כי זהו מושג שהוטבע לראשונה ע"י הבלשנית הבקורתית  3בנוסף למה שנכתב בפרק 

, לפיה אזורי מגע מוגדרים כ'מרחבים סוציאליים היכן Mary Louise Prattהאמריקאית, 

סימטרים ניכרים, כגון; -שתרבויות נפגשות ומתנגשות זו בזו, לעיתים, בהקשרים של יחסי כוח א
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מסכמות  Barry and Porter. (Barry & Porter, 2011), עבדות או תולדה שלהם.....' קולוניאליזם

במאמרן כך: ''אזורי מגע הם אתרים בתוך השדה הדמוקרטי היכן שהשאיפות, הטענות והערכים 

של הילידים מוצגים בתכנון. אזורים אלו, באופן בלתי נמנע, מעורערים, מעוררי קונפליקטים, 

. הגדרתן זו (ibid: 176)ביוולנטים, מרחבי התנצחות, מלאים באפשרות" תחומים מאוד, אמ

התיאורטית, ה'יבשה', של המושג 'אזור מגע', מוצאת ביטויה, הלכה למעשה, במאמריה של 

Fenster  העוסקים רבות בנושא ה'בית כ'אזור מגע' במציאות הסבוכה של הארץ. בעבודותיה, היא

פלסטינים המקוריים של -חסים בין צאצאי הדיירים הערביםמצליחה לשפוך אור על מורכבות הי

                  1948הבית לדיירים היהודים שאכלסו אותו במקומם, כפועל יוצא של מלחמת 

2014;2018b) (Fenster, כל בית והסיפור הייחודי לו,  כאשר רשויות החוק נוכחות או נמצאות בו .

. בהקשר כולל זה, אנו סבורים כי (Fenster, 2014;2018a;2018b)ברקע אך תמיד בעלות השפעה 

. 11רלוונטיים מאוד עבורנו ומהווים אבן דרך בניתוח סיפור הכתובת, פושקין  Fensterמחקריה של 

 גג בפרק ה'מכיל' בתוכו את המושג הבא. -המושג 'אזור מגע' משמש מושג

 

 מיקרוגאוגרפיה: הבית כ"אזור מגע"

מגע אישי. -פורמלי, של אזור המגע והוא הבית: הבית כאזור-מושג זה עוסק ברובד המיקרו, הבלתי

במישור זה, ישנו צמצום הטקסטים הפורמליים ותרגומם לביטויים של חיי היומיום             

(Fenster, 2018b) אחד ממאמריה של .Fenster  דן מפורשות בכך, כאשר הוא מתאר את קורותיו

מזרחית(, -פלסטינית והיהודית-בית בליפתא ודייריו ואת היחסים בין המשפחות )הערביתשל ה

פן אחר, ואולי  .(Fenster, 2018b)  סימטריה ביחסי הכוחות ביניהן-לאורך השנים, תוך ציון הא

, בו היא מגוללת את סיפורם Fenster (Fenster, 2014)משלים למושג, מצויין במאמר אחר של 

ביפו כאשר  218. אלו התגוררו בבית נטוש ברחוב יפת 1948 -אמה וסבתה כפליטות בהאישי של 

דנה בבית כמיקרוגאוגרפיה של  Fensterבמקרה זה,  פלסטיני התגורר ממול...-הערביו בעלי

 התייחסות לזכויותיו של ה'אחר'. גם נקודה זו רלוונטית עבורנו, בבואנו לנתח את ממצאי הכתובת.

 

 תרבותית-לאומית-תניתהבית כ"זהות" א

נזכר כחלק מסקירת ספרות רחבה אודות  ,Porteous and Smithהבית כ"זהות" של צמד הכותבים, 

עוסק בנושאים  –. עפ"י המאמר, "הבית כזהות Fenster (Fenster, 2014)המושג "בית" במאמרה של 

. כאמור, הבית (Fenster, 2014)של משפחה, חברים וקהילה, חיבור, שורשיות, זיכרון ונוסטלגיה" 

כ'זהות' הוא רעיון מושגי הטומן בחובו מונחים כגון שייכות, הגנה, זיכרון וחיבור. אלו עוברים כחוט 

יות האישיות במאמרו של ובעדו Fenster (Fenster, 2014;2018a;2018b)השני בכל עבודותיה של 

(. בכולם קיימים הכמיהה והרצון לזכור/לחזור/להאחז/לשמר/להגן על 2007)מונטרסקו, מונטרסקו 

פלסטינים כאחד. כך, במקרה שלנו. יחד עם זאת, ראוי לציין, כי הבית עצמו -הבית. יהודים וערבים

שניווכח מממצאי הכתובת,  יכול, אף הוא, 'לשמש' ככלי לביטויים של זהות ושייכות דייריו כפי

 .11פושקין 
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 .2019, יפו, 2פינת אוז'שיקובה  11הבית ברחוב פושקין  :10איור 

 

  ניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית  .4.2.2

 

 תהליך עבודת החקר

התבסס על המתודולוגיה ''ארכיאולוגיה של  2קובה יאוז'ש - 11פושקין המחקר על הבית בכתובת 

כלל איתור של תיק הבניין בארכיון ההנדסי )הדיגיטלי( של עיריית  מחקרה(. Fenster, 2014כתובת'' )

פלסטינים והן -יפו, וניתוח מסמכים היסטוריים הקשורים לכתובת ולדיירי הבית, הן הערבים-ת''א

טאבו מקוונים, נסח טאבו היסטורי סרוק ותיק רישום  היהודים, לאורך השנים. כמו כן, הופקו נסחי

בית משותף של הכתובת באמצעות אתר משרד המשפטים. בנוסף, נוהל ראיון עומק עם דייר נוכחי 

בכתובת במאמץ להבין את טיבו של אזור המגע. להשלמת המידע והרקע לבנייתו של הבית, אותרו 

ומי אוויר ולווין של שכונת נוזהא מתקופות שונות מפות ותצלבספריית המפות של החוג לגיאוגרפיה 

מתודולוגיה זו סייעה לנו בחיפוש אחר תיעוד של המבנה והתפתחות שכונת נוזהא במרוצת השנים. 

ר' נספח אשר שימש ככלי מחקרי בעבודה זו ) של הכתובת מפורט ביצירת תיק תיעוד היסטוריוגרפי

שבתמצות כאן, נבחרו להצגה, מתוך תיק התיעוד, רק חשוב לציין, כי מפאת הרצון והחשיבות  (.10

הממצאים העיקריים וההכרחיים להבנת הדברים המובאים בפרק. במידה וישנם אזכורים בטקסט 

הוא תיק התיעוד.  10מרכזיותם, לטעמנו, תנתן הפנייה לנספח -למסמכים שלא הוצגו כאן, בשל אי

 ן שימוש בכולו.תיק התיעוד עשיר במידע ומטבע הדברים לא נעשה כא

 

בארכיון ההנדסי  11בתיק הבניין של הכתובת פושקין פענוח שם בעלת הבית הפלסטינית: 

( נמצאו מסמכים היסטוריים המתעדים את 30640020)תיק מס'  יפו-)הדיגיטלי( של עיריית ת''א

במסמכים אלה,  (.10)ר' נספח האישור העקרוני להיתר בנייה ואת האישור הסופי לבניית הבית 

מופיע שמה של בעלת הנכס ההיסטורית של הבית. נעזרנו  1934-ו 1932מהשנים הכתובים בערבית, 
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את הכתב הלא ברור, קיבלנו שני בשני דוברי ערבית לטובת תרגום שמה, אך בשל הקושי לפענח 

. ואולם, בנסח טאבו ההיסטורי הסרוק שהפקנו ווג'יהה דירה או נוג'ה דירי תרגומים שונים:

. ככל הנראה, ווחידה עיזת בודיירי באמצעות משרד המשפטים מופיע שם הנפקדת )בעברית(:

אותה אישה אשר רשומה כנפקדת בנסח טאבו המשויכים ל הם שמות נוג'ה דיריוווג'יהה דירה 

למען הפשטות והבהירות, בכרונולוגיית הסיפור של הבית  ההיסטורי בשם ווחידה עיזת בודיירי.

 (. 13נשתמש בשם אשר מופיע בנסח טאבו ההיסטורי )ר' איור 

 

י בן שתי קומות ומחולק, כיום, לארבע תת 11הבית בפושקין תהליך העבודה מול דיירי הבית: 

חלקות. שלש מהן משמשות למגורים והרביעית הינה מחסן משותף הנמצא על גג הבית. נכון להיום, 

( ומשפחת אבו טביח )תת חלקה 2(, חגי גילי )תת חלקה 1מתגוררות בבית משפחת סקא )תת חלקה 

 , אשר מתגורר עם הוריו23עם ג'יהאד סקא, בן  11.4.19(. במסגרת המחקר, ערכנו ראיון בתאריך 3

. את פרטיו קיבלנו ממנחות הקורס כאיש קשר. הראיון עם ג'יהאד 1ובני משפחה נוספים בתת חלקה 

מעורבותו של  אילמלאכי  בכנות עם זאת, צייןהיה מפרה ותרם רבות לידיעותינו. ניכר רצונו לסייע. 

את. בפרויקט, ייתכן וכלל לא היה עושה ז אבו שחאדה. פעיל ואקטיביסט ביפו( עבדבן משפחה )

ראוי לציין,  שג'יהאד סירב להקלטת הראיון עמו ולכן, נבצר מאיתנו לצטט במדויק את דבריו. 

מסיבה זו, אין תמלול של הריאיון אך ישנו סיכום שלו עם ציטוטים בולטים אותם רשמנו במהלך 

 (.  3נספח ר' הריאיון )

 תוםבסקא התקשר לבקשתנו, ג'יהאד  הדיירים אבו טביח וחגי גילי סירבו לשוחח עמנו.

, לטובת המחקר )שלא נכח בבית באותה העת( בעניין נכונותו לשוחח עמנולדייר אבו טביח ראיון ה

גם עם הדיירת חגי גילי כשלה ההזדמנות לתאום ראיון. לאחר מספר ניסיונות ליצירת סירב. הוא אך 

ניסינו ליצור קשר גם עם קשר עימה היא הביעה חשדנות כלפינו וחוסר הסכמה להתראיין. כמו כן, 

אנו משערים כי הסירוב של הניה סימון, אך ללא הצלחה.  :2הבעלים הקודמים של תת חלקה 

הדיירים אבו טביח וחגי גילי לשוחח עמנו נבע מחשדנות וחוסר אמון כלפינו, כמי שמבקשים לערוך 

תף פעולה עם מי מחקר מטעם מוסד אקדמי בשכונה מעורבת ביפו. ייתכן שהדבר מעיד על חשש לש

שנתפס כגורם רשמי או שמטרתו עשויה להיות קידום אג'נדה פוליטית מסוימת. מקרה דומה תועד 

-עצמה חוותה זאת כאשר ניסתה לראיין את צאצאיהם הערבים Fenster. (Fenster, 2014)בספרות 

 .1948 -ביפו, בו גרו אמה וסבתה ב 218פלסטינים המקוריים של בעלי הבית ברחוב יפת 
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 11כרונולוגיית הסיפור של הבית ברחוב פושקין 

ווחידה עיזת , עת הוגשה בקשה לבנייתו ע"י 1932בשנת  11בפושקין ההיסטוריה של הבית ראשית, 

 מטרת המבנה הייתה )ונותרה עד היום( מגורים עבור משפחתה. (.10)ר' נספח  לעיריית יפו ,בודיירי

סידור החדרים כלל אחד עשר חדרים ושני אולמות במבנה של שתי קומות. של הבית הפנימי  המבנה

ערבי  אופייני לבית סגנון בנייה –סביב האולם המרכזי דמה בשתי הקומות, הקרקע והעליונה 

הבנייה של הבית על ידי תוכנית אושרה  1934(. בשנת 11)ר' איור  באותה עת , אז,נהוגהיה טיפוסי ש

נבנה  הנקודת הזמן המדויקת באין בידינו מידע לגבי  (.10)ר' נספח עיריית יפו  אגף ההנדסה של

, שכן תצלום הלווין הישן ביותר שאותר, 1944-ל)אישור תכנית הבנייה(  1934בין  ה זההבית אבל הי

 (.12)ר' איור  1944, מתועד לשנת  11בו מופיע הבית בפושקין 

 .1934תשריט הבינוי  -בית משפחת בודיירי   :11איור 

 (יפו-ת''א ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית )מתוך
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 מסומן בעיגול. 11ביפו. הבית בפושקין  שכונת נוזהא :12איור 

 (, אוניברסיטת ת"אוסביבת האדם ספריית המפות בחוג לגיאוגרפיה)מתוך 

 

. 11בפושקין  הבית בהיסטוריה שלתה נקודת זמן מכרעת יהי , בה התרחשה המלחמה,1948שנת 

בית משפחת בודיירי ננטש ואין בידינו מידע אודות המשפחה, האם ברחה או גורשה ממנו. מיד עם 

פלסטיניות, אכלסו במשותף את הבית. -(, משפחות אחרות, יהודיות וערביות1949תום המלחמה )

, המעיד 1958מכתבו של הדייר, אפרים סגל, משנת  , נודעה מתוך1949שנת אכלוסו של הבית בשנת 

כפי שניתן לראות בנסח טאבו ההיסטורי , 1957 שנתב. (18ר' איור )על מגוריו בבית מזה כתשע שנים 

בו שם הנפקדת, כאמור,  - עובר לאחריות האפוטרופוס לנכסי נפקדים , הבית(13ר' איור הסרוק )

 ית עובר לרשות הפיתוח.הב 1958. בשנת ווחידה עיזת בודייריהיא 

 נסח טאבו היסטורי סרוק. - 11פושקין  :13איור 

 (משרד המשפטים)מתוך 
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", הגוף הממשלתי שעסק בהשכרת מבנים רשות הפיתוח"חכרו את הבית מכאמור, במרוצת השנים 

פלסטיניות ויהודיות, שהתגוררו בו זו לצד זו וחלקו יחד את החללים -לדיירים, משפחות ערביות

הציבוריים. כאמור, על פי תיק הבניין בארכיון ההנדסי, התיעוד הראשון לאכלוס הבית מחדש הוא 

(. לצערנו, תיק הבניין נעדר מידע לגבי זהות הדיירים בבית בעשורים שלאחר 18)ר' איור  1949שנת 

. מסמכים 90-80-לשנות המכן ולכן, מבחינתנו, חלה קפיצה גדולה בציר הזמן של הבית עד 

אסולין היסטוריים מתיק הבניין מעידים על כך, כי בשנים הללו התגוררו בבית המשפחות הבאות: 

. עם הזמן, דיירים נוספו/התחלפו פינטו שמחהוטביח מערוף  אבו, מאלסקא זאקי וא ,יוסף ונחמה

(. ציר הזמן מדגים את המורכבות והסיבוך של העברת 14ואלה צויינו בציר הזמן של הבית )ר' איור 

 בעלויות ונכסים בין הפלסטינים ליהודים.

 

 ציר הזמן של הבית – 11פושקין  :14 איור

 

 . ראיוןלערך( 80 -)מסוף שנות ה שנה 30-מזה כ 11בפושקין  מתגוררתמשפחת סקא משפחת סקא: 

, מגלה 1נפשות( בתת חלקה  9, אשר מתגורר עם הוריו ובני משפחה נוספים )23ג'יהאד סקא, בן  עם

 ,סבתומ וכי הידע שברשותו קיבללא יודעים בהכרח יותר ממנו לגבי ההיסטוריה של הבית, כי הוריו 

 . ז''ל, איתה בילה זמן רב בילדותואמאל 

מדבריו של ג'יהאד עולה כי למשפחתו החוכרת את הדירה מרשות הפיתוח, מוענקת הזכות 

יהאד, היו הדור הראשון אמאל וזאקי סקא ז''ל, סבתו וסבו של ג'שני דורות. ה למשך בלהתגורר 
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הוריו של  נעימה ועבד אל רחמן,. 1991בשנת  זאקיו 2015שנת אמאל נפטרה בשהתגורר בבית. 

 מנסיםאימו, דודתו ודודו (. ג'יהאד סיפר כי 15שמתגורר בבית )ר' איור  הם הדור השני ,ג'יהאד

 מהמדינה מזה זמן רב. לרכוש את הדירה

 

 עץ משפחתי. –משפחת סקא  :15איור 

 

הרחיבו את המטבח כי  לשאלתנו אילו שינויים משמעותיים בוצעו בדירה בתקופת מגוריהם, השיב

ושיפצו את חדר הרחצה, מה שגרם להם להחליף את הריצוף המקורי, דבר שהם מצטערים עליו, 

ומה , גרה בק11בפושקין טביח, אף היא משפחה ותיקה  משפחת אבובדיעבד. עוד סיפר ג'יהאד כי 

 חכרוחלק מהחדרים בביתם הובצורתה האותנטית. נשמרה  , עד כמה שידוע לו,ודירתם מעל

זקנה'(. אישה 'שכונתה על ידו ) ביניהן הדיירת אסולין נחמה ,בתקופות קודמות לדיירים שונים

"היא שונאת באשר לדיירת הניה סימון ציין ג'יהאד כי יחסיהם עימה לא היו טובים, בלשון המעטה. 

 .(3, ר' נספח 11.4.19סקא שנערך בתאריך  יהאד'גראיון עם )מתוך  , לדבריוערבים"

ווחידה עיזת אח ואחות, ככל הנראה ילדיה של שנים הגיעו  10-כי לפני כעוד עלה מהריאיון 

במהלך הראיון התקשר ג'יהאד . 11הבית בפושקין לראות את  לת הנכס הפלסטינית(,)בע בודיירי

לדודתו דלאל )אחותה של אמו(, לצורך השלמת פרטים על ביקורם. היא ציינה כי האח והאחות 

הגיע מסעודיה דרך ירדן והאחות )את שמה  –הגיעו ארצה בשני מפגשים נפרדים:  האח שמו פיסאל 

 .ז''ל עם הסבתא אמאלבעת ביקורם בארץ נפגשו שכנראה הגיעה ממצרים.  –היא אינה זוכרת( 

 

מרשות  2רכשה הניה סימון את תת חלקה  1999בשנת לידיים פרטיות:  2העברת תת חלקה 

של הדירה על ידי הניה  חוסר הלימה לגבי תאריך הרכישה הישנ ,המסמכיםל פי עהפיתוח. יצוין כי 
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יפו )המסמך נעדר תאריך(, צוין -ת ת''אעירייור מבנים מסוכנים במדל שכתבה סימוןמכתב ב סימון.

ואולם על סמך , (10)ר' נספח  1999  בחורף לא ידעה על בעיית בטיחות במבנה בעת רכישת הדירהכי 

)ר' נספח  2007 , סימון רכשה את הדירה מרשות הפיתוח בשנת2היסטורי של תת חלקה  נסח טאבו

הוא הנכון ושהתאריך בנסח הוא רק לצרכי במכתבה נקבה בו  סימוןשהתאריך שאנו משערים  (.10

 (.2004-ב בפנקס הבתים המשותפים יתרישום בטאבו )מאז רישום הב

(. 2לחגי גילי )לפי נסח טאבו היסטורי של תת חלקה  2מכרה הניה סימון את תת חלקה  2016בשנת 

אך  כאשר זו הוצעה למכירה,ות את דירתה ביקשה לקנו משפחתמהראיון עם ג'יהאד סקא עלה כי 

, ר' נספח 11.4.19סקא שנערך בתאריך  יהאד'גראיון עם )מתוך  , לדבריו"למכור לערבים "סרבההיא 

שנמצאת בבעלות פרטית. יתר החלקות  11למעשה, עד היום זוהי תת החלקה היחידה בפושקין  .(3

חלקה היחידה שהועברה לבעלות פרטית בעוד יתר המדוע זוהי תת נמצאות בבעלות המדינה. 

להשיב על שאלה זו. השערתינו היא כי החלקות נמצאות עדיין בבעלות הרשות לפיתוח? לא הצלחנו 

. יכולות להיות לכך מס' 1948 -נת להחזיק בנכסים הללו ולהמשיך במדיניות שלה מהמדינה מעוניי

פלסטינים -סיבות. סיבה אחת יכולה להיות אולי שמכירתם של הנכסים חזרה לתושבים הערבים

תהא, במידה מסויימת, הודאה בטעותה? אולי. סיבה אחרת יכולה לרמוז על טקטיקת 'התחדשות 

לוסייה המקומית ומוחלפת באוכלוסייה חזקה אחרת )ג'נטריפיקציה(. עירונית' בה מודרת האוכ

פלסטינים המקומיים. על -ואולי רצונה הוא ייהוד המרחב גם במחיר של אפליית האזרחים הערבים

-סימטריים ניכרים בין הרשות לדיירים הערבים-כל פנים, אין ספק כי מצב זה מבטא יחסי כח א

 פלסטינים.

 

 11כיום, בבית בפושקין ? 11מתתי החלקות בפושקין גורר היום בכל אחת מי מתהבית היום או 

( והדיירת 3)תת חלקה  (, משפחת אבו טביח1משפחת סקא )תת חלקה  מתגוררות שלוש משפחות:

פלסטיניות ומשפחת אחת יהודית. שתי המשפחות -(. שתי משפחות ערביות2חגי גילי )תת חלקה 

הפלסטיניות חוכרות את הדירות מרשות הפיתוח, בעוד הדירה של חגי גילי נמצאת -הערביות

 בבעלותה.  

עות אתר והופק באמצ 2004-תשריט של הבית המשותף )מתוך תיק רישום בית משותף מ

(. 16משרד המשפטים( מאפשר לראות את החלוקה הפנימית ואת תתי החלקות של הבית )ר' איור 

(. אין בידינו מידע אודות התאריך 17איור ר' כיום, לכל אחת מהמשפחות כניסה נפרדת לבית )

 המדוייק בו בוצע השינוי בבית האותנטי. 
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 תשריט בית משותף – 11פושקין : 16איור 

 )מתוך תיק רישום בית משותף(

 .2019חזיתות הבית,  – 11פושקין  :17איור 

 

 ממצאיםהניתוח   .4.2.3

 

  ניתוח מסמכים כאזור מגע

התבסס על אפיונם של מסמכים מתוך תיק הבניין  11הנוגע לבית בפושקין  "אזור מגע"ניתוח 

 ( וציון סיווגם לידע מקצועי/ידע מקומי. 3הארכיוני שלו, עפ"י סוגי השיח )עליהם פורט בפרק 

תרבותי בבית זה הייתה -נמצא כי אחת הסוגיות הממחישות, אולי, יותר מכל, את המתח הבין

משותף. מעיד על כך מכתב הפנייה של הדייר, אפרים סגל, לראש נושא שמירת הכשרות במטבח ה

(. מסמך זה 18עיריית יפו בבקשה לאשר לו בניית מטבח לשימושו הבלעדי, מטעמי כשרות )ר' איור 

המתארת את החיכוכים  (ways of being), מהווה דוגמא לדרכי הוויה/חוויה 1958 -שנכתב ב

התמידיים שנמשכו זמן רב, בין אפרים סגל ושכניו לבית, סביב אופן השימוש במטבח המשותף. 
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לאפרים סגל חשובה הייתה מאוד השמירה על חוקי הכשרות במטבח, ובעיניו היא היוותה חלק 

המאפשר מתרבותו וזהותו היהודית, אותם ביקש לשמר. המסמך מייצג ידע מקומי )לא פורמלי( 

 הצצה אל חיי היומיום בתקופת האכלוס הראשונה של בית משפחת דירי.

 

 .1958מכתב פנייה של הדייר אפרים סגל, לעיריית יפו,  :18איור 

 יפו(-ת''א )מתוך ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית

 

( 19מסמכי תשובת הרשות לבקשתו של אפרים סגל כללו את החלטת הועדה לתכנון ערים )ר' איור 

(. אלו מייצגים ידע מקצועי/תכנוני ומהווים דוגמא לדרכי 20ומכתב יידוע לדייר עצמו )ר' איור 

של הרשות. מתוך עיון במכתב היידוע נראה כי הועדה דנה בבקשתו  (ways of acting)פעולה 

)התאריכים גם מופיעים  22.3.1959, ופעם שנייה בתאריך 1.2.1959ם. פעם אחת בתאריך פעמיי

בהחלטת הועדה(. נראה כי בקשתו של אפרים סגל זכתה להתייחסות ורצינות מצד הרשות, אולי כי 

היא עצמה מזוהה עם תרבותו שלו. עם זאת, החליטה הרשות, בסופו של דבר, שלא לאשר את 

ח, על אף הענותו של האפוטרופוס )גוף מוסדי אחר( לכך. יתכן והייתה מודעת הבקשה לבניית המטב

 לרגישות שאישור כגון זה היה מעורר.
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 .1959ין ערים בעניין בקשתו של אפריים סגל, יהחלטת הועדה לבנ :19איור 

 יפו(-ת''א )מתוך ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית

 .1959מכתב יידוע הדייר, אפרים סגל, בדבר דחיית בקשתו לבניית המטבח,  :20איור 

 יפו(-ת''א )מתוך ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית

 

כאן זוהו באופן הפנייה של כל אחד מהצדדים.  (ways of representing)לטעמנו, דרכי הייצוג 

פונה  הדייר, אפרים סגל, במכתב בקשתו לראש עיריית יפו, פונה אליו במילים: "אני החתום מטה...

בבקשה שגם הוא יאשר את בקשתי לבנות מטבח בדירתי". זהו סגנון פנייה שהיה נהוג  אל כבודו

ו, אפרים סגל, שוטח ומפרט את טיעוניו אז, כנראה, כאשר אזרח פנה לבעלי השררה. במכתב

אם כי כל  נעדר שמו של הדיירלבקשה. לעומת זאת, במכתב היידוע של הרשות בדבר דחיית בקשתו 

(. כמו כן, 484הפרטים התכנוניים המזוהים עם הבקשה נמצאים וברורים )מס' התיק המטופל, 

על דחיית הבקשה )כצפוי ממי שזכות יפו(, לאקוני, ללא הסברים -המכתב רשמי )של עיריית תל אביב

 הוטו נתונה בידיו )העירייה((, וכתוב בכתב יד, במקום מודפס, בניגוד למה שמצופה מרשות.
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 פלסטיני-הבית כמפגש תרבותי יהודי -ניתוח ממצאים 

מבטא היטב את הנושא "הבית כאזור מגע" כאשר הוא  2 פינת אוז'שיקובה 11הבית ברחוב פושקין 

מהווה את המרחב הסוציאלי בו התרבות היהודית והתרבות הפלסטינית "נפגשות ומתנגשות זו 

, אין מדובר Fenster (Fenster, 2014;2018b). בשונה ממחקריה של (Barry & Porter, 2011)בזו.." 

בין הבעלים הפלסטינים המקוריים של הבית לבין  כאן ב"אזור מגע" המבטא את מורכבות היחסים

הדיירים היהודים ש"תפסו" את מקומם. אופיו של "אזור המגע" בבית בפושקין מוכתב בעיקרו על 

פלסטינים, -ידי מערכת יחסים יומיומית, פתלתלה ועדינה, בין דיירי הבית היהודים והערבים

פלסטינים, לרשויות -, היהודים והערביםשאכלסו ומאכלסים אותו לאורך השנים, ובין הדיירים

 החוק, בענייני דיומא. מכאן ייחודו וההתייחסות אליו ברמת המיקרו, בשל טבעו. 

חשיפת "היומיום" העולה מתוך מסמכי תיק הבניין הארכיוני והראיון עם ג'יהאד סקא, אחד 

על רקע המאורעות תרבותית -הדיירים, מעידה על מורכבות החיים המשותפים, ו"ההתנגשות" הבין

 Barryבמאמרן של  Prattסימטרים וחשדנות הדדית. בעניין זה, טוענת -ההיסטורים, יחסי כוח א

& Porter  כי ''מגע' אינו מפגש פשוט של תרבויות, אלא מרחב בו כל טקסט ]שיבחן בהמשך[ תלוי

 .(Barry & Porter, 2011)ב"'קשר היסטורי ספציפי' עם כל האנשים המעורבים באזור ]המגע["  

 

 'אזור מגע'

נושא מעניין אליו נתוודענו באמצעות הריאיון שערכנו עם ג'יהאד סקא, אחד הדיירים בכתובת, 

 . 4.2.1, כמוסבר בסעיף Barry and Porterמבטא היטב את המושג 'אזור מגע' עפ"י מאמרן של  

ממצאי תיק התיעוד מעידים על כך כי במהלך השנים )אם כי איננו יודעים בדיוק מתי(, בית 

משפחת דירי עבר שינוי פנימי לפיו חולק המבנה לשלש תתי חלקות )דירות( לשלש משפחות )ר' איור 

-(: הקומה התחתונה חולקה לשתי תתי חלקות המאכלסות משפחה יהודית ומשפחה ערבית16

פלסטינית נוספת. אנו משערים כי החלוקה -מה העליונה מאכלסת משפחה ערביתוהקו פלסטינית

. 2, עת רכשה הדיירת היהודייה, הניה סימון, את תת חלקה 1999הפנימית של המבנה הייתה לפני 

לבעלות יהודית חלקה זו שעברה -בעניין זה, חשוב לציין וזהו, אולי, עיקר העניין, כי בניגוד לתת

פלסטיניות, משפחת -, בהן מתגוררות המשפחות הערביות3-ו 1החלקות האחרות, , שתי תתי פרטית

טביח, נותרו, עד היום, למיטב ידיעתנו, בבעלות המדינה )'עמידר'( והדיירים, -סקא ומשפחת אבו

במעמד של חוכרים. ראיון עם ג'יהאד סקא )היחיד מכל דיירי הבית שהסכים להתראיין( העלה כי 

שנה ופועלת  30 -( בה הם מתגוררים מעל ל1וד ברכישת הדירה )תת חלקה משפחתו מעוניינת מא

העת, מזה זמן רב, מול הרשויות. זאת, בעיקר, לנוכח לשון החוק הקובעת כי זכותם  לכך, כל

למגורים בה מוגבלת לשני דורות בלבד, לדבריו של ג'יהאד. נכון להיום, ניסיון הרכישה טרם צלח. 

סר הצלחתה של משפחת סקא ברכישת הדירה מהמדינה חשנו ספק בגישושנו אחר הסיבה לחו

 בגמגום, ספק בחשדנות, ספק בהתחמקות וחוסר רצון לשתף מצד המרואיין. 

התנהגות זו אינה מפתיעה ומזכירה דפוס התנהגות דומה )ואולי קיצוני יותר( בסיפור על 

. (Fenster, 2014)מחקריה ומתואר באחד מ Fensterבית יפואי אחר שאוכלס ע"י אמה וסבתה של 

פלסטינים המקוריים של הבית העלה -במקרה זה, תיעוד הליך הפגישות עם צאצאי הבעלים הערבים

כי הנכד היה ציני, מסוייג, ביטל פגישות ברגע האחרון ואף התנה את קיומן בהשבת נכסי המשפחה 
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חווית המשפחה עם יהודים שעברו לידי המדינה או לכל הפחות, בפיצוי כספי עבורם. ככל הנראה, '

ונראה  (Fenster, 2014)סימטריה בכח' -ישראלים לימדה אותם להיות זהירים וחשדניים בשל הא

כי הדבר נכון גם במקרה שלנו. על כל פנים, התחוור לנו, אם כי בעקיפין, שסיבת כישלון רכישת 

ן הציעה את דירתה הדירה ע"י משפחת סקא אינה כלכלית, כיוון שכאשר משפחתה של הניה סימו

)מתוך  "שאינם מוכרים לערבים"למכירה, משפחת סקא רצתה מאוד ברכישתה אך סורבה בתואנה 

( והדירה נמכרה לדיירת יהודייה בשם 3ר' נספח  ,11.4.19ראיון שנערך עם ג'יהאד סקא בתאריך 

(. למעשה, איננו יודעים מדוע רק הדיירת היהודייה 14)ר' איור  2016 -חגי גילי שמתגוררת בה מ

פלסטיניות לא, -הצליחה לרכוש את חלקה בבית מהמדינה )'עמידר'( בעוד שתי המשפחות הערביות

ת, הן של הרשות והן של הדיירת או לפחות אחת מהן, משפחת סקא. על פניו נראה כי ההתנהלו

היהודייה כלפי ניסיון קניית הדירות ע"י משפחת סקא מבטאת את רעיון המושג "אזור מגע" 

פלסטינית לרשות ובין הראשונה -סימטרים ניכרים בין המשפחה הערבית-בהקשר של יחסי כוח א

 Barryהגדרתן של  לדיירת היהודייה, גם אם אין הדבר מפורש. לטעמנו, המקרה ממחיש היטב את

and Porter לפיה, 'אזור מגע' הוא אתר בתוך השדה הדמוקרטי בו שאיפותיהם של משפחת סקא ,

לרכישת חלקתם בבית, במקרה שלנו, מוצגות והוא מהווה, באופן בלתי נמנע, אזור מעורער ומעורר 

 קונפליקטים, כמתואר, אך עדיין מלא באפשרות, מה שמוביל אותנו למושג הבא.

 

 יקרוגאוגרפיה: הבית כ'אזור מגע' מ

מושג זה עוסק במימד האישי והיומיומי של 'אזור מגע' כאשר הבית מהווה מיקרוגאוגרפיה של 

זה. ממצאי סיפור הבית בפושקין חשפו בפנינו קונפליקטים וחיכוכים, מה שנראה על רקע  מימד

 תרבותי, בחייהם היומיומיים המשותפים של דיירי הבית, בתקופותיו השונות.  

אנו מוצאים כי הממצא שהוזכר בסעיף 'ניתוח מסמכים כאזור מגע', רלוונטי למושג זה. 

דירי )או בודיירי( מחדש, לאחר שברחה או גורשה ממנו )אין  , אוכלס בית משפחת1949כבר בשנת 

בידינו מידע על כך( עקב מאורעות המלחמה. כמוזכר, אפרים סגל היה אחד הדיירים שהתגוררו 

במבנה האותנטי של משפחת דירי וחלקו מרחבים ציבוריים משותפים כגון המטבח, שהפך מושא 

 1958ים בין הדיירים, הוא, כאמור, מכתבו משנת למחלוקת. המסמך שמעיד על כך ועל טיב היחס

( בו הוא מבקש לבנות מטבח לשימושו הבלעדי בשל חיכוכים תמידיים 18אל עיריית יפו )ר' איור 

עם שכניו לבית אשר אינם שומרים על חוקי הכשרות. בסיכומו של עניין, העירייה סרבה לאשר את 

 בקשתו על אף הענותו של האפוטרופוס. 

קופה מאוחרת יותר הועלה בריאיון עם ג'יהאד סקא אשר תאר מערכת יחסים ממצא מת

עכורה, מתנכלת ומתעמרת, במשפחתו ובו אישית, מצדה של הניה סימון שכללה גידופים, תלונות 

 "שנאתה לערבים"חוזרות ונשנות כנגדו במשטרה, ללא כל סיבה, ולכלוך פתח ביתם. הכל בשל 

לדבריו. לדאבוננו, לא צלח בידינו (, 3, ר' נספח 11.4.19סקא בתאריך  )מתוך ראיון שנערך עם ג'יהאד

לראיין את הניה סימון או מי מטעמה. לשאלתנו לגבי טיב יחסי השכנות עם הדיירת היהודייה 

"אין ביננו כלום, אנחנו לא מדברים, לא בקשר. כל אחד "החדשה", חגי גילי, השיב ג'יהאד סקא כי 

 (.3, ר' נספח 11.4.19שנערך עם ג'יהאד סקא בתאריך  )מתוך ראיוןבחלק שלו" 
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המקרים שתוארו לעיל, בין אם תועדו במסמך בתיק הבניין ובין אם צויינו במהלך הראיון, 

מעידים על מערכת יחסים מורכבת ועדינה, רווית מתחים וחיכוכים במישור היומיומי, בין דייריו 

לאורך השנים ועל כן, מבטאים את המושג, פלסטינים של הבית, -היהודים לדייריו הערבים

'מיקרוגאוגרפיה: הבית כאזור מגע'. נכון לרגע זה, גם כאן, בדומה למקרה המתועד במחקרה של 

Fenster (Fenster, 2014) נכשלה האפשרות 4.2.1, אם כי נסיבותיו שונות בתכלית, כמפורט בסעיף ,

 של ה'אחר'. לראות בבית כמיקרוגאוגרפיה של התייחסות לזכויותיו

 

 תרבותית-לאומית-הבית כ"זהות" אתנית

אחד הביטויים למושג זה התבסס, לדידנו, על מסמך המתעד קריאת תלונה למוקד העירוני משנת 

פלסטינית, המתגוררת בקומה -, הערבית. במסמך, מתואר סירובה של משפחת אבו טביח2005

העליונה של הבית, להתפנות כמצוות הרשות, עקב קריסתן של שתי מדרגות בחלק העליון של גרם 

(. לצערנו, משפחת אבו טביח סרבה להתראיין 21המדרגות המוביל לחדר הכביסה על הגג )ר' איור 

א כי יתכן ומשפחת אבו טביח שהינה ולכן, הסקותינו מן המקרה הן בגדר השערה בלבד. השערתנו הי

ותיקה בבניין, אך אין הדירה בבעלותה )בדומה למשפחת סקא(, גילתה חששות כבדים בדבר פינויה 

התמידי על אף מה שנראה כמוצדק מבחינת הרשות )אגב, מעניין לציין, כי גרם המדרגות הוא פנימי 

ינינו, האחזותה של משפחת אבו טביח בבית ומעניין היה לדעת מי דיווח למוקד העירוני...(. בע

בדירתה בכל מחיר, על אף הסכנה שבשהייה בה,  מתמצתת את "הבית כזהות" בשייכות, בזיכרון 

 ובחיבור העז אליה.  

 .2005טביח להתפנות, -וסירובה של משפחת אבו קריאת תלונה למוקד העירוני :21איור 

 יפו(-ת''א )מתוך ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית
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גם רצונם ומאמציהם הגדולים והבלתי פוסקים של משפחת סקא לקנות את החלקה שלהם בבית 

)או של הדיירת הניה סימון כשזו הוצעה על ידה למכירה( ולהישאר להתגורר בו, יכולים להתפרש, 

פלסטיניות, הן משפחת סקא והן -לטעמנו, על ראייתה "בבית כזהות". שתי המשפחות הערביות

שנה(, רואות בו את ביתם  30 -)למעלה מ 11שפחת אבו טביח, דיירים ותיקים בבית פושקין מ

השורשי המזוהה עם תרבותם )הבית במקור נבנה בסגנון ערבי טיפוסי(. כפי שתואר לעיל, כל אחת 

 מהן "נלחמה/ת" על חלקה )דירתה( בבית, תהא הסיטואציה אשר תהא. 

מושג אחר, הוא זה המתאר את נחישותו של הדייר,  מקרה נוסף, אם כי הוזכר בהקשר של

אפרים סגל, לבניית מטבח כשר משלו. למעשה, הוא ביקש להסב חלק קטן מהבית לטובת זהותו 

ותרבותו היהודית על מנת שיוכל להרגיש 'בית' ושייכות. גם כאן, ניתן לזהות את ביטויו של המושג 

 הודי.ה'בית כזהות', הפעם מנקודת מבטו של הדייר הי

, כללה גם את 'יכולתו' של הבית 4.2.1לבסוף נזכיר כי הגדרת המושג, 'הבית כזהות' בסעיף 

עצמו 'לשמש' ככלי לביטוי של זהות ושייכות. בהקשר זה, זיהינו בעבודתנו, שלשה חלונות מקושתים 

(.  10 בקיר החיצוני של הבית )חזית הבית מרחוב פושקין( השייך לדירתה של משפחת סקא )ר' איור

פרט זה מעניין במיוחד לאור העובדה כי אלו נעדרו מהתוכניות המקוריות של הבית ולמעשה, הם 

 תוספת מאוחרת. יתכן וניתן לראות בכך סממן 'מחזק' של הזהות הלאומית הפלסטינית.

. כאמור, 11סעיף זה הוקדש לניתוח הממצאים עפ"י המושגים שנבחרו לכתובת פושקין 

הממצאים המגוונים נותחו עפ"י המושגים השונים כאשר מתוכם היו שנותחו מזוית נוספת ולכן 

ביטאו יותר ממושג אחד גרידא. זאת ללמדנו, כי שלשת המושגים, "אזור מגע", "מיקרוגאוגרפיה: 

, 11תרבותית", הנוגעים לסיפור הבית בפושקין -לאומית-'" ו"בית כ'זהות' אתניתהבית כ'אזור מגע

 שזורים הם ושלובים זה בזה.

 

 סיכום ומסקנות  .4.2.4

מה שהחל כמסע התחקות אחר שורשיה של משפחת דירי )או בודיירי( הפלסטינית שביתה הוא זה 

הזדמנות המתחקה אחר טיבה של , הפך עד מהרה ל2פינת אוז'שיקובה  11הקיים ברחוב פושקין 

פלסטינים ויהודים, שאכלסו את הבית, לאורך -מערכת היחסים בין הדיירים האקראיים, ערבים

: 11פלסטיני", משקפת את מהות הבית בפושקין -השנים. התמה, "הבית כמפגש תרבותי יהודי

ם על רקע מאורעות מערכת יחסים מורכבת ועדינה המתנהלת בין דייריו על רקע תרבותי שונה, אך ג

 סימטרים וחשדנות הדדית. -היסטוריים, יחסי כוח א

ניתוח אופייה של מערכת היחסים בין הדיירים שהתנהלה בין כתליו של הבית לאורך השנים, 

מעלה כי הושפעה ממבנהו הפיסי של הבית אשר שונה במהלך הזמן. בית משפחת דירי שנבנה 

כבית ערבי טיפוסי וכלל חדרים וחללים ציבוריים משותפים לצרכי המשפחה  20 -בתחילת המאה ה

, למקום אכלוסם של מספר משפחות אקראיות, 1948ם מאורעות המלחמה בשנת הפך באחת, עם תו

פלסטיניות. היו אלו משפחות זרות זו לזו בתרבותן שבצר להן היו צריכות להסתגל -יהודיות וערביות

כל אחת לאורחות חייה של האחרת. אחד הממצאים מאותה תקופה שביטא זאת היה סוגיית 

ים סגל, הדייר היהודי, בו. זו חידדה את הבדלי התרבויות בין 'המטבח הכשר' והצורך של אפרי

המשפחות ואת נקודות החיכוך הפיסיות, יש לומר, בין הדיירים שאכלסו את הבית האותנטי 
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ונאלצו, אגב כך, לחלוק מטבח משותף. השתלשלותו של מקרה זה, כפי שהובאה בעבודה, מדגימה 

ממחישות את המושג 'מיקרוגאוגרפיה: הבית כ"אזור את השלכות המפגש היומיומי בין הדיירים ו

בית, כמקום בו  מגע"'. עבור הדייר, אפרים סגל, מקרה זה אף מבטא את המושג "הבית כזהות".

 התאווה לממש את זהותו הלאומית ואת תרבותו היהודית השורשית. 

השתנה כאמור, אופייה של מערכת היחסים בין הדיירים )אם כי אלו התחלפו עם השנים( 

חלקות )דירות( עצמאיות. אחד מסממניה הבולטים של תפנית -כעבור זמן, בו חולק הבית לשלש תתי

זו הוא העדר המפגש היומיומי "הפיסי" שהיה מנת חלקן של המשפחות שחלקו יחד מרחבים 

משותפים במבנה המקורי של הבית. בנקודת הזמן שנחקרה ושעליה יש תיעוד, התגוררו )ומתגוררות 

פלסטיניות במעמד של חוכרות, על אף שהן משפחות -ין( שלוש משפחות, מהן שתיים ערביותעדי

 באופן סמלי, גרות ,כך, אוליותיקות מאוד בבית, ומשפחה יהודית אחת שהדירה בבעלותה הפרטית. 

)רחוב  פלסטיניות זו מעל זו וחולקות כניסות מרחוב משותף-ערביותשתי המשפחות ה בבית הפינתי

באופן הזה,  .בעוד הכניסה לבית המשפחה היהודית הוא מהרחוב האחר )רחוב פושקין( ובה(אוז'שיק

  ."תרבותי"ה נוסף על זה "יספיה"הניתוק ניכר 

בשנים האחרונות, על רקע הניתוק 'הפיסי', מערכת היחסים בין המשפחות,                      

קל ולא מכבד עד ניתוק וחוסר קשר. נדמה פלסטינית והיהודית, נעה, עם הזמן, מקשר קלו-הערבית

סימטריה ביחסי הכוח -כי בתקופת הזמן הזו מערכת היחסים בין הצדדים ניזונה מאידיאולוגיה, א

, חשדנות הדדית ודעות קדומות. זאת, בניגוד לתקופת האכלוס 1948שנבעה ממאורעות מלחמת 

כשרידות ושמירה על זהותם, מה הראשונה של הבית, בה הדיירים היו עסוקים יותר במה שנדמה 

שהכתיב 'אופי' אחר לחיכוכים ולמערכת היחסים. בדומה לתקופת האכלוס הראשונה, גם בעת הזו, 

נתוודענו לביטויים של המושגים, "מיקרוגאוגרפיה: הבית כאזור מגע" ו"הבית כזהות". הממצא 

הדיירת היהודייה כלפי שביטא את המושג הראשון נגע ליחס מתנכל ובוטה, בלשון המעטה, מצד 

פלסטינאיות. -הערביותפלסטיני. המושג 'הבית כזהות' מזוהה הפעם עם המשפחות -שכנה הערבי

במקרה אחד, אחת המשפחות מנסה בכל מאודה לקנות את חלקה בבית מהמדינה ואת החלק 

הצמוד לה מהמשפחה היהודית כאשר זה הוצע למכירה, אם כי ללא הצלחה. במקרה אחר, 

האחרת מסרבת להתפנות מביתה בצו הרשות בשל התמוטטות וקריסת חלק מגרם  המשפחה

פלסטינאיות נאחזות בדירותיהן במצבים השונים. הן -המדרגות. נראה כי המשפחות הערביות

"רואות" בביתן את זהותן הלאומית, את עברן ואת היותן חלק מקהילה שורשית מקומית. המושג, 

פלסטיניות אחר -ת זו ע"י 'מסעה' של אחת מהמשפחות הערביות'הבית כאזור מגע', בוטא בכתוב

 רכישת חלקה בבית מן הרשות או את חלקה של הדיירת היהודייה כאשר זו הוצעה למכירה. 

במהלך עבודתנו בצענו ניתוח היסטוריוגרפי של הבית ונתקלנו במידע שחסר לנו, בין אם נבע 

של המשפחות להתראיין. גם המרואיין היחיד  מפערי מידע בתיק התיעוד ובין אם מחוסר רצונן

שיתף פעולה באופן חלקי. אנו סבורים כי מידע נוסף היה מעשיר ומאפשר תמונה מפורטת ואולי 

מדויקת יותר. עם זאת, על סמך המידע שאספנו ניסינו להציג תמונה מעניינת, מרתקת ומהימנה על 

פלסטיני -ערבי -תרבותי, יהודי -ביןאופייה של מערכת היחסים הפתלתלה והמורכבת במפגש ה

סיפור בתוך  יפו כולה. סיפורה של של אספקלריה הואית אנו מוצאים כי סיפור הבלאורך השנים. 

 סיפור גדול יותר.
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כנקודת עניין בפרויקט                 11אנו רואים חשיבות עליונה בשילוב הבית בפושקין 

פלסטיני" מאפשר לנו הצצה על הסכסוך              -מורשת. "הבית כמפגש תרבותי יהודי-תיירות

 פלסטיני מנקודת מבט אישית של הדיירים. יתר על כן, אנו מאמינים כי הבית, כחלק-ערבי –היהודי 

מסיור מורשת, יתרום רבות להבנת תרבותם הייחודית של כל אחת מן המשפחות ופתיחות לצרכיה. 

חשיפת סיפור הבית, מעבר למימד העבר ההיסטורי, תספק לפרויקט מימד עדכני ורלוונטי לאחד 

 Fensterהנושאים הבוערים והכואבים של החברה הישראלית, העולה מפעם לפעם לכותרות. 

הדן בצורך להקשיב ל'סיפור של האחר' ומציינת שנוצר  Walter Benjaminאת  הזכירה במאמרה

הרושם כי החשיפה ל"אזור מגע" נותרת כאחת האפשרויות הבודדות להקשבה וקידום הפוליטיקה 

 .(Fenster, 2014)של ההכרה 

.            רעות למען דו קיום בישראל"-ביקור ב "סדאקהבעניין זה, אנו ממליצים על 

לאומית ורב -הפועלת לקידום חברה שיוויונית, דו 1983 -רעות' היא תנועה שנוסדה ב-דאקה'ס

תרבותית.  התנועה נודעת כארגון חינוכי לבני נוער רבים ומארגנת קורסים מקצועיים להכשרת 

 2, מרחק של 35רחוב שבטי ישראל לאומיות. מרכזה של התנועה ביפו וכתובתה: -מנחי קבוצות דו

אגב, תגובתם של דיירי הבית באשר לנכונות השתתפותם . 11מהבית בפושקין  הדקות הליכ

 האקטיבית בפרויקט תיירות מורשת הייתה סירוב ויש לומר, גם חוסר עניין.
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 9. פושקין 4.3

 

 הבית כמשבר זהויות .4.3.1

תחקור במהלך הסמסטר. בתחילת הקורס נערך סיור על מנת שכל קבוצה תבחר את הכתובת אשר 

ת, מחזותו; חלונות גדולים בצורת קשתו התרשמנו 9כאשר ראינו לראשונה את הבית בפושקין 

בפרק . בו מכיוונים שונים צפותשלושה רחובות כך שניתן ל מיקומו בצומת שלשילוב של ישן וחדש ו

ה של דיירי הבית , ננתח את ההיסטוריפי ראות עינינוזה נדון במושגים המאפיינים את הכתובת ל

והמבנה הפיזי לאורך השנים, נסביר את תהליך העבודה יחד עם הקשיים אשר עלו ממנו וננתח את 

 מצאנו.  שהממצאים מתוך המסמכים והסיפורים 

היא "הבית כמשבר זהויות". התמה באה להציג את זהות הבית הפלסטיני התמה של הבית 

לאורך השנים, כאשר כיום גרים תחת קורת גג אחת יהודים ששינה את אופיו  30-מראשית שנות ה

וערבים יחדיו במעין שעטנז היסטורי תרבותי. בבית התגוררו מספר רב של דיירים שהתחלפו 

 -בתכיפות, החדרים חולקו למספר דירות, שחלקן מושכרות, ולמעשה השתנה ייעוד הבית המקורי 

 .1933-תה אותו אי שם בקורת גג ומקום בטוח למשפחה פלסטינית אחת שבנ

ודייריו לאורך השנים מספרים את סיפורו הארוך של הסכסוך  9הבית ברחוב פושקין 

הערבי יהודי ביפו עוד טרם הקמת המדינה. אחד מדיירי מהבית הוא איסמעיל סיקסיק שהתגורר 

פלסטינית עם קשרים אל ראשי היישוב -במקום לתקופה קצרה, נצר למשפחה מעורבת יהודית

הודי בתל אביב ואל וותיקי העיר יפו הערבית, ובכך שימש לא פעם מתווך בין הי

דניאל אורן, חצויה בין הגאווה  -איסמעיל גדל כיהודי אך זהותו וגם זהות בנו  האוכלוסיות.

  במורשת אביהם הפלסטיני לבין הקשר ליהדות והחברים היהודים שגדלו עימם.

 

 הבית כמשבר זהויות .4.3.1

-ודייריו לאורך השנים, הם חלק מרתק מההיסטוריה היפואית של המאה ה 9ב פושקין הבית ברחו

עם  1933, ובנייתו החלה בסביבות 1931הבית תוכנן ע"י סאלם סלמאן חמדה ואחיו בשנת  .20

עזבו הדיירים את הבית, מאחר והתיעוד  1948הקמתה של שכונת נוזהא. ניתן להניח כי בשנת 

רשות  מכוח חוק נכסי נפקדים. 1950יתוח לקחו בעלות על הנכס בשנת שנמצא מראה כי רשות הפ

פי "חוק רשות הפיתוח" )העברת נכסים( שנחקק -על 1951גוף ממשלתי שהוקם בשנת   הפיתוח היא

. הרשות יועדה לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים 1950באוגוסט  31-ב

 לאחר מלחמת העצמאות.

פלסטינית, ומחליף ידיים רבות -מאבד הבית את זהותו המקורית, הערביתמשלב זה, 

הבית, שעד אותה עת  2003-2006במהלך השנים, כאשר מרבית הדיירים הם יהודים. בין השנים 

היה בבעלות מלאה של רשות הפיתוח, נמכר ברובו לידיים פרטיות. כך נוצר מצב ששלוש מתוך 

עוד שהדירה הנוספת שלה גם כניסה נפרדת, נשארה בבעלות ארבעת הדירות בבעלות של יהודים ב

 רשות הפיתוח ומושכרת למשפחה ערבית.

הוא מאפיין נפוץ בקרב אוכלוסיות מיעוט אשר מבקשות להיטמע  משבר זהותהמונח 

 האתנית נותנת לאדם תחושה של המשכיות היסטורית לחיים, ן. הזהותזהותבבסביבה מבלי לפגוע 
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ל הכרה בלתי מודעת בדפוסי חשיבה, הרגשה והתנהגויות מסורתיים המשכיות המבוססת ע

לטענת (. Carr, Ruhanen & Whitford, 2016) המהווים את אבן הפינה לתחושת השייכות

Rouhana & Ghanem (1998המיעוט הפלסטיני ,)  בישראל, בהשפעת החברה הישראלית והגברת

והקשרים עם החברה היהודית, עובר תהליך מואץ של מודרניזציה המחלחל לכל  האינטרקציה

שכבות החברה. תהליך זה מביא לאימוץ הדרגתי של ערכים ונורמות מודרניות, השונים מאלו 

שקיימה הקהילה בעבר ומהערכים שקיימים בעולם הערבי כיום. מצב זה עלול להוביל למשבר זהות 

 עורבות בישראל.   אישי עבור תושבי הערים המ

, היה צורך בשיכון העולים שהגיעו לחופי הארץ וקיוו לדיור 1948עם קום המדינה בשנת 

שגורשו נשארו ריקים, ניצלה זאת הסוכנות היהודית  פלסטינים-ומחסה. מאחר ובתי הערבים

והושיבה בהם יהודים. אט אט הפכו רחובות הערים המעורבות ליהודיות לחלוטין תוך מחיקת 

קיבל גושפנקא חוקית מהמדינה, ואף שמות הרחובות  ייהוד המרחב היסטוריה הפלסטינית.ה

גם סמטאות שכונת נוזהא  (.Fenster, 2014עברית וגאווה פטריוטית )והערים שונו ליצירת זהות 

, חלק גדול מהבתים קיבלו אופי אחר, לאחר שחלק מתושבי השכונה לא שבו אליה עוד. יחד עם זאת

  נהרס ועד היום ניכרת הבנייה הערבית מראשית המאה.לא 

 ותרבות מנהגים, סיפורים של אוסף היא מסורת. מסורת הוא הבית לניתוח נשתמש שבו הבא המונח

 כיום. הבנייה וצורת הרחוב באופי גם ביטוי לידי באה מסורת. דרכים בשלל הלאה מועברים אשר

 למחוק עלולים החיים, יחד עם תנופת הבנייה, אורחות כי ההבנה מתוך פעם מאי הכרחי השימור

 ועל הבלעדיים הנכס בעלי לא הם שפלסטינים רבות שנים . כבר(Timothy & Ron, 2013) העבר את

 (.Fuchs, 1998)הבניה המקומית  למסורת העיקרית העדות היא הבית של החיצונית הנראות כן

, באמצעות מסמכים תכנוניים החל משלב 9בעבודה זה נסקור את הבית ברחוק פושקין 

בסוף ידובר ל(. נתמקד במשפחת סיקסיק, שאחד מבניה התגורר בבית ו22 איורהקמתו ועד היום )ר' 

 על הקשר בין הסיפור של משפחתו לתמה של העבודה כולה.

 

 הביתניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של . 4.3.2

 

 עבודת החקרתהליך 

התהליך המתודולוגי החל בסקירה ספרותית של מספר מאמרים אשר דנים במורכבות של חיי 

ביפו בשנים שלפני ואחרי מלחמת השחרור, נישול תושבים מזכויותיהם,  פלסטינים-הערבים

קונפליקטים בתכנון בארץ ובחו"ל, בחינת מעמדם של מיעוטים בתכנון המרחבי ,שינוי הבעלויות 

  על הבתים של ערביי יפו בעקבות חוק נכסי נפקדים ורשות הפיתוח וכד'.

נמצא באתר של הארכיון הדיגיטלי של לאחר מכן סקרנו את תיק הבניין של הכתובת, אשר 

עיריית תל אביב יפו. בתיק הבניין נמצאו אישורים, חוות דעת, דו"חות מבנים מסוכנים, מכתבים, 

גרמושקות ומסמכי רישוי. מידע זה איפשר לגבש תמונה כוללת על הקשר ויחסי הכוח שבין 

א היו רלוונטים, נמצאו התושבים לעירייה לאורך השנים. לאחר מיון המסמכים, אשר חלקם ל

   )דוקטורנטית במעבדתה של פרופ' פנסטר(. סעדי המסמכים בערבית. מסמכים אלו תורגמו ע"י יאר
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מתוך האתר של משרד הפנים הוצאנו את נסחי הטאבו של הכתובת ובכך נחשפו בעלי הנכס 

שר יחד בשנים האחרונות. מתוך האתר של משרד המשפטים הוצאנו את תשריט הבית המשותף, א

עם המסמכים מתיק הבניין כמו כן סייע לנו בהבנה של השינויים אשר הבית עבר לאורך השנים. 

בנוסף, חיפשנו חומר על הכתובת ועל הדיירים באתרי האינטרנט השונים וברשתות החברתיות 

בנוסף, ערכנו סיור בשכונה, צפינו בהתנהלות  )חיפוש אחר אנשים אשר שם משפחתם הוא סיקסיק(.

תושבים ועוברי האורח. שוחחנו עם תושבים אשר עברו ברחוב וכן עם שכנים ועם דיירי הבית אשר ה

היו נוכחים באותה עת. שלושה מתוך ארבעת דיירי הבתים פתחו את דלתם, אך רק שניים שוחחו 

  עימנו.

המידע שנאסף אוגד לתיק היסטוריוגרפי אשר מציג את הפרטים המזהים של הכתובת, 

על הכתובת, תמונות של הבית כיום, מידע תכנוני, מפות היסטוריות ואת המסמכים  מידע כללי

 (.11)ר' נספח המשמעותיים שנאספו 

 

 9של הבית ברחוב פושקין  כרונולוגית הסיפור

ניתן לראות את ציר הזמן המתאר את המסמכים העיקריים שנאספו, בו נמצא מידע על  20באיור 

 דיירי הבית לאורך השנים. 

 דיירי הבית לאורך השנים :22איור 

 

המוקדמות. הבית נבנה בהתחלה כקומה אחת  30הבית נבנה ע"י סאלם סלמן חמדה ואחיו בשנות ה 

 וגרם מדרגות וכן להוספה של תשתית סניטרית ומטבח.ולאחר מכן הוגשה בקשה להוספת קומה 

 . (23)ר' איור  , כמה שנים לאחר קום השכונה40ניתן לראות תמונה של הבית משנות ה  21בתמונה 
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 תגר שמוליק באדיבות1944 נוזהא  אל של א"תצ :23איור 

 

הדיירים עזבו את הבית, מפני שהתיעוד מראה כי רשות הפיתוח לקחו  1948ניתן להניח שבשנת 

מכוח חוק נכסי נפקדים. לאורך השנים השכירו דיירים שונים את  1950בעלות על הנכס בשנת 

הדירות בבית; נסאר סלימאן, דהן מכלוף ואגבריה סברי )מתוך הודעה על הריסת מבנים מסוכנים, 

  (.28)ר' תמונה  (1992

הדירות לבעלים יהודים, כאשר הדירה  4מתוך  3רשות הפיתוח מכרה  2003-2006בשנים 

( שלמרות הניסיון 2היחידה שנשארה בבעלות רשות הפיתוח מושכרת למשפחה ערבית )תת יחידה 

לברר פרטים אודותיהם ממסמכים בארכיונים ושיחות עם תושבים בסביבת הבניין, לא ניתן לדעת 

  ת שמם.א

 

 שמות דיירי הבית ומיקומם בבניין מופיע בתמונה

 דיירי הבית הנוכחיים :24איור 
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. (25מתוך תשריט בית משותף ניתן לראות שחל שינוי בתצורת החלל הפנימי )ר' תמונה 

בבית המקורי היה חלל מגורים משותף גדול, ושלושה חדרים קטנים יותר, כאשר כיום הבית מחולק 

( משמשים כדירת סטודיו ואין לנו 3ו  1חללים. האזור הקטן יותר בשני הבתים )תת יחידה לשני 

 (.4ו  2מידע על החלוקה הפנימית בבתים הגדולים יותר )תת יחידה 

 

   שרטוטים של הבית בתקופות שונות :25 איור

 

התגורר במקום דייר בשם איסמעיל סיקסיק, אשר הוביל  80-במהלך המחקר נמצא כי בשנות ה

ועד היום. אביו, מוחמד סיקסיק, התחתן  30-אותנו לחקור את סיפורה של משפחתו החל משנות ה

עם אישה יהודיה בשם שושנה והיה למשפחה חריגה בנוף המקומי. בפרעות תרפ"ט נאלצו לברוח 

תל אביב, בה היו לאב המשפחה קשרים עסקיים ויחסים קרובים עם תושביה  -השכנהמיפו אל העיר 

אותו דייר שהתגורר בפושקין שנים לאחר מכן, ובנם השני איברהים למדו  -היהודים. בנם איסמעיל

בגימנסיה הרצליה תחת השמות אברהם ושמואל כדי שיוכלו להתערות בחברה המקומית. מבחינה 

ועל כן נקרעו בין המורשת היהודית של  -אך מבחינת הקוראן הם מוסלמיםהלכתית, יהודים הם, 

 פלסטינית של אביהם.-אמם לזו הערבית

עם הקמת המדינה נאלצה המשפחה לברוח חזרה אל יפו, עיר מולדתם, מחשש לחייהם 

בשל היותם ממוצא ערבי, אך ביפו התרחש סיפור דומה, כאשר האוכלוסייה המקומית סירבה 

סמעיל ואיברהים נכלאו ועונו מחשד לשיתוף פעולה עם היהודים. האחים חולצו מהכלא לקבלם. אי

אב המשפחה היה בקשרים חמים עם יהודים מהיישוב היהודי  בחסות שר המשטרה הישראלי.

ראש העיר הראשון של העיר תל אביב, אך   ודיזינגוף י"ראש מחתרת הריגול נילביניהם אהרונסון 

ים. נכדו, דניאל אורן, הוא אחד מגדולי המנצחים הישראלים הידועים פועלו לא התפרסם ברב

פילהרמונית ובשלל הפקות מרשימות בעולם הביאו אותו עד לפגישה עם התזמורת הביותר, ועבודתו 
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עם האפיפיור בנדיקטוס, ששמע את ההיסטוריה אודות משפחתו. דניאל אורן מספר ברבות השנים 

 (.1991שלוש,), ושהוא גאה להיות בן למשפחת סיקסיק כי סבו תמך בו לאורך כל הדרך

מגולל את סיפור מרתק השזור בהיסטוריה של ראשית  9על כן, הבית ברחוב פושקין מספר 

 . יהודי-הקמת המדינה, ומציג פן שונה של הסכסוך הפלסטיני

 

 ת המחקרעבודוהחוויות מהקשיים 

, חורים אלו בתיעוד הקשו על הבנה 50-90, וכן של שנות ה 30-50בתיק הבניין נעדר תיעוד של שנות 

של העברת הבעלויות ועל הבנת זיהוי דיירי הנכס לאורך השנים. בנוסף, מספר מסמכים בתיק 

הבניין לא היו רלוונטים לכתובת, דבר אשר מעלה את החשש שמסמכים אשר כן קשורים לכתובת 

ם בתיקי בניין אחרים. מתוך נסחי הטאבו הצלחנו לגלות מידע רק על הבעלויות הנכס בשנים נמצאי

האחרונות ולא משלב הקמת הבית. כאשר פנינו לעמידר באופן טלפוני, נתקלנו בחוסר שיתוף פעולה 

)למרות חוק חופש המידע(, הם טענו כי יש בידם מסמכים רק משבע השנים האחרונות בעוד שאר 

    הושמדו. המסמכים

במשך הסיור בשכונה הייתה תחושה של חשדנות וסקרנות מעצם הנוכחות שלנו במקום 

. החשד התעורר בעיקר בקרב 9ומתוך השאלות ששאלנו על הבית ועל המשפחות שגרו בפושקין 

. דבר זה התבטא בחוסר רצון לענות על שאלותינו או בניסיון להבין פלסטינים-התושבים הערבים

מהו מבוקשנו. אנו מאמינים שהיה חשש מצד תושבי השכונה לדבר עם גורמים יהודיים לא מוכרים. 

מצב זה בא לידי ביטוי באופן חריג ביותר כאשר דפקנו על דלתם של המשפחה הערבית אשר גרה 

לחייו סירב לענות על שאלותינו )על אף ההסבר על המחקר שלנו(.  30, והדייר בשנות ה 9בפושקין 

הדייר דיבר בתקיפות וגרם לתחושת אי נוחות רבה, ועל כן עזבנו את המקום. יש לציין כי דיירי 

הבית היהודים אמנם נאותו לשוחח עימנו אך לא היה בידם מידע על ההיסטוריה של הבית או על 

  השכונה.

 

 יםניתוח הממצא .4.3.3

  

 ניתוח מסמכים כאזור מגע

 ways of representing, acting and -שלוש צורות הצגהבחלק זה ננתח את הממצאים באמצעות 

being  .ולאחר נכן נתייחס למושגים משבר זהות, ייהוד המרחב ומסורת בהקשר של הכתובת שלנו 

 

  כאשר מאפיינים אזור מגע קיימות מספר צורות התייחסות:

Ways of Representing-  מהמסמכים התכנוניים אשר נמצאו בתיק הבניין ניתן ללמוד שהאנשים

חמדה ואחיו. תשריט הבית מתוארך לשנת  אשר הזמינו את תכנון הבית ובנו אותו היו סאלם סלמאן

(. ניתן לראות במסמכים משנים אלו 25 איור)ר'  כאשר שנת הבנייה המדויקת איננה ידועה 1931

שלשפה הערבית היה ייצוג בהגשת התוכניות, הבקשות להיתרים וכן שמסמכים תכנוניים מטעם 

מקום לשפה הערבית, וכפועל  השלטון היו בערבית. ניתן להסיק ממצב זה שהשלטון הבריטי נתן
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להתנסח ולהציג את עמדותיהם בשפת  פלסטינים-יוצא מכך הכרה בזכותם של התושבים הערבים

 (.26 איורלהיתר בניה של הבית )ר'  30-ניתן לראות מסמך בערבית משנות ה אימם.

 

  הימסמך בקשה להיתר בני :26 איור

 

המסמכים מתקופת הקמת הבית מתארים רצון להרחיב את הבית ולהכניס תשתית סניטרית, כל 

זאת אל מול הוועדה המקומית ביפו, כאשר רוב השיח מתנהל בערבית. יוצאי הדופן הם מסמכי 

תשריט אשר מכילים ערבית, אנגלית ועברית. סיבה אפשרית למצב זה היא שהבריטים ניסו לתת 

ן המקומי באותה תקופה ולכן השאירו את התכנון ומרבית האישורים לוועדה מרחב פעולה לשלטו

הערבית ביפו, אך בד בבד רצו שחלק מההחלטות יעברו דרכם )כמו אישור התשריט(. במסמכים 

אנגלית, עברית  -אשר מציינים את אישור המשרד הטכני הכללי ניתן לראות את שלוש השפות

  מים אשר פועלים בשטח.וערבית, אשר מייצגות את שלושת הע

 

שבו מתואר תשריט הבית, ובו מוצג  22.7.1933המסמך האחרון מאותה תקופה מתוארך לשנת 

ישנה התייחסות לנפח הבית בניגוד להתייחסות המקובלת כיום  (.27המידע בשלוש שפות )ר' תמונה 

  רק לשטח. הבדל זה יכול לנבוע מהחשיבות שייחסו באותה תקופה לגובה התקרה.
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  תשריט הבית בשלוש שפות :27 איור

 

ובו מוצגת תוכנית לשיפור תשתית הביוב. ישנו פער בשנים אלו  1955המסמך הבא מתוארך לשנת 

מבחינת המסמכים ולא ניתן לדעת בוודאות מה התרחש בבית זה, אך במסמכים הבאים ניתן לראות 

שהבעלים בשנים האלו הם רשות הפיתוח. ניתן להניח כי רשות הפיתוח קיבלה את הנכס לרשותה 

נכסי נפקדים לאחר שהבעלים של הבית עזב את הנכס מסיבות שאינן ידועות לנו עד היום.  מכוח חוק

המסמך רשום רק בעברית ואין בו התייחסות לועדה אשר מייצגת את גם את הפלסטינים שהתגוררו 

מהבנת  פלסטינים-בסביבה. כמו כן, המכתב כתוב בעברית ולמעשה מדיר את התושבים הערבים

 (.28תרחש בסביבתם )ר' תמונה תהליך התכנון המ

 תוכנית ביוב חתומה ע"י עיריית ת"א  :28 איור
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)אישום על חריגת בנייה ע"י איסמעיל סיקסיק(. המכתב מופנה  1988המסמך הבא מתוארך לשנת 

-לאדם עם שם ערבי אך המסמך כולו רשום בעברית. מצב זה עלול ליצור קושי לתושבים הערבים

אשר לא קוראים בעברית ולא מבינים את השפה התכנונית בהבנת החוק. החל בתקופה  פלסטינים

 .(29)ר' איור  זו הופך אותם בעל כורחם לעבריינים אשר לא מצייתים לחוק

  מסמך כתב אישום :29איור 

 

סברי  במסמכים ארבעה דיירים; סיקסיק סוהיילה, דהן מכלוף, אגבריה  מוזכרים 1992בשנת 

(. 30ונאסר סלימאן. המכתב מביא לידיעתם שקיים אזור מסוכן בבית ושיש להרוס אותו )ר' תמונה 

היות והמסמך רק כתוב בעברית סביר להניח )על פי השמות( שלא כולם דוברים עברית שוטפת 

 ונציגיו.מסמך זה הוא ביטוי לדרכי הפעולה של הממשל . ומבינים את המשמעות של הדברים
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 מכתב הריסת מבנים מסוכנים :30איור 

 

Ways of Acting-  ( ומחליט 1965הממשל המקומי קובע מהם חוקי הבנייה )חוק התכנון והבניה

באמצעות ועדות מקומיות היכן מותר לבנות. הוועדות לא מתחשבות בתרבות ובמנהגים המקומיים. 

חוקית, ושהדבר נקבע עפ"י שרטוט ולא באמצעות ניתן לראות במסמך קביעה לפינוי של בנייה לא 

  שיחה ובירור עם התושב.

וכן כאתר ארכיאולוגי של רשות  2570בנוסף, הבית הוכר כמבנה לשימור עפ"י תב"ע 

. מסיבה אשר לא מפורטת במקורות המידע שנבחנו העתיקות )הארכיון הדיגיטלי של תל אביב(

רשות העתיקות מחליטה מה יהיה אתר ארכיאולוגי מתוך רצון לשמר, לחשוף, לחקור ולפרסם 

רשות העתיקות(, ובמטרותיה לא מוזכרת התרבות והמורשת אתר אוצרות עתיקות במדינת ישראל )

 הערבית אשר קיימת בארץ.

  

Ways of Being-  נמצאו בכתב יד של התושבים הם מהתקופה של לפני קום המסמכים אשר

המדינה, כאשר סאלם סלמן חמדה ואחיו ביקשו לבנות את הבית. ניתן לראות במסמכים משנים 

(. מצב זה יכול להיגרם משאיפה של 31איור להכניס תשתית סניטרית מודרנית )ר' ו רצון אלו שישנ

יב אשר חיו ברמת חיים גבוהה יותר מזו שהייתה דיירי הבית להידמות לתושבים היהודים בתל אב

  קיימת ביפו. 
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 10.8.31בקשה להוספת שירותים ומטבי לבית קיים,  :31איור 

 

 מספר התיק:. 24, גוש 163. חלקה נוזהאמיקום הבית בשכונת אל  :מערבית תרגום המסמך

בקשה להוספת שירותים ומטבח לבית הקיים )קומה  נושא:לאם סלמאן חמאדה.  בעלים: .20\31

 אחת עם שלושה חדרים(.

 

 הבית כמשבר זהויות - ממצאיםניתוח 

הבית מסמל משבר זהויות אשר בא לידי ביטוי דרך סיפורה של משפחת סיקסיק,  80-בשנות ה

הפלסטינים בשנים ( מתאר כי 2010. מונטרסקו )9משפחה אשר גרה לתקופה קצרה בפושקין 

שלאחר קום המדינה התקשו ביצירת זהות אחידה, בשל הרצון להתאחד עם אחיהם מעבר לגבול 

יחד עם השאיפה להשתלב בחברה בה הם חיים כיום. מבחינה תרבותית הם דומים לאחיהם 

ברמאללה, שכם ואף לוד ועכו, אך הימצאותם בקרב אוכלוסייה עברית הגמונית מקשה על המשך 

המסורת באופן הרצוי. ביטויים כמו זהות כפולה, זהות חצויה וכד' משקפים את מיקומם של קיום 

הפלסטינים בחברה הישראלית, שהם חלק מעם מפוזר או מאומה מנוכרת, בין מסגרות זהות 

(, Fuchs, 1998) שהחל כבית בעל סגנון ערבי מובהק 9סותרות ולא קבועות. הבית ברחוב פושקין 

שביו הפלסטינים המקוריים, הפך גם הוא לחסר זהות קבועה. היעדר אופי אתני אשר שירת את תו

יהודי, בעוד בתי -בשל מאורעות היסטוריים הוסיף ליצירת כור היתוך פלסטיני נוזהאאחיד ב

השכונה מעידים על היסטוריה שנרמסה ונשכחה בעידוד הסדר השלטוני החדש שהתעצב בא"י החל 

 .1948-מ

עבר לידי המדינה עם תום מלחמת העצמאות ושוכנו בו יהודים  9 הבית ברחוב פושקין

רשות  2000 -שנות ה (. עדFenster, 2014) במרוצת השנים כחלק מאותה מדיניות של ייהוד המרחב
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החלה רשות הפיתוח למכור חלק מהדירות בבניין  2006הפיתוח החזיקה בבעלות על כל הנכס. ב 

 (.11)ר' נספח  יהודיםכאשר הקונים היו כולם 

בעשורים הבאים ניכרת אפליה ברורה ומוסדית בתחום התכנוני, כאשר יחסי הכוח מוטים 

לטובת ההגמוניה השלטת העברית על חשבון האוכלוסייה הפלסטינית שעוד נשארה בתחומי 

המדינה. ביפו ניכרת ההזנחה בשכונות הערביות לעומת תל אביב המתחדשת, גם לאחר הפיכתן 

  (.Lewin-Epstein & Semyonov, 1993) ר מאוחדתלעי

שכונת נוזהא הוקמה בתחילת דרכה כשכונה מודרנית, בעלת רחובות ישרים וקרבה לשדרה 

המרכזית של יפו. יחד עם זאת הבתים נבנו בסגנון מסורתי, רבים מהם נשארו כך היום בעוד 

שאר עם מאפיינים המזכירים את נ 9האחרים נהרסו לטובת שיכוני סוכנות. הבית ברחוב פושקין 

הבנייה הערבית, כמו התקרות הגבוהות והחלונות המעוצבים המחודדים שמאפשרים כניסת אור 

. דפוסי הציורים על הרצפות בפנים הבית משומרים (32)ר' איור  שמש גם כאשר התריסים מוגפים

, וישנה 30-משנות ההיטב, וכך גם אלמנטים נוספים בתוך אחת הדירות שנראה שלא השתנו עוד 

  (.Fuchs, 1998גדר עם חריצים המאפשרים מעבר אוויר לגג )

שימור המאפיינים הללו מוכיח כי המקום נשאר אותנטי על אף השינויים מרחיקי הלכת 

שעבר הבית. ריבוי הדיירים ואופיים לא הפחית מיופיו החיצוני של הבית שממשיך לשמור על 

ני בשכונה על אף השינויים האדריכליים שעברה יפו כולה. אלמנטים התואמים את המרחב האת

כביטוי למשבר זהויות ניכר גם באופיו הפיזי ולא רק באופי דייריו. מצד אחד  9הבית ברחוב פושקין 

תושביו לרוב הם יהודים, אך הבנייה נשארה ערבית. אלמנט נוסף אשר מדגיש את משבר הזהות של 

וש מתוך ארבעת הדירות נמכרו ליהודים, בעוד שהדירה היחידה הבית הוא זהות הדיירים כיום; של

  שנשארה בבעלות רשות הפיתוח מושכרת למשפחה ערבית.

 

 עורף הבית :32 איור

 

 התמונה מכיוון רחוב אוז'שקובה בה נראה עורף הבית.צולמה של הבית ( 32זו )ר' איור תמונה 

 דוגמאות של החלונות המחודדים ועיטורי הגג.מסורתי עם -ערביהבנייה הסגנון  ה אתמציג
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  מסקנותו . סיכום4.3.4

מייצג משבר זהויות הן מבחינת המבנה הפיזי והן מבחינת ההיסטוריה והפן  9הבית בפושקין 

האנושי. בית זה נבנה ע"י סאלם סלמאן חמדה ואחיו ומאופיין בסגנון בניה ערבי התואם את 

התקופה. לאחר מלחמת השחרור עבר לבעלותה של רשות הפיתוח מכוח חוק נכסי נפקדים. בשנות 

מתוך ארבע הדירות נמכרו ליהודים, כך שהבית, אשר תוכנן במקור עבור משפחה , שלוש 2000-ה

ערבית עבר לבעלות יהודית לחלוטין. משפחה ערבית אחת מתגוררת בדירה שנשארה בבעלות רשות 

  הפיתוח, דבר המבטא ביתר שאת את משבר הזהות הפיזי של הבית.

משפחת סיקסיק, אשר משקף את  משבר הזהות השני של הבית בא לידי ביטוי בסיפורה של

אשר חיו ביפו באותה תקופה. מצד אחד קיים הרצון  פלסטינים-הקונפליקט הפנימי של הערבים

  להשתלב בהגמוניה היהודית החדשה, לצד שמירה על המסורת וערכים מבית.

סיפור זה אטרקטיבי עבור סיור מורשת, שכן הוא מחבר את השומע לפן האישי מתוך 

בת ולמעשה מאפשר להיכנס לנעליו של עיסמאיל סיקסיק, אדם אשר נאמן לשלטון מציאות מורכ

אך גם למסורת שהתחנך על פיה בסביבה בה גדל ובעיקר נאמן למשפחתו. מתוך סיפור זה ניתן 

להעלות דילמות רבות, כגון; מה אדם אשר נמצא בסביבה אשר לא תואמת את אורך חייו יכול 

ם לחיות באופן הרמוני באותו מרחב? האם ניתן לקיים אורך חיים לעשות? כיצד שני עמים יכולי

     משפחתי כאשר ההורים מאמינים בדתות שונות?
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 10. מגן אברהם 4.4

על פי התמה המרכזית "הבית כנישול ממוסד".  10בפרק זה נציג את ניתוח הבית ברחוב מגן אברהם 

תחילה, נספר מעט על הבית ונסביר את המושגים התיאורטיים איתם ניתחנו את הבית והסיפור 

שלב ושלו. לאחר מכן, נציג את תהליך עבודת החקר כולל הפירוט המתודות השונות בהן השתמשנו, 

ניתוח ההיסטוריה של הבית לאורך השנים. נסיים עם  -ר של הבית כרונולוגית הסיפויהיה הבא 

וניתוח הבית וסיפורו על פי המושגים הנבחרים. נציין שבחרנו את  ",אזור מגע"כשמצאנו מסמכים 

הבית סיקרן אותנו לאור העובדה שמדובר בבניין מרשים וגבוה בן . הבית בעת סיור בשכונת נוזהא

מה שגרם לו לבלוט  עיצוב אדריכלי מעניין ומרפסות מעוצבות, ות כולל קומת קרקע מסחרית,קומ 3

 ועורר את סקרנותנו.  לעומת בתים אחרים

 

 . הבית כנישול ממוסד4.4.1

. מדובר על (39חלקה  /7081)גוש  בשכונת נוזהא ביפו , 10הכתובת אותה חקרנו היא מגן אברהם 

חמיד ביבי. -על ידי חאג' עבדול ,1931, אשר הוקם )להערכתנו( בשנת (33)ר' תמונה  קומות 3בניין בן 

בנוסח הטאבו  עזבו הדיירים את הבית, מאחר והתיעוד שנמצא 1948 לאחר מלחמתניתן להניח, כי 

מכוח חוק  ,1951נכסי נפקדים לקח בעלות על הנכס בשנת על מראה כי האפוטרופוס  ההיסטורי,

באמצעות רשות הפיתוח. בשנת , הדירות בו הושכרו לדיירים שונים לאורך השניםנכסי נפקדים, ו

 ומרבית הדירות בו נמכרו לידיים פרטיות.חלקות, -חולק לתתיהוכרז הבית כבית משותף,  2003

מהדירות שנמצאות בקומת הקרקע הוסבו למגורים, לאחר  6דירות, כאשר  10הבניין מכיל כיום 

בשימוש מסחרי. כיום מתגוררות בבניין משפחות יהודיות וערביות גם  שהיו במשך שנים ארוכות

בבעלות רשות הפיתוח, על פי נסח טאבו עדיין נמצאים יחד, בבעלות פרטית, כאשר שניים מהנכסים 

 .19.03.2019מתאריך 

 2019תמונה של הבית משנת  :33יור א
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 שהייתה, משפחה המשפחה שבנתה את הבניין - מכתובת זו אנו למדים גם על משפחת ביבי

מקורות מידע שונים מצביעים על כך  .ושמקורותיה בסוריה מבין עמודי התווך של משפחות יפו

עשירה מאוד, בעלת נכסים רבים, עסקים בתחומים שונים והרבה מאוד קרקעות ופרדסים. שהייתה 

, והמכונן בהיסטורית ערביי ישראל, אנו נחשפים לאירוע המרכזי המרתק דרך משפחת ביבי וסיפורה

רבים . מלחמה שהותירה אחריה חורבן, הרס גדול ופליטים ותוצאותיה 1948מלחמת  - עד היום

, ביניהם משפחת ביבי שאיבדה את כל הונה, נכסיה לעזוב מאחוריהם את כל רכושם שנאלצו

 . ומעמדה

של הבית ברחוב מגן אברהם  אים ההיסטוריוגרפייםהתמה המרכזית שעולה מניתוח הממצ

ובעקבותיה, נותרו ביפו נכסים רבים נטושים.  1948לאחר מלחמת . הבית כנישול ממוסד, הינה 10

את חוק נכסי  1950על מנת להעביר את הנכסים הנטושים לבעלותה, מדינת ישראל חוקקה בשנת 

 . מביתם פלסטינים-התושבים הערביםובכך הכשירה את נישול נכסי   ,1950-נפקדים, תש"י

המרחב הכולל עקירת אנשים, חייהם, פרנסתם, הוא ארגון מחדש של נישול על פי פורטר, 

ליברליים בעלי כוח, כתוצאה -אוי. נישול נפוץ יותר במשטרים נזיכרונותיהם ורגשותיהם מהמרחב

ריכוזיות של עושר ועוצמה בידי האליטה . במצב זה (Porter, 2014) מארגון ופיתוח עירוני מחודש

תהליך שאותו הגדיר  ,המוחלשים מנכסיהם ואדמתם גורמים לנישול הגופים הציבורים והפרטיים

  על ידי נישול. צבירה -בשם  (Harvey, 2004) הרוויהחוקר המרקסיסט 

בשנותיה פרקטיקה של נישול ודיכוי ממוסד הייתה נפוצה מאוד כי ה טוען( 2017מנאע )

 גירוש המקומיים. פלסטינים-הראשונות של מדינת ישראל בהתמודדות עם התושבים הערבים

שיבתם של פליטים ושוד קרקעותיהם עוגנו בתקנות ההגנה המנדטוריות  מניעת תושבים,

לא רק בשנותיה ( מוסיף כי 2013. שנהב )וכן בחוקי חירוםהחדשה על ידי המדינה  שאומצו

כחברת מתיישבים, שבה הגירה, שליטה בקרקע  פעלהישראל לאורך השנים אלא גם הראשונות, 

 ם. דחיקה, נישול ושוליות של פלסטיני -וממשיכות ליצור  -והתיישבות יהודית יצרו 

בנוסף, נעשה שימוש בשני מושגים אשר תומכים את התמה המרכזית וממצאי המחקר 

מתארת זאת כאסטרטגיה שהחלה ( 2011נסטר )פ -ב טיהור המרח. המונח הראשון הינו שערכנו

יהודי המתפתח -את הנוף הישראלי לנקותפועלות ממשלות ישראל במסגרתה ', 60-אמצע שנות הב

משרידי הכפרים הפלסטיניים הנטושים, על ידי הריסתם ויישור השטח. המונח "טיהור המרחב" 

נקטה באמצעים  ריבונות היהודיתמשמש כדי לתאר מהלכים אלו שניתן לכנותם כ"ניקוי עדויות". ה

כגון הפרדה בין קבוצות יהודיות  -תכנוניים ומרחביים מפלים, על מנת ליצור מרחבים "טהורים" 

לבין המיעוט הפלסטיני, כמו שנעשה למשל בחיפה וביפו. עיצוב המרחב בישראל יוצר הבניה 

על ידי מחיקת העבר  חברתית, תרבותית כלכלית ופוליטית אך בעיקר מבנה את המרחב כיהודי

 ל.פלסטינים אזרחי ישרא-הערביםהפלסטיני של 

 (2011סעדי ) – מחיקה וכתיבה מחודשתהמונח השני התומך בתמה המרכזית הוא 

אחד הכוחות המנחים שמאחורי התכנון המודרני. במקרה הישראלי, תהליך זה של מתאר זאת כ 

, כשוועדת 1948( של הנוף הפלסטיני, החל כבר במלחמת De-Significationהרס וביטול משמעות )
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הטרנספר הרשמית למחצה, אשר מינה דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, 

 ם.המליצה להרוס את הכפרים והבתים הפלסטיניים כדי למנוע את שיבת הפליטים אליה

: "כשהשטח הופך לאתר של אשר טען (Mitcell, 1999סעדי מזכיר במאמרו את מיטשל )

אימה, לא די להניס ממנו את תושביו; יש לטהר את הנוף מעקבותיהם, מתביעותיהם, מההיסטוריה 

על אתרי כפרים פלסטיניים,  1948שלהם, מאליליהם". ביישובים ישראלים רבים שהוקמו אחרי 

לפי הנראטיב היהודי, אתרים  מוצאים לעיתים קרובות תזכורות לעבר הערבי בדמות קבר שייח.

-אלא על מאבקו ההירואי של היישוב היהודי בערבים  אלו לא נועדו לרמוז על העבר הפלסטיני,

 (.2011, דבר התואם את ההיסטוריוגרפיה הישראלית )סעדי, פלסטינים

מושגים אלו, יחד עם התמה המרכזית, הבית כנישול ממוסד, משקפים את התהליכים 

מלחמת  ,כפי שמתאר מונטרסקו במאמרו .1948, ושהתרחשו ביפו לאחר מלחמת דאזשיזם הממסד 

מתושביה הפלסטיניים ותחילת תהליך ייהוד המרחב  95%ותוצאותיה הובילה לעזיבה של  1948

 (.2007 העירוני )מונטרסקו,

ויצירת באמצעות מסמכים תכנוניים  10ב מגן אברהם נסקור את הבית ברחו זובעבודה 

המשפחה שבנתה  -ביבינתמקד במשפחת  .החל משלב הקמתו ועד היוםתיק תיעוד היסטוריוגרפי, 

ונכיר את השלכותיה והשפעותיה דרך  1948את הבניין ולה נכסים רבים ביפו, ונספר על מלחמת 

 .המרכזיתתמה בין הל ,בנייןההמשפחה ובין סיפור שקשר ב נדוןבסוף משפחת ביבי. ל

 

 ניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית .4.4.2

 

 תהליך עבודת החקר

, המשקף את סיפורם (12)ר' נספח  לבית יבמסגרת תהליך העבודה ביקשנו לייצר תיק היסטוריוגרפ

של משפחת ביבי, ודיירים נוספים אשר גרו בבניין. לשם יצירת תיק התיעוד השתמשנו במספר 

ובילו עבודת המחקר התפרסה על פני מקורות רבים, אשר הסתעפו והמתודולוגיות איכותניות. 

 .אותנו למידע רלוונטי נוסף

, מיפינו ומיינו את כל מסקירת תיק הבנין באתר עיריית תל אביב , התחלנוראשית

 37340100תיק מספר ו ,מסמכים שונים 111מכיל  - 30460150סך הכל: תיק מספר  189המסמכים, 

 :מסמכים. את המסמכים מיינו לפי שפה, תאריך ותוכן המסמך 78מכיל ה -

שמצאנו בתיק הבניין המסמכים המהותיים ביותר  שרטוטים/רישוי הנדסי ועסקי ועוד.תוכניות/

, ואשר מתארים את תהליך 1926-1931כאלו המתוארכים לשנת  הישנים ביותר,סמכים הם המ

בין הדיירים השונים בבניין;  םקונפליקטימאוחרים יותר מציגים מעניינים מסמכים  .בניית הבניין

מסמכי רישוי עסקים המתארים את העסקים ובתי המלאכה שפעלו בחזית המסחרית של הבניין; 

שלחנו בקשה לאחר מכן,  ציינים את הדיירים שהתגוררו בבניין באותן השנים.ומסמכי ארנונה, המ

ת על מנת לקבל נסח טאבו היסטורי, נסח מרוכז ובקשה לרישום הבית כבי למשרד המשפטים

 . משותף, המכילה את תשריט הבניין

המסבירות על פניות בקבוצות תושבי יפו  פייסבוק,  -פרסמנו ברשת החברתית במקביל, 

כתוצאה  ין או ידע כלשהו רלוונטי לגביו.יו, בניסיון למצוא אנשים עם קשר לבנתהפרויקט ומטר
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וידע נרחב  מכך, פנה אלינו מר עבד סאטל, היסטוריון חובב של יפו, לו קשרים עם אנשי מפתח שונים

, ו ממנו מידע נוסףקיבלנאכן בי משפחת ביבי, ו. עבד הציע לפנות בשמנו לקרואודות היסטורית יפו

שם המשפחה  של אנשים הנושאים אתבפייסבוק חופשי ביצענו חיפוש כמו כן,  .עליו נפרט בהמשך

י ביב עאמרכתוצאה מכך, השיב לנו אדם אחד בשם לאותם אנשים ושלחנו הודעות יזומות ". ביבי"

מגלה לנו  עאמרתרם לנו מידיעתו. אשר , שהתגלה כצאצא של משפחת ביבי מיפו, 7.4.19בתאריך 

דבר שסייע לנו בפיצוח העץ  -עלי ביבי , היה אח בשם עבדול חמיד ביבילמידע מהותי, לפיו 

המלחמה המשפחתי. כמו כן, מדבריו עולה כי משפחתו של עלי ביבי נאלצה לעזוב את יפו בעקבות 

 (.4)ר' נספח  1948בשנת 

למשפחת ביבי בעברית וערבית, כולל ראיון  , מצאנו מספר אזכוריםברשתכללי משיטוט 

בתי בנוסף, הגענו לאתר " .Palestine Rememberedמוקלט עם וואליד ביבי, קרוב משפחה, באתר 

, המציג ", של הפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת תל אביבהארמונות הנעלמים של יפו -הבאר 

. בין הבתים הנחקרים הופיע עתיקים ביפועבודות חקר אדריכליות והיסטוריות הודות בתי באר 

-עלי ביבי היה אחיו של עבדולכאמור ביפו.  13תיק תיעוד של בית הבאר של עלי ביבי ברחוב עזה 

 (, והבעלים של הבניין לפי נסח הטאבו.10חמיד )יוזם הקמת הבניין במגן אברהם 

במסגרת הסיור  .יצאנו לסיור בשטח לאחר בניית רקע היסטורי על הבניין ובני המשפחה,

, שחדה-ראיון עומק עם חסן אבוהחללים המשותפים. כמו כן, ביצענו ו ת הבנייןצור, בחנו את מבנה

בנוסף  .מספר דירות וכן משרד בבניין שחאדה-דבר איתנו ולהקדיש לנו מזמנו. לחסן אבולשהסכים 

חו בפנינו את ביתם, דבר שאיפשר לנו לבחון את הנכסים, תשוחחנו עם דיירים נוספים, אשר פ

. חסן לא תרם לנו מידע רלוונטי רב על ההיסטוריה של ות, החזית המסחרית )לשעבר( והגגלרב

איסמעיל אבו שגר ברחוב יפת ביפו,  93-הבניין או על היסטורית יפו, אך הוא הפנה אותנו לדודו בן ה

איסמעיל היווה מקור ראשון לא רק  .סף ומשמעותיראיון עומק נוה, איתו קיימנו שחאד

והמאורעות שעברו  בזמן המלחמהוהתחושות להיסטוריה של יפו, אלא גם ובעיקר, להתרחשויות 

  .1948מלחמת ואחרי , בזמן הפלסטינים לפני

בנושאים  מאמרי רקע אקדמיים 16 -כ ניתחנו, במסגרת מטלות הקורס, במקביל לכל אלו

, מהם הפקנו מילון בישראל הקשורים להיסטוריית יפו, תיירות מורשת וכן מדיניות ניהול קרקעות

בנושא התמה בחיפוש אחר מידע  ספרות ביצענו סקירתכמו כן,  מושגים לניתוח ממצאי המחקר.

 וההיסטוריה של יפו.

 

 10ר של הבית ברחוב מגן אברהם כרונולוגית הסיפו

עולים מספר ממצאים שסייעו לנו בפענוח  10של הבית ברחוב מגן אברהם  מתוך תיק הבניין

, ומציג 11.02.1926מתוארך ליום שמצאנו בתיר הבניין המסמך הישן ביותר  .כרונולוגיית הבית

תוכניות לא חתומות של הבית, הכוללות שרטוט חיצוני של הבניין, חלוקה פנימית של הדירות 

. המסמך בשפה שנראית כאנגלית, יחד עם זאת, לא (34)ר' איור  המשותפיםהשונות והחללים 

הצלחנו לפענח את הכתוב, על אף התייעצות עם מספר גורמים. לאור העובדה שהשרטוט שונה 

 מהבית כפי שהוא נבנה ונראה כיום, הדבר מלמד אותנו שהתוכנית לא אושרה.
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  11.02.1926של הבניין,  כנית לא חתומהת :34איור 

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)

 

, מתארים את הבית 17.06.1930רצף של מספר שרטוטים מאושרים של הבניין, הנושאים תאריך 

מכל צדדיו, כולל חלוקה לדירות, תוכנית סניטציה וחללים משותפים. שרטוטים אלו תואמים את 

יום. יודגש, כי לדעתנו אלו בין המסמכים החשובים ביותר שהתגלו בתיק חזית הבניין כפי שהיא כ

הבניין במסגרת המחקר, לאור העובדה שמסמך זה מגלה לנו לראשונה את שם הבעלים המקורי של 

חמיד -. יחד עם זאת, לא ברור האם עבדול(31)ר' איור  ABDULHAMID EFF. BIBI -הנכס 

  התגורר בבניין או מי ממשפחתו.

 17.06.1930שרטוט מאושר של הבניין,  :35ר איו

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)
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לאחר עיון במפות ובתצלומי אוויר מארכיון המפות בספרית המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת 

 1930. מתוך כך אנו מסיקים כי בין השנים 1935תל אביב, זיהנו את הבניין בתצלום אויר משנת 

(. 36אין בידינו את המידע מתי אוכלס הבניין לראשונה ועל ידי מי )ר' איור  הבניין נבנה. 1935לשנת 

 (.12בתיק הבניין ניתן לראות מפות שונות לאורך השנים עם סימון מיקומו של הבית )ר' נספח 

 

  10בעיגול: הבית ברחוב מגן אברהם  1935משנת של יפו  צילום :36איור 

 ספרית המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב()

 

חמיד ביבי כבר אינו -, מצביע על כך שעבדול05.07.1951מסמך הבא בתיק הבניין מתאריך ה

"האפוטרופוס על רכוש נטוש", מכוח חוק  -הבעלים של הנכס, כי אם המפקח על נכסי הנפקדים 

  .(37)ר' איור  נפקדיםנכסי 

 05.07.1951תיעוד ראשון לבעלות האפוטרופוס על רכוש נטוש על הבניין,  :37איור 

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)
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ממנו עולה כי רק  ,(38)ר' איור  היסטוריהטאבו ההמסמך הבא ברצף הכרונולוגי, הוא נסח 

, הבניין נרשם בבעלותו של האפוטרופוס על נכסי נפקדים. לפני כן היה הבניין 01.12.1959ביום 

חמיד, -. נזכיר, כי עלי ביבי הוא אחיו של עבדולחאג' עלי ביבי בן חאג' חסן ביביבבעלות אל 

לפי מסמך זה בתאריך בנוסף,  כי בוצעה העברת בעלות בין שני האחים. מכך מדיםוואנו ל

 ."רשות הפתוח"עבר הנכס מ"האפוטרופוס לנכסי נפקדים" ל 03.06.65

נסח הטאבו מעלה מספר תהיות, שלא זכינו לפענח במלואן: מתי התבצעה העברת 

בי עזב את מתי עלי בי חמיד עזב את הארץ?-הבעלות בין האחים, ומדוע?; מתי עבדול

בנוגע לשאלות אלו, התייעצנו עם עבד סאטל, היסטוריון חובב של יפו. לדבריו, עבדול  הארץ?

לצורך עסקיו מעבר לים, ולא בעקבות מלחמת  עוד לפני המלחמהחמיד ביבי עזב את הארץ 

ביבי,  עאמרובעקבות דבריו של  ,, ולכן העביר את הבעלות על הבניין לאחיו. מתוך כך1948

חתו עזבו את הארץ צאצא משפחת ביבי עמו יצרנו קשר בפייסבוק, עולה שעלי ביבי ומשפ

 ה.בעקבות המלחמ

 24.7.1989 נערך ביום נסח טאבו היסטורי, :38איור 

 

המפרט את שמות השוכרים  (39)ר' איור  03.08.1995המסמך הבא הוא פלט ארנונה מתאריך 

הדיירים אינם בעלי הנכס, מה שמלמד אותנו על במסמך זה אנו רואים כי בבניין באותה העת. 

תפקידה של "רשות הפיתוח" כגוף סטטוטורי שאחראי לנהל את הנכסים שהופקדו בידי 

האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר המלחמה. בהמשך, הועבר הטיפול במבנים המושכרים לידי 

דירות לדיירים ה, אז נמכרו רוב 2005בבעלות עמידר עד לשנת  הבנייןחברת עמידר, וכך היה 

 . שונים
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 03.08.1995פלט ארנונה,  :39איור 

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)

 

, ובו נרשם הבית כבית משותף, דבר 15.06.2003המסמך האחרון ברצף הכרונולוגי נושא תאריך 

 שאפשר את חלוקת הבניין לתתי חלקות ומכירת הנכסים השונים לידיים פרטיות, כאמור לעיל

 .(40)ר' איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.06.2003בית בפנקס הבתים המשותפים, הצו רישום  :40איור 
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סיון יבבניין, בנ סיירנוכיום,  והגרים בו בנייןמצבו של העל מנת לחבר את המידע ההיסטוריוגרפי ל

 לדלות מידע נוסף שיאשר ויוסיף על הידוע לנו עד כה, כמו גם לשמוע סיפורים אישיים של הדיירים

. , ולנסות למצוא מידע נוסף על משפחת ביבי, את חוויותיהם השונות בשכונה ובבנייןבעבר ובהווה

מרפסות, החזית המסחרית ואף הדירות, ה -לבחון פיזית את המבנה  כדיסיבה נוספת לסיור, היא 

עלינו לגג. לצערנו, מלבד התרשמות מהבניין, לא הצלחנו לדלות מידע שיקדם אותנו במסגרת 

. עם זאת, השיח עם הדיירים יצר קירבה, בי או ההיסטוריוגרפיה של הבנייןהמחקר סביב משפחת בי

 ועורר עניין סביב מידע שהם לא מכירים.

 

ממספר מקורות שונים שאספנו יים שהוצגו, נציג מידע נוסף בנוסף למסמכים היסטוריוגרפ

 :בתהליך עבודת החקר

 

 חמיד -י: האחים עלי ועבדולרקע על משפחת ביב

מספר נתונים מהותיים על משפחת לנו מגלות  ההיסטוריון החובב מיפו, ,עבד סטאלתכתובות עם ה

עבד ציין שמשפחת ביבי נחשבת מהמשפחות הידועות ביפו, שעשתה את הונה בעסקי פרדסים,  -ביבי 

לטענתו, המשפחה במקור הגיעה מסוריה )כפר אלבאב( באזור חלב. בעלותם ושיווק פרי הדר לחו"ל. 

ה המשפחה להגיע לעיר מאחר שיפו הייתה העיר המרכזית והחשובה במזרח התיכון, החליט

חמיד ביבי, היה הבעלים של נכסים נוספים ביפו, -, אח של עבדו(41)ר' איור  עלי ביביולהשתקע בה. 

, כיום משמש כבית ספר סוקולוב. מבנה נוסף 13המפורסם ביניהם הוא בית עלי ביבי ברחוב עזה 

ומשמעותי בבעלות המשפחה הוא המסגר הגדול ביפו, הידוע בשם מסגד מחמודיה, אשר נבנה בשנת 

1710.  

 בית הבאר על שם עלי ביביעל  מצגתחאג' עלי ביבי, מתוך ה :41איור 

 יב( )שנת צילום לא ידועה(אוניברסיטת תל אב, הפקולטה לאדריכלות)
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חמיד, עבד מספר כי הוא היה מקום שביעי מבין בעלי המניות בבנק הערבי הראשון במזרח -על עבדול

ם התיכון. עיקר העיסוק שלו היה בתחום מכירת קטניות, תבלינים וקפה, והוא גם היה בעל פרדסי

חמיד -, מתואר שעבדול26.06.1941 מיום תון הרשמי של ממשלת פלשתינה )א"י(יערבים. מתוך ה

(. נתון חשוב שעבד 42ר' איור ) סוחר תבואה ובעלים של תחנות קמח תמונה  ביבי היה באותו הזמן

, 1948א העובדה שהוא לא ברח עם משפחתו בעקבות מלחמת וחמיד ה-סאטל מציין לגבי עבדול

 ענייני עסקים.ללחו"ל,  עבר מיפואלא 

 26.06.1941 ,תון הרשמי של ממשלת פלשתינה )א"י(יעה :42איור 

 

-בפייסבוק, הוא סיפר לנו כי עבדול איתרנונין של עלי ביבי אותו , ביבי עאמרתכתובות עם ה על פי

על סיפורים  ו ולאחיוהיה מספר ל ואבא שלאחים. הוא הוסיף וסיפר שהוא זוכר שחמיד ועלי היו 

בנוסף, אביו אדמות חנויות ובניינים.  והיו לוהיה מאוד עשיר באותה תקופה, ש -עלי ביבי -אבא שלו

ביבי אנו  עאמרעל פי בגלל המלחמה.  1948שנת לעזוב את יפו ב והוא ואחיותיו ואחיו נאלצסיפר כי 

 למדים באופן ברור כי משפחתו של עלי ביבי היו מבין המשפחות שעזבו את יפו בעקבות המלחמה.

אזכור בספרו של איתמר רדאי "בין שתי ערים: הערבים נוספים גילינו  מקורות ספרותב

היה איש עסקים אמיד מאוד אשר  ביבי לפיו עלי (,2015רדאי, )" 1948-1947בירושלים וביפו 

 . סיסי ביפו כגון קמח, סוכר ואורזחודשים דאג לאספקת מזון ב 6, במשך על יפו בתקופת המצור

האינציקלופדיה  - 100"תל אביב מצאנו מידע באתר  שיטוט אינטרנטבנוסף, מתוך 

. האינציקלופדיה 100אתר תל אביב רכט, ) "פרדס ביבי"המדבר על ערך בהעירונית", מאת דני רכט, 

נו בימידונמים, שגבולותיו  55עלי ביבי היה בעלים של פרדס בגודל  1935מצויין כי בשנת  - העירונית(

, מכר עלי ביבי 1936. בשנת , בתל אביבבן גוריוןוהם רחובות אד"ם הכהן, ארלוזרוב, שלמה המלך 

כסי משפחת ביבי, מיפו ועד הצפון הישן של את הפרדס ליהודים. מכאן אנו למדים על התפרשות נ

 . אביב כיום-תל

 Palestine Remembered" (Palestine Rememberedאתר נוסף שמצאנו בשם "

website) מצאנו ראיון עם וואליד 1948עזבו את ישראל לפני שנת ש, המביא ראיונות עם פליטים ,
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נכדו של מספר שהוא  ביביוואליד ביבי הוא הדוד שלו שנפטר לפני מספר שנים.  עאמרביבי, שעל פי 

. 13 עזה ובוזכה לבלות את ילדותו בביתו ברח 1931 בשנת הוא נולד באוקטובר .האפנדי עלי ביבי

 לסבו, עלי ביבי הייתה חברת בניה גדולה, עסק בקבלנות, והיה בעלים של הרבה חנויות באזור

בעקבות . ועוד הירקותק אמל בנין בשו'ית גדול בחסן בק, בית באר נוסף ברחוב גובניינים רבים: ב

 הוא ומשפחתו ברחו ועזבו את יפו. 1948מלחמת 

המידע שהסתייענו בו מתוך המצגת על בית הבאר על שם עלי ביבי )הפקולטה לאדריכלות, 

בעיר בית  13אוניברסיטת תל אביב(, עסק בעיקר במגורים של משפחתו של ביבי בבית ברחוב עזה 

 דונם של פרדסים ובהם גידלו עצי לימון, 60מהגדולים ביפו, ומאחוריו  באותה התקופה היהזה 

אחיו של וואליד  6-בבית זה גרו עלי ביבי ואשתו, ילדיהם הנשואים ופפונים וקישואים. עגבניות, מל

 ביבי, הנכדים של עלי.

, ואף איחדנו את כל דורותיהמעט את משפחת ביבי על כל למוד פרק זה ניסינו ל, בלסיכום

(. 43 המידע שאספנו מהמקורות שונים ויצרנו אילן של המשפחה, מדויק ככל האפשר )ראה איור

 .בנוסף לכך, למדנו על העושר של בני משפחת ביבי, אשר היו בעלי עסקים ונכסים רבי ומגוונים ביפו

 ן של משפחת ביבייאילן יוחס :43איור 

 

 שחאדה-איסמעיל אבואת רקע על המלחמה מ

בבניין. שחאדה, שלו נכסים -הגענו בעקבות ראיון עם אחיינו חסן אבו( 44)ר' איור אל איסמעיל 

. איסמעיל היווה מקור ראשון 22תיקי יפו, כאשר בזמן המלחמה היה בן ו, מבין ו93איסמעיל בן 

, כמו גם ליחס השלטון היהודי כלפי 1948למאורעות ורוח התקופה לפני, בזמן ולאחר מלחמת 

  .לאורך השנים ה הפלסטיניתיהאוכלוסי

הוא שיתף אותנו  (5)ר' נספח ו בראיון שקיימנו עימ חמהכששאלנו את איסמעיל על המל

 4,000יה הסמוך לכיכר השעון. החלה עם פיצוץ בניין הסרא 1948מלחמת . לדבריו, במידע מרתק

של התושבים ריחה המונית הלה וב, מה שגרם לבלאורך המלחמה פגזים נפלו על העיר יפו

הנאום של ראש איסמעיל סיפר שעם תחילת ההפגזות הוא הלך לראות את  מהעיר.הפלסטינים 

עד שהוא חוזר מירדן, לשם  שלא לעזוב את יפו, הםהפציר בניסה להרגיע את התושבים ואף העיר, ש

כשראש העיר חזר  , ציטט איסמעיל את ראש העיר."ימים 3-4תסבלו " -לבקש תגבורת הוא נוסע 
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הוא  בוחר להגר, נשאר אוותו אם הוא כאשר שאלו א , אךתגבורת שהוא לא הצליח להשיגהוא אמר 

-עם איסמעיל אבו)מתוך ראיון  להיות תחת שלטון יהודיוון שהוא לא מעוניין הגר כיהעדיף ל

 .(5, ר' נספח 15.4.19בתאריך שחאדה שנערך 

תוך  ,איש 120,000 -לפני המלחמה אוכלוסיית ערביי יפו מנתה כאם איסמעיל ציין בפנינו ש

, הערכות מדברות דבריו של איסמעיל)יש לציין כי על אף  יום כמעט ולא נשארו ביפו אנשים 15

נשאר לדאוג לאבא  לא ברח, הוא איסמעילאך . ((2007אלף )מונטרסקו,  70-שאוכלוסיית יפו מנתה כ

"עדיף למות מאשר משפחות בלבד ביפו שאמרו:  40שלא יכל לברוח. כך יצא, שנשארו  מבוגרשלו ה

לשכנע את היהודים שלא ויפו נסעו למרכז תל אביב לנסות  איסמעיל סיפר ששלושה מעשירי .להגר"

ם, הצבא נכנס פנימה וזרע הרס . על אף ההבטחה שלהמראש יבזזו את יפו בתמורה לכניעה שלהם

כאשר המלחמה נגמרה אספו את כולם  .""כמו גורילה רעבה למטבח , אותו תיאר איסמעיל:רב

 .1954שנים עד לשנת  6"הגטו", וזאת במשך  בפי המקומיים באזור מגודר בשכונת עג'מי, אשר כונה

, תוך הבנת כאדם צעיר 1948אותן חווה מלחמת  איסמעיל בסיפורו העביר לנו את חוויותיו הקשות

-עם איסמעיל אבו)מתוך ראיון  עבודתנול המהותייםשל המלחמה ותוצאותיה, הרקע ההיסטורי 

 .(5, ר' נספח 15.4.19בתאריך שחאדה שנערך 

 

  15.4.2019שחאדה, צולם ביום -איסמעיל אבו :44יור א
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 ת המחקרעבודמ והחוויות הקשיים

, אנו מרגישים שהצלחנו להגיע לתוצאה לאורך המחקר על אף שחווינו מספר קשיים מהותיים

סיפורו  בפנינו את סיפורה של משפחת ביבי, אף אם לא באופן שלם, וכן אתמעמיקה, אשר פרשה 

 :ההיסטוריוגרפי של הבניין

תיק הבניין הכיל מסמכים בערבית, אשר נדרשנו להיעזר בשירותי תרגום. יש לציין כי אף  .1

-ה, חוותה קשיים במלאכת התרגום, כיוון שמדובר במסמכים משנות ה סעדיהמתרגמת יאר

 .וללת מושגים מתחום הרישוי והבניהכתובים בערבית מקצועית, הכאשר , 20-40

. הסיכוי 1948קושי לאתר צאצאים חיים של משפחת ביבי, שכאמור עזבה את ישראל לאחר  .2

היחיד לאתרם היה באמצעות רשתות חברתיות או מקורבים. באמצעות הרשת החברתית 

פרופילים. לאחר פניות חוזרות  30 שם המשפחה ביבי, בערךפייסבוק, פנינו לכל מי שנושא את 

. אנו בדעה של המשפחה צאצא, מר עאמר ביבימ והמתנה מרובה, קיבלנו מענה אחד בלבד

שהעדר המענה נבע בעיקר מהחשש ליצור קשר עם ישראלים, חוסר רצון לגעת בעבר ויתכן כי 

 רבים מהם אינם קשורים או מכירים את משפחת ביבי.

יוב לפנייתנו, הוא נרתע בשלב הסכים לספק מידע ואף ענה בח ביבי עאמרכאמור, על אף שמר  .3

לאור העמקת השאלות וירידה לפרטים )מתוך רצון להבין את התמונה המלאה( כנראה ים, מסו

. שבוע לאחר מכן, גילינו כי נחסמנו על ידו, דבר שמנע מאיתנו להמשיך להודעות ולא ענה יותר

נבע בעיקר מהשאלות האישיות שהפננו אליו בענייניי  לשלוח לו הודעות. אנו משערים כי החשש

ישראלים ו/או הבטחון הכוחות מאשר היו עשויות לגרום לו לחשוש כי אנו למעשה  ,משפחתו

  דרשו ממנו להתעמת עם עבר לא פשוט.

התחיל כהבטחה גדולה של אדם בעל ידע נרחב וקשרים רבים,  ההיסטוריון החובב עבד סטאל .4

 - קשר עימוליצור לדבריו, המעוניין לסייע ככל שביכולתו. עם זאת, לדאבוננו, היה קושי רב 

. מידע מסוים, שלא קיבלנו עד היוםאו אמר שהוא פועל להשגת  ם,רוב הוא לא ענה לטלפוניל

אצא של משפחת ביבי, אך מאז לא שמענו ממנו ולא עם צ  -למעננו  -אף ציין שהוא נפגש  עבד

 הצלחנו להשיגו.

לאחר שנודע לנו על קיומה של מצגת שהכינו מספר סטודנטים לאדריכלות באוניברסיטת תל  .5

ליצור קשר עם  רבים, עשינו מאמצים 2007אביב, שעוסקת בבית עלי ביבי ומשפחתו, משנת 

ור טלפונים, פניות בפייסבוק, הודעות, והמתנה מחברי המצגת, כדי לקבלה לידנו. לאחר אין ספ

מרובה, אחד מהם הפנה אותנו למקום העבודה של המחבר השני. יצרנו עימו קשר הגענו לביתו 

גם מקור זה הצטייר כהבטחה גדולה, אך בסופו של  והוא העביר לנו את כל המידע שיש בידיו.

 מהמצגת היה מועט מאוד.רלוונטי דבר מידע 

על אף  .רצף כרונולוגי באשר לבעלות על הנכס בשנים הראשונות לאחר הקמתוקושי בהבנת  .6

ונים, ניכר כי יש פערי מידע מסוימים באשר המסמכים הרבים שהשגנו ומקורות המידע המגו

יקת בקשר לבעלות על הבניין בתוך המשפחה, וכן הסיבות ולהשתלשלות האירועים המד

 1960-2005בתורו, את הארץ. בנוסף, בין השנים והמועדים בהם עזבו בני המשפחה, כל אחד 

לא קיים מידע רשמי ורציף באשר לזהות השוכרים בבניין, עד למועד מכירת הנכסים על ידי 

    רשות הפיתוח.
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במסגרת הסיור שערכנו בבניין התדפקנו על דלתות . היעדר שיתוף פעולה מצד הדיירים בבניין .7

 שוכרים/בעלי 8 -ל חווית המגורים. לצערנו, מתוך כהדיירים בניסיון להשיג מידע ולשמוע ע

קר, האחד, חסן אבו שחאדה עימו קיימנו ראיון ע -, הסכימו לשוחח עימנו רק שני דיירים דירות

שכאמור תרם לנו רבות באשר  (למעט הפנייה לדודו איסמעיל) ללא ממצאים רלוונטיים כלשהם

השוכר דירה בקומה שנייה שדיבר אתנו  והשני, שמאי מקרקעין '.48להבנת הרקע על מלחמת 

 במסדרון הבניין באותו הסיור, אך לא תרם רבות למחקר.

ישנה תמימות דעים בין כותבי עבודה זו לצד הקשיים באיסוף הממצאים, היו גם הרבה חוויות. 

מלבד העובדה שהידע התיאורטי היה מרתק וחדש  .בנוגע לתחושות ולתובנות בעקבות המחקר

עבורנו, הרי שהרובד המעשי בו סיירנו בשכונה, שוחחנו עם אנשים ואספנו ממצאים, חיברו את 

 שחוו הפלסטינים ביפו למאורעותהתיאוריות והספרות לכדי חוויה מציאותית ומשמעותית באשר 

שחאדה, -יה הראיון עם איסמעיל אבוהאירוע המשמעותי והקשה ביותר עבורנו ה .1948במלחמת 

לאור הנתונים המשמעותיים והעוולות  בהיותו פיסת היסטוריה חיה, שיצרה אצלנו תחושות קשות

שהוא סיפר לנו עליהם, ולאור ההתרגשות שאחזה באיסמעיל בעת העלאת הזיכרונות, שגרמה לנו 

זכינו להכיר היבט היסטורי יחד עם זאת, אנו אסירי תודה שבסופו של דבר,  .להתרגש יחד איתו

  שלא הכרנו מספיק לפני כן. כאוב,

 

 . ניתוח הממצאים4.4.3

 

 ניתוח מסמכים כאזור מגע

Ways of Representing - 40 -מתוך תיק הבניין עולה כי השיח התכנוני, בעיקר עד סוף שנות ה ,

ועברית בחלקו. מלבד מסמכים בערבית ניתן למצוא מסמכים  ,אנגליתו מתנהל בעיקרו בערבית

. עצם העובדה שמסמכים רשמיים של הבריטי באנגלית וערבית יחד, המאפיינים את תקופת המנדט

השלטון המנדטורי בפלשתינה )א"י( נושאים בהם את השפה הערבית, מעידה על הכרת השלטון 

בזכותם להתנהל ברמה הבירוקרטית בשפתם. , ומכאן שגם פלסטינים-בשפה של התושבים הערבים

להלן מסמך שהדף הראשון בו  רובם ככולם של המסמכים הם רשמיים ומתעסקים בבירוקרטיה.

 (.45נכתב באנגלית וערבית באופן שווה, והדף השני כתוב בשלושת השפות )ר' איור 
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 1942מסמך בערבית ואנגלית, ומעט אנגלית,  :45איור 

 יפו(-תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביבמתוך )

 

Ways of Acting -  הוא, בין היתר, האופן בו קובע הממסד את חוקי  1965 -חוק התכנון והבניה

מוכתבת מדיניות הבינוי והתכנון. מדיניות זו  ,התכנון והבניה, מכוחו ומכוח וועדות התכנון והבניה

 לרוב אינה מתחשבת בתרבויות שונות וצרכיהן.

, הממשל הוא 20-מאה הבדיוק כפי שהדברים מתנהלים כיום, גם בעשורים הקודמים של ה

וכפייה לפעול לתיקון  ,דוגמת הגדרת מבנה כמסוכן -שקובע את חוקי וחוקיות הבינוי, ומבצע אכיפה 

 :(46)ר' איור  כפי שרואים במסמך הבא מכוח החוק על הדיירים, הליקויים

 

 18.08.1992הודעה על הריסת מבנים מסוכנים,  :46איור 

 יפו(-)מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב
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Ways of Being -  נמצאו מספר מסמכים אישיים או סמי אישיים בתיק הבניין, אחד מהם מכתב

מאת שמעון וחנה לדרמן, בעלי דירה בבניין, המתלוננים לעירייה על קושי  18.08.1992מיום 

גנות תיקון הליקויים בבניין לאחר קבלת צו מבנים מסוכנים הדורש לפעול לתיקונם, כפי בהתאר

 .(47)ר' איור  שקבע מהנדס העיר

על הקושי הכרוך בהתארגנות של הדיירים, במיוחד לאור העובדה שכל   מסמך זה מלמדנו

המסמכים מציגים לנו את (, היו דיירים של עמידר. בנוסף, 1992הדיירים בבניין )נכון לשנת 

סיון "התאמצות" לכתיבה יההתמודדות של ה"אדם הפשוט" מול הבירוקרטיה הממסדית, תוך נ

 .בשפה תואמת

 18.08.1992מסוכנים, הודעה על הריסת מבנים  :47איור 

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)

 

 הבית כנישול ממוסד -ממצאים ניתוח ה

דוגמה מובהקת לתמה "הבית  ים, מהוווסיפורה של משפחת ביבי 10מגן אברהם רחוב הבניין שב

ובעקבותיה, נותרו ביפו נכסים רבים נטושים, לאחר שבעליהם  1948כנישול ממוסד". לאחר מלחמת 

, העבירה מדינת ישראל 1950הפלסטינים ברחו וגורשו. באמצעות חוק נכסי נפקדים שנחקק בשנת 

 פלסטינים-ם לבעלותה, ובכך הכשירה את נישול נכסי התושבים הערביםאת הנכסים הנטושי

אולם מבחינת התושבים זהו בעקבות המלחמה, מביתם ואדמתם. מבחינת המדינה מדובר בהסדרה 

 נישול בשם החוק. 

ם שמצאנו, ביניהם: במסמכיבאופן ברור ביטוי למושג "הבית כנישול ממוסד" ניתן למצוא 

שאחרי  ממנו אנו לומדיםן, תיק בנייתוך מ 1951משנת  ועדה המקומיתחתום על ידי המסמך ה

אלא "האפוטרופוס על רכוש נטוש"   חמיד,-בעל הנכס הוא כבר לא עלי ביבי או עבדולהמלחמה 

, 1948, שעזבו בעקבות המלחמה בשנת נפקדיםפרטיים של הה הםעל ניהול נכסיאותו גוף שאחראי 
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נסח טאבו  מסמך נוסף, הוא  (.37איור  )ר'ממוסד  -חוק, קרירכושם הועבר למדינה מתוקף  וכעת

ניתן לראות את מחיקת השם עלי ביבי שהיה הבעלים של הבניין אחרי אחיו, של הבניין, בו  היסטורי

רשות הביצוע של האפוטרופוס  - הועבר הנכס ל"רשות הפיתוח" 1965בשנת . כאשר חמיד-עבדול

מחיקת שמו של עלי ביבי מנסח הטאבו, היא לא רק תהליך  (.38איור )ר'   לניהול נכסי נפקדים

נכס ברחוב מגן אברהם ביטול ההכרה ביותר של  עמוקהבעלת משמעות היא פעולה , אלא יפרוצדורל

ך ביצוע תהליך "קר" ובירוקרטי , והעברתו למדינה ללא רשות ובלי ידיעתו. כל זאת, תובעלותומ 10

 סימון קו באמצעות עט על שם בעל הנכס.   -של המדינה 

וביטול ההכרה בנכס כשלו, הוא דוגמה אחת  מנסח הטאבו תהליך מחיקת שמו של עלי ביבי

מיני רבות של נכסים ביפו, שהולאמו על ידי המדינה ללא רשות ובלי ידיעה, תוך דריסה ומחיקה של 

יניות של אותם בעלי נכסים. מעבר לכך, זהו ביטוי ברור לנישול וארגון מחדש של הזכויות הקני

 המרחב, הכולל עקירה של אנשים, החיים שלהם, הנכסים שלהם, הזיכרון שלהם.

המרכזית תמה ומשלימים את התומכים , השני מושגים נוספיםכאמור השתמשנו גם ב

הממסד היהודי, שהתרחשו ביפו לאחר  "הבית כנישול ממוסד", ומשקפים את התהליכים שיזם

, סיפורי הבתים הנוספים 10ן אברהם כפי שראינו בסיפורו של הבית ברחוב מג . זאת,1948מלחמת 

( במאמרה, 2011כפי שטוענת פנסטר ) טיהור המרחב :(2007בעבודה זו, ומאמרו של מונטרסקו )

שנוקטת הריבונות ההגמונית, על מנת ליצור מבטא אמצעים תכנוניים ומרחביים מדכאים ומפלים, 

המבטא תהליך של הרס ( 2011כפי שטוען סעדי ) מחיקה וכתיבה מחודשתו מרחבים "טהורים".

  , כדי למנוע את שיבת הפליטים אליהם.1948וביטול משמעות של הנוף הפלסטיני החל בשנת 

מסמך הועדה  דוגמה:גם במסמכים אותם מצאנו במחקר, לשני מונחים אלו מוצאים ביטוי 

. במסמך זה מופיע רחוב , הנמצא בתיק הבניין(48)ר' איור  25.08.1954 המקומית לבניין ערים מיום 

מדגים לנו בצורה הטובה ביותר נתון זה . "7מספר "רחוב  מגן אברהם שבו נמצא הבית כיום, כרחוב

, : מעיר ערבית לעיר מהגרים יהודית"1948-1960"את התופעה שהתרחשה בתקופה המפתח השנייה 

התרחש המהפך של יפו מעיר  . בתקופה זו(2007 )מונטרסקו,כפי שמתואר במאמרו של מונטרסקו 

, בות הקיימיםערבית לעיר יהודית, אשר הושלם, באופן סמלי, באמצעות המרת שמות הרחו

החלפת , מספרים, ובשלב השניל -הכתובים בערבית והלקוחים מהתרבות וההיסטוריה הערבית 

 ., קרי רחוב מגן אברהםבשמות הלקוחים מההיסטוריה היהודיתהמספרים 
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 195425.08.מגן אברהם כיום,  -)מימין( 7מפת הכוללת את רחוב מספר  :48איור 

 יפו(-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב)

 

לפיכך, יחד עם היותו מסמך תכנוני, הרי שיש בו כדי להוות תיעוד היסטורי למדיניות מרחבית 

ההיסטוריה והתרבות  יקתמחכללה טיהור המרחב של יפו הערבית, פוליטית, אשר -אסטרטגית

תרבותיים -מאפיינים המרחבייםמהמרחב הציבורי, ושינוי יסודי של כתיבה מחודשת הכוללת 

שחאדה, -בסיפורו של איסמעיל אבו בהיסטוריה היפואית מקבלים חיזוקלמונחים ביטוי  .יהודיים

להרס המרחב  ועד היום, שהביאו 1948המתאר בפנינו את פעולות השלטון היהודי מסוף מלחמת 

  והתרבות של העיר.

הבית ברחוב מגן אברהם לסיכום, כפי שעלה מראיונות, ממצאים מהאינטרנט והספרות, 

ועד היום.  1948משפחת ביבי, הם דוגמה להיסטוריה של העיר יפו מלפני מלחמת וסיפורה של  10

משפחה עתירת בולט במיוחד לאור העובדה שהיא הייתה  בעלת הבניין, הסיפור של משפחת ביבי,

כך, שהאובדן אותו חוו לא חל נכסים, בעלת מעמד חברתי איתן ומבין המשפחות הבולטות ביפו. 

נישול  עירוני. למדים מכאן, כי-רק על נכסיהם, אדמותיהם ועסקיהם, אלא גם על מעמדם החברתי

ד ממוסד אינו מסתיים ברמה החומרית, אלא מוצא ביטוי ברבדים עמוקים יותר, כדוגמת מעמ

על אף מרכזיותה של משפחת ביבי בחברה היפואית בשנים שלפני  חברתי ומוקדי השפעה קהילתיים.

, כיום נותרו רק עדויות מעטות, שגם הן לא מעידות דיין על גדולתה וחשיבותה של 1948מלחמת 

 המשפחה בקהילה. 

 

  . סיכום ומסקנות4.4.4

ויצירת תיק תיעוד צעות מסמכים תכנוניים באמ ,10ב מגן אברהם את הבית ברחו סקרנובעבודה זה 

לאחר סקירת מסמכים תכנוניים והכרות עם המבנה החל משלב הקמתו ועד היום. היסטוריוגרפי, 

ניסינו להתחקות אחר האנשים שבנו אותו, והאנשים שגרו בו במשך השנים. , הפיזי של הבניין
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העיר אחרי  ו ואתתוה לעזוב אביבי, המשפחה שבנתה את הבניין ונאלצבמשפחת  מחקרנו התמקד

. דרך סיפור הבניין וסיפורה של משפחת ביבי ניסינו ללמוד ולהבין את ההיסטוריה 1948מלחמת 

כלל גם ראיונות עם דיירי הבניין, המחקר שלנו של משפחות אחרות.  ןשל העיר יפו, ואת סיפור

תיאורטית והיסטורית אודות שיחות עם בני המשפחה דרך הרשתות החברתיות, וכן סקירת ספרות 

 שגים התיאורטיים בהם השתמשנו.המו פיל העיר יפו. לבסוף, ניתחנו את הממצאים שאספנו

התמה המרכזית שבחרנו לבית בעקבות איסוף הממצאים היא "הבית כנישול ממוסד",  

המתארת את התהליכים שביצע הממסד על מנת להכשיר את נישול נכסי הנפקדים אחרי מלחמת 

, ואף בולטת במיוחד בסיפורה של 10תמה זו מייצגת היטב את הבית ברחוב מגן אברהם . 1948

ממנה אחרי  ו, שנושלומעמד משפחה רבת נכסים, ממוןבמשפחת ביבי, לאור העובדה שמדובר 

בנוסף לתמה זו השתמשנו במושגים התומכים: טיהור המרחב ומחיקה וכתיבה מחודשת, המלחמה. 

המדינה על מנת למחוק את המרחב  בצעהת הספרות כפעולה אותה שתוארה בחלק מהמקורו

, וכתיבתו מחדש כמרחב פלסטינים-היפואי מזיכרון התרבות וההיסטוריה של התושבים הערבים

 .יהודי

הסיפור של הצגת סיפורה של משפחת ביבי במסגרת סיור מורשת, ממחיש למסיירים את 

אובדן הבית, וזאת באמצעות חוויה מוחשית המחברת בין מצב הדברים לפני המלחמה, האובדן 

 שהגיע בעקבותיה והפעולות הסטטוטוריות שנקט הממשל לאחריה. אלו, בשילוב סיור בשטח

 והאנשים לסיפורים, לריחות חברים את השומע לפן האישי:ו"הרגשת" הבניין והשכונה, מ

מכאן, ניתן לקוות כי סיור המורשת ישנה  ידע שאינו שכיח בקרב הציבור הרחב. ומעניקים לשומע

את המציאות הקיימת אל עבר עתיד טוב יותר, כזה היוצר שינוי תפיסה, צמצום מרחב הזרות, 

  זה לצד זה. ,ציאות מורכבתלקרב בין עמים החיים במם הזדהות שביכולתו
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 2. מגן אברהם 4.5

 

ליברלי וכינון חיי היומיום, -. מלון אומיה כדוגמא ליוזמות פיתוח פרטיות טרום העידן הניאו4.5.1

  עקירתם והחייאתם מחדש

 

 מבוא

ידי פירמת האדריכלים -ותוכנן על אופיק אבו ג'זאלהתידי -על 1930מלון אומיה הוקם בשנת 

פעילות המסחרית מהחלק  הייתה. קומת הקרקע של בית המלון "דארוויש אבולעפיה"המקומית 

יתה ישלאורך מפגש שלושת הרחובות והיו בה מגוון בתי עסק מסחריים. משפחת אבו ג'זאלה ה

פלסטינית ובקהילה ה אמשפחה חשובה ומרכזית בפעילות המסחרית והעסקית בשכונת נוזה

המקומית. מקורותיה בג'נין ובחברון ובין העסקים אותם הפעילה נכללו חברת ההסעות הכוכב 

שפחות מבדומה לבנק אל עראבי. ואף  (20-עוד בראשית המאה ה)הלבן, תחנת דלק לממכר שמנים 

ה ג'זאלה נמלטה מישראל לביירות ונקלטה במחנ-משפחת אבו ,1948רבות ביפו, עם כיבוש יפו בשנת 

פליטים בעיר. בית המלון, בדומה לנכסיה האחרים, הולאם והועבר לבעלות האפוטרופוס הכללי 

 .לנכסי נפקדים

אלא מכח  ,ובית מגוריהבודדת סיפורה של כתובת זו אינו נוגע אך ורק לסיפורה של משפחה 

ותי תרב ,חושף את תפקידה של החברה האזרחית בפיתוח כלכלי ,ציבורי-היותו בעל מימד מסחרי

וחברתי של יפו תחת שלטון המנדט הבריטי. פעולות ויוזמות פרטיות אלו היו אחראיות לכינונם של 

שני  באמצעותחיי היומיום על רובדיהם השונים. בפרק זה נספר את סיפורו של מלון אומאיה 

ו כפי שבא ליברלי-פיתוח פרטיות טרום העידן הניאו יוזמות –מושגים תיאורטיים מרכזיים. האחד 

חיי היומיום  כינון –והשני  לידי ביטוי לאורך שדרות ג'מאל אל פאשה, כיום שדרות ירושלים,

 .עקירתם והחייאתם מחדש

 

 ליברלי-פיתוח פרטיות טרום העידן הניאו יוזמות

המציאות התכנונית, הפיזית והחברתית ביפו התפתחה לאורך השנים לאור המציאות השלטונית 

לשלטון המנדט.  ימציאות זו השתנתה באופן ניכר בין תקופת השלטון העותומנשנכחה בארץ. 

, בדמות שדרות ישכונת נוזהא, שהוקמה לאורך שדרות ירושלים, שראשיתה בשלטון העותומנ

פאשה והמשכה בשלטון המנדטורי בשדרות קינג ג'ורג, מסמלת את תנועות ומגמות -ג'מאל אל

 (. 49שלטוניות אלו )ר' איור 
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 )מתוך ארכיון ספרית החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב( 1958מפה של יפו משנת  :49איור 

 

, הביאו לניסיונות 20-בעשורים הראשונים של המאה ה תהשינויים השלטוניים באימפריה העותומני

ידי חיזוק ההזדהות של -מחודשים של השלטון המרכזי לחיזוק הקשרים באזורי השליטה. זאת על

תושבי המחוזות עם האימפריה. ניסיונות אלו באו לידי ביטוי במהלכים תכנוניים מובהקים כדוגמת 

ת מבני ציבור ייצוגיים, שתפקידם להביא את המודרנה פיתוח תשתיות של מים, דרכים, רכבות ובניי

-פאשה ביפו, על-(. דוגמא למהלך שכזה הייתה הקמת שדרות ג'אמל אל2017לערי האימפריה )גילר, 

פאשה ומושל יפו, חסן בק. באמצעות פיתוח השדרה ביקשו גורמי -ידי מושל המחוז ג'מאל אל

 פיתוח שדרות רוטשילד. ןר תל אביב, ביניההשלטון לחקות מהלכי תכנון מקבילים בפיתוח העי

בניגוד לשלטון העותומני, שראה בתכנון כלי תעמולתי וכן כלי לחיזוק השליטה וקידום 

המחוזות הנשלטים, שלטון המנדט הבריטי היה במהותו שלטון מעבר, שמטרתו קידום הקמת הבית 

הסדרה מרחבית ולא בתכנון הלאומי היהודי. מכורח מציאות זו, פעולות השלטון עסקו בעיקר ב

פיזי ופיתוח תשתיות עירוניות, על אחת כמה וכמה בעיר ערבית פלסטינית דוגמת יפו. אולם, 

הפלסטינית הבורגנית והמבוססת  הבמציאות של הסדרה והעדר פיתוח, מצאה עצמה האוכלוסיי

בדומה לשכונות  בנעלי השלטון, כשחקנית משמעותית בפיתוח המרחב העירוני. שכונת נוזהא שביפו,

ידי האליטה המקומית, לאור העדר מנגנוני פיתוח -נוספות בחיפה ובירושלים, פותחה על

, בשלהי השלטון 20-ממשלתיים. אוכלוסייה בורגנית זאת התפתחה בעיקר בראשית המאה ה

העותומני, והתבססה בימי המנדט, לאור שגשוג מוסדות השכלה מקומיים בערי החוף בפלסטין 

(Radai, 2016 ,מקורותיה של אוכלוסייה זו בבעלי קרקעות חקלאיות שצברו הון והיגרו לערי החוף .)

אוכלוסייה זו הביאה לפיתוחן . בהן שכנו מוסדות ההשכלה והתפתחה פקידות ממשלתית בכירה

חיפה, ירושלים ויפו, בה שוכנת  –של שכונות שלמות ואף לפיתוח רובעים בשלושת הערים הגדולות 

הא. פיתוח זה התאפשר לאור התפקידים הממשלתיים הבכירים של אוכלוסייה זו, אולם, שכונת נוז

בערי החוף הפיתוח התבסס בעיקרו על יוזמות פרטיות מתוך הקהילה ומהמעמד הבורגני המתפתח 

(Radai, 2016 .) 
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( ניתן לראות את הקהילה Alfasi, 2009  &Fabianכפי שמנסחים זאת אלפסי ופביאן )

היוזמת של שכונת נוזהא ודומיה כקואליציות נסיבתיות. במקרה האמור הן מנצלות את הימצאותם 

בראש הממשל המקומי מחד ואת עליית מעמדם הכלכלי והתבססותם כשכבה בורגנית עירונית 

ם של עמית חדשה מאידך. אם ננסה למסגר את אופייה של הפעולה היזמית האמורה תחת הגדרותיה

נוכל לתאר את יזמי הפיתוח הללו כיזמים חדשניים. הללו ( Maruani & Amit-Cohen, 2010)ומרוני 

לא עסקו בשכפול מודלים קיימים לשם השאת רווחים גרידא, אלא בפיתוח מודלים מסחריים 

ותרבותיים ראשוניים וחדשניים לסביבתם. אולם, חדשנותם של מפתחים אלו היתה בעיקרה 

קסטואלית, כלומר, הם עסקו בייבוא של מודלים מודרניים מערביים, הן בהיבט הסגנוני והן קונט

לאומית של בית חולים דג'אני -בהיבט הפרוגרמתי. דוגמה לכך ניתן לראות בשפה האדריכלית הבין

(, Radai, 2016כמו גם בפרוגרמה של קולנוע אלהמברה, אשר הוקמו ביפו. כפי שמתאר זאת ראדי )

 ת אלו התאפיינו בהיברידיות בין התרבות הערבית המקומית לבין טכנולוגיות מודרניות.  פעולו

, סיפורו של מלון 2כפי שמשתקף מלימודנו ההיסטוריוגרפי את הכתובת מגן אברהם 

אשר הוקם בה מייצג את תפקידם של יוזמות פרטיות כמנוע לפיתוח טרום הניאו ליברלי.  אומאיה

, 30-בית המלון שהיה למרכז תיירותי ועסקי בשכונה בצומת דרכים מרכזי נבנה בתחילת שנות ה

במציאות שבה לקהילה המקומית היה תפקיד מרכזי בפיתוח המרחב השכונתי תחת ניצוחו של 

 דמות מפתח בקהילה הפלסטינית המקומית באותן שנים. ג'זאלה,-ג'מאל אבו

סיפורה של המשפחה, עקירתה מהכתובת וקטיעת מורשתה מהמרחב הפלסטיני היפואי 

מייצג סיפור של משפחות מפתח נוספות בשכונה וביפו בכלל. צמיחתם של חיי יומיום חדשים סביב 

בו מתרחשת התרוקנות ויציקה המבנה אף הוא ממחיש את סיפורה של השכונה בכללותה כמרחב 

 של חיים חדשים.

 

 חיי היומיום עקירתם והחייאתם מחדש כינון

שכונת נוזהא התפתחה לאורך שדרות ג'מאל פאשה, המוכרת לנו כיום כשדרות ירושלים. פירוש 

המילה נוזהא בערבית הינו טיול או שיטוט נעים. השם מעיד על רוח המקום, שבו שדרה עירונית 

מתוכננת שאפשרה הליכה במרחב, שהיה ברובו פרדסים ושטחים פתוחים. כפי שגורס שמואל 

(, השדרה הייתה לאקט האורבני הראשון בלב הפרדסים ו"פרברי" 2019ל ורד נבון )גרואג, בספרה ש

יפו. השכונה שהתפתחה לאורך השדרה הזינה, כוננה וניזונה מאותו שלד אורבני ראשוני, ויצקה 

לתוכו את השימושים החברתיים, הציבוריים והמסחריים המאפיינים את חיי היומיום במרחב 

 העירוני. 

ידי שטחים פתוחים ופרדסים, לשכונת -נוזהא מאזור ספר פרברי המאופיין על פיתוח שכונת

מגורים בעלת מאפיינים עירוניים, היה תלוי ביצירת התשתית הציבורית, התרבותית והמסחרית 

של שימושים החורגים ממרחב מגורים גרידא. השכונה התפתחה לכיוון דרום ובה התרכז המרכז 

ל העיר יפו. מבני השלטון כללו את עיריית יפו, בית המשפט, משרד החילוני והאדמיניסטרטיבי ש

הבריאות, משרד הדואר המרכזי, בתי המלון קונטיננטל, וויזנדור וחאלף, ומגורים לאדמיניסטרציה 

 הבריטית ולתושבים הפלסטיניים האמידים. 
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 –בשנות הארבעים נבנו באזור זה גם מוסדות תרבות שמרכזם בחמישה בתי קולנוע 

בריסטול אבו ששוק,  –אלהמברה, פארוק, ראשיד, מאביל ופארוק. בשדרה התרכזו בתי הקפה 

מאעואני ששירתו כל אחד סוג אחר של אוכלוסייה. בעוד שקפה -באריטי ואל-קונטיננטל, אל

מאעואני את פועלי -בריסטול ששכן ליד בית המשפט נחשב כמרכזם של המשכילים, שימש קפה אל

באסה", -ודה בשעות הבוקר המוקדמות. בסמוך למגרש הכדורגל של "אלהפרדסים בדרכם לעב

מגרש בלומפילד של היום, התמקמו מועדון הכדורגל המוסלמי ומערכות עיתונים, והתקיימו בו חיי 

 (.2019נבון, מסחר ותרבות תוססים )

 

מההכנסות שלהם כדי לצפות במופעים של לילה מורד, סינרה  ותהמשפחות היו חוסכ"

. כשאת מדבר על סולם מאסלו כשאת עולה לרמה שאת רוצה להגשים חלומות .., אלהמברהחמרה

ראיון עם עאבד סאטל שנערך )מתוך " אישיים, היפואים הגיעו למצב שבו חיפשו תרבות ופנאי

 (.6, ר' נספח 15.4.19בתאריך 

 

 –שהוקמו בשנות השלושים  מספר בתי ספרבמסגרת השימושים הציבוריים ניתן למצוא 

נקרא על שם אשר  זהארה-בית הספר התיכון אל, 1937נבנה בשנת  אמורייה-הספר התיכון אל בית

בית הספר  1948שלפני  א. עוד פעל בנוזה1938נפתח בשנת  ,זהארה באנדלוסיה, ספרד-מדינאת אל

-. מוסדות ציבור נוספים כללו את בית חולים דג'אני, הממוקם בדרום השכונה, יוסד עלאייוואן-אל

ושהיה לבית החולים הראשון הפרטי  1933ידי ד"ר פואד איסמעיל דג'אני, תושב השכונה, בשנת 

מיטות, כפי שמציין  55גרון, וכלל -אוזן-ביפו. בית החולים כלל מחלקות כירורגיה, עיניים, אף

תרבותי, שהיה למסגד האחרון -(. מסגד נוזהא היה מוסד דתי2019אל גילר בספרה של ורד נבון )שמו

ידי -. התשתית הציבורית, התרבותית והמסחרית הוקמה על1937המודרני שנבנה ביפו ונחנך בשנת 

הקהילה המקומית למען הקהילה המקומית. התרוקנות יפו מתושביה ועקירתם עם כיבושה לאחר 

 הביא כאמור להתרוקנות אותה תשתית מתוכן. 1948שנת המלחמה ב

תושבים, אשר רוכזו  4,000-תושבים, נותרו לאחר המלחמה כ 70,000-ביפו, אשר מנתה כ

בשכונת עג'מי. ניתן לתאר את ההתרוקנות כאקט פיזי ליטרלי של ריקון חיי היומיום של המרחב. 

ידי הממשל -כעת מהגרים ששוכנו על את מקומה של האוכלוסייה הערבית בשכונת נוזהא תפסו

(, לאורך השנים היו 2010הישראלי החדש בבתיהם של תושביה המקוריים. כפי שמתאר גרואג )

ניסיונות, מוצלחים יותר ופחות להחייאתה של השכונה וחיי היומיום בה מחדש. בתחילה היו אלו 

, ובהמשך היו אלה יזמי חיי העולים החדשים, בעיקר מבולגריה, שכינו את האזור "סופיה הקטנה"

תרבות והלילה בשנות השישים והשבעים. בתי הקפה, בתי הקולנוע והמסעדות נפתחו מחדש ושמם 

 שונה, באופן התואם את שינוי שמות הרחובות, אליהם נתייחס בהמשך. 

ממרחב שבו לחברה ולקהילה היה חלק משמעותי ביצירת התשתית הציבורית, הפכה 

הנשלט ומשקף מדיניות תכנונית המונחתת מלמעלה. שלושת העשורים משנות  למרחב נוזהאשכונת 

התאפיינו בהזנחה ממסדית שיטתית אשר הובילה בסופו של דבר לעזיבת  90-ועד לשנות ה 60-ה

(. אולם, לקראת 2007האוכלוסייה היהודית והדרדרות האוכלוסייה הערבית הקיימת )מונטרסקו, 

התכנון בעיריית תל אביב והחלו מתפתחות פעולות מוטות פיתוח  חל שינוי במדיניות 90-שנות ה
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ושיקום המתייחסות לערכים המקומיים. בין יוזמות אלו ניתן למצוא את הקמת צוות תכנון יפו 

ו"המישלמה ליפו" אשר הפכו לגופי התכנון המרכזיים הקובעים את מדיניות הפיתוח. מדיניות 

ליברלית. אולם, בניגוד -הפרטי וקיבלה את ההנחה הניאו התכנון שהונהגה נטתה להתבסס על השוק

ליברלי רואה כערך עליון את הצורך -לפיתוח הנעשה על ידי הקהילה למען הקהילה, ההגיון הניאו

בהשאת רווחים כאשר המשתמשים והקהילה הינם המרבים במחיר. כלומר, אין ליזמים או 

קומית. הגיון תכנוני זה הביא לדחיקת למפתחים מסוג זה עניין בשימור וחיזוק הקהילה המ

  האוכלוסייה המקומית ותהליכי ג'נטרפיקציה.

 

  ניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית  .4.5.2

 

 עבודת החקר תהליך 

לבית, המשקף את סיפורו ואיכותו  במסגרת תהליך העבודה ביקשנו לייצר תיק הסטוריוגרפי

. לשם יצירת תיק התיעוד השתמשנו במספר 2הפרטנית של מלון אומיה שברחוב מגן אברהם 

מתודולוגיות איכותניות. הראשונה כללה איסוף מסמכים תכנוניים ומשפטיים ארכיוניים. הללו 

קולים לרישום בית משותף נמצאו בתיק הבניין בארכיון של עיריית תל אביב וכן בנסחי טאבו ופרוטו

היו בשפה הערבית, מה  1948שבמשרד המשפטים. מרבית המסמכים שמצאנו שתוארכו לקדם 

שהוביל לקשיי תרגום בשל חסם השפה שאותה אנו לא דוברות, וכן העובדה שהערבית בה היו 

וכלל הינו נרחב  1948כתובים המסמכים אינה ערבית בת ימינו. להפתעתנו, היקף המסמכים טרום 

 מסמכים בערבית, אשר לא תורגמו במלואם לאור קשיי השפה.  100-למעלה מ

על מנת להרחיב את הידע על המבנה ותפקידו בשכונה, נעזרנו במסמכי תיעוד קודמים, 

ביניהם תיק תיעוד שערכה עמותת "זוכרות", תיקי תיעוד שנערכו במסגרת סטודיו שימור בפקולטה 

ביב ואף תצלומי אוויר היסטוריים ומפות היסטוריות מארכיון לאדריכלות באוניברסיטת תל א

החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. במקביל, ביקשנו לאסוף ידע מקומי המגיע מהשטח 

באמצעות עריכת ראיונות עם הדיירים והשוכרים הנוכחיים במבנה וכן עם עבד סאטל, היסטוריון 

דיירים נעשו במקום מגוריהם או עבודתם במבנה, ביחידות חובב של יפו ותושב פעיל. הראיונות עם ה

המסחריות שבקומת הקרקע ובדירות המגורים שבקומה הראשונה. בין המרואיינים היו סמדר 

עזאת, אשר גרה במבנה עם בן זוגה ושני ילדיהם. דניאל וגילי, שותפתו לשעבר אשר גרים ממול 

ים על בסיס יומיומי. בקומת הקרקע פגשנו את לתמר ויובל ומקיימים יחסי שכנות קרובים ופעיל

שנים ושוכר נכס במבנה למעלה מעשור. כמו כן ביקרנו  60-דוד הרפד אשר עוסק במקצוע כבר כ

 בשתי גלריות האמנות הנמצאות בחזית המבנה כלפי הרחוב  המסחרי עולי ציון. 

חב של השכונה במפגשנו עם עבד סאטל ביקשנו להבין את תפקודו של הבנין בקונטקסט הר

ועשינו זאת במהלך סיור שהחל במפגש הרחובות מרגוזה ויפת, והמשיך עד למפגש הרחובות שדרות 

צבי ,למקום בו ישב המבנה ההיסטורי של עיריית יפו. במהלך הסיור התוודענו -ירושלים ודרך בן

לבתי עסק נוספים שהיו בבעלות משפחת גז'אלה ולמעמד המשפחה בקרב הקהילה הערבית 

העכשווית של ימינו. עבד סאטל שימש עבורנו כגורם מתווך לטלאל אבו גז'אלה, בנו של תאופיק 

אבו גז'אלה אשר היה הבעלים המקורי של מלון אומאיה. הוא הציג בפנינו ראיונות וסרטונים שנעשו 
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עם טלאל כמו גם סרטונים על השכונה אותם ערך לקראת מפגש מחווה עם טלאל לפני מספר שנים 

ן סרטונים אינפורמטיביים נוספים על שכונות יפו השונות המהווים חלק מהעשייה החברתית וכ

 והאקטיביסטית שלו.

לאחר איסוף כלל המסמכים ולימוד ההיסטוריה והנרטיב מהמקורות השונים התחלנו 

"אזור מגע". במסגרת מתודולוגיה זו, בחנו בניתוח המסמכים ההיסטוריים באמצעות מתודולוגיית 

המסמכים תחת שלוש קטגוריות מרכזיות: דרכי ייצוג, דרכי פעולה ודרכי הוויה. בהתבוננות על  את

המסמכים בקטגוריות אלו נחשפנו ליחסי הכוחות בין הממשל לבין התושבים המגולמים תחת 

 מעטה רשמיות, ולמדנו על מיקומה של המשפחה בהיררכיית יחסי כוחות זו. 

הכרה בחשיבותה של החברה האזרחית ובמקרה של משפחת תהליך לימוד זה הביא אותנו ל

אבו גז'אלה בפיתוח העירוניות בשכונת נוזהא. הצלבת המידע מהמקורות השונים הובילה אותנו 

לחקירה אודות התפתחות השכונה תחת שלטון המנדט ועל ידי סוכנים מקומיים שמשפחת אבו 

 גז'אלה ומלון אומאיה מהווים דוגמה מובהקת להם.

 

 של מלון אומיה ונולוגית הסיפורכר

, סוחר ואיש עסקים מקומי, אשר נולד אלה'אופיק אבו גזידי ת-על 1930הוקם בשנת מלון אומיה 

אשר נקרא כיום עולי ציון. רחוב זה היה לדרך  סאלחי-המלון הוקם ברחוב אל. 1910ביפו בשנת 

הראשית ההיסטורית הקושרת בין נמל יפו לירושלים, מה שהפך אותו למיקום אסטרטגי להקמת 

 לפי מפת חלוקה מנדטורית 18חלקה ב 7023מלון אליו נלוו שימושים מסחריים. המלון שכן בגוש 

 (.50)ר' איור  יפובשטחה המוניציפלי של העיר ( 22חלקה  7081)היום גוש 

 

 

 

 

 

 

 

 יפו(-של עיריית תל אביב GISמפות התמצאות וסימון גוש וחלקה )מתוך מפות  :50איור 

 

(, 51)ר' איור  1930מהתבוננות ברצף מפות היסטוריות של יפו, המלון מופיע במפות יפו כבר משנת 

בשעה שהשכונה הייתה עדיין בראשיתה ומספר הבתים בה היה מועט. כפי שניכר במסמכי ההיתר, 

מ"ר. בקומת הקרקע תוכננו שמונה  349המלון שוכן בפינת בלוק הגובל לשלושה רחובות בשטח של 

ידות אשר שימשו למסחר ובקומה הראשונה תוכננו שישה חדרי מלון, סביב חלל מרכזי הפונה יח

 (. 53-ו 52לחזית הרחוב הראשי והעורפי )ראה איור 
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 מפות היסטוריות של יפו )מתוך ארכיון ספרית החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב( :51איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרטוט קומה ראשונה המלונאית )ימין(  :52איור 

 שרטוט קומת קרקע המסחרית וחזיתות המבנה )שמאל(  :53איור 

 יפו(-)שרטוטים ממסמכי ההגשה ההיסטורית  להיתר, מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב

 

מלון.  תכנון חזיתות המבנה וחומרי הגמר נועדו להפגין הוד והדר כיאה למבנה ייצוגי דוגמת בית

בחזית נעשה שימוש באבן כורכר משני סוגים. האחד, כורכר מנוסר ומסותת הנועד להפגין שליטה 

ומיומנות בנייה ופיתוחים גרפיים. השני, כורכר טבעי, אשר היה לנפוץ יותר בבניה המערבית 

המקומית בו נעשה שימוש בחזית העורפית הייצוגית פחות של המבנה. חזיתות המבנה הראשיות 

ובצו במרפסות בטון ומעקות פרזול ברזל אשר שימשו את חדרי המלון. שער הכניסה התמיר ש

למבנה תוכנן אף הוא בפיתוחי ברזל ומעליו ניצבת שורת עמודים אקלקטית המנוסרת מכורכר )ר' 

 (.55-ו 54איור 
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 חזית המבנה הצפונית לרחוב עולי ציון )ימין( :54איור 

 חזית המבנה המזרחית והדרומית לרחוב מגן אברהם ורחוב יוסי בן יוסי )שמאל( :55איור  

 

היה המבנה בבעלותו של תאופיק אבו  1948ממסמכי נסח הטאבו עולה כי משנת הקמתו ועד לשנת 

י ציון כיום( ושדרות המלך קינג גו'רג' סאלחי )עול-גז'אלה. בסמיכות למלון, בצומת הרחובות אל

כן, ייסדה המשפחה -)שדרות ירושלים כיום( החזיקה המשפחה תחנה לממכר שמנים לתחבורה. כמו

את חברת ההסעות של שכונת עג'מי הכוכב הלבן ובהמשך חבר להקמת חברת הסעות ליפו כולה. 

, והקימה בין 1948פני המשפחה היתה למשפחה מבוססת ופעילה בחיים העסקיים המקומיים ל

 (.א2016השאר את בנק אלערבי, חברת ריאד וחברת התעופה הערבית )ברק, 

לצד פעילות עסקית ענפה, הקים תאופיק מספר רב של מבנים בכל רחבי יפו. עם כיבוש 

העיר נמלטה המשפחה מהארץ, וכלל נכסי המשפחה בשטחיה של מדינת ישראל הולאמו מכח חוק 

נכסי נפקדים, אשר מעביר לחזקת מדינת ישראל את נכסיהם של העוזבים למדינות אויבות במהלך 

 (. 56ברו לבעלות האפוטרופוס לנכסי נפקדים )ר' איור מלחמת העצמאות, והעו

 תצלום מתוך נסח טאבו מרוכז )מתוך אתר משרד המשפטים( :56איור 
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, נמלטו לביירות שם 1938משפחתו של תאופיק, וביניהם בנו טלאל אבו ג'זאלה, שנולד ביפו בשנת 

סאטל( עולה כי זה ראה חשיבות ידי עבד -שוכנו במחנה פליטים. בראיונות עם טלאל )כפי שנערכו על

גדולה בהמשך רכישת השכלה, זאת אף בשעה שהתגוררה המשפחה במחנה הפליטים. טלאל מספר 

כי מזג האוויר בביירות לא היה כביפו, ואימו תפרה לו מהשמיכות, אותם קיבלו במחנה הפליטים, 

להמשיך לרכוש השכלה. מעיל שיאפשר לו ללכת לבית הספר בחורף הקר של ביירות, על מנת שיוכל 

מתיק תיעוד של עמותת זוכורות ואתרים שונים ברשת, בינהם אתרו האישי של טלאל, ניתן ללמוד 

כי טלאל המשיך לפתח את המסורת העסקית של המשפחה על אף היותו פליט. זה הפך לאיש עסקים 

 1972ת והון. בשנת בעל שם עולמי בתחום ראיית החשבון, זכויות יוצרים וטכנולוגיית מידע, השקעו

(, אשר הוביל לשינוי משמעותי ג'זאלה-קונצרן טלאל אבוהאתר הקים את הקונצרן הקרוי על שמו )

בתחום העברת מידע בעולם הערבי ובכלל. כיום משמש טלאל כיושב ראש וחבר ועד באין ספור 

 חברות הקשורות בתחומי עיסוקו, בדגש על חברות הקשורות לעולם הערבי.

 1959באופן רשמי נרשם בית המלון לבעלות האפוטרופוס הכללי לנכסי נפקדים בשנת 

נכס בבעלות פרטית מלאה  –עבר הנכס בשלמותו לרשות הפיתוח. הנכס נרשם כמולק  1965ובשנת 

לצמיתות, כלומר בעליו אינם חוכרים אותו מהמדינה בדומה למרבית הקרקעות בישראל. כפי 

יחידות  9חלקות: -תתי 12הבית המשותף של המבנה, במקום קיימות שעולה ממסמכי פרוטוקול 

מסחריות, יחידה אחת למגורים בקומה הראשונה, יחידה נוספת הכוללת את הבעלות על קומת הגג 

ויחידה בבעלות משותפת של שטחים ציבוריים. על אף שבקומה הראשונה קיימת רק חלקה אחת 

 (.57גורים החולקות חלל ציבורי משותף )ר' איור יחידות מ 4-רשומה, בפועל היא מחולקת ל

 תשריט רישום בית משותף )מתוך אתר משרד המשפטים( :57איור 

 

החלקות בבניין המהוות את היחידות המסחריות בקומת הקרקע עברו במהלך השנים -מרבית תתי

מרשות הפיתוח לבעלים פרטיים הנמנים על המגזר היהודי. במרוצת השנים הללו אכלסו מגוון רב 

של עסקים, כך עולה ממסמכי תיק הבניין בהם מופיעים מסמכים להסדרת רישוי עסקים. בין 

 ו: גלריות אמנות, מסעדות, רפדיה, מספרה, מכבסה ועוד. עסקים אלו נמנ
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,  11, 9הועברו באופן רשמי תתי החלקות  2012כפי שעולה ממסמכי נסח הטאבו, בשנת 

נמכרה זו לבעלות  2013( בע"מ. בשנת 1994, לבעלות איזו וסימון אסימוב פיתוח )12תת חלקה -וכן

החלקה וחברת -מתת 75%-בע"מ, אשר מחזיקה ב( 2002רד מש החזקות ) –משותפת של שתי חברות 

הנותרים. בעיון במסמכי תיק הבניין עולה כי  25%-אמונים חברה לנאמנות בע"מ אשר מחזיקה ב

קומות. הבקשה להיתר כללה  1.5הוגשה לבניין בקשה לתוספת בנייה על הגג בהיקף של  2017בשנת 

תיקי תיעוד, בי"ס לאדריכלות הגשת תיק תיעוד למבנה אשר הוכרז כמבנה לשימור )אתר 

אוניברסיטת תל אביב(. בקשה זו אינה הבקשה הראשונה לתוספת על המבנה הקיים. לבקשה זו  

, אולם עד היום 1997להיתר בניית לתוספת על המבנה הקיים קדמו רצף בקשות קודמות כבר משנת 

 (.59-ו 58טרם מומשה תוספת בנייה על המבנה הקיים )ר' איור 

 הדמיה של המבנה העתידי )מימין( :58איור 

 חתך המתאר את המבנה הקיים והתוספת )שמאל( :59איור 

 יפו(-, מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב2017)צילומים מתוך הגשה להיתר משנת 

 

 ניתוח הממצאים .4.5.3

 

  ניתוח מסמכים כאזור מגע

בבחינתנו את הממצאים באמצעות מתודולוגיית אזור מגע, ערכנו חלוקה סטטיסטית כמותית לכלל 

 452נמצאו  . בסך הכל2המסמכים שנמצאו בתיק ארכיון העירייה לבניין בכתובת מגן אברהם 

תכתובות בנוגע לרישוי עסקים אשר מדגימים את יתר תשומת הלב  149מהם  מסמכים בארכיון. 

מסמכים כפולים,  50-עוד כ על הציבור.זה לאור השפעתו הרבה  י הרשות לנושאיד-לשניתנת ע

מסמכים  100-כ, וברזולוציה נמוכה, ריקים מתוכן או שאינם שייכים לכתובת ותויקו בטעות

 , שמקורם בארכיון עיריית יפו ההיסטורית. 1948מתוארכים טרום  בערבית

עלה חלוקה ברורה ways of representing  -דרכי הייצוג בחינת המסמכים דרך פריזמת 

לבין אלו שהוגשו אחריה. במסמכי ההגשה הרשמיים להיתר טרום  1948בין מסמכים שהוגשו עד 

, פורמט טופס ההגשה איפשר מילוי בשלוש שפות שונות: ערבית, אנגלית ועברית. המסמכים 1948

 1948שהופיעו בתיק לאחר  . לעומתם, כלל המסמכים1948-ל 1930מתוארכים בין השנים בערבית 
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היו כולם בשפה העברית, ממצא המייצג את מחיקתה המוחלטת של השפה הערבית מהשיח התכנוני 

עולה שימוש נרחב בשורש ס.ד.ר. שימוש  1948והמסדיר של המרחב. במסמכים שמתוארכים לאחר 

והשולטת נרחב בתצורותיו השונות של שורש זה מלמד על תפקידה של הרשות כמכוננת הסדר 

 במרחב, שליטה הנדמת לפעמים כמעקרת ומגבילה.

הצצה להתנהלות היומיומית  מספקת ways of being –דרכי הוויה בחינת המסמכים דרך פריזמת 

סכסוכי שוכרים עם בעלי  –כולל דיירים ועסקים, יחסיהם עם הזולת ועם המרחב שסביבם  ,במבנה

 הדירות, התרעמות הדיירים על תכנון שאינו בידיעתם ודאגה למרחב כפי שהם מכירים אותו.

תקופת השלטון  משךלמלמדת כי  ways of acting –דרכי הפעולה בחינת המסמכים דרך פריזמת 

מהמסמכים עולה כי האינטראקציה בין האזרח  .חוקי התכנון והבניה השתרשו ,המנדטורי ולאחריו

מצאנו שני דפוסי במסמכים אלו אנו  לשלטון כוללת קבלה של מערך חוקי זה או התנגדות אליו.

 :פעולה עיקריים

 הציבור. טובת על שמירה לצורך האזרח על הרשות מרות .א

 הסדר על שמירה לוודא מנת על המקומית הרשות עם האזרח של פעולות ותיאום הצהרה .ב

 .הרשות ידי-על והתקנות

 

ליברלי וכינון -מלון אומיה כדוגמא ליוזמות פיתוח פרטיות טרום העידן הניאו - ניתוח ממצאים

 חיי היומיום, עקירתם והחייאתם מחדש

 

 מיקום המלון במרחב יפו

סאלחי )דרך ירושלים( -הרחובות אלהמגרש הנבחר להקמתו של מלון אומיה שכן בסמיכות לצומת 

(. הקמת המלון 60ושדרות קינג ג'ורג, צומת הרחובות בה שכנה עיריית יפו ההיסטורית )ר' איור 

לאורך הרחוב הקושר בין נמל יפו לדרך ההיסטורית המובילה לירושלים, הינה בחירה עסקית 

רכם של צירים מרכזיים. אסטרטגית מובהקת. בחירה זו קשורה לרצון לפתח תשתית מסחרית לאו

(. ניתן לומר כי 61)ר' איור  1המלון הוקם מול מלון נוסף בבעלות אמין נאסף בכתובת מגן אברהם 

אבו ג'זאלה ונאסף זיהו את הפוטנציאל המסחרי שבהצבת מלון במיקום שכזה ואף תרמו ליצירת 

טוי ביצירת ישות התפתחות התשתית המסחרית לאורך הציר ובשכונה. תרומה זאת באה לידי בי

מסחרית מורכבת, הכוללת גם מלון וגם בתי עסק בקומת הקרקע. זאת תורמת לחיזוק מעמדה של 

 הדרך כציר מסחרי ראשי.
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  1930תכנית העמדה של המלון מתוך מסמכי ההגשה להיתר משנת  :60איור 

 יפו(-)מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב

 

 תמונה של החזית המסחרית במלון אומיה והמלון הסמוך  :61איור 

 )מתוך תיק התיעוד של עמותת "זוכרות"(

 

 פעילות עסקית חברתית

במסגרת הסדרת הפעילות העסקית במבנה, מצאנו בתיק הארכיון התכתבויות בין אבו ג'זאלה 

מסמכים אישי שלו למערך פקידי הרישוי של עיריית יפו. מכתביו של אבו ג'זרלה הודפסו על נייר 

(. 62אשר כותרתו נושאת את שמו ועיסוקו, בשלוש שפות שונות: ערבית, עברית וצרפתית )ר' איור 

הבחירה בשלושת השפות וציון הייחוס עסקי מייצגת נכונות לשיתוף פעולה עסקי, ללא תלות בשיוך 

הלאומיות והיקף הפעילות העסקית של אבו גז'אלה. כמו -אתני, ומדגישה את בין-קהילתי-חברתי

כן, הבחנו כי בחזית מבנה המלון ומבנה הנוסף שהיה לחלק מתחנת ממכר השמן שפינת  ברחובות 
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ד' ירושלים ועולי ציון, שובצו אריחים הנושאים את חותם משפחת אבו גז'אלה ומציינים את שנת ש

(. הללו ממחישים את חשיבותה ומרכזיותה של המשפחה כיוזמת 64-ו 63הקמת המבנה )ראה איור 

ומפתחת של המרחב השכונתי והיפואי הכללי. הצבת החותם מעידה על החשיבות אותה ייחס אבו 

עצמו כפעיל עסקי בקהילה הפלסטינית, זאת בדומה לכותר נייר המכתבים. אין מדובר גז'אלה ל

בעיסוק בהאדרה עצמית, אלא במיצוב והנכחה של הפעילות העסקית של המשפחה והשפעתה על 

 החברה כמרכיב מהותי בזהות המשפחתית.

 

 כותר נייר המכתבים של טאופיק אבו ג'זאלה  :62איור 

 יפו(-בארכיון עיריית תל אביב)מתוך תיק הבניין 

 אריח חותם המשפחה בחזית המלון )ימין( :63איור 

 אריח בחזית המבנה בסמך לתחנת ממכר השמנים )שמאל( :64איור 

 

  רקמה עירונית וחברתית-שכונה-מלון

כפי שעולה ממסמכי ההיתר, עורך הבקשה ומשרד האדריכלים אשר תיכנן את המבנה, הינו הפירמה 

אבולפיה היה אדריכל פעיל ביפו, אשר תכנן מבנים -אבולפיה מהנדסים". דרוויש-היפואית  "דרוויש

, בית חאמזה מאלס בשדרות ירושלים 101נוספים בשכונה, ביניהם: בית חממי בשדרות ירושלים 

ומגדל המים של יפו.  זה נולד ביפו ורכש את השכלתו במדינות שונות בעולם: דמשק, פריז,  86

טנבול ואיטליה, אולם במרוצת השנים חזר ועבד בעיר הולדתו, יפו, בה הביא לידי ביטוי את איס

אבולפיה וכן הנכסים המסחריים / -ידי דרוויש-הידע מלימודיו במדינות הלבנט. תכנון המבנה על

ציבוריים הנוספים שהיו למשפחה, ממקמים את בית המלון ברצף העשייה התכנונית אשר הייתה 
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הוות הכללית של שכונת נוזהא. במרחב הפרברי של יפו באותן השנים, מלון אומיה לחלק בהת

-ציבורי כדוגמתו, היוו את עמוד השדרה והתשתית התרבותית -ומבנים בעלי שימוש מסחרי

חברתית להמשך התפתחותה של שכונת נוזהא. אלו הוקמו בראשיתה של השכונה, אפשרו את 

צרכים העירוניים. בין מבני תשתית אלו ניתן למצוא את המשך התפתחותה וסיפקו עבורה את ה

 (. 65בית חולים דג'אני, קולנוע אלהמברה, מסגד נוזהא ובתי הספר השונים )ר' איור 

 

 מבני ציבור ומסחר לאורך שדרות קינג ג'ורג' :65איור 

 

 פסיביות שלטונית תכנוניתיוזמות פרטיות אל מול 

ידי האליטה המקומית בימי המנדט, אינה עניין של מה -הקמתם של מבנים ציבוריים מסחריים על

בכך. לטענתנו ניתן לראות את הקמת המבנה ומבנים דומים כדוגמתו כעדות לפאסיביות התכנונית 

 של שלטון המנדט. כפי שעלה מדבריו של סאטל: 

 

לא בתי ספר, כלום. רוב בתי הספר  "שלושים שנה של הבריטים, ואלו לא עשו כלום ביפו.

שנבנו ביפו כמו אלו השוכנים בשדרות ירושלים, בית ספר זהרא של הבנות ואל אעמרייה לבנים, את 

ראיון עם עאבד סאטל שנערך בתאריך )מתוך  בית חולים דג'אני, אלו יוזמות אישיות" נוזהאמסגד 

 (.6, ר' נספח 15.4.19

 

למצוא בהעדרה של תכנית כוללנית וחזון תכנוני לפיתוח יפו. היה זה עדות נוספת לכך ניתן 

מאליג'י מסעוד -בעקבות יוזמה ולחץ מצידו של מושל יפו, שהאדריכל המצרי עלי אל 1945רק בשנת 

הוזמן לערוך תכנית כוללנית לפיתוח יפו. אולם, כפי שעולה ממסמכי התוכנית, בשעה שזו נהגתה, 

שכונה מבוססת. השלטון הבריטי ביפו תיפקד בעיקר כגוף מסדיר ולא הייתה כבר  נוזהאשכונת 

כגוף יוזם. את תפקידו של השלטון המקומי כגוף מתכנן ומפתח תפסה האליטה המקומית, אשר 

 ידי ובשביל תושבי יפו.-השתמשה בהונה הפרטי ככלי לפיתוח המרחב העירוני על

 



107 
 
 

 

 

 כינון חיי היומיום

מספר רב של מסמכים בתיק הבניין עוסקים ברישוי בתי העסק השונים, אשר פעלו בקומת הקרקע 

של מלון אומיה. ממסמכים אלו ניתן להסיק על תפקידו של המבנה והעסקים בו בחיי היומיום של 

תושבי השכונה. בתי עסק אלו לא רק ששירתו את תושבי השכונה, אלא היוו בסיס לפעילות עסקית 

ת בשכונה. הללו יצרו רצף עירוני מהשדרה אל פני השכונה ולאורך הציר הקושר בין השכונה ומסחרי

לנמל יפו. באחת מהתכתבויותיו של אבו ג'זאלה עם הממשל המנדטורי, מלין הנ"ל כי העיכוב 

בחיבור הנכס לתשתית הביוב פוגע בו כלכלית משום שסוחרי בתי העסק מסרבים לשלם את דמי 

 (.66ד לא ניתן היתר לתכנית הסניטרית של המבנה )ר' איור השכירות, כל עו

 מכתב לוועדת התכנון עיריית יפו שנשלח על ידי טאופיק או ג'זאלה  :66איור 

 יפו(-)מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב

 

מסמכים נוספים העידו על קיום של מסעדות בתקופות שונות במקום, כלומר בתי העסק בקומת 

הופעלו על ידי חברים שונים בקהילה העסקית המקומית ולא בהכרח על ידי משפחת אבו הקרקע 

 ג'זאלה, ועל כן חשיבותה הכלכלית הרבה לקהילה.

 

 עקירת חיי היומיום והחייאתם

מתועדים ומוכרים בספרות ובנרטיב המקומי.  1948כיבוש יפו ועקירת תושבי יפו מבתיהם בשנת 

(: "המלחמה והשלכותיה גדעו את תהליך האורבניזציה בעיר 2007כפי שכותב מונטרסקו )

הפלסטינית, וגזרו במידה רבה את גורלה של יפו של השנים הבאות". אוכלוסיית יפו אשר מנתה 

תושבים. במקביל וכפועל יוצא  4000-טרום הכיבוש, הצטמצמה לפחות מ 70,000 -למעלה מ

 נוזהאמעקירת התושבים, נעקרו חיי היומיום שאותם כיננו התושבים משכונת מיפו כולה ומשכונת 

 בפרט. 
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הרובד הראשון של תהליך העקירה נוגע לניתוק האוכלוסיה מנכסיה. כפי שעולה ממסמכי 

של אבו גז'אלה נמחק הלכה למעשה והבעלות הועברה לאפוטרופוס נסח הטאבו ההיסטורי, שמו 

לנכסי האויב. הרובד השני והרחב יותר של העקירה והמחיקה, הינו תהליך הקשור למרחב השכונתי 

, נוזהאוהעירוני של יפו. דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא ברצף שינוי והחלפת השמות של רחובות 

בי בנרטיב יהודי ציוני. מה שהיה לרחוב דרך ירושלים, המסמל אשר מבקש להחליף את הנרטיב הער

את הקשר בין הנמל ליפו לעיר ירושלים, הפך כעת רחוב העולים לציון, מדינת הלאום היהודית )ר' 

 (.67איור 

 השתנות שמות הרחובות לאורך השנים :67איור 

 

אל התשתית המרוקנת של שכונות יפו הובאו כעת עולים יהודים ממדינות הבלקן, אשר נקראו 

((. מה 2007להפיח חיים חדשים בעיר הרפאים היפואית )מתוך מדריך יפו, במאמרו של מונטרסקו )

שהחל ביישוב המהגרים בבתי יפו הנטושים, המשיך בתהליך וניסיונות החייאה של חיי היומיום 

ניתן למצוא בתיק הארכיון של הבניין עדויות להפעלת בית  1952ם אשר נגדעו. כבר בשנת העירוניי

היו בבעלות אבו ג'זאלה  1948ידי סוחרים יהודיים. בתי העסק במבנה אשר עד לשנת -עסק על

ידי המהגרים החדשים בשעה -, הופעלו כעת עלפלסטינים-והופעלו על ידי תושבי השכונה  הערבים

בבעלות האפוטרופוס לנכסי האויב. כך נוצקו חיי יומיום חדשים לתשתית ההיסטורית שהיו 

 . פלסטינים-שרוקנה מתושבי השכונה הערבים

כיום קומת המגורים שהייתה לבית המלון מאוכלסת על ידי ארבע דירות שמקיימות אורך 

בחלל זה מקיימים  חיים המשתלב זה בחיים של זה בזכות החלל המשותף המרכזי אותו הן חולקות.

דיירי ארבעת הדירות  ארוחות משותפות, אותם אם אף תיעדו בתמונות המקשטות את מעלה גרם 

 המדרגות. הדיירים בקומה הראשונה מתארים את חייהם במבנה ומעידים עליו באופן ספונטני:

 

ייר )מתוך ראיון עם דניאל, ד"תראי גילי, הן עושות עבודה על הבניין הכי מגניב ביפו" 

 .(7, ר' נספח 3.5.19 דיירים בבניין שנערכו בתאריך נות עםראיו, מתוך בקומה הראשונה

 

קומת הקרקע גדושה בשלל בתי עסק מסחריים ותרבותיים המשמשים על בסיס יומיומי את תושבי 

 , הוחיאו וקיבלו פרשנות מחודשת.1948השכונה הסמוכה. אותם חיי יומיום אשר נקטעו בשנת 
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 סיכום ומסקנות. 4.5.4

דרך ירושלים נבקש להשוות את  -בניסיון לספר את סיפורה של מלון אומיה ברחוב מגן אברהם

הבקשה הראשונה להיתר הבנייה שהוגשה במגרש, על ידי אבו ג'זאלה לבקשה להיתר האחרונה 

בע"מ. בעוד שהבקשה  2002שהוגשה על ידי אמונים חברה לנאמנות בע"מ ורד מש החזקות 

ה להקמת מלון אומיה מגיבה ומשתתפת ברצף ההתפתחות של בשכונה על ידי תושביה הראשונ

 למענם, השנייה מגיבה לתנאי השוק ופוטנציאל השאת הרווחים של הג'נטריפיקציה הגואה ביפו. 

אנו למדים כי יוזמות פיתוח על ידי השוק הפרטי היו תמיד לחלק מהפיתוח העירוני אולם 

ורך ההיסטוריה. בימי השלטון המנדטורי יוזמות פרטיות לצד היותם אלו נצבעו באור שונה לא

תשתית להשאת רווחים ביקשו לספק ולקחת חלק בבניית התשתית הציבורית עבור הקהילה ממנה 

הם ניזונים. ייתכן כי תופעה זו נעוצה בהעדר ישות שלטונית יוזמת ואקטיבית אותה ממלאת 

 בה כסולידריות המתעוררת משותפות חיי היומיום.הקהילה היזמית המקומית, וניתן לראות 

כחלק אינטגראלי מהחיים הלאומיים בעלת ( מגדיר תיירות מורשת Park, 2010) פארק

תפקיד בקידום ושימור הלאום. בכוחה של תיירות מורשת לתקשר ולהעצים נרטיב קולקטיבי 

של מלון אומיה ביטוי  לאומי, ולאפשר לאנשים תחושת שייכות לעבר ולדימוי הלאומי. בהיותה

לנרטיב הקהילתי של האוכלוסייה הילידית של שכונת נוזהא, שילובו בסיור תיירות מורשת, יכול 

בשכונה וחיזוק מחוזות הזיכרון  פלסטינים-לתרום לקידום תחושות שייכות של התושבים הערבים

של וכלכלית  העצמה תרבותיתהינו אחד מהכלים לפיתוח תיירות בת קיימא הקשורים אליהם. 

של הקהילה תוך חיזוקה ערכים התרבותיים קהילות ילידיות. בכוחו להביא לניהול והנגשה של ה

  .(Park, 2010) מעמדה בקרב האוכלוסייה הכללית

אנו מאמינות כי מלון אומיה וסיפורה של כתובת זו יכול לתרום לאוכלוסייה המקומית 

ותרומתו לאוכלוסייה אנו ממליצות ללמוד מהספרות ולעשות אולם בכדי להבטיח את המשכיותו 

את מירב המאמצים בשילוב האוכלוסייה המקומית בפרויקט תיירות המושרת התהווה, שכו זה 

 נועד עבורם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 
 

 

 

 26יפת  /3. עמיעד 4.6

 

 . הבית כהרס יצירתי4.6.1

, סמוך לשוק הפשפשים ביפו, כאשר 24יפת  /3בית הנמצא בפינת הרחובות עמיעד ב נדוןבפרק זה 

התמה המרכזית שבה נתמקד בקשר לבית זה הינה הבית "כהרס יצירתי". כיום הבית פועל כבית 

מגורים וכעסק, ונמצא בבעלות לילא ומחמוד חבשי, שהם תושבי יפו ותיקים. העסק כולל אירוח 

חו"ל, לאירוח קולינרי ותרבותי, ועל ידי דיאלוג בין האורחים דרך אנשים ומשלחות מהארץ ומ

נושאים שונים, וכן דרך כך גם יוזמים למידה על המורשת והתרבות של יפו דרך הסיפורים והחוויות 

 האישיות של המארחים.

זה נבעה מכך שהבית מציג בפנינו תמונה מעניינת בהקשר למונח "הרס הבחירה בבית 

בי יושביו כיום, והן לגבי יושביו בעבר. לאחר המחקר הראשוני שערכנו, ולאחר יצירתי", הן לג

הריאיון שקיימנו עם דיירי הבית, הבנו שזהו הנושא המרכזי העולה ממנו, ובו נדון בהרחבה בהמשך. 

 כמו כן הבית כיום הוא דוגמא לתיירות מורשת שיכולה להתפתח ביפו.

שמעותו המודרנית כלכלן אוסטרי בשם יוזף מונח שאותו פיתח במהוא  "הרס יצירתי"

 .מטרתו לתאר מצב בו התפתחות ויזמות כלכלית מתקיימות על חשבון מערכת קיימתושומפטר 

( שמתבסס עליו על מנת לבחון  ,1989Harveyקודם ברבות השנים בכתביו של דיוויד הארווי )המונח 

ליזם מחריב בהתמדה את הסדר את המודרניות העירונית. הרס יצירתי הוא הדרך שבו הקפיט

 . (Harvey, 2007) תוך כדי יצירת סדר כלכלי חדש ויעיל יותרהנוכחי, הכלכלי 

היסטוריה של \הרס של חיי אדם – הרסהוא קודם כל  ,הרס יצירתי במובן של כתובת

. אנשים שחיו במשך כל חייהם אמתי, שחווים סבל אמתייםנמצאים אנשים  הבתיםמקום. מאחורי 

מסוים, ואין להם שום רצון לשנותו או להתעשר, הם בסך הכל רוצים להמשיך בשגרת חייהם בבית 

ים מערביים של פיתוח ושל תכנון, בלי לשקוע בביצה של חרדות קיומיות בעולם הגלובלי. בהקשר

לעיתים קרובות אותם אנשים חווים "הרס", שבא לידי ביטוי בהרס מוחשי של אזורים ישנים, אך 

ההרס היצירתי יתרום למדינה, אבל בותי, וקורה לעיתים קרובות אצל קהילות ילידיות. גם הרס תר

הפתרון לסבלם של אנשים אלו הוא לא עצירת ההרס היצירתי, אלא  .עבורם הוא יהיה רק "הרס"

ניתן למצוא פשרות ותומכות בהם על ידי שימור עירוני ה , ישנן מדינותתמיכה בדרכים אחרות

 .( ,2018aFenster) דדו עם הבעיות הללוומנגנונים שיתמו

 הוא מונח תיאורטי נוסף אליו נתייחס בעבודתנו. ילידית"תיירות "תיירות מורשת/ 

מונח שהיה אחד הנושאים המרכזיים שעסקנו בהם במסגרת הקורס. לדעתנו הבית המדובר הוא  

דוגמה חיה ל"תיירות מורשת" מעצם העובדה שהבית עצמו הוא עסק פעיל המבוסס על תיירות 

תיירות "תיירות מורשת/ יום. המונח -מורשת, בשל אופיו ובזכות הפעילות המתרחשת בו ביום

חולקים את "חווית" הכיבוש הקולוניאלי, בה לעתים קרובות נשללו הים ילידים עמעוסק בילידית" 

בכוח מאדמותיהם ונמנע מהם גישה למשאבים טבעיים, היסטוריים ותרבותיים, אשר יכולים 

לקיים את פרנסתם באמצעות פעילויות כמו תיירות. התיירות יכולה  לספק שלב התפתחותי חיובי 

דים יכולה לפתח אמנויות, תרבות, מורשת ושפה ומאפשרת בריחה עבור הילידים. תיירות ילי

 (.Whitford, Ruhanen, 2016מנרטיב ה"קורבן". בנוסף, התיירות יכולה ליצור מקומות תעסוקה )
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הדיונים במחקר מקשרים בין מספר נושאים מרכזיים: הערך של הידע והמסורת 

 בנוגע להיבטים של התחדשות תרבותית, וחדשנות.התרבותית, הייעוד התכנון והיישום, ופיתוח 

תיירות אינדיבידואלית, המבוססת על עקרונות של פיתוח בר קיימא, יכולה לספק הזדמנויות 

לממש התפתחויות ייחודיות, לעתים קרובות חדשניות, או גישות ניהוליות שיכולות להיות מועילות 

(. התיירות היא רק כלי אחד למימוש פיתוח Carr, Ruhanen, Whitford, 2016מאוד לעמים ילידים )

בר קיימא לקהילה ילידית. חשיבותו של הממשל, שיתוף הפעולה והטמעה של ילידים ושל השקפות 

 עולמיהם בפיתוח התיירות, היא הכרחית כדי להשפיע על התוצאות החיוביות בכל מיזם תיירותי.

מנקודת המבט  תתיירות הילידיהאתגר כיום במחקר הוא להשיג הבנה מקיפה יותר של ה

עניין. זה כולל השתתפות השל בעלי העניין של הילידים. דבר חשוב נוסף הוא השתתפות בעלי 

בקבלת ההחלטות והתכנון, כמו גם השתתפות ביתרונות הכלכליים והחברתיים של התיירות. בנוסף 

האתר, בעלי קרקעות,  לממשלה והפקידים, בעלי העניין בתחום התיירות הילידית כוללים מנהלי

 (.Timothy & Boyd, 2006תושבי יעד, בעלי עסקים והתיירים עצמם )

 הוא ותיק מאוד ושנת בנייתו עדיין לא ידועה לנו. , 24יפת  /3המבנה ברחוב עמיעד 

האזור לאורך שנותיו היה עם שימושים מסחריים רבים, כאשר היו פעילים באזור מפעלים, עסקים 

עם   20-החל משנות הלראשונה מסמכים מופיעים . בית חרושת לסבונים למשל ,ובתי חרושת

שהוא בעל המקום הפלסטיני, בשארה נקולא אל סאיע  שנקרא הבעלים של קומת החזית התחתונה

כאשר בשארה מפנה את תשריט הבית ומקבל חוות דעת תכנונית על ידי המהנדס הכללי ביפו באותה 

המשפחות , שני 1948פחת בנאת הייתה בקומה העליונה ובשנת מעדויות נמסר שמשכמו כן תקופה. 

 1950 התש"י -והותירו את נכסיהם שהופקדו למדינה מחוק נכסי נפקדים כמו הרבה משפחות ברחו

חוק המקנה למדינת ישראל את נכסיהם של מי שעזבו אותה לשטחיהן של מדינות עוינות במהלך )

 ר ירדן.(, ומקומם כיום כנראה באזומלחמת העצמאות

חזית, ובקומה המשנים אלו ועד היום התחלפו עסקים, כולם בבעלות יהודית, בקומת 

 .בעלות פרטית למגוריםכשבה נרכש  1990עליונה לאורך השנים נשאר בבעלות עמידר עד 

, הגיעו זוג סטודנטים שגדלו ביפו, הנקראים מחמוד ולילא חבשי, ששאפו לקנות 1990כאמור בשנת 

בבית היה פעיל  הבית היה במצב רעוע, 1990שנת אשר הזוג החליט לרכוש את הבית בכבית באזור, ו

לפני כן מפעל לנעליים שנסגר, המבנה היה במצב לא טוב כאשר הרבה חלקים בבית היו שבורים 

והרבה מסמכים מופיעים בתקופה  )למשל המדרגות שבורות, בורות ברצפה, הקירות סדוקים ועוד(

שינו את  שונות בדרכים יצירתיותוהזוג שיפץ את הבית,  .מסוכןכידים על מבנה זו בתיק הבניין המע

ביפו, והפכו אחרים מהרס של בתים  נותרובחומרי בניין ש ואף השתמשהבית הפכו אותו למפואר, ו

 .את המבנה למה שהוא היום

כיום הזוג מפעיל עסק בבית שלהם שבו הם מארחים אנשים ומשלחות מהארץ ומחו"ל, 

לאירוח קולינרי ותרבותי, ויוצרים דיאלוג בין האורחים דרך נושאים שונים, וכן דרך כך גם יוזמים 

התמונות למידה על המורשת והתרבות של יפו דרך הסיפורים והחוויות האישיות של המארחים. 

 , לאחר שבני הזוג חבשי רכשו את המבנה,1994-נראה מבחוץ באת הבית כפי שהיה הבאות מציגות 

 (:68-72מבחוץ ומבפנים )ר' איורים  כפי שהוא כיום והבית
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 תמונות מפנים הבית :70,71,72איור 

 

הקשר בין הבית לבין התמה המרכזית שלנו, שהיא כאמור "הרס יצירתי", נע על שני מוקדים: מוקד 

תושבים ברחו ממנו,  1948-ראשון הוא המוקד ההיסטורי, הבית הזה הוא אחד מבין רבים שבו ב

י ביטוי בשינוי בכל התרבות וחוו טראומות קשות, ומדיניות ייהוד המרחב שהייתה נהוגה, ובאה ליד

)הרס מוחשי של יפו והרס  כהרסשהייתה לפני כן ביפו ושינתה את פני האזור, כפעולה המוגדרת 

)לפי המושג "הרס יצירתי"( "היצירה" פלסטינית ביפו(, -בלתי מוחשי של תרבות ושל מורשת ערבית

 שלאחר מכן.במקרה זה היא הצד היהודי, ההתפתחות שעברה ביפו בעשרות שנים 

המוקד השני הוא הסיפור של מחמוד ולילא חבשי, שיותר מתקשר לנו למושג "הרס 

יצירתי" בצורה סמלית, כאשר מהרס מוחשי בדמות המבנה ההרוס שאליו הגיעו והשימוש שלהם 

בהרס זה וכן בהרס של בתים אחרים כדי להגיע לכדי יצירה שזהו החיים החדשים שהקימו לעצמם 

המשפחה והעסק שלהם שכאמור מראה את המורשת הישנה של יפו ומציג אותה. בדמות הבית, 

 בהמשך נרחיב על שני נקודות אלו.
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 ניתוח היסטוריוגרפי כרונולוגי של הבית  4.6.2

 

 תהליך עבודת החקר

כאמור, הבית נמצא במיקום מרכזי ביפו, בסמוך לשוק הפשפשים באזור מפותח ובעל פוטנציאל 

סקרנותנו לגבי הבית, . 41, חלקה 7091, בגוש 24יפת  /3הבית נמצא ברחוב עמיעד  .פיתוח רחב יותר

 העומד מאחוריו הביאו אותנו לחקור אודותיו ולייצר עבורו תיק תיעוד דייריו והסיפור

מסמכים תכנוניים היסטוריים המספרים את סיפורו של הבית,  המכיל (14)ר' נספח  היסטוריוגרפי

ראיון עם מתוך ים הנוכחים של הבית )מתוך מפגשים עם הדייר ותו אספנובנוסף למידע אנושי א

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב לילא ומחמוד חבשי

לא רק להסתמך על מסמכים, אלא גם להיות בבית  יםכחוקר נקודת מפגש זו, אפשרה לנו

רכנו ראיון, ועל ידי ים הנוכחיים של המבנה מחמוד ולילא חבשי, איתם עעם הדייר עצמו, ולשוחח

כך יכולנו לחוש את הסיפור מנקודות מבט חדשות. אנחנו חייבים לציין ששניהם היו מאוד פתוחים 

כלפינו ושיתפו איתנו פעולה כבר מהרגע הראשון, ולא הייתה חשדנות כלשהי בנוגע לכוונתנו, ואנחנו 

מורשת ופיתוח האזור,  מסיקים שפתיחות זו מתקשרת לעובדה שהזוג בעל תודעה לנושא תיירות

וישנו ורצון מאוד גדול להשמיע את סיפוריהם ואת סיפורה של השכונה כפי שהם עושים גם בחיים, 

 וגם כפי שהשתקף בראיון. 

-המצוי בעיריית תל אביב תיק בנייןבשלב הראשון של עבודת השטח אספנו חומר ארכיוני מ

מתוך התב"ע של האזור,  נוסף אספנו חומריםכדי ללמוד על הבית ועל יושביו במהלך השנים. ב יפו

כתבות בעיתונים ובטלוויזיה, שעזרו לנו ללמוד ולהכיר את  :מהאינטרנט נסחי טאבו, וכן חומרים

-ו 76)ר' איור  השווינו בין תצלומי אויר משנים שונות ובין מפות היסטוריותוגם כן הבית ויושביו, 

77.) 

, וכאמור בשכונה והצלחנו ליצור קשר ראשוני עם המשפחהערכנו סיורים ותצפיות בנוסף, 

ערכנו ראיון עם הזוג חבשי. בנוסף לנושאים עליהם דיברנו עם הזוג, הראיון עזר לנו להבין את 

של הבית ולהשלים לנו את ה"תמונה" של הבית. יש לאמר שעדיין קיימים חוסרים  הההיסטורי

המסמכים לפני קום המדינה הם דלים ולא מספקים ופערי מידע לגבי חלק מההתרחשויות מכיוון ש

 תמונה כוללת.

 

 26יפת  /3עמיעד של הבית ברחוב  כרונולוגית הסיפור

עולה כי המבנה מורכב משתי קומות כאשר הקומה התחתונה  בתיק הבניין של ארכיון העירייה

מצאנו מסמכים משמשת כמבנה מסחרי והקומה העליונה משמשת כבית מגורים. בארכיון העירייה 

 1925מכתב משנת בשפה הערבית ומסמך אחד באנגלית. מבין המסמכים, מצאנו  20-ה החל משנות

סחרי בעליו הנוכחיים של הבניין בשארה נקולא המופנה לעירייה לגבי מפת האינסטלציה במבנה המ

שנים בשנת  19תלונה שחוזרת בשנית כעבור  (.73)ר' איור  אל סאיע מלין על תחזוקת המבנה בשכונה

כאשר בשארה מפנה את תשריט הבית ומקבל חוות דעת תכנונית על ידי המהנדס הכללי ביפו  1944

  .(74)ר' איור  באותה תקופה
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-לגבי העסק שהופעל והיה בבעלותו של בשארה סאיע לפחות משנות המכאן אנו מסיקים 

, ולאחר מכן אנו מסיקים שהוא ומשפחתו נטשו את האזור וברחו, אין לנו עדויות 1948על  20

מבחינת מסמכים לכך מלבד העובדה שמאותו רגע בתיק הביניין מופיעים המון מסמכים שנוגעים 

וכולם כתובים על שם יהודים שגם כן פתחו עסקים לאורך ברישוי לגבי החזית של הבניין הנ"ל, 

ומדיניות ייהוד המרחב. כפי  1950 חוק נכסי נפקדים, התש"יהשנים באותו מקום, וזאת לאור 

בידי צבי  היא חנות הממוקמת בקומה התחתונהתיק הבניין כי הבעלות על השאפשר לראות ב

 (. 75בנה לבניית מכולת באזור )ר' איור שפנה לעירייה על מנת להכשיר את המ 1950-נשבסקי ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ימין( 14.05.1925, של בניין מפת אינסטלציה :73 איור

 )מרכז( 16.03.1944 ,בעלים: בשארה נקולא אל סאיעחוות דעת תכנונית  :74 איור

 )שמאל( 1950, רישיון מכולת על שם צבי נשבסקי :75 איור

 

תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשי)מתוך  ולילה חבשיבראיון שקיימנו עם מחמוד 

ביקשנו מהם לספר לנו קודם כל על הסביבה של הבית ואיך היא השתנתה (, 8 , ר׳ נספח24.4.19

שראינו שמשנות הקמת המדינה ועד  ןלאורך השנים, השאלה הזאת גם כן נבעה מצילומי הלוויי

באזור במבט עילי והצילום מהעבר מראה שהייתה צפיפות היום היו שינויים רבים מבחינת המבנים 

 76מבנים הרבה יותר גדולה, כמו כן אפשר לראות שהמבנה של הפרק הנוכחי לא השתנה )ר' איור 

 (.77-ו

 

 השטח" שנקרא שטח והיה קרס שלו שהגג ביתי ליד מבנה היה .מאוד השתנתה השכונה"לילא: 

 למרות השטח רוב את והרסו באו  '49מ שינוי עבר המבנה .אותו החריבו שהבריטים "הגדול

 על נגריות המון כאן היו. בתקופה הזאת סוגיות ועולות לבנייה ומחכים נקודתית ע"תב שהוציאו

ראיון עם לילא מתוך ) ה"המדינ מקום לסבון החרושת ובתי כאן היה פלסטיין לו'אנג בנק .הרחוב

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ומחמוד חבשי

 

', וסיפרו 48אפשר לראות שהם אישרו שהאזור עבר שינויים רחבים לאורך השנים מאז 

שאכן היו בעבר היו באזור הרבה מפעלים ותעשיות, הרבה עסקים שפעלו באזור, במיוחד נגריות 
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ו מידע , אך זה1870וכד'. כמו כן לפי העדות שלהם המבנה קיים כבר מהתקופה העותומנית משנת 

 שלא הצלחנו לאשש מבחינת מסמכים.

 

 
 )אמריקן קולוני( )ימין(  1949המבנה וסביבתו משנת  :76איור 

 כיום )שמאל(המבנה וסביבתו  :77איור 

 

מסמכים הכתובים בעיריית תל אביב ותכניות לגבי ההיסטוריה של הבית שמענו מהם עדות וכן 

-עלה שבקומה העליונה התגוררו משפחת בנאת שהיה בזמנו רופא טורקי עוד לפני שנות ה ,הבניין

מזיכרונם הבת ממשפחת בנאת הגיעה לביקור . ברחו לירדן, 1948שנת שבעקבות המלחמה ב 30

במבנה והיא מעוניינת לראות את הבית אך  1948דה בפניהם כי משפחתה גרה לפני יעהבישראל ו

 .אול אותה על ההיסטוריה שעברה משפחתהלימים לא השכילו לש

כאמור בשנים שלאחר קום המדינה התגוררו בבית יהודים לאורך השנים כדירת מגורים, 

וכן קומת החזית התחתונה שימשה לעסקים, כפי שלמשל דוד אטיאס שהפעיל סנדלריה במשך שנים 

-חמוד ולילא חבשי ברבות. במקרים אלו הבעלות על הבית לא הייתה פרטית ועד שרכשו אותה מ

(. כמו כן נוכחנו 78היה הבית בבעלות רשות הפיתוח כפי שאפשר לראות בנסחי הטאבו )ר' איור  1990

(, 79(, שהאזור הוא בייעוד שטח לתכנון בעתיד" )ר' איור 606לדעת לפי התוכנית של האזור )תא/

עוד מוגדר במקום. התוכנית קיימת משנות הקמת המדינה ולא השתנתה עד היום, כלומר אין י

, מחמוד ולילא חבשי קנו את הבית ממנהל מקרקעי ישראל דרך עמידר, והם 1990-כאמור ב

 מתגוררים בה עד היום.
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 נסח טאבו )ימין( :78 איור

 , יעוד: שטח לתכנון בעתיד )שמאל(606תא/ :79 איור

 

 ניתוח הממצאים .4.6.3

 

 ניתוח מסמכים כאזור מגע

את הבית לא רק כקורת גג פיזית, אלא כמסגרת  עבודת השטח וכתיבת העבודה ראינולאורך 

. את המסמכים שמהווים את הבסיס , ומפגש בין תרבויות שונות, אזורי מגעהמייצגת סוגי שיח

טקסט,  אזור מגע בא לידי ביטוי בהבדלי שפה,לחקר העבודה, אפשר לנתח לפי המושג "אזור מגע". 

 (. ways of representing, ways of acting, ways of beingסוגי שיח ) 3ו והמאגד בתוכ שיחו

, היה לנו קושי להבין לפי המסמכים את החיים עצמם של הגרים ways of beingמבחינת 

מכיוון שרוב המסמכים בתיק הבניין היו רשמיים מאוד ועסקו ברישיונות עסקים ולא היו אישיים, 

סיק מהם הוא שהיו בחלק מהמקרים מתח בין הדיירים לבין בעלי אך הדבר המרכזי שיכולנו לה

אפשר היה לראות לפי המסמכים  ways of representingהעסקים באזור לאורך השנים. מבחינת 

מצאנו מסמכים הן בערבית  40-המסמכים שנמצאו היו בשפה הערבית, ובשנות ה 30-שעד שנות ה

יויות בשנים הללו. מקום המדינה ואיליו המסמכים היו והן באנגלית, מהן דלינו מידע אודות הבעל

לפי המסמכים שנמצאו בתיק הבניין, יכולנו לראות איך  ways of actingבשפה העברית. מבחינת 

כל אחד מהצדדים פעל )מבחינת דיירי הבית והעסקים מול העירייה(, בעיקר עם בקשות לרישיון 

יות אף נמצאו לאורך השנים, למשל תלונות רעש עסק, ואישורם מצד העירייה. כמה תלונות איש

מצד הדיירים כלפי בעלי העסקים שפעלו באזור, אך נראה שלתלונות אלו לא נשמע מענה מצד 

 העירייה, ונותרו פתוחות.

 

 כהרס יצירתיהבית  - ממצאיםניתוח 

, ובעזרת הראיון שקיימו עם לילא ומחמוד חבשי מושגים שניאת ניתוח הממצאים נציג בעזרת 

המושג המרכזי המשמש (. 8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשימתוך )
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מושגים אלו "תיירות מורשת".  :ואה ף. מושג נוס"הרס יצירתי"בעבודה זו הוא  כתמה המרכזית

 . בהסבר ובדוגמאות מתוך עבודת השטח ובניתוח הממצאים וילוו ליוו אותנו בתהליך המחקר

כפי שדובר קודם לכן, ה"הרס היצירתי" ביפו ובפרט בשכונת נוזהא, הוא  "הרס יצירתי"

' ששינתה את פני האזור מבחינות רבות, וכן 48קודם כל בשינוי שעבר על האזור בעקבות מלחמת 

-שעברו על תושבי המקום הערבים קודם כל מבחינה דמוגרפית וייהוד המרחב, הטרואמות

פלסטינים שעד היום חווים אותם, ועבורם זהו הרס, הרס של בית, הרס של מקום, הרס של תרבות 

ומורשת, ומהצד של היהודים מדובר ב"ביצירה" שכן האזור הפך לבית לפליטים יהודים רבים 

לראות במקרה של הבית שהגיעו מארצות רבות עם מורשת ותרבות משלהם. את העניין הזה יכולנו 

שלנו שכמו רבים אחרים כפי שהיה אפשר לראות במסמכים מתיק הבניין )שחלק מהם הוצג קודם 

', הבית 48לכן(, היה מיושב על ידי משפחות פלסטיניות )בשארה סאיע ומשפחת בנאת(, ומיד לאחר 

יושבי הבית כיום אוכלס בידי יהודים, הן בחזית והן בקומה השנייה. עדות להרס זה גם שמענו מ

פלסטיניות שנשארו ביפו למרות למרות האתגרים והקשיים -שהם צאצאים למשפחות ערביות

 שבהם נתקלו במהלך השנים. 

 

תתפלא לשמוע ישנו דפוס התנהגות שיטתי לכל מי שחווה טראומה בחיים שלו למשל " מחמוד:

ורים שלנו לא נידבו לנו מידע אז גם הה ,לא נידבו הרבה שנים מידע לילדים שלהםשניצולי השואה 

על הטראומות שהיה להם בחיים. אני מכיר הרבה צאצאים שיודעים יותר מההורים שלהם או 

ילדים של ההורים שיודעים רק באחרית ימיהם. אנחנו גם גדלנו במשפחות שחוו טראומה כי הם 

, אבל ראינו בה שניםשהם לא סיפרו לנו הר קשות הם חוו טראומות '.48' ו47לא עזבו את המדינה ב

הוא מספר לנכדים. אז הילדים שלי יודעים הרבה  80אבא שלי רק עכשיו בגיל ו שזה משפיע עליהם,

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשימתוך ) "יותר ממני

 

ביטוי דווקא אפשר לראות שהזוג דיבר על כך שההרס והטראומות בא באופן יותר גדול לידי 

פלסטיניות שכן נשארו. דבר זה מתקשר לתמה המרכזית "הרס יצירתי", הרס -למשפחות הערביות

פסטינים -זה מתבטא כאן כהרס של מקום, קהילה, ומתבטא גם בתחושות הקשות שאיתם הערבים

 שנותרו מתקופת קום המדינה, נשארו במרוצת השנים.

 

המשפחות  ו שהם אלו שסבלו הכי הרבה,נשארשמשפחות ההיו במיעוט של  "ההורים שלנו מחמוד:

. מי שלא ברח אמר לעצמו, אין לי כסף לפיתה משפחות העשירות היה אמצעים לברוחלהעניות. 

ראיון עם לילא ומחמוד מתוך ) למה אני אלך לקבץ נדבות שם. עדיף שאשאר פה ואני אמות פה"

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב חבשי

 

, הגיעו לילא ומחמוד חבשי 48-שני יכולנו לראות שבאותו מבנה שממנו ברחו המשפחות בבמוקד ה

, ובאופן סימלי ומאוד יפה לקחו את ההרס המוחשי ועשו ממנו יצירה חדשה, 90-בתחילת שנות ה

שהיא לא רק המבנה עצמו אלה גם המשפחה והעסק שלהם שגם לו יש קשר למורשת הישנה של יפו 

 משך. אלו הם הציטוטים של לילא ומחמוד המספרים איך זה קרה:ועל כך ידובר בה
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"אנחנו למעשה קנינו בית מלאכה לנעליים, שחמודי ואני התחתנו הינו ממש זוג סטודנטים  לילא:

ורצינו לקנות בית שהוא כזה ארמון ולא היה לנו כסף לזה, אז היינו צריכים להכין  25צעירים בני 

אחד כזה. ואז הגענו לפה כשנכנסנו זה היה מלא קופסאות של נעלים הכל שחור הקירות אבנים 

נראה מגעיל. היה כאן חור בסלון שיורד לחנות נעלים לא היו מדרגות היה צריך  ךא מתווייוהכל ל

לטפס המדרגות היו שבורות והיה צו מבנה מסוכן על המדרגות והקיר החיצוני היה רעוע עם סדקים 

 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשימתוך ) כאילו הבניין הולך ליפול"

8.) 

 

"היינו צריכים לאסוף את החלקים החסרים כמו פאזל. כל חלק למשל המרפסות, הסורגים  מחמוד:

והתריסים, כל חלק השגנו ממקום אחר, הייתי נוסע לשטחים, אפילו אנשים הביאו לי מהבית 

שלהם, והיה המון סדקים בקירות אמרנו מה נעשה? היה לי שיגעון לאסוף אבני כורכר. כל מה 

יכולים לראות בתמונה זה מהריסות של בתים כאן באזור. היה נופל קיר הייתי אוסף אבן שאתם 

אבן יחד עם אבא של לילא ופועלים ואוסף. ממש כמו פאזל, שאין לך כסף אתה מוצא דרכים 

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשימתוך ) יצירתיות"

 

אלינו הקשר אל המושג "הרס יצירתי" בהקשר לבית כיום, והשינוי מדברים אלו מובא 

פלסיטני, הן בבית עצמו -שעשו בכדי להפוך את ההרס ליצירה, וכן שימור העבר התרבותי הערבי

והן בפעילות שלהם. אך אולי במקרה של הזוג חבשי מדובר דווקא ב"התנגדות להרס יצירתי", 

דווקא שימרו את ההריסות, בכך שלקחו אותם והשתמשו אפילו מבלי דעת אולי, בזכות כך שהם 

-בהם ליצירה החדשה אותה שאפו להקים, ובכך גם שימרו את המסורת והמורשת הערבית

 פלסטינית של יפו.

כפי שהוצג בפרק התיאורטי מושג זה הוא מאוד חשוב בפיתוח  "תיירות מורשת / ילידית"

שלא תמיד מוצאות את מקומם בחברה, למשל  כלכלי וחברתי של אזור מסוים בו יש אוכלוסיות

כמו שקורה לעיתים בעמים ששטחם נכבש על ידי שלטון זר, וכפי שתיירות מסוג זה יכולה לעזור 

 גם במקרה של יפו.

על ידי  תלהיות מונע כהצרי הוא שהיא דבר מאוד חשוב בנושא של ה"תיירות הילידית"

ם. דוגמא לסוג תיירות יבטים שלההמעמיקה של הההבנה להם יש את הכי  בעצמם, ילידיםהעמים ה

תיירות המבוססת ילידית המונעת על ידי התושבים הילידים עצמם מגולמת בבית של פרק זה, היא 

מקומי מסורתי יכול להגדיל  ואוכליכולה לעזור לשפר ולחזק את הדימוי של המקום, ש מאכלים,על 

  אמצעי למשוך תייריםכהם בצורה טובה יותר את התחרותיות של יעדי התיירות ולהשתמש ב

ביפו הוא דוגמא מאוד מעניינת לתיירות ילידית שמופעלת  3המקרה של הבית ברחוב עמיעד 

על ידי הילידים עצמם, הבית שהוא גם עסק שמארח וגם הבית של בעלי העסק, ובעצם ממחיש את 

הסיפור של יפו דרך האוכל המוגש, דרך הבית עצמו ודרך הסיפורים האישיים והקולקטיבים על 

הרבה מקומות מסוג זה ביפו, וככל שיהיו מקומות מסוג אלו תיירות המורשת תוכל  יפו. כיום אין
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פלסטינית בה לקהל היעד וגם -להתפתח ביפו ותוכל להביא את הסיפור של יפו והמורשת הערבית

 לפתח כלכלית את האזור והיושבים בו.

רו על נושא בראיון שעשינו עם הזוג חבשי ראינו עד כמה עניין זה קרוב לליבם והם דיב

 פלסטיניות ביפו:-הקהילות הערביות

 

"הבעלים של הדירות כאן שהם הותיקים בשכונות חשובה להם השכונה, והם בקשר טוב  לילא:

אחד עם השני אם קורה משהו ברחוב אז ישר מתקשרים אלי. אפילו אנחנו בקשר עם קהילות 

 ים לנפוש פה".היפואית בירדן בעמן, ואלה שיש להם אזרחויות זרות אפילו בא

"יש לנו עסק מאוד מיוחד בבית שלנו שהציל אותנו. אנחנו מארחים בתוך הבית שלנו ודרך 

חוויה קולינרית תרבותית אנחנו יוצרים דיאלוג בין האורחים דרך מסע. החוויה תרבותית בזכות 

אנחנו הבנו  הסיפורים שלנו על השורשים שלנו על הבית הזה, על יפו, ואנחנו מעוניינים בעוד מידע.

 שזה משהו שאנשים אוהבים לשמוע וזה משהו שיש לנו אותו אז החלטנו שאנחנו משתמשים בזה".

"מגיעות בעיקר הרבה משלחות לארץ, חברות, אורחים מחו"ל שהם מאוד מחוברים 

לאידיאולוגיה שלנו חיבור בין תרבויות שזה בעצם המסר שלנו לעולם. של איך לחבר דרך החוויה 

לנו דרך המסע הקולינרי והסיפורים האישיים. זה מאוד חשוב לנו שיכירו עוד צדדים. אירוח אצ

לדעתי כל עניין פיתוח תיירות המורשת, יכול מאוד לתרום לכלכלה של השכונה, וברגע שמתחיל 

בשכונה מסוימת, זה גם מחלחל לשכונות אחרות, לי זה חשוב שיעזור לשכונות החלשות פה כי הם 

מתוך ) מון תמיכה כלכלית, למרות שזה לא קל לעבוד עם השכונות המוחלשות כאן"באמת צריכים ה

 (.8 , ר׳ נספח24.4.19תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשי

 

על בסיס הראיון איתם יכולנו לראות עד כמה תיירות מורשת יכולה להיות משמעותית ושונה מסוגי 

למבקרים/תיירים, מורשת או תרבות שאולי לא הכירו לפני כן. הזוג תיירות אחרים ויכולה להראות 

חבשי לפי דעתנו עושה בעבודה טובה בתחום זה. עדיין יש לזכור שעסקים מסוג זה עדיין נדירים 

ביפו, כפי שראינו בפרק התיאורטי עסקים מסוג זה יכולים במידה רבה לפתח את המצב הכלכלי 

לסטינית ביפו, וזה יגדל שככל שיהיה עירוב גדול יותר במיזמים פ-של האזור, ושל הקהילה הערבית

מצד התושבים הילידיים ושיתוף פעולה מצד הרשויות. על פי הראיון אפשר לראות שהזוג חבשי 

 פלסטינית ביפו.-מספר את סיפורם, שהוא סיפור אישי אך גם קולקטיבי לאוכלוסייה הערבית

 

 

 

 מסקנותסיכום ו. 4.6.4

 . הראיה המיקרו גיאוגרפית סייעה לנו24/ יפת  3עמיעד בפרק זה חקרנו את מקרה הבית ברחוב 

להבין את ההיסטוריה של הבית, המשמעויות של הבית מבחינות מיקרו ומאקרו לגבי הבית עצמו 

ולגבי משמעויות רחבות יותר לגבי יפו בכלל. יכולנו לראות דרך הבית הבודד את המפגש בין 

וניתוח  להשתלשלות האירועים כלל את בדיקתהמחקר שלנו שונות ואזורי מגע. תרבויות 

היסטוריוגרפי דרך שימוש במסמכים וכן ראיון עם יושבי הבית כיום, ועל פיהם הרכבנו תיק תיעוד 
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שגים התיאורטיים, הממצאים המו פיהמקרה ל ניתחנו אתובהמשך גם  .(14)ר' נספח  הסטוריוגרפי

 בני הזוג חבשי. שאספנו והראיון עם

הבית "כהרס יצירתי". לפי דעתנו התמה הזאת  התמה המרכזית שהנחתה אותנו היא

ואיתה  48מייצגת היטב את מקרה הבית שלנו ומראה סגירת מעגל כלשהי, בין ההרס הישן של 

פלסטינית מן האזור ומן התודעה הישראלית -היחסית של המורשת הערבית וההיעלמותהבריחה 

חוק נכסי נפקדים, לבין המקרה האחרון של משפחת חבשי שהקימה באותו הבית  ובחסותה דרך

את חייהם החדשים דרך הריסות של בתים אחרים, ובתוך כך הבית גם מציג משהו מתוך המורשת 

הישנה דרך סיפור הבית, דרך התמונות ודרך העדויות של האנשים. בפרק הממצאים גם העלנו 

 רא "התנגדות להרס יצירתי".השערה שמקרה זה אף יכול להיק

כמו כן דרך המושג המתפתח בספרות הנקרא "תיירות ילידית", או "תיירות מורשת", 

הצגנו כיצד יכול לתרום באופן רחב לפיתוח של האזור. תיירות ילידית מאוד חשובה להחיות 

ויקטים בפר של התושבים הוותיקים השתתפותכן ראינו שכמו תרבויות ומורשות שהולכות להעלם. 

, כפי שקורה במקומות אחרים יתרונות כלכליים וחברתייםשל תיירות מסוג זה יכול להביא ל

, בכך שהוא דוגמא 24יפת  /3בעולם, וגם זאת עשינו דרך המקרה של הבית הבודד ברחוב עמיעד 

טובה לסוג עסק שמפתח תיירות מורשת, ועושה זאת דרך קולינריה אך יותר חשוב, דרך אזור מגע, 

 דרך מפגש בין תרבויות שונות החולקות סיפורים ומחשבות על העבר ועל ההווה בחברה שלנו. ו
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  . גיבוש תכנית רעיונית לתיירות מורשת בשכונת נוזהא ביפו5

בפרק זה בכוונתנו להציג את רעיון סיור המורשת המאגד את הכתובות מנקודת מבט של 

הסטודנטים בקורס. בשנים האחרונות, עם העלייה הגוברת של נושאים כמו אורבניות וקהילה 

בסביבה העירונית, ניתן לראות פרסומים של סיורי עירוניות רבים, חלקם תחת יוזמות פרטיות 

שכזה מנסה להציע רעיון מרענן וחדש לראות את המרחב העירוני דרך עיניים וחלקם לא. כל סיור 

חדשות. הסיור שמציע פרויקט זה מבקש לחדש, דרך חיבור בין אקדמיה לשטח, הכרות עם המימד 

ההיסטורי תכנוני של יפו, דרך הבתים בעיר תוך שילוב האוכלוסייה המקומית בסיור עצמו 

 .והסיפורים האישיים

כנון עם קהילות' מורכב משני רבדים, הרובד הראשון הוא אקדמאי תכנוני פרויקט 'ת

מחקרי, הרובד השני הוא רובד מעשי והוא כולל בתוכו סיור עירוני בין כתובות המחקר ביפו. הרובד 

הוא יוזמה חדשה שהחלה בשנה הנוכחית, זאת מתוך  -סיור מורשת עירוני  -המעשי של הפרויקט 

ט, לחדש ולרענן.  כמו כן, גם להוציא את המידע שנאסף על ידי הסטודנטים רצון לפתח את הפרויק

בפרויקט אל מחוץ לכותלי האוניברסיטה, ולהנגיש אותו לקהל הרחב. בניית מסלול הסיור ואופן 

הצגת הכתובות תוכננה במהלך הקורס בעבודת צוות של הסטודנטים, כאשר במהלך הקורס 

בהם התנסו הסטודנטים בהצגת הכתובות וביצירת מסלול  התקיימו כשלושה סיורים בכתובות,

 .סיור שישקף את אופי הפרויקט

של הסטודנטים מדובר בפרויקט מקצועי המאפשר להם להיחשף להיבט  םמנקודת מבט

חדש בעולם התכנון דרך ההיסטוריה התכנונית של הבית וגם של העיר. תוצר הפרויקט הוא ייחודי 

בכך שהוא מביא פרטים היסטוריים, חלקם דרך סיפורים משפחתיים וחלקם דרך מידע תכנוני 

נשענת על החיבור בין היבטים תכנוניים וידע אקדמי תכנוני  מקצועי. מעל הכל, ייחודיות הפרויקט

 למציאות ולשטח, הנגשה מידע אקדמי ומקצועי לשפה יומיומית, המשולבת בסיפורים אישיים.

התכנית הרעיונית תכלול את פירוט המרכיבים לגיבוש סיור תיירות מורשת, אשר ישתף פעולה עם 

היתרונות המקומיים אשר יכולים להיות השחקנים הנמצאים במרחב הסיור תוך הבנת 

 אטרקטיביים עבור התיירים במקום. 

 

 השחקנים. 5.1

בבניית סיור מורשת יש להתייחס לכל השחקנים המעורבים מתוך הבנה ששיתוף פעולה חיובי יניב 

תוצר משמעותי יותר. כמו כן, חשוב להבין את המשמעות של המיזם לכל אחד מאותם שחקנים 

 מהמיזם.וכיצד יצאו נשכרים 

 

  הם:במרחב השחקנים העיקריים 

 תושבי השכונה ●

 ל משפחות הערביותתושבי הבתים שנחקרו בדגש ע ●

 דיירים שהגיעו לאחר פינוי הבית מתושביו המקוריים )בעלים ושוכרים( ●

 עמותת צעירי יפו ●
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 מדריכי הסיורים )עדיפות למדריכים תושבי השכונה(  ●

 יפו-עיריית תל אביב ●

 קהל המשתתפים בסיור  ●

 

 תושבי השכונה

האוכלוסייה הערבית ביפו ובשכונת נוזהא בפרט יושבת במקום כבר עשרות שנים, טרם הקמת 

מתייחסים  Carr, Ruhanen & Whitfordמדינת ישראל ועל כן נחשבים כתושבים המקומיים. 

לתושבים אשר בקרבם נערך סיור מורשת כמקומיים בעלי הידע המקומי אשר ביכולתם להעבירו 

 (.Carr, Ruhanen & Whitford, 2016)ת שאינה פוגעת במורשתם ותרבותם הלאה במסגרת תיירותי

חווה פריחה תיירותית המניבה ו לצד כיכר השעוןהממוקם  ,אזור שוק הפשפשים ביפולדוגמא 

יכול להפוך אותה למוקד  שכונת נוזהאב באופן דומה כך גם הסיורתושבי האזור, ל הכנסה נוספת

בשל קרבתה לשדרות ירושלים זאת שהשכונה נגישה מאוד  יש לצייןמשיכה ולאתר תיירותי. 

הנמצאים ממוקדי עניין נוספים  קצרבמרחק לקום, כמו גם היא נמצאת והרכבת הקלה העתידית 

לידי ביטוי  העתיק של יפו. יחד עם זאת, חשוב שפיתוח המוצר יהיה באופן בר קיימא הבאהמרכז ב

בשיתוף האוכלוסייה ושימוש בעושר התרבותי והידע המקומי של תושבי השכונה. המורשת הבלתי 

מוחשית מבטאת משמעויות סמליות מגוונות והתגלמויות רוחניות, המושתתות לעתים קרובות על 

 שרידי החומר של העבר. 

 

 תושבי הבתים בדגש על המשפחות הערביות הגרות במקום

כבר לא  רובן על ידי משפחות ערביות מיפו, אך כיום בעבר נבנו במסגרת הפרויקט קרוהבתים שנח

דרך  האישי לספר את סיפורם ותיכולמתגוררות בשכונה  שכן, המשפחות מתגוררות במקום

 פלסטינים-סדר היום את סיפור עזיבת הערביםלההיסטוריה של הבית והמשפחה. בכך ניתן לעלות 

את יפו והקושי בקיום אורח חיים מסורתי בעיר שכבר מזמן בעלת רוב יהודי מובהק. זוהי תיירות 

 Whitford) החוקרת את התרבות המקומית, מתוך מטרה להעצים את האוכלוסייה שלרוב נשכחת

& Ruhanen, 2016.) תת להם ל , בעיקר כדיהוא הכרחי והמשפחות שיתוף הפעולה עם בעלי הבתים

הזכות לזיכרון ושייכות יבוא לידי ביטוי כאנדרטה חיה  .ספר את סיפורםם והכבוד לאת המקו

 ואקטיבית שיעילותה בהצגת הנושא גבוהה מאוד.

 

 דיירים אשר גרים בבתים לאחר פינוי תושביהם המקוריים

לאחר עזיבת תושבי יפו  , חלקם יושבו על ידי המדינההיא ברובה יהודיתבשכונה האוכלוסייה 

כאשר לחלקם אין כלל ידע על תושבי הבתים המקוריים. הצגת סיפורם היא  פלסטינים,-הערבים

הכרחי להבנת המורכבות של יפו כיום, ושכונת נוזהא בפרט. במידה ובלתי אפשרי לדבר עם 

כתובת" המשפחה שבנתה את הבית, ניתן להציג את סיפור הבית במתכונת של "ארכיאולוגיה של 

(Fenster, 2014ניתוח מיקרו .)- גיאוגרפי של כתובת, תוך התבססות על מידע ארכיוני ומסמכי תכנון

ברמה המקומית והלאומית הקשורים לנכס. גם כאן, חשוב שיתוף הפעולה עם הדיירים, תוך הצגת 

 החשיבות ההיסטורית והמוסרית של הנושא. 
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 עמותת צעירי יפו

על פועלים  פלסטינים-ערבים , צעיריםבשנים האחרונות התחדשותה של יפו הערביתתהליך כחלק מ

. מקימי העמותה הם אינדיבידואליים של יפו איכות החיים בשכונות הערביותבמנת להביא לשיפור 

אשר מעוניינים בשימור המסורת והתרבות בעיר מתוך אג'נדה חברתית ולא מטעמים כלכליים 

(Alfasi & Fabian, 2009) .עיריית תל אביבמנציגים עובדים בשיתוף פעולה עם  צעירים אלו גם ,

בעיקר בשכונות הוותיקות והמעורבות. למעשה העמותה  ביפו, מייצגים את רצונות התושביםה

ועל כן השתתפותה במיזם תביא  ,משמשת כגורם מקשר בין מקבלי ההחלטות לתושבי השכונה

 לקידומו והנגשתו לציבור היפואי ולעירייה.

 

 מדריכי הסיורים

יכים המדריכים יעבירו את המסר של הסיור ועל כן תפקידם חשוב מאוד במיזם. הבחירה במדר

שהם תושבי השכונה ומכירים את כאלו לפרויקט ברמה האישית, עדיפות לדוברי ערבית ושיתחברו 

התושבים והסיפורים, אפילו ממקור ראשון. בדומה למקומות אחרים בעולם, החיבור של התושבים 

 חזק את הזיקה לפרויקט.מובילים יכול לבפרויקט כושיתופם  קיומוהמקומיים אל המיזם הכרחי ל

 

 עיריית תל אביב יפו

על מנת שהמיזם ירקום עור וגידים בקלות ובליווי אנשי מקצוע, חסות העירייה יכולה להועיל 

יפו יביא להכרה בסיפורה של -להקמתו. הפיכת הסיור לחלק ממערך הסיורים הכולל של תל אביב

 שכונת נוזהא ושיפור מעמדה התיירותי של יפו. 

 

 קהל היעד

ניתוח קהל היעד הוא הכרחי על מנת להוציא את המיזם לפועל. להערכתנו, קהל היעד הצפוי הוא 

 תובמסגרהנמצאים של תיירות מאורגנת ממקורות כמו "תגלית" ועמותות שונות שיימשכו צעירים 

פרויקטים חינוכיים ממשלתיים ופרטיים. בנוסף, קהל מבוגר יותר יכול להפיק הנאה מסיור זה  של

י שהם יכולים לשמוע סיפורים אשר התרחשו בזמן חייהם מפרספקטיבה שונה. העלאת מפנ

המודעות ברשתות החברתיות על ידי מובילי דעת קהל בענף התיירות יכולה למשוך קהל צעיר אשר 

 יכול להתעניין בהיסטוריה של המקום מנקודת מבט אישית. 

 

  . הצעות מפורטות של מסלולי סיורים ואטרקציות5.2

 

  ?תיירותמהי 

כאשר אדם יוצא לטיול הוא חווה חוויות מעשירות בשלל רגשות ונחשף לתרבויות חדשות, מראות 

ת ותופעות היסטוריל בתחומים שונים לאור חשיפהייחודים ואף עשוי לשנות את תפיסתו 

. תופעת התיירות ניזונה מהתפתחויות היסטוריות שונות כמו הפריצה מגוונות ותרבותיות

, העידן הקולוניאליסטי שבא אחריה, 1492-הגיאוגרפית הגדולה עם גילוי "העולם החדש" ב
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תרבותיים ותיירות ההמונים -התרחבות השווקים הבינלאומיים ועליית הקפיטליזם, המגעים הבין

 (.1998oller, K) של ימינו

מטיילים הסתייעו במדריכים מקומיים , כאשר 18-הילידית קיימת מאז המאה תיירותה

שביצעו סיורים שכללו צפייה בטקסים דתיים, טקסים שבטיים ואף פעילויות צייד. תיירות ילידית 

נוספו לו הסקרנות התרבותית  18-כאשר במאה ה ,16-היא חלק מתהליך קולוניאלי שהחל במאה ה

לאחר התגלית של מסעות לצורך טיולים התגלה עניין רב ביעדים להכרת "האחר" האקזוטי. 

שילוב של תיירות ילידית עם נופים חדשים. הלקוחות הרבים שמתועדים הכוללים "אקזוטיים" 

יים העשירים שנסעו לראות, לחוות ולתעד תרבויות אקזוטיות אבתיירות הילידית היו האירופ

אל של התיירות הילידית עלה והביא לעליה בביקוש במחוזות בלתי ידועים. בעקבות כך הפוטנצי

 (.(Christian, 2016לסיורים מסוג זה 

השפיעו  שני גורמים להאצת התפתחות התיירות,  19-ובתחילת המאה ה 18-בסוף המאה ה

האחד היה המהפכה התעשייתית והשני היה המעבר מהכפר אל העיר )אורבניזציה(. המהפכה 

ועם תחילת השימוש  17-חברתי במערב אירופה בסוף מאה ה -לכליהתעשייתית הביאה לשינוי כ

במכונות. העובדים עברו בהדרגה לעיסוקים אחרים, הם קיבלו חופשות מסודרות והכנסה טובה 

צר ערים. השילוב בין האורבניזציה לבין התפתחות וויותר וקבועה, כתוצאה משינוי זה החלו להי

להתפתחות התיירות למטרת נופש והנאה, תיירות שהקיפה הקיטור, אוניות ורכבות הביא להאצה ו

את מעמד הפועלים. האדם שתרם להנחת הבסיס לנסיעות תיירות ונחשב לחלוץ התיירות המודרנית 

 1846-קוק ארגן סיור ברכבת שכלל מאמינים שנסעו לעיר אחרת, ב 1841בשנת  .הוא תומס קוק

רכבת אלא גם את סידורי הכלכלה. באותה תקופה איש שכלל לא רק את מחירי ה 500 -אירגן סיור ל

נוצרה הזדמנות לכלי תחבורה חדש שהתגלה בעקבות עודפים ממלחמת העולם השניה והוא המטוס, 

 ,Towner) את השימוש באוניות לאותו הצורך הצידה דבר שדחק ,השימוש בו  לצורכי תיירות עלה

1995). 

, העולם עבר מהפכה 20-המאה ה של 90-קרתה בשנות ה בתחום התפתחות משמעותית

בצורה דרמטית על האנושות. המהפכה המהפכה המדעית דיגיטלית והיא השפיעה  -חדשה

התייר בעצם מתחיל את נסיעתו הדיגיטלית הגיעה גם לעולם התיירות ושינתה אותו משמעותית, 

 .(008Buhalis & law, 2) עוד לפני שהוא יוצא אל הדרך על ידי קבלת מידע רב באינטרנט

מסורת ולהביא ה של שמירה וזיכרון אירועים וסיורי תרבות באים לענות על הצורך

ללכידות וליצירת זהות משותפת. לתחום הקולינרי יש משמעות רבה בזהות אתנית לאומית ובזהות 

דבר אשר תורם רבות , אזורית, יחד עם דת, שפה, פולקלור, מאכלים ואלמנטים אחרים של התרבות

ני הזהות מוגנים בחלקם לפחות על ידי שימור מלערכים התרבותיים ולמאפיינים של המקומות. סמ

מסורות גסטרונומיות. מנקודת המבט של המורשת, מאכלים הם שילוב מוחשי של תבלינים, ירקות 

. קבוצות אתניות שונותל שונים בהתאם מאפייניםקיימים ופירות ואף לסגנון הבישול ואופן אכילתו 

תיירות קולינרית היא בין האלמנטים הנפוצים  ,זון הוא חלק חשוב ביותר של מערכת התיירותמ

 .(Timothy & Ron, 2013)ביותר כיום בעולם התיירות ומהווה מוקד משיכה לתיירים רבים 

כאשר מציגים לתיירים תרבות מקומית כלשהי, ישנם הבדלים ברמות התפיסה של 

 ,Chhabra)ללא רקע כלל ועם רקעים מסורתיים שונים וכאלאותנטיות המקום בקרב תיירים 
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Healy & Sills, 2003) . ,תיירות המורשת, אשר בדרך כלל נופלת תחת תחום התיירות התרבותית

הסוגים הבולטים והנפוצים ביותר של תיירות והיא בין הצורות העתיקות ביותר שקיימות  דהיא אח

 אנו רואים תיירות מורשת או תיירות ילידית ניתן כאשר. (Timothy & Boyd, 2006)עד היום 

תכונות ועקרונות של פיתוח בר קיימא אשר מביא עימו הזדמנות לפיתוח כלכלי  להעניק לה

יתרון נוסף הוא  חשיפת קבוצת הילדים   (Chhabra, Healy and Sills, 2003)תוללכידות קהילתי

 םשימור הלאו ולקדמם למצב שלפוליטית  דבר שעשוי לקדם את מעמדם מבחינה ציבורית,תודעה ל

(Whitford & Ruhanen, 2016) ולאפשר לאנשים תחושת  בכוחה להעצים נרטיב קולקטיבי לאומי

 .(Park, 2010) שייכות לעבר ולדימוי הלאומי

 

  אסיור מורשת בשכונת נוזה

במסגרת להלן המלצתנו לסיור מורשת בשכונת נוזהא, אשר עובר בין הבתים שנחקרו 

לבין  ,עיריית תל אביב בניין ובארכיון הקורס. הסטודנטים שילבו בין המידע התכנוני הנמצא בתיקי

בעבר בכל כתובת ברחבי השכונה. התגוררו הסיפור האישי של המשפחות המתגוררות כיום או 

והמרגשים של לבסוף התגבשה אסופת המידע לכדי מחקר מעמיק המציג את הסיפורים האנושיים 

 תושבי נוזהא בעבר ובהווה, על רקע הנישול ועזיבת ערביי יפו עם קום מדינת ישראל.

ושיתופי פעולה  לאורכו( המשלב המלצות לאטרקציות 80הסיור כולל מסלול )ר' איור 

מקומיים עם יוזמות פרטיות של תושבי השכונה. במהלך הסיור עוברים בין ששת הבתים כאשר בכל 

קילומטרים ואורכו כשעתיים.  1.8 -אורך המסלול כ ים על ההיסטוריה של הכתובת.פרמסכתובת 

בצל האקליפטוסים. בשל עבודות הרכבת  113בשדרות ירושלים  היאנקודת ההתחלה של הסיור 

מומלץ להתקדם אל עבר התחנה הראשונה בסיור ובדרך למצוא נקודה מוצלת ואטרקטיבית  הקלה

 לדברי הפתיחה. 

 

  הצעה לדברי פתיחה לסיור בשכונת נוזהא, כפי שנאמרו על יד הסטודנטים:להלן 

 יפו.  – נוזהאברוכים הבאים, לסיור מורשת בשכונת 

כחלק  בית זה חיים, ביטחון, משפחה והיסטוריה.  קירות, חלונות, דלתות... ארבעבית זה לא רק 

במסגרת הקורס " תכנון עם קהילות" שנערך בחוג לגאוגרפיה וסביבת  ,ממחקר היסטוריוגרפי

שה בתים בשש כתובות, בתים שהיו בבעלות פלסטינית יהאדם באוניברסיטת תל אביב , נבחרו ש

כאשר הסיפור של כל בית יחשוף הסתכלות אחרת, נקודת מבט  זה אשר יוצגו בסיורו,  1948לפני 

יני דרך הסיפור על עברם של הבתים ובעליהם  מבחינה שונה על הקונפליקט הישראלי פלסט

 תכנונית, משפטית, חברתית ואישית.

ועד  1948ביפו משנת  הקייםמטרת הסיור הינה ללמוד על הקונפליקט הישראלי פלסטיני 

 שמספרים הבתים השונים. כל קבוצה תציג בפניכם בית אחר שהיא חקרה יםהיום, דרך הסיפור

ורי כל בית. מתוך הסיפורים השונים נבין את התהליך שעברה העיר ואת הסיפור שעומד מאח

כ"אזור מגע" בין קבוצות חברתיות, שבו גרים ערבים ויהודים גם יחד, והיחסים בין האוכלוסיות 

 השונות.
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מגדיר את המרחבים החברתיים שבהם נפגשות התרבויות, מתנגשות  "אזור מגע"

סימטריים מאוד, כגון -א ותקשרים של יחסי כוחלעיתים קרובות בה, ומתמודדות זו עם זו

קולוניאליזם ומה שבא בעקבות זה בחלקים רבים של העולם כיום. כמו כן, אזור המגע הוא גם 

 לחלוטין. נעלםמקום שעבר מניפולציה, נשלט או 

)טיילת בערבית( הינה השכונה הערבית הראשונה שהוקמה בשנות השלושים  האשכונת נוז

שם היו פרדסיה המפורסמים של יפו, בתי הפרדסנים ובתי , שדרות ירושלים בצדה המזרחי של

היא הפכה לשכונת  '48. היא הוקמה כשכונת יוקרה בפאתי יפו ואחרי '48הבאר שנהרסו לאחר 

מוזנחת על ידי הרשויות שניסו למחוק את ההיסטוריה שלה. דרך המתודולוגיה ו מעורבת מהגרים

ת היחסים המתפתחים בשכונה בין האוכלוסיות השונות וכן מול אפשר לבחון א "אזור מגע"של 

  הרשויות.

שימו לב לפרטים הקטנים  –כל בית מייצג משפחה ובעלים שונים עם עבר וסיפור מרתק 

 שתשמעו על חיי היומיום, החוויות האישיות, והקונפליקטים לאורך השנים. 

 

 תהנו !   

 

 
 מפת מסלול הסיור :80איור 
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המפורט של כל אחת מהכתובות מופיע המלא ולהלן תקציר הסיפור של התחנות השונות. הסיפור 

 . מספר ארבע בפרק

 

בבית זה מוצג סיפורה של אמנה וחליל, משפחה של מוזיקאים משכילים. : 14פושקין  - 1תחנה 

נאלצה אמנה ומשפחתה לעזוב את הבית בעקבות המלחמה. זמן מה לאחר שעזבו  1948בשנת 

הצליחה אמנה לקנות בחזרה את מרבית חלקה של משפחתה בזכות שיעורים פרטיים על הפסנתר. 

(. תחום זה Justice Transitional) "צדק ַמֲעברית להזדמנוהבית כ"התמה המרכזית של הבית היא 

עוסק בתהליכים ובמנגנונים שבאמצעותם מדינות וקהילות מתמודדות עם עוולות העבר כדי 

להבטיח עתיד של שלום, פיוס וכיבוד זכויות אדם. בכתובת זו תישמע ברקע מוזיקה קלאסית 

ציה לסיור בתוך הבית בנוכחות בעלת במקביל להסבר על הבית וסיפורו. בתיאום מראש ישנה אופ

  הבית.

 

מגישה בקשה  ווחידה עיזת בודייריההיסטוריה של הבית מתחילה כאשר  :11פושקין  - 2תחנה 

לעיריית יפו לבניית בית מגורים. הבית מסמל את מפגש תרבויות יהודי ופלסטיני אשר  1932בשנת 

רי יייות שונות מביא איתו סיפורים רבים. משפחת בודומתגוררים באותו בניין. הבניין עם תרב

מייצגת את המורכבות שמתאפיינת בחשדנות ודעות קדומות בחלוקת מרחב אינטימי משותף 

ובקושי לקבל את האחר. למרות זאת המציאות מראה שיש תקווה לחיים משותפים, כבוד הדדי 

 והכרות של הצד השני.

 

סיקסיק כמשבר זהות. בית זה נבנה ע"י משפחה ערבית ולאחר מלחמת בית  :9פושקין  - 3תחנה  

גר בבית איסמעיל סיקסיק אשר נולד למשפחה  80-השחרור עבר לידי רשות הפיתוח. בשנות ה

. בבית זה נציג את המורכבות שחווה בקהילה היהודית פלסטינים-מעורבת של יהודים וערבים

 י הסכסוך ואף קשור לניסיון הרצח של מאיר דיזינגוף. ובקהילה הערבית. סיפורו לוקח אותנו לנבכ

  

הבית כנישול ממוסד". בבית זה יסופר על משפחת "התמה של הבית היא  :10מגן אברהם  - 4תחנה 

, בעלת נכסים ועסקים רבים כמו מטעי 1948ביבי, משפחה אמידה מאוד ביפו שלפני מלחמת 

המלחמה דיירי הבית נאלצו לעזוב, כאשר כל נכסיהם תפוזים, סחר בקמח ובקטניות ונדל"ן. לאחר 

נושלו מהם בחסות חוק נכסי נפקדים, שנועד להכשיר את נישול הנכסים ולהעביר אותם לבעלות 

 המדינה. בתחנה זו יהיו שחקנים אשר יציגו את חיי היום יום של בעלי הבית.

 

את ו אבו ג'לאה תאופיק שבנ סיפורו של מלון אומיה ומשפחת אתנשמע  :2מגן אברהם  - 5תחנה  

מלון מראה את בכתובת הם: הראשון, ה. שני תהליכים משמעותיים שקרו 1930המלון בשנת 

תרומתם של יזמים ובעלי עסקים לפיתוח המרחבי של המקום לפני עידן הניאו ליברליזם, השני הוא 

 חדשים דיירים תותחיה מחדש של הבניין באמצעו פלסטינים-שלב העקירה של תושבי יפו הערבים
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מביאים דו קיום ה פלסטינים-צעירים יהודים וערבים של פותתת משוווחלוקה של המסדרון לארוח

 של אורח חיים אלטרנטיבי בלב השכונה המעורבת.

התמה של הבית היא "הבית כהרס יצירתי". מומלץ להגיע לתחנה זו  :3עמיעד  /24יפת  - 6חנה ת 

גרו  30-ומחמוד. בשנות ה הלהתארח בתוך הבית אצל לילניתן  שבתיאום מראשכיוון בסוף הסיור מ

בבית זה משפחת בנאת, אב המשפחה היה רופא השכונה. בעקבות מלחמת השחרור עזבה המשפחה 

קנו את הבית  90-את הבית וכאשר הוחל חוק נכסי נפקדים הבית עבר לרשות הפיתוח. בשנות ה

כיום הבית משמש . במו ידיהם והפכו את הבית המוזנח לארמוןלילה ומחמוד חבשי, שיפצו אותו 

ניתן להיכנס לבית ולקבל הצצה למטבח הערבי , כמוקד אירוח וחשיפה לתרבות הערבית היפואית

 עם שלל מטעמים.

 

סיום הסיור ותצפית על תל אביב. בנקודה זו ניתן לסכם את הסיור ולדון ברגשות  :גן הפסגה 7תחנה 

 משתתפים.ובמחשבות שהסיור עורר ב

 

 ם:לדברי סיכום לסיור בשכונת נוזהא, כפי שנאמרו על יד הסטודנטי להלן הצעה

ל התחנות שעברנו בהם יחד מספרות את סיפורה של שכונת נוזהא ושל יפו,  הסיור לווה בסיפורים כ

אישים עם שילוב של מסמכים תכנוניים, נעשתה פה עבודת חקר היסטוירוגרפי שבה הסטודנטים 

שילבו בין המידע התכנוני הנמצא בתיקי המידע בעיריית תל אביב לבין הסיפור האישי של אלו 

רים בכל כתובת, לבסוף כל המידע מתגבש למחקר ומוליד את הסיפורים האנושים המתגור

 .1948המרגשים ברקע של הנישול של תושבים מבתים בשנת 

 

 אז מה היה לנו בסיור?

נאלצו אמנה ומשפחתה  1948סיפורה של אמנה וחליל משפחה של מוזיקאים משכילים, ב 14פושקין 

ר שעזבו אמנה הצליחה לקנות בחזרה את החלק שלה לעזוב את הבית בעקבות המלחמה, לאח

התחום עוסק   (Justice Transitional) בזכות שיעורים פרטיים על הפסנתר. "צדק ַמֲעברי"

בתהליכים ובמנגנונים שבאמצעותם מדינות וקהילות מתמודדות עם עוולות העבר כדי להבטיח 

 עתיד של שלום, פיוס וכיבוד זכויות אדם. 

 

יות יהודי ופלסטיני, משפחת בודהרי מייצגת את המורכבות ותמה היא מפגש תרבה 11פושקין 

שמתאפיינת בחשדנות ודעות קדומות בחלוקת מרחב אינטימי משותף ובקושי לקבל את האחר. 

 למרות זאת המציאות מראה שיש תקווה לחיים משותפים, כבוד הדדי והכרות של הצד השני.

 

של המשפחה, בעבר גרו בבית משפחת סיקסיק משפחה  בית סיקסיק כמשבר זהות 9פושקין 

מעורבת יהודים ומוסלמים, הדבר יצר אי נוחות בשתי הקהילות היהודית והערבית, וכיצד סיפור 

 זה מתקשר לניסיון רצח מאיר דיזינגוף?
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 ,רה של משפחת עלי ביבי ומשפחת אבו שחדה, משפחה אמידה עם עסקים רביםוסיפ 10מגן אברהם 

. כתובת זו מציגה את "הבית כנישול 13תפוזים באזור והקשר שלהם לבניין ברחוב עזה  ימטע

 ממוסד" בעזרת חוק נכסי נפקדים. 

 

, 1930שנת את המלון ב ומשפחת אבו ג'לאה תאופיק שבנ .סיפורו של מלון אומיה 2מגן אברהם 

ראה את תרומתם שני תהליכים משמעותיים שקרו הם: המלון מ .המשפחה מתגוררת כיום בעמאן

של יזמים ובעלי עסקים לפיתוח המרחבי של המקום לפני עידן הניאו ליברליזם, והשני הוא שלב 

העקירה של תושבי יפו הערבים והתחיה מחדש של הבניין באמצעות הדיירים וחלוקה של המסדרון 

 פות.  תלארוחת משו

 

היה רופא טורקי עוד לפני  בעבר משפחת בנאת, אב המשפחה הרהתגורשם , 3או אמיעד  24יפת 

הבית עבר לרשות הפיתוח. כיום  ,וחוק נכסי נפקדים 1948 -. בעקבות המלחמה ב30-שנות ה

את הבית מהריסות וכיום הבית משמש מוקד  שיפצומחמוד ולילה חבשי הם קנו ו מתגוררים בבית

  הבית מייצג את ההרס היצירתי במקום. .אירוח וחשיפה לתרבות הערבית היפואית

 

דומה אך  יםיפו והבתים בפרט מציגים אזור מגע קונפליקטים ומאבקי כוח. סיפורי הבתים מתחיל

 .שונה מיםמסתיי

 

שהנחתה את  טובי פנסטר , לפרופ'אני רוצה להגיד תודה רבה לסטודנטים שעבדו קשה על הסיור

 ליאן עידן סגאה. 'מנחת השטח האדרהפרויקט ול

 

 בפרויקטרפלקציה על תהליך היזמות 

בתוך כל תהליך בניית המיזם עולה השאלה כיצד להגדיר את הסטודנטים ביחס לעבודתם. 

מציגים שתי גישות להגדרת יזם, ( Maruani & Amit-Cohen, 2011) במאמרם מארווני ועמית

הראשון מגדיר "יזם" כאדם )או קבוצה( אשר מקדם מיזם כלכלי כלשהו בעודו מוכן לקחת סיכונים 

מסוימים. הגישה השנייה מתייחסת ל"יזם" כאל מי שמקדם מיזם בעל היבט חדשני אפשריים 

 בתוכו )במוצר עצמו או באחת הנגזרות שלו(. גישה זו רואה בחדשנות כתכונה הכרחית של יזמות

(Maruani & Amit-Cohen, 2011.)  הגדרתם למושג היזם מספקת מסגרת מושגית המתאימה

במיזם. ייחודיות המיזם כמחבר בין התוצר הסופי אומנם מבוסס על לתפקיד הסטודנטים 

פלטפורמה קיימת של סיורי עירוניות )שתפסו תאוצה בשנים האחרונות(, אך נקודת המבט 

הייחודית שהוזכרה היא זאת שהופכת את הסיור למיזם תיירות חדשני, ואת הסטודנטים 

 .המשתתפים בפרויקט ליזמים

בתוך מסגרת אקדמית מצומצמת, אך הוצאה החוצה של הפרויקט בניית הפרויקט נעשתה 

ופיתוחו אינו יכול להישען על הסטודנטים בלבד או האקדמיה, אלא צריכה לעבור לידיים אחרות 

ורשמיות יותר, וזה כרוך בשיתוף פעולה מול שחקנים שונים בעלי יכולות שונות שיקדמו את 

שיתוף הפעולה והרצון להרחיב את הפרויקט קיימת הפרויקט, ואולי אף ירחיבו אותו. אל מול 
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סברה הגיונית כי השחקנים יבקשו לשנות ולהתאים את הסיור לאג'נדה ולמטרות שלהם, אך בסופו 

של דבר בעל המאה הוא בעל הדעה והיכן שיש כסף וכוח שיכול לקדם את הפרויקט, הוא זה שיקבע 

ר בתהליך פיתוח וקידום הפרויקט אך גם חקנים אלו הם המשמעותיים ביותש את הטון הסופי.

בתוכם יש סוגים שונים של שחקנים, וכל אחד מהם ייקח את זה לכיוון שהוא מעוניין בהתאם 

למטרות שלו. שחקנים אלו מתאימים למסגרת המושגית של "מפתחים" כפי שהציגו מארווני ועמית 

 במאמרם. לטענתם קיימים שלושה סוגי מפתחים: 

( בהכרח פאסיבי. הופך למפתח בנסיבות The circumstantial developer)המפתח הנסיבתי  .1

 מיוחדות כגון, קבלת קניין או בנסיבות מקריות. 

בוחן את השוק, מגמות ותחזיות עתידיות ומשקיע  The active developerהמפתח האקטיבי )) .2

 מאמץ בפעולות שנראות לו מניבות לצרכי פיתוח.

 ( מחפש לשנות את התנאים והמבנה של השוקThe structural speculatorהספקולטור המבני ) .3

(Maruani & Amit-Cohen, 2011). 

בפרויקט זה פנינו לשני שחקנים שנראו פוטנציאליים: עיר עולם )חברת התיירות של עיריית תל 

שמקיימת סיורים בעלי אופי דומה לפרויקט הכתובות בעיקר  Tellos groupאביב( ועמותת 

בירושלים. לסיור האחרון והסופי הגיעו נציגים מכל קבוצה להתרשם מהמיזם ולבדוק היתכנות 

לקדם את הפרויקט תחתם. למרות שמדובר בשני שחקנים שונים, שכל אחד מהם מוביל אג'נדה 

שכן הם ראו בסיור הזדמנות לבדוק את השטח  שונה, ניתן לקטלג את שניהם כמפתחים אקטיביים

וללמוד את המיזם ולשקול את המשך צעדיהם. כפי שכבר הזכרנו קודם, העברת הפרויקט לידיים 

שחקן  חיצוניות ייתכן ותכפה שינוי על המסרים והמטרות שקיימים במתכונן הנוכחית של הסיור.

ים הנוכחים. שחקן זה אינו נכנס תחת נוסף וחשוב לא פחות הם תושבי השכונה, בפרט דיירי הבת

קטגוריה של "יזם" או "מפתח" והוא אינו קריטי לתפעול המיזם, אך שילובו בתוך הפרויקט ייתן 

ערך מוסך ויחזק את ייחודיות הפרויקט. שילוב תושבי השכונה הוא מהלך מבורך אך כרוך גם 

סיפור הכתובת המשפחתי לאור בקשיים הנובעים ממספר גורמים, הראשון הוא חוסר רצון לשתף ב

פחד מתגובות שליליות, ביקורת או פשוט להשאיר את העבר מאחור. קושי נוסף נובע מהעובדה 

שדיירי הבית הנוכחי לא תמיד מכירים או קשורים לדיירים המקוריים ואינם מכירים את הסיפור 

עשות עם דיירים מאחורי הכתובת, אין באפשרותם לתרום. כנגד קשיים אלו עולה השאלה מה ל

 .שכן מעוניינים ויכולים להיות חלק פעיל בסיור

סוג הסיור שפרויקט זה מציע נקרא תיירות ילידית, מיזם תיירותי המשלב תרבות וערכים 

של הקהילה המקומית. שילוב קהילה בתוך סיור מובנה הוא כלי יחסית חדש בכל הקשור למיזמים 

ת פיקנטית לסיור. ביסוס תיירות מקיימת צריכה להיות תיירותיים והם מהווים נכס כלכלי ותוספ

תוך שיתוף פעולה עם הקהילה החיה, לחתור לנגישות בין הקהילה, בעבר ובהווה, ולהשתמש 

במשאבים הקיימים תוך ביסוס המיזם על ערכים תרבותיים מקומיים. בהנחה והיא מעוצבת 

 ,Carr)ילידית מבחינה כלכלית וחברתית בעקרונות מקיימים, יכולה לסייע ולהיטיב עם אוכלוסייה 

Ruhanen & Whitford, 2016 .) קידום הפרויקט כמיזם תיירותי, עשוי להוות כלי כלכלי עבור

 תושבי המקום אשר יתן מענה ראוי לפיתוח האיזור וחיזוק הקהילה ביפו.
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י עצמו הסיור במתכונת הנוכחית הוא בסיס יציב למיזם תיירות אפשרי ביפו, והוא עומד בפנ

כאטרקטיבי. למרות זאת, כיאה בעולם תחרותי שעסוק בשינוי תמידי ופיתוח, חשוב לשים מראה 

ולחשוב איך סיור הכתובות יכול להשתנות בהתאם למציאות. בכך ניתן לומר כי לסיור זה יש יתרון 

רה מובהק, והוא האפשרות להתאימו לקהל היעד שמגיע. כמו כן, העברת המשקל אל הקהילה וחיבו

למיזם יכול לחזק אותה ולאחד את הקהילה ולאפשר לה לבטא את עצמה ולספר את סיפורה תוך 

קידום כלכלי. שיתוף פעולה בין השחקנים הוא מרכיב קריטי להצלחת הפרויקט, שימור מקומה של 

האקדמיה כמקור ידע מקצועי הוא חשוב והכרחי כדי לשמור על מקצועיות ודיוק בפרטים 

 נוניים.ההיסטורים התכ

בנוסף, על מנת שהסיור יהיה ברמה מקצועית גבוהה, יש צורך לעבד אותו ולהפוך אותו 

להדרכתי יותר. כל מי שהעביר את הסיור עד כה היו סטודנטים שלא עוסקים בבניית הדרכות 

הוא  והדרכה באופן כללי ביום יום, ולכן דרוש ליטוש בעניין זה. כמו כן, בשל העובדה שנושא הסיור 

חרוטות באנשי יפו עד היום(, יש צורך להתאימו בצורה  1948אוד רגיש פוליטית )צלקות מלחמת מ

 הולמת לקהל, אך בשום אופן לא להסתיר עובדות, גם אם הם קשות לשומעים.

 

פרויקט הכתובות שנבנה במסגרת הקורס "תכנון עם קהילות" מציע סיור במתכונת דומה לסיורים 

בשוק, אך ייחודו מגיע מתיקוף היסטורי המבוסס על הידע המקצועי  עירוניים אחרים הקיימים

מפתח וקהילה הוא חיבור  -יזם, שחקן כלכלי -והאקדמי של תחום התכנון. החיבור בין אקדמיה

 שאינו קיים בעולם הסיורים העירוניים והוא יכול לשמש כדוגמא לשיתוף פעולה ייחודי.

 

 המלצות נוספות להעשרת הסיור

יחד עם שימוש במקרן נייד. מזג האוויר הים תיכוני מוביל לכך  בלילהמומלץ לבצע את הסיור  .1

שרוב השנה חם במהלך היום, ולכן סיור בשעות הלילה, כאשר ישנה בריזה מהים, מומלץ מאוד. 

כמו כן ניתן להשתמש במקרן נייד להעצמת החוויה, ע"י הקרנת תמונות ישנות או של דיירי 

 השנים ובכך להביא לידי ביטוי את השילוב בין העבר להווה.  הבית לאורך 

. ניתן להסב את תשומת לב המשתתפים לציורים אלו ולדון גרפיטיבאזור קיימים שלל ציורי  .2

 בחשיבות ובמקום של אומנות חדשנית ברחובות יפו ודרום תל אביב.

כב ולדבר על ניתן להתע -לאורך הרחובות  חתונה מקומיתבמידה וישנם קישוטים של  .3

 המשמעות של חתונה יפואית בעידן המודרני, ועל מנהגי החתונה הערבית. 

-מזרחי של רחוב בית אש"ל. הוא הוקם בשנות ה-המסגד שוכן בקצהו הדרום -קמסגד סיקסי .4

כדי להעניק מענה לסוחרים שהגיעו לאזור השווקים של יפו. הוא קרוי על  19-המאה ה של 80

מכן פעלו המסגד ננטש, ולאחר  1948 מלחמת שמה של משפחת סיקסיק שבנתה אותו. בתקופת

 2011 בקיץכתר פלסטיק.  וכן מחסן של חברת בולגריה בו מפעל ומועדון חברתי ליוצאי

על המסגד, והחזירה אותו לפעילות מלאה. תושבי התנועה האיסלמית בישראל  השתלטה

והוחלט ווקף , אך בבדיקה התברר כי המקום הוא רכוש הלעירייההאזור פנו על כך בתלונה 

 (.archnet websiteמסגד )להחזיר את פעילותו כ
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ההליכה אל רחוב יפת עוברת בשוק הפשפשים, בה ניתן לראות פריטים ישנים  -שוק הפשפשים .5

 מתקופות שונות. 

בתוך הסופרמרקט מסתתרת מאפיה עם מאפים המשלבים  -1סופרמרקט עבד שברחוב דאנטה  .6

תיבול ערבי עם טכניקות בולגריות. מומלץ לטעום את המאפים המרובעים הקטנים. זוהי עצירה 

 שיכולה להתקיים באמצע הסיור על מנת להתרענן ולהצטייד במים וחטיף קל.  

 1983 -ועה שנוסדה ברעות' היא תנ-סדאקה' -רעות למען דו קיום בישראל"-ביקור ב"סדאקה .7

לאומית ורב תרבותית. התנועה נודעת כארגון חינוכי -פועלת לקידום חברה שיוויונית, דווהיא 

לאומיות. מרכזה של -לבני נוער רבים ומארגנת קורסים מקצועיים להכשרת מנחי קבוצות דו

שקין דקות הליכה מהבית בפו 2, מרחק של 35רחוב שבטי ישראל הוא  התנועה ביפו וכתובתה

11. 

 

 סיכום 

נוזהא מספר את סיפורה של השכונה ותושביה. ין כתובות בתים בשכונת הסיור הרגלי העובר ב

אשר  אירועים היסטוריים חברתייםמשמשות ראי ל ההיסטוריה של המשפחות המתגוררות בבתים

מלפני הקמת המדינה ועד ימינו אנו. הרחובות היפואיות בהן מתרחש  ,התרחשו לאורך השנים

כ"אזור מגע" שמתאפיין במרחב חברתי שבו נפגשות תרבויות שונות, וכל תחנה  ותהסיור, משמש

יום של התושבים. חלק מבעלי הבתים הצליחו בסופו של דבר מבסיור פותחת צוהר והצצה לחיי היו

במדינות וד חלקם לא חזרו לבתיהם כלל והם מפוזרים בארץ וע, בלחזור לבתיהם בדרכים שונות

בחו"ל. סיור זה מאפשר לקהל המטיילים להכיר ולהזדהות עם הסיפורים של המשפחות, תוך מתן 

 תשומת לב לעוולות והקונפליקטים שהתרחשו ביפו כולה.
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 ומסקנות. סיכום 6

ן במסמך זה תיארנו את עבודת השטח אשר נעשתה במסגרת פרויקט יישומי העוסק בבחינת תכנו

תוך חיבור בין מתודה של  ,מורשת תרבותית ופיתוח כלכלי ביפו ,בחיבור בין מחקר ,עם קהילות'

ההיסטוריוגרפיה של כתובות נבחרות בשכונת נוזהא ביפו לבין אפשרויות פיתוח כלכלי של תיירות 

 מורשת המבוססות על המידע והידע הנאסף במתודה זו. 

"ארכיאולוגיה של כתובת", או חקר הבית הבודד. הראינו  המתודהעשינו זאת באמצעות 

רחב הגנה אישי ואינטימי עבור בעליו הופך למייצג אובדן הביטחון, הן איך הבית, שאמור להוות מ

בהיבט הפרטי והן בהיבט הקולקטיבי. הבית שמהווה מרחב מעבר המייצג משמעות שונה עבור 

אוכלוסיות שונות לאורך ההיסטוריה האישית והלאומית שלהם, משמש מרחב מפגש והתנגשות בין 

לחקור וללמוד דרך מבט ממוקד אל הסיפור של כתובת.  הבית  תרבויות. כמו כן הראינו כמה אפשר

וסביבתו שימשו לנו כמעין מראה לסביבה שבה אנו חיים פועלים ומתכננים. הבית מביא לידי ביטוי 

כתובות שכל  6את הקונפליקטים האתניים, הלאומיים, התכנוניים והחברתיים. בפרויקט זה חקרנו 

יה יסלונקודת מבט שונה וזוויות שונות כלפי תמונת מצב האוכ אחת מהם מספרת סיפור שונה שנותן

 הפלסטינית ביפו.

לאורך הפרויקט הצגנו את התייחסותנו אל הבית כמרחב חברתי בו מתרחשים מפגשים בין 

הפרויקט מתייחס אל הבית כאתר  .תרבויות שונות, וכמייצג יחסי כוחות שלרוב אינם שוויוניים

האחר ומתוך כך, להכיר בזכויותיו. במהלך העבודה הצגנו את ששת  המאפשר להעמיק בהיכרות עם

ביקורתיים אשר עלו מתוך הממצאים. -המקרים בהם עסקנו, תוך פיתוח ההיבטים התכנוניים

גיאוגרפית בה נקטנו בכל אחד מן המקרים סייעה בהבנת תהליכי התחדשות -נקודת המבט המיקרו

פטית תוך שימת דגש בהתמודדות עם עוולות העבר. עירונית מנקודת מבט אישית, תכנונית ומש

  .באמצעות הפרויקט ביקשנו לענות על שלושת המטרות העיקריות כפי שהוגדרו בתחילת העבודה

המטרה הראשונה בפרויקט, יצירת תיעוד תיק היסטוריוגרפי של הכתובת הנבחרת לכל 

ועיגונן בתמות המרכזיות. הושגה באמצעות ניתוח הממצאים שעלו בשטח  ,צוות בשכונת נוזהא

מסמך התיעוד אשר נוצר עבור כל אחת מן הכתובות מתעד את הנדבכים האנושיים של כל בית, 

דהיינו הממצאים אשר עלו מתוך ראיונות ומפגשים עם דיירי הבית, לצד סיכום איסופם של 

יקים הללו מסמכים היסטוריים, תכנוניים וויזואליים המפרטים אודות ההיסטוריה של הבית. הת

פי ההיבטים -אשר מגוללת את סיפורו של הבית על ,מאפשרים חשיפה ייחודית עבור כל כתובת

לאומי מחד אך -האנושיים והתכנוניים גם יחד, וזאת מתוך תפיסת יפו כמרחב בקונפליקט אתנו

 כמרחב מורשת בעל פוטנציאל פיתוח כלכלי מאידך.

שיתוף עם קהילות. כלומר, האם כיוון המטרה השנייה, בחינת הכדאיות הכלכלית תוך 

פיתוח כזה מקובל על בעלי הבתים והדיירים וכיצד יהיו דיירי ובעלי אותן כתובות שותפים למהלך 
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המטרה השלישית הייתה יצירת שיתופי פעולה עם גורמים  זה של מורשת ופיתוח כלכלי ביפו.

תות תושבי יפו שלהן נגיעה לנושא יפו העוסקים במיזמים מסוג זה וכן עם עמו –בעירית תל אביב 

 פיתוח מורשת.

 דרך התמה הביתחקר כתובת מסוימת בשכונה וסיפר את הסיפור של  צוותבעבודה זו כל 

המאמרים השונים מעל בסיס התמה בעזרת מושגים תומכים אשר נלמדו  הבית, וניתח את המרכזית

 ר לכתובת הנחקרת. את הסוגיה הנחקרת בהקש ןבח צוותשנקראו בקורס. כך בעצם כל 

, בחן את הצדק מעברי בבית . מבחינה זו, הבית מבטא 14של פושקין  הראשון מקרה הבוחן

העובדה כי בבית גרים הצאצאים של הבעלים המקוריים מאפשרת הצצה מפורטת ומלאה את 

להיסטוריה של הבית והמשפחה. הסיפור האישי האותנטי מעורר אמפתיה רבה יותר מאשר סיפור 

כללי היסטורי וכך לפלטפורמה זו הפוטנציאל לעורר הזדהות מצד המבקרים עם הטרגדיה 

הפלסטינית. ניתוח הבית דרך המושג "צדק מעברי" אינו מציף רק את עוולות העבר אלא קורא 

לפעולה לתיקון בהווה. דווקא דרך בית אותו המשפחה הצליחה להשיב לבעלותה, מתאפשר דיון 

 .הנדרשים לביסוס 'צדק מעברי' בסוגיות ובמנגנונים

 פלסטיני''-''הבית כמפגש תרבותי יהודי, מייצג את התמה 11פושקין מקרה הבוחן השני, 

פלסטינים -, היה לבית עבור יהודים וערבים1948 -אשר למן הרגע הראשון מתום המלחמה ב בית –

-ודים מהגרים   וערביםלאומי, של פליטים שונים, יה-תרבותי, על רקע אתנו-כאחד. המפגש האנושי

פלסטינים מקומיים, תחת קורת גג אחת, פתח בפנינו צוהר להצצה על חייהם היומיומיים 

מבחינה זו, אנו מוצאים  המשותפים, חיכוכים ומחלוקות ועל האפשרות להכיר באחר ובזכויותיו.

בים. אנו כי הכתובת מעניינת וכי התכנים הקשורים בה היו ונותרו אקטואלים, רלוונטים וחשו

המסגרת המושגית של סיפור מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. כמתבקש,  11רואים בפושקין 

העומד בבסיסו התיאורטי של 'משולש' היחסים,  "אזור מגע"הבית מתמקדת, בעיקר, ברעיון של 

רשות. אנו מוצאים כי המושג האקדמי 'אזור מגע'  -פלסטינים -דיירים ערבים -דיירים יהודים 

מושג מרכזי בסיפור הכתובת, מיטיב להגדיר ובצורה הקולעת ביותר, את המפגש הישיר, על קשייו, כ

בין דיירים המייצגים תרבויות ועמדות כח שונות ובינם לבין הרשות. זאת, במציאות של 'אין 

  ברירה', בכתובת זו.

כמשבר זהויות משבר זהויות הן מבחינת המבנה  ,בית סיקסיק9, פושקין המקרה השלישי

הפיזי והן מבחינת ההיסטוריה והפן האנושי. בית זה נבנה ע"י סאלם סלמאן חמדה ואחיו ומאופיין 

בסגנון בניה ערבי התואם את התקופה. לאחר מלחמת השחרור עבר לבעלותה של רשות הפיתוח 

בע הדירות נמכרו ליהודים, כך שהבית, , שלוש מתוך אר2000-מכוח חוק נכסי נפקדים. בשנות ה

אשר תוכנן במקור עבור משפחה ערבית עבר לבעלות יהודית לחלוטין. משפחה ערבית אחת 

מתגוררת בדירה שנשארה בבעלות רשות הפיתוח, דבר המבטא ביתר שאת את משבר הזהות הפיזי 

יקסיק, אשר משקף משבר הזהות השני של הבית בא לידי ביטוי בסיפורה של משפחת ס של הבית.

אשר חיו ביפו באותה תקופה. מצד אחד קיים הרצון  פלסטינים-את הקונפליקט הפנימי של הערבים

 להשתלב בהגמוניה היהודית החדשה, לצד שמירה על המסורת וערכים מבית. 

 .מרחביהטיהור מייצג את סוגית הביבי משפחת בית  ,10, מגן אברהם הרביעיהמקרה 

. דרך סיפור הבניין 1948ת הבניין ונאלצה לעזוב אותו ואת העיר אחרי מלחמת משפחת ביבי, בנתה א
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וסיפורה של משפחת ביבי ניסינו ללמוד ולהבין את ההיסטוריה של העיר יפו, ואת סיפורם של 

המחקר כלל גם ראיונות עם דיירי הבניין, שיחות עם בני המשפחה דרך הרשתות משפחות אחרות. 

התמה המרכזית לבית פרות תיאורטית והיסטורית אודות העיר יפו. החברתיות, וכן סקירת ס

בעקבות איסוף הממצאים היא "הבית כנישול ממוסד", המתארת את התהליכים שביצע הממסד 

, באמצעות חוק נכסי נפקדים. 1948היהודי על מנת להכשיר את נישול נכסי הנפקדים אחרי מלחמת 

, ואף בולטת במיוחד בסיפורה של משפחת 10אברהם  תמה זו מייצגת היטב את הבית ברחוב מגן

ביבי, לאור העובדה שמדובר על משפחה רבת נכסים, עסקים, ממון ומעמד, שנושלו ממנה אחרי 

המלחמה. בנוסף לתמה זו תוך שימוש במושגים תומכים: טיהור המרחב ומחיקה וכתיבה מחודשת, 

יפואי מזיכרון התרבות וההיסטוריה תהליכים אותם בצעה המדינה על מנת למחוק את המרחב ה

, וכתיבתו מחדש כמרחב יהודי, כפי שבא לידי ביטוי בניתוח פלסטינים-של התושבים הערבים

 ן.מסמכי הבניי

, מלון אומיה כדוגמא ליוזמות פיתוח פרטיות טרום העידן 2, מגן אברהם המקרה החמישי

והחייאתם מחדש בוחן את סיפורה של מלון אומיה ליברלי וכינון חיי היומיום, עקירתם -הניאו

דרך יוזמות פיתוח על ידי השוק הפרטי שהיו תמיד לחלק אינטגרלי מהפיתוח  - 2ברחוב מגן אברהם 

העירוני אולם אלו נצבעו באור שונה לאורך ההיסטוריה. בימי השלטון המנדטורי יוזמות פרטיות 

לקחת חלק בבניית התשתית הציבורית עבור לצד היותם תשתית להשאת רווחים ביקשו לספק ו

הקהילה ממנה הם ניזונים. ייתכן כי תופעה זו נעוצה בהעדר ישות שלטנית יוזמת ואקטיבית אותה 

 ממלא הקהילה היזמית המקומית, וניתן לראות בה כסולידריות המתעוררת משותפות חיי היומיום.

ויחד עמה הבריחה  48 -ההרס ב, הבית כהרס יצירתי הבוחן את 3, עמיעד המקרה השישי

וההיעלמות היחסית של המורשת הפלסטינית מן האזור ומן התודעה הישראלית ובחסותה של 

המדינה דרך חוק נכסי נפקדים, לבין המקרה האחרון של משפחת חבשי שהקימה באותו הבית את 

המורשת חייהם החדשים דרך הריסות של בתים אחרים, ובתוך כך הבית גם מציג משהו מתוך 

 הישנה דרך סיפור הבית, דרך התמונות ודרך העדויות של האנשים.

 

באמצעות מקרי הבוחן השונים, ניתן להבין מה מקומם של העבר והעתיד בחיבור בין מחקר מורשת 

תרבותית ופיתוח כלכלי ביפו. המסקנה העולה מבוססת על זיכרון העבר, באמצעות התייחסות 

לצד היבטים אישיים, הנה משמעותית לתכנון מגמות תוך חיבור בין  להיבטים תכנוניים היסטוריים

מתודה של ההיסטוריוגרפיה של כתובות נבחרות בשכונת נוזהא ביפו לבין אפשרויות פיתוח כלכלי 

של תיירות מורשת בהווה ובעיקר בעתיד. לאור זאת, גיבשנו קווים ראשונים לשילוב 

המטרה , רי מורשת תרבותית ופיתוח כלכלי ביפוההיסטוריוגרפיה של הכתובות והצגתם בסיו

 –השלישית בעבודה זו ביקשה ליצור במידת האפשר שיתופי פעולה עם גורמים בעירית תל אביב 

יפו העוסקים במיזמים מסוג זה וכן עם עמותות תושבי יפו שלהן נגיעה לנושא פיתוח מורשת 

 משמעות ההצעה, הרחבה של קיום סיורי מורשת.

העל המשותף שעומד מעל לכל התמות של הבניינים השונים הוא "אזור מגע",  כאמור מושג

"אזור מגע"  פורטשהוא מושג מרכזי בקורס אשר עלה בלא מעט מאמרים אקדמיים בנושא. כפי ש

מסמל את המרחבים שבהם תרבויות נפגשות ומתנגשות זו בזו, לעיתים, בהקשרים של יחסי כוח 
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וה אותנו בכל תהליך המחקר, משום שמשמעותו מתאימה לאזור סימטרים ניכרים, מושג שליו-א

ביפו ולאוכלוסייה הפלסטינית שעברה בה דרך דורות רבים. דרך המושג  נוזהאהנחקר שהוא שכונת 

ל כל מקרה ועל כל כתובת, אך לא רק הסיפור האישי שלה אלה גם על המשמעויות עהתבוננו 

חברתי והכלכלי שלה.  באמצעות מושג זה ויחסי הרחבות יותר, ועל הקהילה היפואית והמצב ה

 הכוחות שמשתקפים בו יכולנו לבחון ולנתח את הממצאים שאספנו.

כמו כן בעבודה זו השתדלנו להציג את התהליך המחקר כולו שלווה בקשיים בהשגת 

 בעיקרחשדנות  ולעיתים עוינות,  גילוהמידע, ובמיוחד עם הדיירים של הבתים, שבחלק מהמקרים 

באים  )הסטודנטים( גלל היחס שהיה כלפי תושבים אלו לאורך השנים, וההרגשה שלהם שאנחנוב

כמו כן  .לאורך השנים בעיות וחיכוכיםשאיתו הם חוו מהצד השני, כלומר מהצד הממסדי היהודי, 

סטורי, שכן יבהשגת מידע ה נוסף היה שידעו לספר את הסיפור ממקור ראשון. קושי לא היו רבים

', וחלק מהמידע נעלם 48השגת מסמכים ומידע לגבי התקופות המוקדמות ובמיוחד לפני מלחמת 

 או לא תועד על ידי המדינה.

עוד מאפיין בולט של עבודה הזאת הוא המושג "תיירות מורשת", שהוא לא רק מושג 

סייה תיאורטי אלה גם מושג מעשי. תיירות מורשת כוללת בתוכה המון דרכים להטיב עם האוכלו

המקומית במטרה לפעול למען השכונה ותושביה, וזאת דרך תיירות ועל כל סוגיה. הדרך שאנחנו 

בחרנו להציג בעבודה היא  סיור מורשת ככלי לפיתוח כלכלי שכונתי שיציג את הסיפוריים השונים 

כתובת של הבניינים שנאספו ונחקרו על ידי חברי הקבוצות, באמצעות בניית סיפורים אישיים על כל 

-וכתובת. המטרה שלנו בכך  היא ליצור סיור שיספר לנו על האנשים, החוויות של תושבי יפו הערבים

והיהודים מאז ואת היום, בתקווה שיהפוך לסיור שיראה ויחשוף לכמה שיותר אנשים  פלסטינים

ים את סיפורם של תושבי יפו הפלסטינים. על פי תפישתנו על ידי "הקרעים" שנוצרו ברבות השנ

והשיחה הפתוחה של שני צדדי הסיפור יוכל להביא לקרבה והבנה הדדית, ומובן שאנו מקווים 

 יגבר השילוב של אוכלוסיות ילידיות בכל תחומי החיים. כזו"תיירות מורשת" שבאמצעות 

כמו כן הראינו שפתרון טוב שנהוג בעולם בקהילות ילידיות הוא תיירות ברת קיימא 

 של בפרויקטים המקומיים התושבים לשילוב חברתית-כלכלית בותלמעור הזדמנותשנותנת 

 לסוגי דוגמאות. ילידיות קהילות של וכלכלית תרבותית העצמהל מהכלים אחד וזהו, תיירות

, שלנו אזורגם על ה כך ללמוד ויש, התיאורטי בפרק אף הראינו בעולם שנהוגות מורשת תיירות

 .לכך התאמות לבצע ויש שונה היא מציאות שכל למרות, בעולם אחרים מקריםב ולהיעזר

 ביפו נוזהא בשכונת מורשת לתיירות רעיונית תכנית גיבשנו העבודה של האחרון בחלק

 תיירות סיור לגיבוש המרכיבים פירוט את כללנו זה בחלק. שלו וההשלכות הנושא בחשיבות ועסקנו

 אשר המקומיים היתרונות הבנת תוך הסיור במרחב הנמצאים השחקנים עם פעולה שתףיש, מורשת

 במרחב העיקריים השחקנים את הגדרנו כן כמו. במקום התיירים עבור אטרקטיביים להיות יכולים

 וכן לפועל זה מסוג סיור שיוציעו הרשמיים הגופים, הסיור וססבמ שעליהם המקום אנשי כלומר

 לכלול ניתן שאותם ואטרקציות סיורים מסלולי של מפורטות הצעות פורטו מכן לאחר. היעד קהל

 על והוא, אוהדות לתגובות וזכה בשטח ערכנו כבר שאותו הספציפי הסיור את וכן, זה מסוג בסיור

 . זו בעבודה שהוצגו הכתובות 6 בסיס
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בעשורים האחרונים אנו עדים להתפשטות של המחקר הנרטיבי בדיסציפלינות השונות של 

של השימוש הנרחב בנרטיב המקומי על ידי משווקים מקומיים מדעי החברה בחו"ל וגם בארץ ב

על נרטיב זה; שימוש כזה  "חלקם עבר להשתמש באסטרטגיות המתרכזות בניסיון לקבוע "בעלות

מתבטא בניסיון להעביר את המסר לתיירים הפוטנציאלים כי המקום המשווק מייצג את הסיפור 

ה"אמיתי" ו"האותנטי". המקרים הרבים ביפו יכולים להוות מקרה בוחן חלוצי באיתור המרכיבים 

מקרים רבים מחקרים מצאו כי ב .שיש לנתחם בעת עיסוק בנרטיבים מקומיים ותיירות מורשת

פיתוח התיירות עלול להפוך אמצעי של השלטון המרכזי להשלטת הגמוניה על הגורמים המקומיים 

בעיות פוליטיות קיימות. בהקשר זה נראה שבעבר פיתוח התיירות בישראל כלל גם  חרפתולה

ון ניסיונות לפיקוח הדוק יותר על האוכלוסייה הערבית לכן, יש גם לתת את הדעת למעורבות השלט

 .המרכזי בפיתוח התיירות המקומית בהיבטי מדיניות והכתבת תוכן תיירותי ונרטיב מקומי

לסיכום, קידום של תהליך תיעוד היסטוריוגרפי יכול להביא ליצירת עיר זוכרת, מכבדת, 

המעלה על דגלה ערכים של שייכות ונוחות עבור כלל תושביה. תהליכים אלו יביאו להדגשת עברה 

יר, תוך דגש על השכבתיות של החיים בה בתקופות שונות. החומרים אשר יאספו המפואר של הע

עשויים לשמש היסטוריונים של העיר, חוקרי עירוניות, גאוגרפים, מתכננים ואדריכלים בבואם 

לתכנן חלקים שונים של העיר. כל אלו עתידים להביא להליכי תכנון והתחדשות עירונית 

לל הרבדים המרכיבים את התמהיל העירוני, הן מבחינת המרקם המתבססים על ראייה רחבה של ש

החברתי, הן מבחינת הנדבכים ההיסטוריים. כך, מתוך היכרות מעמיקה עם הרבדים ההיסטוריים 

 .של המבנים, של הרחובות, של השכונה ושל העיר יתאפשרו הליכי תכנון צודקים ודמוקרטיים
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 רשימת תמונות

 כתובת
מס' 

 תמונה
 תיאור

 . שכונת נוזהא מסומנת בעיגול1944מפה של יפו,  1איור  מבוא

 . צלמי אמריקן קולוני.1932שכונת נוזהא,  2איור  

 כיום 14הבית ברחוב פושקין  3איור  14פושקין 

 14פושקין הבית ברחוב  -צילום מתוך נסח הטאבו 4איור  

 היתר הבנייה של הנכס/ארכיון עיריית תל אביב 5איור  

 1951הצהרת אמנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים  6איור  

 1949תעודת לידה זיאד עספור,  7איור  

 טיוטת כתבתו של חליל עספור על בניית מלון הילטון 8איור  

 פספורט מנדטורי חליל עספור 9איור  

 .2019, יפו, 2פינת אוז'שיקובה  11הבית ברחוב פושקין  10איור  11פושקין 

 .1934תשריט הבינוי  -בית משפחת בודיירי  11איור  

 מסומן בעיגול. 11ביפו. הבית בפושקין  שכונת נוזהא 12איור  

 נסח טאבו היסטורי סרוק. - 11פושקין  13איור  

 ציר הזמן של הבית. – 11פושקין  14איור  

 עץ משפחתי. –משפחת סקא  15איור  

 תשריט בית משותף – 11פושקין  16איור  

 .2019חזיתות הבית,  – 11פושקין  17איור  

 .1958מכתב פנייה של הדייר אפרים סגל, לעיריית יפו,  18איור  

 .1959החלטת הועדה לבניין ערים בעניין בקשתו של אפריים סגל,  19איור  

 .1959מכתב יידוע הדייר, אפרים סגל, בדבר דחיית בקשתו לבניית המטבח,  20איור  

 21איור  
טביח להתפנות, -קריאת תלונה למוקד העירוני וסירובה של משפחת אבו

2005. 

 דיירי הבית לאורך השנים 22איור  9פושקין 

 תגר שמוליק באדיבות1944 נוזהא  אל של א"תצ 23ור אי 

 דיירי הבית הנוכחיים 24איור  

 שרטוטים של הבית בתקופות שונות 25איור  

 מסמך בקשה להיתר בנייה 26איור  
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 תשריט הבית בשלוש שפות 27איור  

 תוכנית ביוב חתומה ע"י עיריית ת"א 28איור  

 מסמך כתב אישום 29איור  

 מכתב הריסת מבנים מסוכנים 30איור  

 10.8.31בקשה להוספת שירותים ומטבי לבית קיים,  31איור  

 עורף הבית 32איור  

 2019תמונה של הבית משנת  33איור  10מגן אברהם 

 11.02.1926תכנית לא חתומה של הבניין,  34איור  

 17.06.1930שרטוט מאושר של הבניין,  35איור  

 10בעיגול: הבית ברחוב מגן אברהם  1935תצלום אויר של יפו משנת  36איור  

 05.07.1951תיעוד ראשון לבעלות האפוטרופוס על רכוש נטוש על הבניין,  37איור  

 24.7.1989נסח טאבו היסטורי, נערך ביום  38איור  

 03.08.1995פלט ארנונה,  39איור  

 15.06.2003המשותפים, צו רישום הבית בפנקס הבתים  40איור  

 חאג' עלי ביבי, מתוך המצגת על בית הבאר על שם עלי ביבי 41איור  

 26.06.1941העיתון הרשמי של ממשלת פלשתינה )א"י(,  42איור  

 אילן יוחסין של משפחת ביבי 43איור  

 15.4.2019שחאדה, צולם ביום -איסמעיל אבו 44איור  

 1942ואנגלית, ומעט אנגלית, מסמך בערבית  45איור  

 18.08.1992הודעה על הריסת מבנים מסוכנים,  46איור  

 18.08.1992הודעה על הריסת מבנים מסוכנים,  47איור  

 25.08.1954מגן אברהם כיום,  -)מימין( 7מפת הכוללת את רחוב מספר  48איור  

 1958מפה של יפו משנת  49איור  2מגן אברהם 

 מפות התמצאות וסימון גוש וחלקה 50איור  

 מפות היסטוריות של יפו 51איור  

 שרטוט קומה ראשונה המלונאית 52איור  

 שרטוט קומת קרקע המסחרית וחזיתות המבנה 53איור  

 חזית המבנה הצפונית לרחוב עולי ציון 54איור  

 חזית המבנה המזרחית והדרומית לרחוב מגן אברהם 55איור  

 תצלום מתוך נסח טאבו מרוכז 56איור  

 תשריט רישום בית משותף 57איור  

 הדמיה של המבנה העתידי 58איור  

 חתך המתאר את המבנה הקיים והתוספת 59איור  

 1930תכנית העמדה של המלון מתוך מסמכי ההגשה להיתר משנת  60איור  

 והמלון הסמוךתמונה של החזית המסחרית במלון אומיה  61איור  
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 כותר נייר המכתבים של טאופיק אבו ג'זאלה 62איור  

 אריח חותם המשפחה בחזית המלון 63איור  

 אריח בחזית המבנה בסמך לתחנת ממכר השמנים 64איור  

 מבני ציבור ומסחר לאורך שדרות קינג ג'ורג' 65איור  

 מכתב לוועדת התכנון עיריית יפו שנשלח על ידי טאופיק או ג'זאלה 66איור  

 השתנות שמות הרחובות לאורך השנים 67איור  

 1994בשנת  26יפת  /3הבית ברחוב עמיעד  68איור  3עמיעד 

 כיום 26יפת  /3הבית ברחוב עמיעד  69איור  

 תמונות מפנים הבית 70איור  

 הביתתמונות מפנים  71איור  

 תמונות מפנים הבית 72איור  

 14.05.1925מפת אינסטלציה של בניין,  73איור  

 16.03.1944חוות דעת תכנונית בעלים: בשארה נקולא אל סאיע,  74איור  

 1950רישיון מכולת על שם צבי נשבסקי,  75איור  

 )אמריקן קולוני( 1949המבנה וסביבתו משנת  76איור  

 המבנה וסביבתו כיום 77איור  

 נסח טאבו 78איור  

 , יעוד: שטח לתכנון בעתיד606תא/ 79איור  

 מפת מסלול הסיור 80איור  כללי
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 רשימת נספחים
 

 .21.4.19שנערך בתאריך  תמלול ראיון עם מראוון עספור - 14פושקין : 1נספח  •

 .7.5.19בתאריך שנערך  עספורואמונה דליה עם ראיון סיכום  - 14פושקין : 2נספח  •

 .11.4.19סקא שנערך בתאריך  יהאד'גראיון עם  סיכום - 11פושקין : 3נספח  •

 .4.7.19ביבי שנערכה בתאריך  התכתבות בפייסבוק עם עאמר - 10מגן אברהם : 4נספח  •

 .15.4.19בתאריך שחאדה שנערך -עם איסמעיל אבוראיון סיכום  - 10מגן אברהם : 5נספח  •
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 14פושקין  – כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של :9נספח  •
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 נספחים
 

בתאריך  נערךתמלול ראיון עם מראוון עספור ש - 14פושקין : 1נספח 

21.4.19. 

 

 הראיון התקיים בביתו של מראוון

)דיבור לא מובן(  מתי שעשו את הקומבין, התחלף השלטון 48-הם בנו פה אבן על אבן, ב מראוון:

באזור הזה, כל השלטון שלטון אנגלי. עשו את הקומבין עשו פה בסיס צבאי. לא יודעי האזור הזה 

כל הערבים היו חיים. אנגלים, הם הוציאו אותנו בכוח, אבל זה היה צורך להביא הנה יהודים 

אילו היהודים הם הוציאו אותנו בכוח ומי שמדבר הרבה כדור בראש. שמו אותנו התקשורת כ

בעג'מי. פה הבית הזה היה מסודר הכל, הם החרימו הוציאו אותנו הנה בכוח לכיוון הים עג'מי, 

מיפת ישר ערבים מיפת לפה )דיבור לא ברור(. יעני ההורים שלי אומרים ששמו גדר חשמל )מיפת( 

חשמל מת על המקום. איזה ארבע שנים היינו בעג'מי, בחמישים ושניים כאילו מי שנוגע בגדר מת

צריך לבוא לפה עוד הם ניתקו את הגדר. באנו לפה ראינו פה שני משפחות גרים בבית הזה למטה 

 .למעלה משפחה

 : משפחות של יהודים?מראיינת

אבל אנשים  למה מה קרה?: כן, רוסים. עשו את הקומבין כאילו מגיע להם זכויות. אנחנו, מרוואן

 חיו הם גרים לא יודע אם הוא בא עם מזוודה או בלי מזוודה. פרץ את הדלת נכנס הכל נהיה שלו.

 היה ציוד בבית? ארונות? מראיינת:

היה רהיטים הכל הכל היה אז הכל היה. טוב, הוציאו אותנו בהלה מתי שחזרנו לא יודע  מרוואן:

אני יודע מאיפה באו? למה אנחנו למה יש לנו בטאבו טוב אני  עוד אנשים באו ממרוקו, מאתיופיה,

רואה ארבע שנים אנשים חיים יש להם זכויות. שני שליש לאלו הפולשים, שליש לנו. מה קרה? יענו 

( פה היה קיר, ממש איפה 4:20אנחנו רוצים כסף, לא יודע נתנו כמה מאות )משהו לא ברור 

עם מרוואן בבית והוא מצביע על כל דבר( פה היה קיר ופה  שהעמודים האלה,)עכשיו אנחנו הולכות

היה דלת, פה הייתה דירה החדר, פה היה מטבח ופה היה שירותים )אנחנו בחצר( ופה כניסה, משמה 

 גם כן הייתה כניסה. בגלל שלנו רק שני החדרים פה שמה.

 ?  ומי סידר ככה? זה היה כשהם באו? היהודים? או שככה היה אצלכם מראיינת:

לא, זה אני עשיתי אולי לפני עשרים שנה שמתי את העמודים. בערך, יעני קצת פחות או  מרוואן:

 קצת יותר. ופה עשינו פה מטבח 

 מה זה פה? מראיינת:
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 פה החצר פה היה יענו עשינו פה מטבח נפרד מהשירותים  מרוואן:

 שהיו בחוץ? מראיינת:

לא היה פה זה. מחמישים ושניים חמישים ושלוש אנחנו רגילים כל אחד לחוד. את  מרוואן:

השירותים משותף? זה לא מקובל אצלינו. רק מטבח משותף. פה היה קיר, יענו הקיר הזה היה עוד 

מבפנים השני מטר. כשחזרנו ראינו בעוד שהמדינה גנבה שני מטר, מהמדרכה יענו עד החצר, 

 מדינה גנבה את זה.ארבעים מטר מרובע, ה

 ואיפה זה עכשיו? זה לא אצלכם בטאבו? מראיינת:

כן זה נמצא בטאבו והטאבו נמצא גם בטורקיה. את העתק גם כן בטורקיה יש. פה זה חוק  מרוואן:

 יבש 

 רגע אבל מה המדינה לקחה בשביל הרחוב? מראיינת:

זה שייך לבית ההוא . (6:55קה לא! גנבה מפה אדמה יענו עוד חדר לעשות כניסה לחוד ) ד מרוואן:

מטר מרובע. טוב היא יצרה  20מטר היא אמרה  20כבר אבל גנבו לי פה ארבעים מטר מרובע עוד 

את החוקים את הקומבין הזה. עד לפני יעני ארבע חמש שנים משהו כזה בנו פה את הבניין )מתייחס 

דעים מזה יענו הם מודים יענו ( אני אמרתי להם יש לי פה ארבעים מטר מרובע. הם יו16לפושקין 

גוש וחלקה נכון יש לך פה אדמה תתבע את המדינה. לא היה לי זמן הרבה לתבוע את המדינה. אני 

יודע יעני? יעני הנה אוזן שלי. עזבתי, לא יודע בנו, אבל זה רשום עוד בטאבו, חלקה אדמה שלנו פה 

 טורקיה המדינה, גנבה את האדמה זה עוד רשום בטאבו יש את העתק ב

 איך יש העתק בטורקיה? מראיינת:

יש את העתק טורקיה גם כן. אמרתי להם את זה אמרו אתה צודק יש לך פה יעני הם מודים  מרוואן:

בזה. הייתי בשדרות בן גוריות איפה ששדרות רוטשילד האזור הזה של הטאבו, הם מודים! נכון יש 

 .לך אדמה פה. תתבע את המדינה

 א מצליח להגיע לזה? זה מורכבאבל אתה ל מראיינת:

מטר מרובע. מהמדרכה עד הקיר שם גם עשרים מטר. זה ארבעים  40אני יודע שזה ראסמי  מרוואן:

 מטר מרובע. וזה מה שקרה 

 

 נכנסת ומתערבת בראיון בתובשלב הזה 

 היא שאלה אותך אבל למה למה לא תבעת את המדינה היא מנסה להבין למה הבת:

דע הסתכסכתי עם אח שלי. הסתכסכתי אמרתי יעני אני אשאיר את זה פה פתוח אני לא יו מרוואן:

הוא רואה גם את הכל הוא רואה את כל מה שהולך. עד לפני איזה ארבעים שנה אולי פחות כאן 

 הדיירים גם כן יצאו שילמתי להם את הכסף, 

 קנית בעצם את הבית שלך? מראיינת:

 פעמיים שילמנו, סבתא שלי בנתה אבן על אבןלא, קנינו אותו בחזרה, יענו  מרוואן:

 איך קראו לסבתא שלך? מראיינת:

 וואלה אני לא... מרוואן:

 מרים הבת:
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מתי שהיא בנתה. אני לא זוכר באיזה שנה. תארי לך כמה שהם עם זול, יעני  48זה לפני  מרוואן:

שולחן יפה לקחו אלה שפרצו. עכשיו אחרי שהביאו אותם עברו דירה, יש איזה שידה יפה אההה 

 אותם, פסנתר פסנתר כנף לקחו כאילו הביאו אותו מרוסיה. 

 אבל הוא היה שלכם מראיינת:

הם זולים זה מה שיש. אח שלי קנה למעלה גם כן שילם כסף קנה למעלה קומה שניה,  מרוואן:

 הקומה השניה הכניסה מפה מפה המדרגות זה מפה. 

 ומה שקניתם זה את כל החלק או רק שליש? מראיינת:

שליש זה שייך לנו למה אנחנו בנסח של הטאבו, הם הפולשים מגיע להם שני שליש. הם  מרוואן:

( רשמו את זה זה בטאבו שלהם. הנה 12:05שבאו מרוסיה אני לא יודע מה זה )דיבור לא מובן דקה 

שלי. זה מה שחוק יבש, אבל צריך להבין זה אוזן שלי אני לא יודע הנה זה אוזן שלי הנה אוזן 

 דמוקרטיה.

עוד משהו מעניין היה זה שעיריית תל אביב שלחה אישור שלחה מכתב שבעצם הולכים לבנות  הבת:

על החלקה שלנו, שאם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לתבוע, עכשיו אני לא הבנתי וזה מה שבדיוק 

לשחק אותה כאילו הכל אנחנו הולכים לפי אבא שלי מנסה להגיד להתייפיף בשם הדמוקרטיה 

  .הספר וכאילו מי אתם שתתנו אישור לבנות על חלקה שהיא לא בגוש שלכם

 ?יש לכם את המכתב הזה מראיינת:

 כן יש אבל אני לא יודעת איפה זה כי זה בידי אמי והיא נסעה אבל יש אותו הבת:

 (13:15למה הם מודים שיש לי חלקה )דיבור לא מובן  מרוואן:

אז זה להרים ידיים מראש כי הם רוצים עכשיו להכניס אותנו למונופול שאין לנו משאבים  הבת:

 .לעמוד בו

 ?50וזה היה בשנות ה מראיינת:

 זה היה לא לפני איזה שלוש ארבע שנים הבת:

 כי לפני שבנו את הבניין החדש הזה פה, נכון עם הקומות?  מראיינת:

 פה היה קומה אחד  מרוואן:

 הבית שלכם היה קומה אחת? מראיינת:

 לא שני קומות מרוואן:

 אה המבנה שליד היה בית  מראיינת:

 ליד היה כמה בתים. הקבלן בא ועשה את זה הרים עוד שתי קומות  הבת:

 ? לא אחוזים?ואתם לא קיבלתם כלום מראיינת:

 כלום כלום  הבת:

וכשאתם הגעתם, כשאתה הגעת, אמרת שהיית בעג'מי נכון? ואז הגעתם, למה הוציאו  מראיינת:

 אתכם?

כי יענו רצו לשים את היהודים פה ושמו גדר מחושמל מי שנוגע טיק טק מת אף אחד לא  מרוואן:

 יכול לנגוע. 

 .את יודעת לא מצאנו על זה שום מידע מראיינת:
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וגם לא תמצאו סביר להניח שלא תמצאו. מה שכן תמצאו גם עדויות שגם ממש קשה לאסוף  הבת:

 אותם אנשים ממש מפחדים לספר

 עדיין? מראיינת:

 זה לא יהיה היסטוריה  ,וגם אם תמצאו זה לא יהיה היסטוריה זה יהיה נרטיב עם הבת:

 )לא ניתן לשמוע בגלל שיחה בין כמה אנשים(

איפה הלכו ארבעים  225היום  265אתם יכולים למצוא כמה מטרג' של אדמה שלי רשום  מרוואן:

 מטר? אבל הם מודים יעני שיש לי פה אדמה פה המדינה גנבה לי אדמה. 

 מתי קנית מהדיירים היהודים את הבית? כמה שנים חייתם איתם ביחד? מראיינת:

 ( 16:15שך דיבור אי אפשר להבין פה מחמישים ושניים מתי שההורים שלי פה )המ מרוואן:

 אז פתאום אתם חוזרים הביתה ואתם גרים בחדר קטן בתוך כל הבית. מראיינת:

פה החלקה שלי ארבעים שנה לפני ארבעים שנה גם כן בערך אח שלי קנה למעלה ממש  מרוואן:

אכנס לדירה שילם כסף הבית שייך לנו. עכשיו יש לך דירה את קנית את הדירה שלך יענו עכשיו אני 

( ואני אצא בחוץ שלי ואת קונה את זה עוד הפעם עם כסף. זה מה 16:44שלך יעני )משהו לא מובן 

 שקרה במדינה. 

 ? או שלקח כמה שנים52מראיינת: מתי קניתם? מתי קניתם מהדיירים היהודים ישר ב

רך בשנות חמישים ושניים פה פה אולי בערך בסוף שנות השבעים. החלק למעלה גם בע מרוואן:

 השבעים. 

 ?48ובן כמה אתה היית ב מראיינת:

 . אבל ההורים שלי כן ההורים שלי50יעני אני יליד  מרוואן:

 אז אתה נולדת בעג'מי? מראיינת:

 כן מרוואן:

 איך קוראים להורים שלך? מראיינת:

 הם אמנה עספור וחליל עספור מרוואן:

 זה אמא שלך וחליל עספור זה אבא שלך. ומרים הייתה סבתא  אמנה עספור מראיינת:

 כן סבתא יענו שאני לא זוכר אותה  מרוואן:

 לא הכרת אותה? מראיינת:

ומזה אני לא...)דיבור לא ברור  מרוסיה: הבית הזה יותר ממאה שנה בנו אותו ואנשים באו מרוואן

מה שהיה פה והחוק מגן על הפשע זה ( מזוודה פתח את הדלת הכל שלו נהיה, השירותים כל 17:57

מה שהולך במדינת ישראל. לא מוצא בעיניכם מה שהולך בחוק טיק טק חוק חדש תזרים תזרום 

יאללה חוק חדש מבוטל החוק הישן ויש חוק חדש זה מה שהולך במדינה דיקטטורה כל הזמן. ואני 

ל, הכל הכל אפילו את אומר להם אני אומר בפנים חוק יבש אבל יש אלוהים הוא רואה את הכ

 הנמלה 

 ומבחינת שפה, ההורים שלך דיברו עברית? מי עזר להם לדבר עם הרשויות? מראיינת:

מתי שאנחנו חזרנו לפה בשנת חמישים ושניים כולם היו פה יהודים. עכשיו אני קטן הייתי  מרוואן:

שיניים )מראה לנו את הפה יענו גדלתי בין היהודים עכשיו יענו אני מדבר עברית עכשיו יענו אין לי 

 שלו( המבטא שלי הוא יוצא
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 לא, אבל ההורים שלך?  מראיינת:

 ההורים שלי אההה הם מעט עברית. יעני למדו מפה  מרוואן:

 ואמרו להם בואו תתבעו את הבית והם יכלו? מראיינת:

לא.. קנינו את הבית אותו עם כסף הבית הזה שייך לי לנו קנינו את זה עוד הפעם עם כסף.  מרוואן:

זה החוקים של מדינת ישראל הקומבין משהו. אני כמובן בארצות ערב למה כולם רובוטים. מצריים 

 ירדן הכל היה של שלטון אנגלי כל המזרח התיכון.

 הבת של מרוואן נפרדת מאיתנו ומכינה קפה

 עכשיו אולי קצת על המשפחה. אז מרים הייתה פה ו.. ת:מראיינ

 כן! סבתא שלי בנתה פה מרוואן:

 מאיפה היא הגיעה?  מראיינת:

 אנחנו יפואים כבר אלפי שנים. אנחנו הדור שלנו יפואי אלפי שנים מרוואן:

כלומר היסטוריה רחוקה אתם כבר הרבה שנים פה..... כלומר היא קנתה את השטח פה  מראיינת:

 כלומר

היא היא בהתחלה קנתה פה את השטח יעני סבתא שלי הביאה פועלים בנו את הבית הזה  מרוואן:

 שתי קומות. זה שנות אני לא יודע אלף שמונאות התחלה אלף תשעמאות   

 עוד כשהיה משטר עותמאני? מראיינת:

פה שלושים שנה  היה פה שלטון אנגלי יעני עותמאני אני לא יודע מי..... האנגלים היו מרוואן:

התחלף השלטון יצא האנגלים השאירו את כל התחמושת למדינת ישראל. תהיו נאמנים ואנחנו 

 מתקפ..כאילו מתקפלים כאילו אבל כל האזור הזה שלטון אנגלי. 

ותגיד רגע, סבתא שלך אתה לא הכרת אותה, אבל במה במה המשפחה עבדה? מה הם  מראיינת:

 ?עשו? בעלה

 יענו אבא שלי היה עיתונאי אבא שלי  מרוואן:

 אבא שלך היה עיתונאי? באמת?  מראיינת:

ואני אספר לך את הזה, יעני אורי אבנרי הוא לא מבין בכלל את עיתונות אבא שלי אבא  מרוואן:

היה לנו תמונות אני יש לי  50שלי היה מנהל יעני את ה'העולם הזה'.. בא אורי אבנרי יעני שנות ה

 תמונות  

 .אתה רוצה להראות לנו? כלומר רק אם מרגיש לך בנוח מראיינת:

אני לא יכול הוא אמר לו אני לא מבין בכלל בעיתונות אמר לו מה דעתך? אתה תהיה המנהל  מרוואן:

 של העולם הזה כל החוברת

 כן מראיינת:

ו לו תיק מתי שהוא כתב את מילת האמת הוא אבנרי אמר לו אין לך מקום עבודה פה. פתח מרוואן:

לאבא שלי, לא יודע זרקו אותו מהעבודה. מתי שזרקו אותו מהעבודה התחיל לדבר, היה הולך כמו 

 (  23:45לחמניות ) 
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שנערך  עספורואמונה דליה עם ראיון סיכום  - 14פושקין : 2נספח 

 .7.5.19בתאריך 

 

אמונה עספור.  ועם בתם )אשתו של מראוון( ערכנו ראיון עם דליה עספור 7/5/2019 -בתאריך ה

 .ראיונותהעל כן מובא כאן סיכום  ,אותן להקליטהן ביקשו שלא שתי

 

 ראיון דליה עספורסיכום 

לבנות עשירים שהעבירה מכסף שהרוויחה משיעורים פרטיים  1934 -הבית נבנה ע"י מרים ב

אחד חליל בן אחותה  ,בפסנתר ועוד במוסיקה קלאסית ערבית. למרים היו שני אחיינים אהובים

והשנייה אמנה בת אחותה רשידה הנשואה לעלי פחרדין. הם מאוד אהבו  ,פטמה הנשואה לעספור

ל היה גבר יפה ומרשים שאהב תרבות ואמנות והיה נוסע חלי. הםיזה את זו ומרים היא ששידכה בינ

וכדי לשמור על הנישואים רבות לטייל ולנפוש בביירות. מרים חששה שהוא עלול לעזוב את אמנה 

עם ילדיה תגוררה חליל לוקח אישה שנייה שה. שמה לאמנה ורשמה אותו עלהורישה את הבית 

הם מתגרשים והיא  לאחר מספר שנים, סתייםהבבית אחר ביפו. הקשר בין חליל לאישתו השנייה 

ואמנה  ,14בית בפושקין באף הם  לגור נישאת לגבר אחר בכפר רחוק, הילדים מנישואים אלו עוברים

דליה מספרת את הסיפור הזה כהוכחה שהשידוך שמרים יזמה . מגדלת אותם כאילו היו ילדיה

כולם אמרו לה לתת אותו  ,אחד נולד נכהבנות. בן חמש בנים וחמישה . לאמנה היו יותר היה מוצלח

 -לפנימייה לבי"ח אבל היא לא הייתה מוכנה וגידלה אותו בעצמה. אמרו לה שהוא לא יחיה יותר מ

 87בגיל  ,. המוות שלו היה קשה מאוד והיא נפטרה זמן קצר אחריו48שנה בסוף הוא חי עד גיל  20

 .97/98 חייתה עד גילאמנה דליה אומרת ש, לפי התעודת פטירה

)הייתה דוברת מספר שפות(, בשלנית  נדיבה ומלומדת, אציליתו מנה הייתה אישה יפהא

למדה בהוספיס האוסטרי ולאחר מכן בקולג' ומארחת חמה. דליה מספרת שאמנה  מעולה

עוגות  ,עטאייף)הייתה מכינה מתוקים טובים היא  שם למדה תפירה רקמה ובישול. ,העותמאני ביפו

, טיפחה את הגינהו הייתה רוקמת מוכשרת ושירה, אהבה אמנות(, ועוגות קרם תפוחיםו תפוזים

גינה יפה מלאה בוורדים בכל הצבעים מי שהיה עובר ליד היה מצלם, להם הייתה ש דליה מספרת

, אחד המשלים אהבה לספר משלים. אמנה  שפורחת רק פעם בשנה )פרח לבן( אפילו גידלה זמבה

גבר בודק אם אישתו יודעת לשמור  -ך שנשים לא יודעות לשמור סודמשל על כהאהובים עליה הוא 

סוד אז הוא אומר לה בבוקר שהיום במקום קקי יצא לו ז'רז'ור )ציפור קטנה( ואומר לה לשמור את 

 ,היא ניגשת לשכנה שלה ואומרת לה את יודעת היום בבוקר לבעלי במקום קקי יצא ז'רז'ור. זה בסוד

, שזה עד כשכבר בסוף היום ך הלאהז'רז'ור וכ 2הוא המרת יצא לווא השכנה הולכת לשכנה אחרת

כל בוקר ו ,התגעגעה לתקופת השלטון העותמאניאמנה  'ורים מהתחת.ז'רז 20  לו יצאו ,בעלההגיע ל

 .לשיר את ההמנון העותומאני עד יום מותה נהגה
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לא  היא ,ילדו אמנה סיפרה כי כאשר הבנות או הכלות של אחות של מרוואןדליה מספרת ש

הייתה מבשלת עבורן, מנקה, מטפלת  היא .במשך ארבעים יוםהייתה נותנת ליולדת לזוז מהמיטה 

שדליה ילדה לאחר  .ולוקחת בחזרה לטפל בו ,בתינוק ומביאה אותו אל האמא רק כדי שיניקו

, שאלה אותה למה היא בוכה , דליהבלי הפסקהאמנה התחילה לבכות  ,והגיעה עם התינוק הביתה

 כי היא כבר זקנה ולא יכולה לעזור כמו פעם.  אז אמנה אמרה

 קצינים היו מארחיםת, הוא ואמנה עבד במשטרה האנגלי היה עיתונאי, ובנוסף חליל

 -הקשר עם הבריטים עולה על שרטון כאשר ב .בכירים אנגלים בביתם לערבים של שירה ואמנות

הסיפור הוא שמחמוד  -( נרצח ע"י הבריטים בנמל יפובעבודה הבכור מחמוד )יש תמונה שלו ' בנם39

כאשר  ,בנמל יפו שביתות ומחאות היורכב משא והוא עבד בנמל יפו. בזמן המרד הערבי  היה בעל

 1948בשנת      במהלכן מחמוד נפגע מאש הכוחות הבריטים ומת.

המשפחה עוזבת  .ומאיימים עליהם בנשק לעזוב את הבית 14פושקין בית ברחוב מגיעים חיילים ל

 ,בהתחלה הם פונים לנמל כל רכושם בבית.חם על השולחן ו דייןכאשר האוכל מהסירים ע את הבית

היכן  ,הם מגיעים לעג'מי .ברגע האחרון חליל מחליט לא לעלות על ספינה אלא להישאר ביפואך 

של  . הם עוברים להתגורר בביתביפו את הפלסטינים שנותרו ריכזושכוחות הביטחון הישראליים 

של  הבת הבכורהבאותה תקופה בית מפואר אשר נמכר כבר לפני הרבה שנים.  ,בעג'מי המשפחה

 אך הגבולות (היא נסעה לשם על מנת להבריא ממחלת הברונכיט) הייתה בביקור בלבנון המשפחה,

 רות והתחתנה עם בן לאצולה העיראקית.  היא נשארה בביי .לא יכלה לחזור והיא נסגרו

     

ולחזור לביתם  לעזוב את הגטו ורק אז הם הורשו 1952המשפחה התגוררה בעג'מי עד שנת 

שתי משפחות יהודיות מהונגריה שפלשו  מתגוררותאבל בבית  ,לביתם שבים. הם 14ברחוב פושקין 

חה שבתוכו. אמנה ניגשת והשתלטו על הבית ועל רכוש המשפ ,לקומה הראשונה והעליונה

 השאר ואת נכס ⅓אך המדינה מעניקה לה רק , לאפוטרופוס הכללי ותובעת את בעלותה על הבית

 הם אז לגור, איפה אין עספור למשפחת בנכס גרות היהודיות והמשפחות מכיוון. לעצמה לוקחת

 לבית איפה צמודה היחידהעבורם )כיום  ושירותים מטבח עם מגורים קטנה יחידה השטח על בונים

על  מהשכירות ⅓ לאמנה משלמים היהודים הדיירים. מרוואן( של בבית שינה והחדר שהמטבח

את  ,כסף אותו באמצעותחזרה, קונה  1957 כספי השכירות, וכבר בשנת שומרת את  אמנה הנכס,

כפי שניתן לראות בנסח הטאבו. לצערם הפולשים לוקחים איתם  ,בעלותהחוזר ל והוא ביתשאר ה

דברים  נשארים .הרהיטים וכלי המטבח המפואר, את פסנתר הכנף: את מרבית הרכוש של המשפחה

סט כלים זהוב שאמנה קיבלה בחתונה, שעון, משרבייה דמשקאית, כלי  -מעטים )מצ"ב תמונות

הם חזרתם לבית,  לאחר    להכנת קפה וכמה שידות ושולחנות(. 

לאמנה וחליל נולדים כאשר כל השכנים הם יהודים.  ,נותרים המשפחה הפלסטינית היחידה בשכונה

 -משרד הפנים מצרף לשמם שמות יהודים באופן שרירותי' )מראוון וזיאד(, ו48שני ילדים לאחר 

 כפי שניתן לראות בתעודת הזהות של זיאד בה השם ישראל צורף לשמו. 

הם 'העולם יבינ ,חליל עובד כעיתונאי פרילנס ושולח כתבות לעיתונים שונים 1948לאחר 

מצ"ב כתבה בכתב ידו המבקרת את בניית ) צליח לשחזר את מעמדו לפני המלחמהמהזה'. הוא לא 

לאחר  כדי להביע את תסכולו מהאובדן הגדול שספג(. נבי-הילטון על בית הקברות המוסלמי עבד א
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שראל משולה לעכבר המגיש את רגלו על מנת שיניחו עליה פרסה. חליל היה אומר כי י המלחמה,

, היא שוב מוכיחה כי את ילדיהם ומגדלתבלבד. אמנה נשארת לבדה  60והוא בן  '67נפטר בשנת 

    ניחנה בחוש כלכלי מפותח ורוכשת עבור ילדיה מניות בטמפו. 

        

 ראיון עם אמונה עספור

המורשת , זהותם האמיתיתוהסתרת  הדור של ההורים שלה גדל בתחושה של פחד ,לפי אמונה

 ,מרבית השכונה הייתה יהודית 90-והכאב של הנכבה מהסביבה היהודית. היא מספרת שעד שנות ה

כיום יש  עוזבת.דרדרות המצב הסוציו אוקנומי והתשתיות ביפו האוכלוסיה היהודית תואז עם ה

הם לא באמת  ,סטיםייהודית אבל זו אוכלוסיה שונה, הם יותר אליטכניסה מחדש של אוכלוסיה 

"נהנים שיש   -החיצונית של המקום מעוניינים ברב תרבותיות שיש ליפו להציע אלא רק בנראות

כל "שגדלה היא מספרת שכ. "להם חנות תבלינים אותנטית אבל לא מעוניינים להכיר את השכנים

 שלהם, השכנותכל אמא שלה הייתה חברה של  ."יהודיםהילדים היו משחקים ביחד הערבים וה

אמא שלה סיפרה לה  .שהייתה ממש כמו אמא שנייה בשבילה ,, זהבהיהודייה והייתה אפילו שכנה

לא  הדבריםהיום י". שזהבה כל כך אהבה אותה שכאשר הייתה תינוקת היא רצתה להניק אות"

         .ככה

כי כעת  ,יוביים למעבר של אוכלוסיה חזקה ליפומצד שני היא מרגישה שיש גם היבטים ח

משאבים רבים יותר מופנים ליפו והם כתושבים וותיקים נהנים משיפור זה. בבית לא דיברו על 

רק כאשר גדלה והחלה להתעניין פתחו , '48העבר, על הפצע של הנכבה ועל קורות המשפחה לפני 

, כדי ת, כילדה חששה לספר שהיא ערביהאת הסיפורים בפניה. היא מספרת כי הרגישה משבר זהו

כחלק מתהליך אימוץ והכרת סיפור  ,ורק בשנים האחרונות ,של הסביבה שליליות מתגובותלהימנע 

החלה להתגאות בזהותה והיא מגדירה את עצמה  ,המשפחה והתוודעות למורשת הפלסטינית שלה

המוצא שלך? עיראקית? מרוקאית? "היו שואלים אותי מה כפלסטינית בעלת אזרחות ישראלית 

וכשהייתי עונה ערביה הרגשתי כאילו מתאכזבים מהתשובה )...( זה מה שדחף אותי לחקור, לשאול 

 שאלות על המשפחה והבנתי שאין לי במה להתבייש, ההיפך אני צריכה להיות גאה".

ה אמנה הסבתא אהבה כל הזמן לשיר והייתה שר ,מוזיקליתמשפחה משפחת עספור היא 

דליה רצתה לשלוח אותה  אומנה מספרת שאימה גם אומנה שרה ואוהבת מוסיקה. ,הרבה בבית

לא היה טוב ובשל  לצערה כאשר גדלה המצב הכלכלי , אךכמו הדודה רבא מרים נגינה ושירה, ללמוד

ובשל  ,אמונה מוסיפה בשיחה כי אמנה עבדה כתופרת הוריה לא יכלו לשלם עבור שיעורי נגינה. כך

 .'48עשירות אחרי החברה ההיא תופרת שמלות לנשות  ,הטובהאופנתי ריה וטעמה כישו

מפגשים בין סטודנטים  הפועלת לקדם "רעות אקהסד"היא עובדת בעמותה שנקראת כיום 

ובעתיד מעוניינת להמשיך לפעול כאקטיביסיטית וחושבת להמשיך ללימודי  ,פלסטינים ליהודים

 .כנס לזירה הפוליטיתימשפטים ולה
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סקא שנערך בתאריך  יהאד'גראיון עם  סיכום - 11פושקין : 3נספח 

11.4.19. 

 

  : ג'יהאד סקאשם המרואיין

 11.04.2019: תאריך הראיון

 11: דייר נוכחי בפושקין קשר לכתובת

 050-8280802: טלפון

 גל ועליזה ברוידא-: צליל בןשמות המראיינות

 , יפו11: פושקין מיקום הפגישה

 מסכים לא  המרואיין מסכים להקליט את הפגישה?האם 

 

אנו סטודנטיות לתואר שני בחוג  :בתחילת הפגישה הצגנו את עצמנו ואת מטרת המחקר

לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת ת''א. במסגרת הקורס ''תכנון עם קהילות'' בהנחיית 

לגלות ולאסוף מידע אודות העבר ההיסטורי של בתים בשכונת נוזהא  ותפרופ' טובי פנסטר אנו מנס

את ההיתכנות לפיתוח מסלול סיור מורשת בשכונת נוזהא )למעשה היה  ותביפו. כמו כן, אנו בוחנ

את ההיתכנות לפרויקט שכזה ואוספים חומרים(. הבית שאנחנו  ותזה רעיון של עבאד, אנו בודק

פני כחודש עבאד עשה לנו סיור בשכונה והציג גם את הבית הזה, . ל11פושקין עובדות עליו הוא 

 מסר לנו את הטלפון שלך )ג'יהאד סקא(. 

 

תיעוד היסטוריוגרפי של הכתובת : השאלות חולקו לפי המטרות המרכזיות של עבודת הסיכום

 .תיירות מורשת בשכונת נוזהא ביפוו תיירות מורשת בכתובת הנבחרת, הנבחרת

 

 יעוד היסטוריוגרפי של הכתובת הנבחרתמטרת הקורס: ת

 מי מתגורר עמך בבית? כמה נפשות מונה המשפחה? .1

 . עתיד להתחתן בשבוע הבא ולעבור לדירה שקנה ביפו. 23ג'יהאד בן 
 נפשות. 9היום בבית מתגוררות 

 עבדאל רחמן = אבא של ג'יהאד
 
 כמה שנים אתה ומשפחתך מתגוררים בדירה? החל מאיזו שנה?  .2

 11בפושקין  שנה 30-כמתגוררים מזה 

 

 מה הקשר שלך לסקא זאקי ואמאל )הוזכרו במסמכים שמצאנו(?  .3

. סבא זאקי נפטר בגיל צעיר, בשנת 2015-סבא וסבתא של ג'יהאד מצד אמא. סבתא אמאל נפטרה ב

מונות שלהם )ראו בנפרד(. סיפר שהיה הנכד המועדף על . בעת הסיור בדירה הראה לנו ת1991

 הסבתא.
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בסיור שעבאד ערך לנו בשכונה הוא סיפר שמשפחת סקא היא משפחה של העיר העתיקה.  .4

 למה הכוונה? 

היו להם בתים ביפו, היו שברחו והיו שנשארו. חלק עזבו לשכם. מצד האמא  48סיפרו לו שלפני שנת 

המשפחה ברחה וחזרה, מצד אבא ברחו ולא חזרו. סבתא של אבא מצד האמא היא גם מיפו. המסגד 

בשוק הפישפשים )מסגד אל סיקסיק( של משפחת סיקסיק, סבתא שלו, אמא של אבא היא 

. שם הסבתא: לוטפיה. בעלה של לוטפיה היה אחראי על המסגד. סיקסיק של יפו ממשפחת סיקסיק

. 48אמרו שהמסגד שייך להם. בהקשר זה סיפר שיש ראיון עם סבתא של אבאשפורסם באתר יפו 

 :קישורלהלן 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371

&sfnsn=mo 

 

 מה המעמד שלך כדייר? )דייר מוגן, שכירות( .5

דורות: לסבא וסבתא  2-לא יודע להגיד. עם זאת, ציין כי זכות המגורים בנכס של עמידר היא ל

 הוריו ודוד שלו מנסים לרכוש את הדירה בטאבו.)שנפטרו( ולהוריו. סיפר כי 

 

 אילו שינויים מבניים נעשו בדירה )ו/או בנכס בכללותו( במהלך תקופת מגוריך כאן? .6

הרחיבו את המטבח ושיפצו את חדר הרחצה, מה שגרם להם להחליף את הריצוף המקורי, דבר 

 שהם מצטערים עליו, בדיעבד.

 .בצורתה האותנטיתנשמרה  , עד כמה שידוע לו,תםודיר טביח גרה בקומה מעל משפחת אבו

 

 האם תוכל לספר על אירועים משמעותיים שהתרחשו מבחינת הקהילה בתקופת מגוריך כאן?  .7

 .אולי הרציחות שהיו פה בשכונה

 

מוכר לך? האם פגשת  ווחידה עיזת בודייריו/או  ווג'יהה דירהו/או  נוג'ה דיריהאם השם  .8

מישהו שחיפש את שורשיו והגיע לבית? אם כן, מה אתה יודעים עליו? לאיזו מטרה הגיע? 

 ומה הוא סיפר? 

ג'יהאד מספר כי לפי כעשר שנים, אח ואחות, כנראה ממשפחת בודיירי, הגיעו לבית וסיפרו 

קרה ברחוב למרטין,  שההורים שלהם היו בעלי הבית. כנראה נפגשו עם הסבתא אמאל. אותו מקרה

 ראיון עם הבחור הזה(. 28הגיע משהו מלבנון שטען שהבית של סבא שלו )הועלה לאתר יפו 

האח שהגיע, שמו פיסאל : בשיחת טלפון עם דודה של ג'יהאד, דלאל )אחות של אמא(, היא מציינת כי

 .רת(לא זוכהיא הגיעה ממצרים )את שמה  –האחות שהגיעה , הגיע מסעודיה דרך ירדן –

 שאלנו לפירוש השם ווחידה עיזת בודיירי: 

 ווחידה = שם של אישה

 עיזאת = שם האבא

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
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 בודיירי = שם המשפחה

 

האם זכורים לך שמות של דיירים אחרים שהתגוררו כאן לאורך השנים? )ראו בנפרד רשימת  .9

 דיירים כרונולוגית שהכנו(.

זה מה שזוכר ג'יהאד שאמא שלו ) בעבר גרה שם אישה זקנה מתגוררת,שמשפחת אבו טביח  היכן

. בעבר, בדירה של אבו טביח גרו משפחות שונות ששכרו חדרים עם מטבח משותף אחד, (סיפרה לו

 .היא נחמה אסולין, ג'יהאד זוכר שאמא שלו דיברה עליההזקנה והם נפטרו. האישה 

 

איך היחסים היום עם חגי  נכס? איך אתה מתאר את היחסים עם שכניך בדירות האחרות ב .10

 גילי?

 לטענת ג'יהאד "אין ביננו כלום, אנחנו לא מדברים, לא בקשר. כל אחד בחלק שלו".

 

הדיירת סימון הניה. סימון רכשה את הדירה מרשות הפיתוח.  2בעבר התגוררה בתת חלקה  .11

 כיום מתגוררת שם חגי גילי. האם ידוע לך כיצד רכשה את הדירה מרשות הפיתוח? 

מספר שהיו ביחסים לא טובים עם הניה סימון, המשפחה של ג'יהאד רצתה לקנות את ג'יהאד 

צים למכור לערבים. הבת של הניה הייתה ורו במפורש שהם לא רהדירה של הניה סימון אך הם אמ

לדבריו  ,היו סכסוכים משפטיים עם הניה סימון אחראית על המכירה ולא רצתה למכור לערבים.

. ג'יהאד תיאר מערכת יחסים עכורה, מתנכלת ומתעמרת במשפחתו ובו אישית "היא שונאת ערבים"

ונות חוזרות כנגדו במשטרה, ללא כל סיבה, ולכלוך פתח מצדה של הניה סימון שכללה גידופים, תל

זוכר שהייתה תקופה שהניה סימון גרה  מספר שהיום הניה סימון מאושפזת בארבנאל.ביתם. 

 ברחוב ויקטור הוגו. 

 

 האם יש לך ולמשפחתך אפשרות לרכוש את הדירה מרשות הפיתוח? .12

 .בטאבו את הנכסההורים ודוד של ג'יהאד בתהליכים, רוצים לקנות 

 

 מי מתגורר היום בכל אחת מתתי החלקות? .13

 משפחת סקא )כניסה מרחוב איזישקובה( –קומת קרקע )צבע צהוב בתשריט(  – 1תת  חלקה 

 חגי גילי )כניסה מרחוב פושקין( –קומת קרקע )צבע סגול בתשריט(  – 2תת חלקה 

א רוצה להתראיין( )כניסה אבו טביח )ל –קומה ראשונה )צבע ירוק בתשריט(  – 3תת חלקה 

 מרחוב איזישקובה(

 מחסן משותף )כניסה מרחוב איזישקובה( –קומה שניה )צבע כחול בתשריט(  – 4תת חלקה 

 

 מטרת הקורס: תיירות מורשת בכתובת הנבחרת

מה דעתך על סיורי מורשת בשכונה, שישלבו את סיפורם ההיסטורי של הבתים בשכונת  .14

 קחת חלק בפרויקט כזה? נוזהא? האם תהיה מעוניין ל

 גם הוריו לא היו מעוניינים להשתתף.לדעתו ג'יהאד לא היה רוצה לקחת חלק בפרויקט, מציין ש
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? האם יש ברשותך 11מה לדעתך כדאי להדגיש בסיור מורשת ביפו בבית ברחוב פושקין  .15

הן מתקופת מגורייך  ,תמונות ו/או מסמכים מעניינים הנוגעים לבית שתרצה לחשוף בפנינו

 ?כאן והן מתקופות קודמות

 מציין שאין מסמכים או תמונות שאפשר למסור לידינו.

 

 מטרת הקורס: תיירות מורשת בשכונת נוזהא ביפו

 מי לדעתך צריך להוביל פרויקט כזה?  .16

 .התושבים לא יתקשרו טוב עם התיירים, עדיף שהעירייה תוביל את הפרויקטלדעתו 

 ויקטים דומים המתבצעים היום ביפו? האם אתה מכיר פר .17

 פרויקטים דומים.  לא מכיר

 

 שאלות לגבי היכרות עם דיירים אחרים/ כתובות אחרות

 לא מכיר 10מגן אברהם  –עבדול חמיד ביבי או עלי ביבי )הם אחים( 

 לא מכיר 2מגן אברהם  –תאופיק אבו זג'אלה ומלון מאיה 

 לא מכיר 9פושקין  –סאלם סלמן חמדה 

 שכנים שלהם, לא הוסיף מעבר -  14פושקין  –משפחת עספור 

 

 סיכום/ הערות: 

הפגישה התקיימה יום לפני מסיבת הרווקים של ג'יהאד ושבוע לפני חתונתו. ארוסתו היא בת 

יע לנו. עם משפחתו של עבאד. למרות שהיה עמוס מצא זמן להיפגש עמנו וניכר שמאוד רוצה לסי

 זאת, הוא ציין כי אילולא המעורבות של עבאד בפרויקט, ייתכן וכלל לא היה עושה זאת. 

בפגישה הוא ציין שהוריו לא יודעים בהכרח יותר ממנו לגבי ההיסטוריה של הבית, הוא סיפר שהיה 

 ילד סקרן ושאל את סבתו אמאל הרבה שאלות. 

( ושאל אותו אם מוכן לענות 3בו טביח )תת חלקה לבקשתנו, הוא התקשר במהלך הפגישה לדייר א

 לנו על מספר שאלות, אך אבו טיבח סירב. ייתכן כי אם עבאד יפנה אליו יהיה מוכן להתראיין.

(. הוא הראה לנו תמונות של סבא 1בסיום הראיון, ג'יהאד עשה לנו סיור בחלק מהדירה )תת חלקה 

אל ז''ל. סיפר כי בחלק מהדירה הוחלפו וסבתא שלו, זאקי ואמאל, ואת החדר של סבתא אמ

 המרצפות המקוריות לפני מספר שנים, והיום הם מצטערים על כך.

 

 רשימת חומרים שנאספו בפגישה:

 תמונות של הבית מבחוץ 

 סקא זאקי ואמאל  –תמונות של סבא וסבתא של ג'יהאד 

 עץ משפחה ששרטט לנו ג'יהאד

 קישור:  48הפנייה לסרטון עם סבתא של אבא של ג'יהאד שפורסם באתר יפו 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371

&sfnsn=mo 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531035426936982&id=213315002042371&sfnsn=mo
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שנערכה  עם עאמר ביבי בפייסבוקהתכתבות  - 10מגן אברהם : 4נספח 

 .4.7.19בתאריך 

 

Hello Nir,  

Sorry, was little busy. 

Ok, I managed ti know little information about what you need to know 

Yes, its true that abdulhamid and Ali bibi were brothers. and Ali bibi is my father 

grandfather. both my parents have passed away from almost 8 years, but i still 

remember my father used to tell us stories that his grandfather ali bibi was very very 

rich in that time and that he own’s lands shops and buildings. My father’s brothers and 

sisters are all passed away only two aunts are still alive but both lives in another 

country and i only see them very often. My father used to tell us that he and his sisters 

and brothers were forced to leave Jaffa in 1948 because of the war situation. That time 

my father age was 18 years. Sorry, i have no information about abdulhamid bibi “my 

father grandfather brother” neither i don’t have any news about his sons or daughters. 

I hope this was helpful for you. 😃 

 

שחאדה שנערך -עם איסמעיל אבוראיון סיכום  - 10: מגן אברהם 5נספח 

 .15.4.19בתאריך 

 

משפחת ביבי ברחוב עזה, בית גדול ולו פרדס ביבי. לפרדסן קראו סאלח שהיה סוחר תפוזים. איפה 

קומות עם מדרגות בחוץ זה שלו. היתה חברת יציקה  4שמכון דרום )לא משרד הרישוי( יש בית 

פלסטינית הוא היה שותף בה. בית נוסף שהיה בסוף שדרות ירושלים בפינה והרסו אותו והיה עוד 

 ס ליד ברקת. פרד

סלמה, סבוקה, חירייה זה כלול בעיריית יפו עם אלה היה  120,000תושבי יפו הגיעו ל 

איש. יפו הלכה...יפו היתה פרדס אחד של תפוזים מבת ים היתה ירידה של חול אל כרמי  160,000

כוח פחות  , זיכרון יש, שמיעה כמעט אי, ראייה פחות,93, היום אני בן 22הייתי בן  48ענבים. בשנת 

שקל,  30שקל עושה  20יום נכנס רמדאן, היום ישיבת חג במסעדה מ  20אבל זיכרון השבח לאל.  עוד 

כל הזמן ביפו היו מסעדות, כשמתחיל הרמדאן כל מסעדה היתה עושה פול ומוציאה לרחוב לכביש, 

 אין מכוניות, אחד עושה בישול אחר, אנחנו צמים היה אוכל בלי סוף. 

ביפו בלי הגזמה היו יותר זרים מאנשי יפו, זרים מסוריה, חוראן, מצרים, פלסטין...היתה 

פועלים זרים שהיו באים לעבוד  20-30פועלים,  7-8פרדס אחת תפוזים כל פרדס היה לפחות 

 בפלסטין מכל מזרח התיכון, תימן וסעודיה כל הקיץ וכשמתחיל הגשם בחורף חוזרים לבתים. 
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תפוזים  40X40תאי תפוזים כל תא  2מליון ארגז תפוזים.  39ין הגיעה ועברו בה פלסט 47עד שנת 

ויוצא לאירופה, היתר קוראים לו בררה סוג ב' נמכר  210עד  180ובקטן  120היו נכנסים בארגז גדול 

 בשטחים. 

אז התחילה המלחמה הבית הראשון הסארייה נהרס על יד  זה הבנק האנגלי שמו מוקש 

סגור מעוצמת המוקש הדלתות נכנסו פנימה והתחיל מאורעות.  70%. יום ראשון היה גדול שהתפוצץ

טילים כמו טילי עזה לתוך העיר, וטיל יורה  4,000ביפו לא היה צבא, לא היה נשק, לא היו לוחמים. 

נופל והורס. אנשים התחילו לברוח מהעיר לפרדסים. היה ראש עיריית יפו ד"ר יוסף היקל אנשים 

הסתנן לעזה, ד"ר היקל רצה לנאום הסתובבו אנשים מהפרדסים והוא נואם, הלכנו התחילו ל

ימים עד שאני  3-4לשמוע אותו והוא אמר לא להגר, אני הולך לירדן אולי ישלחו לנו הגנה, תסבלו 

ימים ואז חזר עד היום יש לעירייה  התחלת בן צבי בית ראשון עד היום ישנו  3-4אחזור. הלך...לא 

ת היה שטח גדול, הלכנו לשמוע אדם נואם והבנו ממנו מישהו שאל,  אני הייתי בחור צעיר ומול הבי

אחד הזקנים הרים את היד, שאל אותו ד"ר נשאר איתנו או מהגר? והוא אמר אני מהגר עם 

יום לא נשאר ביפו רק כלבים וחתולים,  15המשפחה שלי, לא רוצה להישאר תחת שלטון יהודי. תוך 

היו אומרים אנשים לא להגר, מוות יותר טוב מהגירה.  6-7קן הוא ועוד כמה זקנים לי היה אבא ז

שהאנגלים נכנסו אנשים היגרו והבינו שמוות יותר טוב מרעב, חוסר כבוד... אנשים לא  1914בשנת 

משפחות...אנחנו מאלה שנשארו )בוכה( נשאר ביפו שלושה  40רצו לשמוע ונשארו ביפו בקושי 

 ת )מוסלמי( חג' אחמד אבו לאבן, אמין דרוויש )נוצרי(. עשירים חסן ברק

עשו אסיפה בבית קפה אל אבוב ונאמו, אמין אמר לא נשאר  ביפו אף אחד אם יכנסו עלינו 

היה משחטה בכפר דר יסיד שם נכנסו ושחטו  48משפחות בתחילת  20-30היהודים יהרגו אותנו, 

פו בלי מלחמה. הלכו אחרי הנאום יצא אבו לאבן מה נעשה? אמרו אנחנו נלך לתל אביב נמסור את י

אמר אני יעשה תנאים לא לקלקל, לא לגנוב, הלכו שלושת אלה באוטו אחד למפקדת תל אביב. 

אמרו ביפו אין תכנסו תקחו את יפו, תפסו את ברקת ואבו לאבן חזר רק אמין באוטו משוריין 

ת שלו יש סכנה להסתובב ברחוב. נסע מתחילת מנשייה בת ים נסע עם מיקרופון כל אחד יכנס לבי

אמין דאוס בשדרות ירושלים וחזר לרחוב יפת ואחרי כמה סיבובים חזר למפקדה בתל אביב עזבו 

את השלושה והצבא נכנס. וזה מה שאני ראיתי. אבל שנכנסו לא טוב. הרסו בתים, גניבת ריהוט אני 

ו לאבו לאבן אתה אמרת תתן תנאים, שאמרנ 5-6קורא לה כמו גורילה רעבה שנכנסה למטבח. היינו 

חזר שבור על עגלה בחמור היה ביפו נשארו שני רופאים, ד"ר סמי בשארה בית חולים קרנטינה וד"ר 

חסן פרעון לקח אבו לאבן באוטו של צלב אדום לירדן. והתחילו אנחנו אבא שלי, בעל פרדס אספו 

שש שנים עד  48ו עלינו גדר תיל בשנת אותנו יש בעג'מי מגדל מים יפו ריקה תפתח בית ותגור, עש

 והרסו בתים במנשייה חסן בק זה אמצע והרסו.  54

אני הייתי מהנדס השקייה חדשה, אלוהים שלח לי יהודי אחד מרחוב המסגר בתל אביב 

לא היה אז בניינים, מחסני ברזל, מנועים שלחו בעלי מנוע אליי, יצאתי מהגדר עשו לי רישיון חודש, 

ן שהרכבתי היה בטבריה, לוביא וסאג'רה. רק בעל מקצוע יוצא לעבודה משם נמכר המנוע הראשו

עוד מנוע לטבחא בטבריה שם היה גינוסר אני עבדתי שם ונתנו לי עוד עבודה בעין טיני איפה 

שנים שאני בחוץ חוזר כל חודש לחדש את הרישיון. עבדתי בטבחא  5שהמוביל הארצי עד כפר נחום 

כנסיות ואני הורדתי את  3שמל כל האדמות לכנסיה האיטלקית עין טונא היו שנים עד שהגיע ח 5



165 
 
 

 

 

הפעמונים שלהם למה? עשו שטח חורשה לגידול בקר ואת הפרות היו שמים לישון בכנסיה, בא 

הכומר ג'רו ואמר שנוריד את הפעמונים שלא ילכלכו. קשרתי כמה חביות הורדתי פעמונים של 

יה בנין היה שטח שילמו כסף לכומר יש כנסייה קטנה מצאו רק הכנסייה העבירו לטמרה שם לא ה

 51את הבלטות שלה הוא הכניס בנאי מנצרת צחצוח דוארי זה שבנה את הכנסייה הגדולה בשנת 

 בנו באר ואני עשיתי משאבה. 

ביפו היה רעב היו באוטו מבאי לחם, עמדו בתור לקחת לחם, לפעמים אחרון מגיע ואין 

שנים בטמרה  הגיע חשמל מכוון מים עשיתי לצנרת הרים זורעים עגבניות,  5י לחם היה רעב... אנ

הגיע חשמל קטעו לי את הרשיון חזרתי עבדתי בחברת שמרלינג ובניו מכונאי ראשי בחורף שם בקשו 

בחורף שלחו אותי לפרדס ברחובות לא יודע של מי רצו להחליף משאבה לחדשה  52בטמרה בשנת 

, שם בפרדס ראיתי שמירה, שוטרים, נשק, אמרתי ליעקב זה איש חשוב אני הלכנו עם הנהג יענקלה

כאן ערבי תרד ותגיד להם זה שמחליף משאבה ערבי...מי יוצא לי? ד"ר חיים ויצמן מדבר ערבית 

יותר טוב ממני מה אתה אומר יא איבני כולכם ילדים שלי תפדל...החלפתי שם משאבה ומנוע צילמו 

 נמצא בסופרמרקט בכפר סבא.  52לי בשנת אותי עד היום הצילום ש

. היה התקפה על מצרים לקחו תקנון צרפת, בריטניה, 56עבדתי רק בחורף עד מלחמת 

התקיפו מלחמה איומה חודש עד שנכנסה רוסיה שלחה אינזר תפסיקו אם לא אני נכנס..היהודים 

באתי פתחתי מוסך חזרו והפסיקו אבל התחלנו לשמוע אנשים, נהרוג את הערבים ויצאתי משם 

שנה  20עשיתי וגדלתי יצאתי מהנמל קניתי כמה חנויות על הגשר, מכולת,  82עד  56בנמל יפו בשנת 

יוסיפו  70עושים קצבת זיקנה באו מביטוח לאומי תעבוד עד  65ואחרי זה יצאתי אני עבדתי בגיל 

בודה, חיפשתי עבודה ועד היום מחוסר ע 70לעבוד. יצאתי מגיל  70והמשכתי עד גיל  20%לך עוד 

 10מספיק.  93ימים  15מאבטח, אני בריא ולא רוצה כמו היום שאני יושב. עשיתי יום הולדת לפני 

בנות. ילדים הביאו ילדים וילדים שלהם נכדים אחד מזכיר של חבר כנסת, אחד  3בנים  7ילדים, 

מסרטן. בערב  59 שופט ברמלה אבו שחאדה, נכדה מבקרת צבא אנגלית. לפני שנה נפטר ילד בן

אני חי טוב ילדים בנים שלי, משפחה מלומדת ברוך ה' אני כל יום קם בבוקר, תודה לאל  4-5באים 

חדרים.  3שנים אשתי היתה חיה הבן התחתן לקח לי  5אני קם והולך, קורא עיתון, איש ספר... לפני 

ו שחאדה לקחו את אשתי אמרה ספרים שלך יתושים יאכלו אותם הבאתי שני נכדים ד"ר סמי אב

הובלות סמי ד"ר להיסטוריה לקח הכל רמדאן ד"ר לאיסלאם לקח את ספרי הדת שלי  2הארון 

 לאוניברסיטת בית זיד מתנה מאיסמעיל אבו שחאדה. 

אני איש נגד מלמחות, היה לנו אבא קצין גדול בטורקיה היה אומר אתה מוסלמי הנה 

בית כנסת אבל ברחוב אנחנו איש אחד. מלחמות כמו מסגד, אתה נוצרי הנה כנסיה, אתה יהודי הנה 

שאני ראיתי וקראתי ולמדתי אין רווח רק הפסד זה מפסיד וזה מפסיד. מלחמה הכי גדולה עשה 

היטלר מי הרוויחה? רוסיה, בריטניה, צרפת, אמריקה. מצד אחד גרמניה, איטליה, יוון מצד שני מי 

 שנים.  6-מליון ב 69-70הרוויחה? במלחמה נהרגו בין 
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עם עאבד סאטל שנערך בתאריך תמלול ראיון  - 2: מגן אברהם 6נספח 

15.4.19. 

 

את הפגישה התחלנו בבית קפה פינג'אן שברחוב מרגוזה. עם הגעתנו למקום עבד ביקש שנלך לעבר 

שני הבתים שברחוב מגן אברהם, האחד בית טאופיק אבו ג'זאלה והשני בית משפחת ביבי, שתיהן 

היו משפחות יפואיות מאוד מבוססות. עבד מסמן את תחילת התפתחות יפו מעבר לחומות בבית 

-טי, שנבנה מאבני חומר העיר עם נפילתה. הוא ממשיך בתיאור השכונה שהייתה מדרוםהספר הסקו

מזרח לרחוב מרגוזה. משם אנחנו פונים לכיוון קצהו הדרומי של רחוב מגן אברהם. עבד מספר על 

משפחת אבו ג'זאלה ושטאלל, בנו של טאופיק, הוא אדם מוכר מאוד בעולם הערבי המוסלמי. 

עם טאלל בנושא התבקש עבד להכין סרט על יפו, זה הוצג בתחילתו של לקראת ראיון שנערך 

 1948 -הריאיון והוא עורר התרגשות רבה בקרב טאלל. עבד מספר שטאלל ומשפחתו ברחו לביירות ב

שם הם שוכנו במחנות פליטים. טאלל מספר שמזג האוויר בבירות לא היה כביפו ואימו תפרה לו 

הפליטים, מעיל איתו היה הולך לבית הספר. הדבר הכי חשוב מהשמיכות, אותם קיבלה במחנה 

עבורו היה להמשיך לרכוש השכלה. עבד מספר כי בראיון עם טאלל סיפר כי משפחתו חוותה נאכבה 

 והשנייה בכוויית עם כניסת העירקים. 48-כפולה: זו ב

משפחת עבד מספר שהוא פנה למשפחת ביבי שנמצאת היום בעמאן. אנחנו עוצרים ליד בית 

ביבי ועבד מצביע על הסורגים ושואל מה מיוחד בסורגים הללו. אנו משיבות שניכר שהם נעשו על 

ידי אומן ברזל, נפח לאור הפיתוחים, והוא מבקש לחדד שהדבר המיוחד בסורג הוא החישוקים 

שמחברים את חלקי הסורג השונים והעובדה שהם אינן כוללים ריתוך אלא חיבור באמצעות 

  ומסמרות, ושבאמצעות התזת חול ניתן לנקות ולשחזר אותם. חישוקים

אנחנו ממשיכים למלון מיה לבית אבו ג'זאלה ושוב מפנה עבד את צומת ליבנו אל המסגרות 

בחלקם העליון של החלונות. הוא ממשיך ומסביר שהחזית משלבת כורכר משני סוגים, האחת אבן 

חולית לבנייה של קירות פנים. אבן הכורכר כורכר קשה שמשלבת סיתות והשנייה אבן כורכר 

  החולית חופתה בטיח שהוכן בעיר על בסיס סיד וגילו שהוא נשמר בצורה ממש טובה.

עבד מוביל אותנו לחזית הבניין הפונה לרחוב עולי ציון ומראה לנו את שלט האבן בו מצוין 

כך שהפינה התחתונה של שם בעלי הבניין "טאופיק אבו ג'זאלה" בערבית. אנו מביעות צער על 

השלט נקדחה כדי להוציא את הצינור למעבה המזגן. משם עבד מבקש להוביל אותי לבית נוסף של 

המשפחה שנמצא מצפון לתחנת הדלק שהייתה בעבר תחנה לממכר שמנים ודלק בבעלות משפחת 

אבו ג'זאלה. אבו ג'זאלה. בבית מדרום לתחנה שלט נוסף בכיתוב בערבית בו מופיע שמו של טאופיק 

אנחנו ממשיכים דרומה לצומת הרחובות עולי ציון ושדרות ירושלים ובנקודה זאת עוצר עבד ומבקש 

לתת סקירה רחבה על השכונה ויפו. הוא מבקש להסביר שיפו הייתה אחת הערים המודרניות 

 , שהשתוותה לביירות ודמשק. הוא מספר כי הונחה19והמפותחות בעולם הערבי בראשית המאה ה

 מסילת רכבת והוקמה במנשייה התחנה עוד בטרם הייתה באלכסנדריה רכבת.

בפינה הצפון מזרחית שכן בניין העירייה ועד היום ניתן לראות בשער הברזל במקום את 

באסה". -שמסמלות את שמו של ראש העיר. האזור בו שכנה העירייה נקרא "אל ASהאותיות 



167 
 
 

 

 

בלומפילד הוקם למעשה במקום בו שכן מגרש "אל באסה" של המועדון המוסלמי שמשכנו היה 

מושבים, והקרינו בו לא רק  1300כלל  1935בתחילת רחוב בן דוסא. קולנוע אלהמברה שנבנה בשנת 

ים של לילה מורד בין השאר. מצפון אליו קולנוע פארוק, עוד קולנוע סרטים בערבית והיו בו מופע

שפעל לאורך השדרה. השדרה גם היא נשאה שמות אחרים לפני שנקראה קינג ג'ורג', מצפון עד לדרך 

  ירושלים היא נקראה "ג'מאל באשה" ומדרך ירושלים דרומה היא נקראה "שער אל נוזהא".

צם התפתחה שכונת נוזהא ? עבד מסביר שהשכונה בשלב זה אנו שואלות מתי ואיך בע

המודרנית הראשונה שהתפתחה מחוץ לחומות הייתה שכונת מנשייה. כאשר זאת התמלאה החלה 

התפתחות הבנייה לכיוון מזרח במקום בו אנחנו עומדים כעת. הוא מבקש להסביר שהעניין באזור 

ולי העיר, שטחים פתוחים, ואנשים נבע מערכים הכפריים שהוא סיפק. זה היה אזור הפרדסים בש

 נמשכו לסביבה הפתוחה הזאת.

 אנו שואלת אם ניתן למשול את מקום לפרברי העיר ועבד מציין שכן אלו היו פרברי העיר.

אנחנו מתחילים לצעוד מערבה לאורך רחוב עולי ציון ובסמוך לחנות הירקות של האחים 

ות ולמשפחת אבו ג'זאלה הייתה חברת הסעות סאטל, מציין עבד כי שבבלוק הזה הייתה תחנת הסע

 שפעלה במקום.

אנחנו ממשיכים לכיוון רחוב מרגוזה ועבד שואל אותנו מה נרצה לשמוע ממנו? איזה מידע 

נרצה לקבל ממנו? אנו מסבירות שנרצה לשמוע גם על המשפחות של כל אחד מהבתים אבל גם על 

ת היו חלק משכונה וחיי קהילה רחבים יותר הסביבה והקהילה שבה הם התפתחו, כי המשפחה והבי

שנרצה לדעת עליהם עוד. עבד מסביר שהוא רוצה לעזור לנו לייצר את הקשר למשפחות לעיר יפו 

כדי שלעבודה שלנו יהיה כמה שיותר תוכן. הוא מספר שעזר לסטודנטים של סרג'יו לרמן ואמנון בר 

  .אור במסגרת הפרויקט שלהם על יפו ושהוא ישמח לעזור

. הוא 1948אנחנו מגיעים לרחוב מרגוזה ועבד מספר ששוק הפשפשים לא היה קיים לפני 

מספר שמשפחות העולים שהגיעו לבתים ביפו היו זורקות את הרהיטים מהבתים הערבים שהן 

יושבו בהם ואז בן גוריון אמר להם "אל תזרקו, במה שאתם רוצים תשתמשו ומה שלא תמכרו" 

הפשפשים. אנחנו ממשיכים במעלה הרחוב ומתיישבים חזרה בקפה פינג'ן. וככה בעצם נוצר שוק 

עבד מראה לי את הסרטון על יפו שעשה לכבוד הריאיון עם טאלל וסרטונים על טאלל. אנחנו 

 שואלות אם נוכל להקליט את המשך השיחה שלנו והוא משיב בחיוב.

  

של האוכלוסייה  ן מבחינת מעמדותאתה מתכווסוגי אוכלוסיות הקשורים למרחב,  3אתה מדבר על 

 הערבית ביפו?

האוכלוסייה הערבית ביפו נחשבה לאוכלוסייה הכי עשירה בפלסטין לכן הם קראו לה ליפו. היו לה 

הכספת של פלסטין. את צריכה להבין  -שמות, אחד השמות היה "פיזנד" פלסטין  40 -קרוב ל

מההכנסות של  60%סף להיותה עיר נמל. שההכנסות של יפו הגיעו משיווק פרי ההדר לעולם בנו

שערים וליפו יש רק שער  7ממשלת פלסטין הגיעו מההכנסות של יפו. מדוע אומרים שלירושלים יש 

פעמים ונהרסה. לכן  8אחד? העיר יפו היתה יותר חסונה מירושלים ויפו ובמשך ההיסטוריה נכבשה 

כאשר את יורדת מהעיר העתיקה לכיוון ליפו היה רק שער אחד שנקרא שער ירושלים שזה נמצא... 

כיכר השעון בצד ימין שם את צריכה להכנס לאיזה שהוא שוק, ליד השוק היה שער לכיוון ירושלים, 



168 
 
 

 

 

בו הגמלים היו עולים   השיירות היו יוצאות מהשער. מהנמל מסלול קראנו לו שער ירושלים...

 לירושלים.

 

 תוכל להרחיב?סוגי אוכלוסיות בעיר.  3דיברת קודם על 

שכונות ביפו. המעגל השני היה מעגל של אזור הפרדסים של  12היו  -יש את האוכלוסיה העירונית 

יפו, שבהם התפתחה אוכלוסייה שהייתה הפועלים והעובדים שעבדו בפרדסים של יפו, כמו סקנט, 

כפרים  23. היו אבו כביר, כמו סקנט דרוויש, כמו סקנט טלרוי , סקנט שחיו באזור המזרחי של העיר

מסביב לעיר יפו שכל הכפרים האלה גם ברדיוס הקרוב או הרחוק, סחרו בשוק של יפו. אנשים היו 

 מגיעים מטירה ומטייבה לשווק את הסחורה שלהם, יפו הייתה מרכז.

 

 כפרים אתה מדבר על איזה אזור? 23אז כשאתה מדבר על 

כפרים. באזור הזה, אזור שהיה מאוד  90יו אתן צריכות להבין שרק באזור שבין יפו רמלה ללוד ה

 80% 70%צפוף ומאוד ירוק, אזור שבו מקור ההכנסה היה חקלאי. בכפר סלמה משהו כמו 

  האחרים היו מוצרי חקלאות אחרים . 20%-מהאדמות היו פרדסים של פרי הדר, ו

 

 אותם כפרים באו וצרכו ביפו או שסיפקו סחורה ליפו?

ים עלתה. המשפחות היו חוסכות מההכנסות שלהן כדי לצפות במופעים גם וגם, רמת החיים בכפר

של לילה מורד, סינרה חמרה, אלהמברה... כשאת מדברת על סולם מאסלו, כשאת עולה לרמה שאת 

רוצה להגשים חלומות אישיים, היפואים הגיעו למצב שבו חיפשו תרבות ופנאי. אחד המנהגים 

נה היה פסטיבל רובין. אופיו היה בחלקו מסורתי דתי המאוד מפורסמים ביפו לפני קום המדי

ובחלקו חפלות, אלו חגיגות שהיו עורכים אותם באיזור פלמחים, היום יש שם נהר שמתחבר עם 

הים. היו מקימים שם אוהלים, מי שיש לו מפעל ליצור גלידות, היה עובר לשם ומקים מפעל 

על לממתקים, מי שיש לו מאפיה היה מקים לגלידות, מי שיש לו מפעל לממתקים היה מקים שם מפ

חודשים, מחודש יוני עד ספטמבר. על זה יש אמירה מאוד מפורסמת  3שם מאפייה. זה היה אורך 

אצל הנשים היפואיות שהיו אומרות לבעליהן: "או שאתה לוקח אותי לרובין או שאתה מגרש 

חוויה בלתי נשכחת, תארי לעצמך  אותי". בערבית זה נשמע מאוד סלנגי כי רובין אצל כל יפואי זו

את עוזבת את הארמון שלך, את הבית שלך, את העיר, והולכת לאזור של הררים של חול ודיונות, 

כיף מיוחד. גם ילדים וגם  –ומקימה את האוהל שלך. הים מולך והנהר לידך, התאנים והענבים 

ה, יפואים מתבטאים בצורת מבוגרים לא שוכחים את החוויה של רובין. גם הסלנג בשפה היה שונ

אה על ק׳ אומרים גם אה, אל אוץ במקום אל קוץ. החברה שהיו גרים בסקנט היו אומרים גה, אנחנו 

אומרים אלו אולנה, הם אומרים גלו גולנה, והכפריים אומרים קלו קולנה, מבחינת מעמד חברתי 

בעצמם כל היפואים חיו לא תמצאי יפואי שיחתן את הבת שלו עם פלח, למרות שהם היו פלאחים 

מחקלאות פרדסנות, אב המעמד שלהם מנע מהם ליצר חתונות בין כפריים לבני העיר. אתן יכולות 

 לשבת שעות ולראות מלא סירטונים על יפו.

 

 נחפש סרטונים עם תרגום.
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יש לי סרט שעשיתי על סלמה אתן יכולות לרשום את השם שלי ואז יעלה לך הסירטון, תחפשו 

 גם זה סרט שלי, סרטון שעשיתי על הספר שלי, גם שיר של זמר סורי ששר על יפו. באינטרנט,

 

  הסרטון שלך בערבית?

אני מוכן לבוא אליכם לכיתה, תכינו שאלות שתרצו  –כן, הסרטון שלי בערבית. בואו נעשה דבר כזה 

הנרטיב הציוני את  –לשאול. אני גדלתי ביפו ולמדתי בבית ספר ממלכתי, למדתי בשני נרטיבים 

למדתי מבתי ספר ממלכתיים, את הנרטיב הפלסטיני למדתי מתוך ספרות פלסטינית שקראתי 

 בעצמי.

אהבתי ליפו גרמה לי לחפש מקורות, אינפורמציה וספרים על העיר יפו לכן אני מכיר את 

ם. אני יפו בצורה יותר מורחבת מאחרים, לכן אני עורך סיורים ביפו שנקראים סיורים אלטרנטיביי

מציג את יפו מנקודת ראות שלי שחייתי ביפו, וגם מנקודת הראות של הנרטיב הפלסטיני. איך אתן 

בודקות כמה אינפורמציה נכונה? כאשר אתן עושות השוואה בין מקורות ידע שונים, וכאשר אתן 

אתן יודעות שבעצם יש אמת במה שנאמר. לדוגמה: התחום  –רואות שמקורות ומידע מצטלבים 

קצוות  -ואני רואה גם מקורות מידע מהצד הפלסטיני  12פוליטי. כאשר הייתי רואה חדשות בערוץ ה

מה שנקרא את יכולה למצוא את החיבור שביניהם זה היתרון של השפה והידע, היתרון של החשיפה 

לכמה מקורות. אני קורא כל יום עיתון הארץ, ובמקביל אני קורא כל יום את המאמרים ששולחים 

 בערבית. לי

 

  נשמח לשמוע על יפו מפרספקטיבה שלך.

השינויים התרחשו מהר מאוד בתוך זמן קצר. זה נחשב  –התפתחות אורבנית והתפתחות חברתית 

שנה  400 -. את צריכה להבין ש1917 -תור הזהב של יפו, למרות שזה היה תחת כיבוש הבריטי ב

  כלום ביפו, לא בתי ספר, כלום.שנה הבריטים וכולם לא עשו  30 -שלטו העותומניים ו

 

 זה בדיוק מה שראינו, שזה הגיע מתוך האוכלוסייה עצמה.

רוב בתי הספר שנבנו ביפו, כמו בשדרות ירושלים בית הספר זהרה של הבנות, ו"לאמניע" של הבנים, 

 כל אלו יוזמות אישיות. –את המסגד נוזה, את בית חולים בדג׳ני, את בית הקולנוע אלהמברה 

 

בר שנראה לנו הכי מעניין בסיפור הזה הוא שראינו שבעצם גם הבריטים, כמו העותומניים, הד

ראש העיר של  1945 -הם רק הסדירו את מה שהאנשים רצו לעשות. רק ב –נקטו בגישה פסיבית 

יפו הזמין את המתכנן המצרי מחמיר אלמיגי לבוא ולעשות תוכנית להתפתחות של יפו. זה היה 

יכנוני הראשון, ומה שאתה אומר מאשש את זה. בעצם האוכלוסייה היא זו כאילו האקט הת

 שבנתה את ההתפתחות של יפו, כי הכיבוש של העות'מניים )איך אתם קוראים לזה? כיבוש?(

 שלטון זר, והבריטי גם שלטון זר

...הם לא פיתחו את העיר, וזה אפשר לחברה עצמה להשפיע מאוד על האופי שבו הסביבה שלהם 

 ויה. ומצד שני זה היה תלוי בחברה מאוד מבוססת.בנ
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אתן צריכות להבין את הקונטקסט של הדברים. מצד אחד היו בריטים, מצד שני היו יהודים ומצד 

שלישי היו הערבים ונוצר משולש. במשולש הזה יש קשר אינטרסים: אינטרסים כלכליים וביטחון 

וק את ההדרים לאירופה אם הבריטים לא היו כלכלי. היה שיתוף פעולה כי הערבים לא יכלו לשו

. היו פה 1936-מרשים להם. אחר כך הערבים הענישו את הבריטים כשעשו את השביתה הגדולה ב

לחיצות ידיים וכיפופיי ידיים כדי לשרוד, זה סיפור של הישרדות. יפו זה סיפור מאוד מעניין אני 

 רו קשר אני אשמח לעזור לכם.יכול לשבת כל הלילה וזה לא יגמר... בהצלחה... תיצ

 

 טובי תשמח לשמוע, נעביר לה את המידע, אנחנו יושבים באוניברסיטה

 למה היא בחרה ביפו?

 

 בגלל הסיפור של הבית של סבתא שלה בירושלים, שהיה של משפחת דקא

כן. אני אספר את הסיפור של אמא שלי שחיה באותו בית עם משפחה רומנית. למרות שהיא הייתה 

אנאלפביתית היא יודעת משפטים ברומנית. למרות שהיו אויבים, היו צריכים לחיות ביחד. אני 

השנים שאני פעיל ביפו וחוקר  40אספר גם את הסיפור האישי. הסיפר שלי הוא ההווי האישי שלי מ 

 את העיר הזאת.
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בבניין שנערכו דיירים  נות עםראיוסיכום  - 2: מגן אברהם 7נספח 

 .3.5.19 בתאריך

 

 3תת חלקה  -רפד -דוד 

שנים, לפני המיקום הנוכחי היה ברחוב  26שנים בשכירות, ביפו כבר  7-8-גר בבת ים, נמצא בנכס כ

שנים בחנות איטלקית בתוניסיה  3שנים. מגיל בר מצווה עובד במקצוע ומתלמד.  18יפת במשך 

שנים. במקצוע הזה  56שנים. סה"כ במקצוע כבר  30-)עובדים טובים(. משם עבר לצרפת ושם עבד כ

...אוהב לעבוד בשקט שלי..." עזב את בית הספר בגיל הבר מצוות והתחיל … צריך מחשבה ולב"

. לא מכיר את השכנים.מאוד מתגאה בעבודות השחזור והחידוש שלו של רהיטים, 72לעבוד. בן 

הראה תמונות רבות בטלפון של הרהיטים שהוא חידש לפני החג, הסביר על טכניקות שונות כמו 

טכניקת קיפול, כמו קנט, חידוש תשתית ספה "מעשה יד". עובד בשיתוף פעולה עם  -הקפיטונז' 

בעלי מלאכה אחרים בעיר במידת הצורך, מכיר את הרפדים האחרים בשכונה, מכיר את הנגרים 

והחרטים למקרה שצריך השלמות ברהיטים. מצלם את הרהיטים שהוא מחדש על רחוב יוסי בן 

 אשתו.יוסי. מתקן את עגלת השוק של 

 

 10תת חלקה  -שירה 

עברה לגור בדירה לפני חודש, לפני כן גרה במרכז תל אביב בדירת שותפים וכעת גרה לבד עם הכלבה 

שלה. לא רצתה להכניס אותנו כי "הבית במצב נורא". לא מכירה את השכנים והצהירה שלא חושבת 

 שיש לה מה לתרום לעבודה מאחר והיא גרה בדירה רק חודש.

 

 6, 2, 4תת חלקות  -גלריה 

עובדת בגלריה כחודש, סיימה תואר במדעי המדינה ובעקבות קורס שלקחה בסמסטר  -ליאן 

האחרון הבינה שהיא רוצה לעסוק באומנות, פחות בפן התיאורטי למרות שעובדת כרגע עם מרצה 

 ז.על פרויקט מסכם ויותר בפרקטיקה. גרה כיום בצפון אבל אוהבת ורוצה לעבור למרכ

 

      שבקומה הראשונה 11חלקה -חלק מתת -גילי ודניאל 

כשהגענו לחלל שבין הדירות בקומה הראשונה הבחנו כי דלת אחת הדירות פתוחה ודניאל הזמין 

אותנו להיכנס. ישבנו על הספה ושוחחנו. דניאל סיפר שהוא גר בדירה עם שותפים, ושתי הדירות 

של חברים שמכירים זה את זה. בקומה שוררת  האחרות באותה הקומה מאוכלסות עם אוסף

אווירה פתוחה ושיתופית הכוללת שהייה זה בדירתו של האחר, ארוחות שישי משותפות, ויחסים 

שגולשים משכנות לחברות. בשלב זה גילי, שותפתו לשעבר של דניאל וכרגע מתארחת בדירה ממול, 

", והתייחסו לאווירה הקהילתית שנוצרה הצטרפה לשיחה. הם הכריזו שזה "הבניין הכי מגניב ביפו

בין הדיירים, האופי המיוחד של המבנה מבחינה אדריכלית ומיקומו. הם הציגו בפנינו את תיק 

התיעוד של "זוכרות" אשר ניתן להם בביקור של חברות העמותה, ומספר את סיפור הקמתו של 

 .1948המבנה לפני 
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 מה הראשונהשבקו 11חלקה -חלק מתת -סמדר ומועטז עזאת 

לאחר מספר ניסיונות ליצירת קשר טלפוני שלא צלחו, הגענו לביקור ספונטני במקום, וסמדר נאותה 

לפתוח את הדלת ולארח אותנו. היא סיפרה שהם גרים במבנה מזה מספר שנים. הם שיפצו לחלוטין 

קה של את הדירה ובנו גלריה המתפקדת כחדר שינה. היא סיפרה על הקשר הטוב עם חברת האחז

הבניין, על הקשרים החברתיים הטובים עם השכנים בקומה, הכוללים ארוחות משותפות, בהן לוקח 

חלק בעלה, שהוא שף במקצועו. מנגד, את השכנים בקומה הקרקע היא אינה מכירה כלל: "לא, אני 

 שלום".-לא מכירה את דוד, מעולם לא דיברנו מעבר לשלום
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תאריך שנערך ב ראיון עם לילא ומחמוד חבשי - 26יפת /3עמיעד : 8נספח 

24.4.19. 

 

 אז למה למעשה אתם חוקרים בתים מה המטרה שלכם? מחמוד חבשי:

המטרה שלנו במסגרת הקורס היא לפתח סיור מורשת ולראות אם אפשר לקדם את  אביעד:

 השכונה הזאת מבחינה קהילתית לקדם אותה כלכלית.

 השכונה הזאת? חבשי:מחמוד 

 כן השכונה הזאת ועוד מקומות ביפו. אביעד:

וחוץ וילמדו על הארכיטקטורה של המבנה וגם \הכוונה לקדם סיור מורשת שיגיעו תיירי פנים מור:

על האזור ויחוו את הסיפורים האישים של כל תושב ממקור ראשון כיוון שיש ביקוש לסוג תיירות 

 מסוג זה בעולם.

 ה אתם רוצים לערוך תיק ארכיטקטוני לאזור.למעש מחמוד:

לא בדיוק, רוצים לעשות לערוך סיור מורשת כמו הרבה מקומות בעולם שבעצם באמצעות  אביעד:

 התיירות הזאת אפשר לפתח את השכונה גם באופן כלכלי.

 איך תפתח אותה כלכלית? מחמוד:

ע לעייריה או כפר חלק מהסיור לצורך העניין אני יכול לתת לך דוגמא מהעולם כשאתה מגי מור:

 בהרבה מאוד מהמקרים זה להכיר את המקומיים ולחוות את סיפור חיים שלהם ממקור ראשון.

 אז מי למעשה מעביר את הסיור? מחמוד:

אנחנו נערוך את הסיור באמצעות אנשים שזה יהיה התפקיד שלהם של להסביר והם יוכלו  אביעד:

להסביר את הסיפורים האישיים וגם זה יכול להשתלב ביחד עם אנשים שגרים פה שסביר להניח 

שיגיעו לספר את הסיפור שלהם, ואנשים מאתנו יוכלו לדובב אותם לקהל היעד. המטרה להכיר את 

י הבתים דרך היסטוריה של בית דרך האנשים שגרו בו דרך ארכיטקטורת המבנה הסיפורים מאחור

למעשה לבוא ולספר סיפור אחר סיפור שונה מה היה פה לפני כן?, מה המצב כיום? , איזה תהליכים 

 התפתחותיים עבר הבית מה עבר עליו במשך השנים .

ים שמתבצעים בארץ בעלי נרטיב השוני של הסיורים שלנו מסיורים אחרים בארץ הוא שהסיור מור:

אחד הייחודיות של הסיור שלנו הוא החוויה של התייר מהאוכלוסייה הילידים שמספרת את 

 סיפורם ממקור ראשון. להכיר את החוויה של התושבים המקומיים.

 המטרה לעשות זאת בכל השכונה? מחמוד:

 ה כתובת ספציפית.כן, אנחנו מחולקים לקבוצות במסגרת הקורס וכל קבוצה קיבל מור:

 באזור שלנו איזה עוד בתים/בניינים אתם חוקרים?מחמוד: 

 ברח' פושקין יש כמה בתים.אביעד: 

 מטר? 100וכאן בעמיעד ברדיוס של מחמוד: 

 פחות בתים חוקרים כאן יש יותר באזור של מיכאלנג'לו ופושקין. אביעד:

 למה? מחמוד:

 במוקד העבודה. השכונת אלנו זע אביעד:
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הבנק האנג'לו פלסטיין לא מעניין אתכם שהיה כאן ובתי החרושת לסבון מקום המדינה . ד: מחמו

 כן כן , פה מולנו אני נותן לכם כל מיני רעיונות כי אני מכיר את האזור על בוריו .

זה מעולה אנחנו נשמח לשמוע על המידע שאתם יודעים על האזור והסביבה שלכם מבחינת  אביעד:

 ההיסטוריה .

 אבל יש לנו ידע רב. 90יש כאן המון נכסים שאנחנו מכירים האומנם אנחנו רכשו בשנות ה א:ליל

 ?אתם גרים פה שניכםאז בואו נתחיל מהתחלה אז אביעד: 

 כן לילא:

 ?כמה ילדים יש לכם: אביעד

 '.1990נפשות בבית וגרים פה מדצמבר  4אנחנו ביחד  לילא:

מה אתם יכולים לספר לי על המבנה מבחינת הסטטוס שלו כיום? אתם לפי מה שהבנו  אביעד:

 מהמסמכים חוכרים את השטח מהמדינה מרשות הפיתוח?

 נכון. לילא:

' 1990קנינו את הבית מהמנהל אבל עמידר עדין לא עשו את העברות , קנינו דמי מפתח ב מחמוד:

ל דרך עמידר אבל ועדין לא ביצעו לנו את העברה. ואחרי זה קנינו את הבית מעמידר קנינו מהמנה

בעמידר אתה משלם עבור העברה ותחכה עד שהם ישלימו את העברה אני חושב לקחת עורך דין 

פרטי שהתנהל מול המנהל ושיקדם לי את העברה כי אני רואה שכלום לא זז ואני רוצה להירשם 

 בטאבו.

סנו לנכס טאבו של הבניין ואין איזשהו הסכם מכר אני יאמר לך למה זה מפתיע אותי כי נכנ אביעד:

 בין המנהל לבינך .

 לי קיים הסכם מכר ביני ובין עמידר ולא תמיד מה שמדווח בעמידר בהכרח עובר למנהל . מחמוד:

 בעצם אנחנו מבינים ע"פ המסמכים שערכתם שינויים במבנה מאז שנכנסתם? אביעד:

המבנה למה הכוונה שינויים? בפתחים לא עשינו שום לא עשינו שום שינוי מלבד שיפוץ  מחמוד:

 שינוי גודל של הפתחים נשארו אותה דבר. הגודל של המרפסות נשארו אותה דבר.

 ונראה השכונה השתנתה. 1949אגב מצאנו צילום של המבנה משנת  אביעד:

ח השכונה השתנתה מאוד. היה מבנה ליד ביתי שהגג שלו קרס והיה שטח שנקרא "השט מחמוד:

' באו והרסו את רוב השטח למרות שהוציאו 49הגדול" שהבריטים החריבו אותו המבנה עבר שינוי מ

תב"ע נקודתית ומחכים לבנייה ועולות סוגיות רוצים לבנות לפעמים ולפעמים לא רוצים לבנות יש 

 להם מספיק זכויות בניה ממש סיפור ! אל תשאל.

אני רוצה להראות לכם מבחינה ויזואלית את האזור מעליית הגג . תמיד מעל קומת הקרקע  מחמוד:

 שהייתה חנות מסחרית בקומה השנייה היו בתים .

 כן כמו כאן. אביעד:

 כן כמו פה . מחמוד:

שיש תלונות של הדיירים שפונים לעירייה  1970אני יכולה להראות לכם מסמך משנת  אביעד:

 לוננת על הקומה הראשונה על רעש מהקומה הראשונה .שהקומה השנייה מת

 מהנגריות . מחמוד:

 כן . אביעד:
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היו כאן המון נגריות על הרחוב היו נגריות והייתה מכבסה למעלה אנחנו מכירים את הנתון  לילא:

 הזה.

מה שמעניין זה שאנחנו רואים את התלונות שהתושבים הגישו אך לא קיימת תגובת  אביעד:

לכן אני יכול להניח שאולי היו תגובות שהם פשוט לא נכנסו לתיק מעניינים טכניים כאלה העירייה, 

 ואחרים.

אל תשכח שהתלונות היו הרבה יותר מועטות פעם, והתנהלות של העירייה הייתה יותר  מחמוד:

 חפיפניקית .

 כיום אתה חושב שהתנהלות של העירייה לא חפיפניקית? אביעד:

י מדבר על עיריית תל אביב כל תלונה שאתה מגיש א. חייבים לפתוח תיק לא, ממש לא אנ מחמוד:

מספר תלונה והם מחויבים לשלוח לך באסמס את מספר התלונה שלך  העירייה מחויבים על פי חוק 

אני יכול לתת לך דוגמא על חנייה אזורית שיש כאן הרבה רכבים שחונים לנו בחנייה האזורית לבעלי 

בבוקר ואני מעביר לעירייה את מספרי הרכבים לאכיפה ע"מ שישלחו פיקוח  17:00-9:00תו משעה 

הבקשה מטופלת במסירות ומהירות ולמחרת אני מקבל אסמס התלונה שלך טופלה הגיע פקח 

 דוחות . 14וחילק 

תקשיב אנחנו עשינו את הפרויקט הזה שנה כי לא היו לנו כאן חניות הינו מגיעים לכאן בגלל  לילא:

 ירועים כל השכנים אין לנו איפה להחנות .אולמות הא

 אין לכם חנייה פרטית? אביעד:

 לא, אין לנו חנייה פרטית. מחמוד:

שקל אז העירייה  100כל אנשים שמגיעים לאירועים לא מעניין אותם לקבל דוח חנייה של  לילא:

מרוב תלונות כבר מתחילה לשלוח מידי יום פעמיים שלוש פקחים. זה גם רווחי וגם אם אתה מתלונן 

 אז הם מגיבים .

 אתם בתור תושבים יכולים להתנגד לזה מול העייריה? אביעד:

 כיוון שהתב"ע היא לאזור בילוי זה אזור מעורב בילוי ומגורים . לא איננו יכולים לילא:

רק שתבינו תב"ע  1964התב"ע בעייתית זה תב"ע ישנה כל האזור נשען על התב"ע משנת  מחמוד:

 ' .606של 

התיק בניין עיר ישנו תשריט ותב"ע שמעיד על זה שבעתיד האזור יהיה מיועד לתכנון בעתיד  אביעד:

? 

??? איזה עתיד עד שיבנו המדינה לא תהיי. אתה מבין אז יש 1964נון בעתיד? ממתי התכ מחמוד:

דברים שמתמהמהים בהם העירייה והם לא יודעים איך לבלוע את זה ומה לתכנן פה ואיך תכנן פה 

ואם זה אזור בילוי ומגורים מכנים להם כל כך הרבה כסף לארנונה אז חכה בוא נראה אם זה מכניס 

בחודש ויש שם רק חמישה דיירים אז בוא נשאיר את המצב כמו ₪ אלף  200ה או ארנונ₪ אלף  100

שהוא . עכשיו לא רק יש פה הרבה נכסי נפקדים שהם בעייתיים אתה מבין? יש כאן בעיתיות בניקוז 

 תחבורה יש פה שימור יש כאלה המון סוגיות באזור.

    מה הזיכרון הראשון שלכם מהבית? אביעד:

 מעשה קנינו בית מלאכה לנעליים .אנחנו ל מחמוד:
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ורצינו לקנות בית שהוא כזה  25שחמודי ואני התחתנו הינו ממש זוג סטודנטים צעירים בני  לילא:

 ארמון .

 שניכם גדלתם ביפו ? אביעד:

שנינו גדלנו ביפו, ושנינו בני דודים ורצינו לקנות ממש בית שהוא ארמון לא לגור בבית שהוא  לילא:

 ואז התחלנו כאן להסתובב ולחפש עד שהגענו לכאן . קופסא גפרורים

 הבית באמת נראה כמו ארמון. אביעד:

זה ארמון אנחנו אומרים לכולם שאנחנו גרים בארמון. אף אחד לא גר בכזה בית ואז בעצם  לילא:

אופציות. האופציה הראשונה זה הבית הנוכחי אופציה שניה זה  3הסתובבנו פה באזור והיו לנו 

שפשים ועוד אופציה שאני לא זוכרת. ואז הגענו לפה זה היה בית מלאכה של נעליים בשוק הפ

נראה  ךכשנכנסנו זה היה מלא קופסאות של נעלים הכל שחור הקירות אבנים והכל לא מתוויי

מגעיל. היה כאן חור בסלון שיורד לחנות נעלים לא היו מדרגות היה צריך לטפס המדרגות היו 

 שבורות .

 היה צו מבנה מסוכן על המדרגות . מחמוד:

 בחוץ הקיר החיצוני היה רעוע מלא סדקים כיאלו הבניין הולך ליפול !.  לילא:

 אחרי שראיתם את זה אמרתם אנחנו חייבים לגור פה ?  אביעד:

כן, אנחנו חייבים לגור פה אבל צריך הרבה כסף איך אנחנו עושים את זה. אין לנו מספיק  לילא:

 .25ינו סטודנטים בני כסף שנ

 אלף דולר. 55קנינו את החלק של הבית מלאה ב מחמוד:

לא הייתה בעיה עם זה שזה היה אזור עסקים זה היה אזור שמיועד לעסקים לא היה צריך  אביעד:

 שינוי ייעוד?

לא, זה היה בית במקור מי שעשה שינוי ייעוד זה העסקים להחזיר אותו לבית זה לא בעיה  מחמוד:

א הייתה מודעות כל כך בעירייה יכולתה מעסק לבית מבית לעסק בקלי קלות . היום יש גם ל

בעיתיות עם זה יגידו לא זה הגודל זה מסווג זה קומה ראשונה זה חזית גדולה אין חלונות אין 

אוורור היום כן. פעם זה לא היה בעיה היה לנו מחסן למטה רצינו להפוך אותו ליחידת דיור לא 

בעיה הלכת לעירייה החלפת סיווג ארנונה וגמרנו לא שאלו כלום לא הגיעו לבדוק אפילו הייתה שום 

. כיום זה בעייתי בגדול כל האכיפה והתקנות והתנהלות של העירייה כמו המשטרה פעם הייתה 

 מתנהל מול המשטרה בקלילות בחפיפניקיות היום לא.

 מול המשטרה? אביעד:

כן בוודאי, היה יותר קל פעם אנשים היו מרביצים לשוטר אם הבנאדם היה פושטק גדול  מחמוד:

זה היה נסגר ככה בסולחה . היום זה לא היום זה תיק פלילי זה פשע היום יש אכיפה פעם האכיפה 

 הייתה סלקטיבית.

האם אתם מרוצים ממערכת האכיפה ותפקוד העירייה באזורים האלו כי אני מכיר  אביעד:

 אזורים אחרים באזור דרום תל אביב שהתושבים פחות מרוצים?ב

תשמע אם אתה יודע להשתמש בשירותי העירייה אז העירייה משתפת פעולה . לעירייה תל  מחמוד:

אביב יש המון כסף אין לה מה לעשות עם הכסף. עיריות אחרות אולי יותר בעיתיות. התלוננו על זה 

נפל בין הכיסאות חודש לא טיפלו בזה לא מצאו הרחוב הזה  נשרפו המנורות ברחוב איך שהוא זה
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חצי מוגדר כיפו העתיקה וחצי לעירייה זה אזור תפר כי רחוב הצופים זה בהתנהלות של רשות 

הפיתוח של יפו העתיקה ויפת זה של עיריית תל אביב זה שני גופים נפרדים זה חברת בת של עיריית 

שני למרות שזה חברת בת של עיריית תל אביב . והם תל אביב אבל הם לא מדברים אחד עם ה

כפופים לעיריית תל אביב עכשיו הרחוב הקטן הזה הוא בדיוק בתפר אז יש דברים שזה נופל בטיפול 

של יפו העתיקה ויש דברים שזה נופל בטיפול של העירייה אז התאורה למעשה נפלה בתפר ובין 

פותר את הבעיה הזאתי מהתחלה ועד הסוף יושב  הכיסאות. הגיע יום שהייתי בעבודה והיום אני

לעירייה על הראש. דיברתי עם המוקד חצי שעה היא לא עזבה אותי המוקדנית עד שלא הגעתי 

לאחראי על התאורה בעיריית תל אביב עכשיו תבין הוא אומר לי דבר כזה תוך מספר דקות מגיע 

בית ירד למטה אתה לא מבין לא אליך רכב שירות להחליף את המנורות אני מבקש שמישהו מה

הספקתי להתקשר לבן שלי שירד למטה כבר השירות היו למטה. אתה מבין עיריית תל אביב יש לה 

מערכת בקרה מאוד מפותחת יש המון תפקידים אתה צריך להצדיק את התפקידים האלה והם 

על כולם .  מצדיקים אותם ע"י מערכת בקרה מאוד מאוד יעילה יש להם מערכת בקרה שמסתכלת

בעצם מצמצמת סמכויות של כל עובד וכל עובד אחראי על תחום מסוים .ואז אם יש יותר מידי 

תלונות על אזור מסוים זה אומר שבעל התפקיד אינו עובד טוב. ונשאלות שאלות מדוע יש כל כך 

 הרבה תלונות שם מאדון חמודי ולילא מה קורה שם? זה לא טוב שיש הרבה תלונות. אז רוצים

לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר . העיר תל אביב כל כך גדולה אבל שאני ולילה מתקשרים כל כך 

רק מה צריך להתמיד ולהתקשר   vipהרבה אז מכירים אותך שמית. אנחנו למעשה מקבלים שירות 

 ולהתלונן בצדק לא סתם שיגיע פקח ויגיד הוא קשקשן אין פה שום דבר.

 בלילה זה כמו אור יום. עשו לנו תאורה שממש  לילא:

אני מניח שכולם רוצים להגיע לחיות פה כי האזור שוקק חיים ומאוד תיירותי פה אני יכול  אביעד:

בשכונה הפנימית יותר נכנסנו לרח'  נוזהאלספר לך עשינו סיור בשכונה השנייה שנקראת שכונת אל 

 הפנימיים רח' פושקין, מגן אברהם, מיכאלנג'אלו שם .

 ור תחנת דלק סונול שם? באז לילא:

 כן. אביעד:

 מה הבעיה שם? מחמוד:

אני יגיד לך מה הבעיה קודם כל האוכלוסייה שגרים שם היא אוכלוסייה מאוד בעייתית  לילא:

שהיא לא מטפחת את האזור זה לא מעניין אותם אני כבר אומרת לכם אנחנו יודעים מי גר בכל 

 אזור ולמה זה ככה נראה?

 שיש אנשים שגרים פה ופחות חשוב להם איך הבתים נראים?  את חושבת אביעד:

 תקשיב פה חשוב לנו הכל . לילא:

תקשיב אם הבניין מוזנח מה זה אומר אין וועד בית אף אחד לא אכפת לו או שגרים שוכרים  מחמוד:

שלא מעניין אותם הם לא הבעלים. אז למה לא לוקחים יוזמה אני שואל? יש עכשיו עלייה של 

ם שגרים בכל האזורים אלו בעיקר שוכרים . שוכר או שוכרת שתפרנים ורוצים לגור פה בגלל צעירי

האי נעימות ולהיות קרובים לשוק הפשפשים לא אכפת לו מהשכונה אף אחד לא מעניין אותו. אז 

 הבניין נראה מוזנח החצר נראת מוזנחת אין חדר אשפה .
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ג של קהילתיות באזור ? אתם מכירים את אבל מהבחינה הזאת אתם מרגישים שיש סו אביעד:

 האנשים שגרים פה עושים איזשהם פעילויות משותפות לפיתוח השכונה יחד? 

תראה אנחנו בשכונה שלנו דאגנו לעשות כי אנחנו מעט מאוד של שכנים ואנחנו בקשר טוב  מחמוד:

לה אבל גם חלקם כל השכנים . אין פה עשרה שכנים ביחד עכשיו לאחרונה מצטברת שכונה כאן למע

 זה שוכרים כל מיני צעירים שלקחו מחסן שהפכו אותו לדירה .

 לשוכרים אין שום עניין בפיתוח השכונה. אביעד:

 נכון, אבל לבעלים של הדירות כאן חשוב להם ולפחות הם בקשר טוב אחד עם השני . מחמוד:

 אני מניח שמי שחשוב לו אלה תושבים ותיקים שגרים פה. אביעד:

נכון, ותקיים שבעלי בתים גם אפילו הם חדשים אתה מצרף אותם שרואים את העתיד  :מחמוד

שלהם כאן. אלה כאן אפשר ליצור עמם קהילתיות כי הם מכירים אחד את השני ונעזרים 

 זה כן. םומתקשרים אחד עם השני ומתייעצי

 אם קורה משהו ברחוב אז כבר מתקשרים אלי לילה את יודעת מה קרה פה, מה החליפו? . לילא:

אפילו בעלי עסקים יש להם אינטרסים משותפים עם בעלי הבתים לשימור האזור לדוגמא  מחמוד:

אם יש בעל עסק שהוא בעלים אז יש להם גם סוג של שיתוף פעולה ומחויבות לאזור שיראה מטופח 

שיראה טוב לדאוג לא להפריע אחד לשני שיהיה נוח שכולם יחיו ביחד שאל תתלוננו עלי אם יש 

לי . אני ינמיך את המוזיקה ישמור לך חנייה לא צריך לערב את העירייה לא צריך משהו תתקשרו א

 לערב את המשטרה יש בעיה תתקשר אלי.

זה מעולה אני מכיר אזורים אחרים שאת השוכרים זה לא באמת משנה להם מה קורה אחד  אביעד:

 עם השני.

א לא רוצה לתרום לסביבה לשוכר אין באמת אינטרס הוא יודע רק לרתום ולהתלונן הו מחמוד:

הוא לא רוצה לתרום למבנה עצמו הוא לא רוצה לתרום לקהילה זה לא בראש שלו. ומבחינת בעל 

הבית אם הוא השכיר את הבית שהוא שבעל הדירה ישבור את הראש. הנה יש לנו כאן שוכר בעלים 

תיירות הוא לא של מרפדייה העירייה הוציאה צו שיפוץ של חזיתות לכל דירה בגלל שזה אזור 

 מעוניין להצטרף . העירייה אמרה עזבו לי אותו אני אטפל .

היה לכם איזה אירוע משמעותי מחאה קולקטיבית שלכם? כקהילה בעצם? כאנשים שגרים  אביעד:

 אחד ליד השני? משהו ספציפי שאתם זוכרים? איזשהו אירוע? 

 מחאה? מחמוד:

 כן. אביעד:

העירייה די מעורבת ואם העירייה רוצה לנפנף אותנו הם יודעים לא, לא היה צורך במחאה  מחמוד:

. נניח הייתה לנו את הבעיה של החנייה אז אתה פוליטיקלי קורקטלעשות זאת בצורה עדינה ובצורה 

יודע זה מדינה זמנית והכל בהמשכים אז אומרים לנו בו נפתור קודם את הבעיה של הרכבת הקלה 

ירושלים לשנה ואנחנו חייבים כאן לא לסגור לכם אזורים . תשמע  כי אנחנו צריכים לסגור את שד'

כל הזמן סוחבים אותנו על החנייה ואנחנו מכירים המון אזורים בתל אביב שיש שם שכונות סגורות 

יש רחובות סגורים שהם רק לדיירי המקום לא. אז התשובה של  םשל חנייה אזורים. בעייתיי

טעות שזה שם ואנחנו לא חוזרים על הטעות הזאתי שוב . אתה העירייה ברוב המקרים. לא עשינו 

מבין אז אם אנחנו ניקח עורך דין טוב אנחנו נלך לבג"ץ זה לא יעמוד במבחן. אני לא מבין את 
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התשובה שהעירייה עשתה טעות . אז תבטלו את הטעות תתקנו את הטעות שלכם או לחילופין 

ה יש גם חנייה פרטית פה אבל לא זה הרשות ליפו שתטיבו עם כולם תעשו התאמות . ביפו העתיק

העתיקה זה לא שייך לעירייה. אבל אני טוען בפני העירייה זה חברת בת שלכם הם כפופים אליכם 

. זה על אותו אופן של עמידר והמנהל. עמידר אומרים זה לא מעניין אותי המנהל אבל עמידר כפוף 

 למנהל הוא מדווח כל דבר למנהל. 

י מסכים איתך, נתקלנו בזה באיתור המסמכים של הבית כשפנינו למנהל לקבל מסמכים אנ אביעד:

 הם הפנו אותנו לעמידר . עמידר הפנו אותנו חזרה למנהל אין שיתוף פעולה בין הגופים. 

נכון, אין שיתוף פעולה שבה האבא הגדול המנהל אומר להם לעמידר למה עשית ככה?  מחמוד:

ייב לתת תשובות למה נעשה הטעות זה הרי חברת בת שלהם זה לא שתי למעשה מבקר אותו. הוא ח

 גופים נפרדים. 

 ושיפצתם במשך כמה שנים? 1990אז בואו נחזור מעט אחורה אז עברתם לכאן בדצמבר  אביעד:

' רכשנו את הבית 1994תראו לי בבקשה את התמונות אני רוצה לראות מה עשינו בשנת  מחמוד:

' זה לשפץ את המרפסת בצד ימין של הבית היא לא הייתה 94ו לעשות עד ' השיפוץ שהספקנ1990ב

כך היא הייתה הרוסה לגמרי ועשינו את השיפוץ של הארבע מרפסות האלו אבל לא התקנו להם 

סורגים כי לא היה לי סורגים ישנים. עד שהשגתי סורגים ישנים לא התקנתי סורגים. אבל אתם 

תומכים עבור  8חתי מודל אחד נסעתי לחברון ועשו לי רואים את התומכים של המרפסות לק

המרפסות והבאתי את זה לקבלן והתקנו אותם. בנוגע לתריסים אתם יכולים להבחין שהם צבועים 

דלתות לא התקנתי דלתות חדשות עד  2בצבע חרדל זה הצבע הראשון שהיה לנו והיו חסרים לי 

וא פירק מהבית שלו ומכר לי ועשיתי לתריסים שלא מצאתי. כעבור כמה זמן הכרתי נרקומן בשוק ה

 התאמה והתקנתי אותם. 

 הינו ממש אוספים את החלקים החסרים כמו פאזל.  לילא:

לאחר מכן, אתם יכולים לראות שכל החלק העליון היה מתפורר והיה המון סדקים בקירות  מחמוד:

אמרנו שאנחנו רוצים לשפץ את התקרה מה נעשה? היה לי שיגעון לאסוף אבני כורכר . כל מה שאתם 

יכולים לראות בתמונה זה מהריסות של בתים כאן באזור . היה נופל קיר הייתי לוקח אוטו ואוסף 

ן יחד עם אבא של לילא הייתי לוקח פועלים ואוסף. ממש כמו פאזל שאין לך כסף אתה מוצא אבן אב

דרכים יצירתיות אמרנו בו נצפה את הבית באבן כורכר שמתאימה לאזור ואז שהיה לנו קצת כסף 

ציפינו את האבן בכורכר. החלפנו את התריסים . תריסי עץ בזמנו עלו המון כסף אז השגתי מסגר 

ובזמנו הייתה נכנס לשטחים לוקח ומביא בלי בעיות לא הייתה אכיפה הייתי נוסע מידי מהשטחים 

טון עצי זית . היום לך תביא חתיכה של עץ זית כל הארגונים קופצים הירוקים, רשות שמורת  5שנה 

 5' כל שנה אני שורף 1990הטבע והמחסום ויעצרו אותך ותכנס לבית סוהר ואל תשאל סיפור. זה מ

י זית הייתי מביא עד תקופה מסוימת שאמרו לי זהו אין אפשרות יותר להעביר במחסום. טון עצ

ראיתי שזה מסוכן הפסקתי. אז התחלתי לחפש דרכים אחרות אז התחלתי לקנות ממקום אחר אז 

התריסי ₪  5000-יש גוזמים כאן לקרן קיימת ומוכרים לי אתה מבין אבל אז כל הבית עלה לי בערך כ

עכשיו מאיפה הבאתי את זה? מאיפה בא לי הרעיון אני למדתי בבית ספר נוצרי כאן  מתכת האלה .

בכנסייה והבאתי את המסגר לקחתי אותו לכנסייה נכנסו לכנסייה אמרת לו אתה רואה  תרסנתהב

איך הלוקר איך הידית אתה רואה את הניטים צילמנו איך האריכים כזה אני רוצה בדיוק כאלו . 
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 40,000 -₪   30,000במקום שהיה עולה לי בין ₪  5000וק כאלו אז עלה לי בזמנו המסגר עשה לי בדי

 . ₪ 

יש משהו שאתם יודעים על המבנה על ההיסטוריה שלו מה היה לפני חוץ ממה שאתם  אביעד:

 מכירים שזה היה חנות נעלים?

כאלה הבית תראה אז בזמנו הוצאנו מסמכים שהיה תיק מידע של ניירות וכאלה ואספנו ו מחמוד:

 הבית הזה . 1870נבנה ב

 1990ערכנו כרונולוגיה איזה בעלים היו קודם בבית אתם רכשתם את הבית בשנת בדצמבר  מור:

 וקניתם את הבית מדוד אטיאס. 

. אני חושב שיש בעיה עם המסמכים כי 22נכון, לגבי חנניה אני חושב שהוא מתייחס ליפת  מחמוד:

 . 3על חלקה וגם  22הבית יושב גם על חלקה 

 אוקי , אתם מכירים את השם בשארה סייאר? שמעתם על השם הזה? אביעד:

 יכול להיות, ששמעתי . מחמוד:

 .1944ועד המסמך משנת  1925אני מבדיקה במסמכים הוא רשום משנת  אביעד:

 השאלה אם הוא בעל השטח למטה או למעלה? מחמוד:

 אני מניח שהוא בעל השטח למטה. אביעד:

אני גם מניח. כי אנחנו יודעים שהבית היה למשפחת בנאת והוא היה רופא טורקי אנחנו  מחמוד:

 ' יכול להיות אפילו קודם לפני. 30יודעים שזה לפני שנות ה

 איך אתם יודעים את זה ? אביעד:

לפי מסמכים שראינו בעיריית תל אביב שהיו כתובים אנחנו גם הוצאנו אבל זה היה  מחמוד:

פשפשנו בניירות. עכשיו לנו יש חלק מהתכניות בניין לא מושלמות אבל יש חלק  בניירות. אנחנו

 '. 1944מהתכניות בניין . לפני התקופה הזאת לפני 

 אתם יודעים מה קרה למשפחת בנאת? אביעד:

' אחת מבנות המשפחה הגיע פעם לבקר ואמרה זה בית של 1948-'1947הם ברחו לירדן ב מחמוד:

 ה לראות את הבית.המשפחה שלי ואני רוצ

 היא באה לפה? אביעד:

כן, והראנו לה את הבית ואכן היא הייתה מהמשפחה הזאת . אבל לא השכלנו לשאול ולתעד  מחמוד:

שנה היינו חושבים לתעד. לא הייתה מודעות כזו  20אותה באותה תקופה אולי אם זה היה לפני 

גדולה בזמנו לחקור את השורשים . ושוב פעם לא שאלו על מסמכים או קושן אם יש להם או על 

 . לא הייתה תודעה.       מפתח או משהו

 אולי את השם הפרטי אתם מכירים של המשפחה ? אביעד:

 האיילת בנאת. מחמוד:

' ויש היום 1948' אלא עד 48אם נעיין במסמכים הישנים שוב פעם לא מדבר איתך על  מחמוד:

 אתרים .

 השם צבי נשבסקי מוכר לך? אביעד:

 לא אולי למטה. מחמוד:

 שמות שאתה אומר לנו מתייחסים למטה.זה הכל למטה כל ה לילא:
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יכול להיות שהיום עם כל הידע שיש לנו וכל המאגרים שיש היום באינטרנט אם אנחנו  מחמוד:

' לא מעניין . יש היום אתרים שהם די אמינים ויש להם 48אחרי  1948נפשפש היום במסמכים עד 

מאגרי מידע שכל הקהילה היפואית שהייתה חייה כאן והיא מחולקת לפי מדינות ואתה יכול ליצור 

חות עם הצאצאים של המשפחות האלה . נגיד יש קהילה גדולה בירדן יש קהילה קשר עם המשפ

גדולה בעזה יש מעט מאוד בלבנון ויש להם אתרים כולל תמונות ואנחנו הוצאנו המון תמונות מיפו 

מכל האתרים האלו. ואנשים מחזיקים במסמכים בראיות שמצלמים אותם ושמים אותם 

בקיא ממני בזה שאם אני צריך משהו אני מתקשר אליו והוא באינטרנט. יש לי חבר שהוא יותר 

 אומר לי איפה לחפש . עכשיו יש גם מאגר של כל המשפחות שגרו כאן נעשתה עבודה רצינית כאן .

אם אתה רוצה את הפלאפון שלו תיצור איתו קשר ותגיד לו שחמודי שלח אותך וקישרתי  מחמוד:

סאטל עבד הוא עשה מחקר על יפו כתב ספר . יש גם בינכם הוא ישתף איתך פעולה. קוראים לו 

מאגרים והתאגדויות של כל הקהילות האלה לדוגמא יש את הקהילה היפואית בירדן בעמן. והם 

שומרים על קשר בינם ובין עצמם והם הולכים לבקר אותם עושים כנסים עושים שיתופי פעולה 

 מארחים אותם שם . 

 נים עדין הם משפתים פעולה יחד.זה דווקא יפה שאחרי כל הש אביעד:

-80שנים האחרונות . למשל אני יתן לך דוגמא יש חבר'ה בגילאי  15מחמוד: זה נעשה רק בוא נגיד ב

' הם היו בגילאי העשרה ויש להם אזרחויות זרות אז הרבה מהם מגיעים 1948שהם היגרו מיפו ב 90

מגיע לנפוש אצלנו שהוא גר בנורבגיה הוא ליפו לנפוש ביפו היום. יש לנו אחד ממשפחת ד'געני שהוא 

היום הוא כבר פעם שניה או שלישית מגיע  92מגיע מידי פעם לנפוש עם הבן שלו הוא צריך להיות בן 

 לארץ לנפוש אצלנו. את הבית של מנחם גולן אתה מכיר? 

 כן אביעד:

זה היה הבית  איך שאתה יורד מיהודה מרגוזה יש את הבית מצד שמאל יש קפה פינג'אן מחמוד:

קוראים לו ענאן אבו אלהר .אבא שלו בזמנו היה יבואן  17של ההורים שלו הוא עזב את הבית בגיל 

של פירות יבשים משפחה מאוד מכובדת. הוא כיום אדריכל שיש לו אזרחות גרמנית והוא מטייל 

שים כאלו נשאל בכל העולם וכל שנה הוא מגיע לנפוש ביפו ומגיע אלינו. אז אתה מעוניין לפגוש אנ

אותם אם הם מוכנים לשתף פעולה בדרך כלל אלה אנשים אינטלקטואלים שמסכימים להיחשף 

ולשתף פעולה . בסוף יוני הוא צריך להגיע אלינו לביקור. משפחת דאגע'ני . לכן זה לא מתבסס רק 

טוב שכל שעדין חיים ומסקרן אותם העניין התיירותי. מה ש 60/70על הצאצאים יש אנשים ביגלאי 

שנים האחרונות עברו ריענון ועברו אימות ועברו הסדר בכל מיני אתרים  20המסמכים האלו ב

 באינטרנט שצריך לדעת את האתרים האלה .

עבד סאטל מכיר אספקטים אחרים שאחרים לא יודעים. ויש עוד בחור בשם  0524266377 מחמוד:

 שנים האחרונות . 17ב סולימאן שהוא מורה דרך הוא לא יפואי אבל הוא יפואי 

 מה עמדתך לגבי ההתחדשות עירונית שמתרחשת באזור יפו? אביעד:

תשמע, ההתחדשות עירונית תמיד טובה לאחרונה חידשו לנו את התשתיות של הביוב שלא  מחמוד:

 שיפצו בשני עשורים האחרונים. 

 ם? ועד כמה השתתפתם בזה הגיעו אליכם שאלו אתכם התחשבו ברצונות שלכ אביעד:

 זאת בעיה שבאים ועושים דברים בלי לשתף את האוכלוסייה . מחמוד:
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 לא משתפים? אביעד:

 משתפים אותך אולי ברגע האחרון שרוצים לסגור את רח' יפת לחודש.  מחמוד:

אני שמעתי על אנשים שהגיעו עם תכניות מוכנות ורק בשביל הפרוטוקול הגיעו שאלו אותם  אביעד:

 מראש.אחרי שתכננו כבר הכל 

 הנה עכשיו קיבלנו הודעה שסוגרים הכל. לילא:

קיבלנו הודעה שסוגרים את הרחוב . לא עושים אסיפה אנחנו הולכים לסגור את הכביש  מחמוד:

ביפת בעוד חצי שנה קיבלנו רק השבוע הודעה. העירייה לא רוצה התנגדויות יש להם מן פוליטיקה 

וכלוסייה ואולי שבגלל שזה לא בתל אביב אז אין צורך ומדיניות שלא צריך לנדב מידע יותר מידי לא

בבג"ץ . לפעמים סוגרים פה כבישים ביפו בלי להודיע. אתה מגיע נכנס לכביש פתאום אין מוצא. גם 

אין שילוט בכביש. אחרי כמה ימים של עבודות שמים שלט של עבודות בכביש. או שעושים שיפוצים 

א שמים שלט ריבונו של עולם. עיריית תל אביב עושה את בסוף הרחוב. אתה שובר את הראש למה ל

החשבון אם התושבים יגישו צווי מניעה או היו אדישים. אם הם רואים שתושבים פעילים אז הם 

מעוניינים לשתף אותם. וגם אם נעשה שיתוף הציבור זה בדרך כלל משהו מצומצם לכיסוי תחת ולא 

' יפת חילקו לכל התושבים צו שיפוץ לכל החזיתות תמיד נותנים את האינפורמציה האמתית. ברח

 הם שלחו מכתבים לכולם שבעצם מחייבים אותם לשפץ את החזיתות על יפת . כי זה באזור תיירות.

מה שאנחנו עשינו יצרנו קשר עם כולם ויזמנו שאנחנו רוצים פגישה רוצים להבין מה אתם  לילא:

נחנו לקחנו את הפיקוד על כל הבניינים שגם צמודים רוצים לעשות ברחוב וברגע שאנחנו יזמנו אז א

כי אנחנו  26את  24את יפת  22אלינו ועל כל השכנים פה זאת אמרת שאנחנו גם שיתפנו את יפת 

מכירים את כל השכנים ואז הגענו לעזור לעיריית תל אביב וביקשנו מכל בעלי הבתים והנכסים 

 שיגידו אם הם מוכנים לשיפוץ .

ירייה אינטרס היא מקדמת את הפרויקט אז הם נחמדים מביאים לך בעלי מקצוע שיש לע מחמוד:

מנסים להפיל עליך את הכל ואז הם רואים שאתה לא פראייר מה זה אתה רוצים שאני אשפץ את 

מה יש לי בדיוק לעשות כאן? אני מבחינתי השקעתי ששיפצתי את ₪  1,500,000החזית שלי על מה 

נמצאים למטה אף אחד לא שיפץ איפה הם היו כל השנים למה אני צריך כל החזיתות שלי השכנים ש

את כל הבניין  1990לממן אותם עכשיו? לפי החוק זה צריך להתחלק לפי הגודל איפה אני שיפצתי מ

גם את החלק של בעלי עסקים למטה שיפצנו אף אחד לא שילם כלום מלבדנו. אז אם אני שיפצתי 

חה מסודרת ומתחשבת לא כמו בתרבות הדיור נוסחה מובנת לפי לאורך השנים צריכה להיות נוס

אחוזים איפה כל מה ששיפצתי במשך כל השנים. תראה זה הרבה משחק פוליטי וכוח איפה יש 

כדאיות כלכלית . ששאלתי את העירייה מה אתם משתתפים אתנו תוציאו לנו היתרים תביאו לנו 

ן אבל אנחנו מוגבלים מקציב ופתאום אתה רואה אדריכלים שיתנו לנו ייעוץ בחינם אמרו לנו כ

שקל למתכנן ועוד כסף למהנדס. אבל כל זה לעירייה יש  10,000באומדן שצריך להוציא היתר חסר 

 בעלי תפקידים כאלו תחסכו תעזרו לנו. אז זה עניין של מיקוח .

קים ולא יודעים כל האנשים שאצלנו בבניין הם אנשים מעוטי יכולת וגם לא יודעים את החו לילא:

מה יש לעירייה ואילו משאבים יש לעירייה . עירייה זה גוף אם אתה יודע להתמקח איתו אפשר 

להגיע איתו להסכמות וגם לקבל שירותים בחינם. אם אתה לא יודע אז אתה מסכן עכשיו כל 

זר שאסור המבוגרים והמעוטה יכולת הם לא יודעים כי מי זה העיירייה . מבחינתם העירייה זה גוף 
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להתקרב אליו כולם פוחדים. ואם העירייה רואה שאתה בקיא בחוק יודע ומבין ואתה לא פריאר 

 אז הם בסדר זורקים סוכריות. 

אני רואה שליקטתם מידע עלינו מהאינטרנט אז בטח אתם יודעים שיש לנו עסק מאוד מיוחד  לילא:

 בבית שלנו וזה מה שהציל אותנו .

 אתם מפורסמים. אביעד:

אנחנו גם מפורסמים בעולם הייתה עלינו תכנית של ריאלטי בלוס אנג'לס שצילמו פה, אנחנו  לילא:

לינרית תרבותית אנחנו יוצרים דיאלוג בין האורחים דרך מארחים בתוך הבית שלנו על ידי חוויה קו

 המסע של האירוח שאנחנו עושים להם והחוויה הקולינרית אצלנו.

 איך זה תרבותי? אביעד:

תרבותי זה הסיפורים שלנו על השורשים שלנו על הבית הזה מה שאנחנו מכירים אנחנו  לילא:

ים אוהבים לשמוע וזה משהו שיש לנו אותו אז מעוניינים בעוד מידע. אנחנו הבנו שזה משהו שאנש

 החלטנו שאנחנו משתמשים בזה.       

 כמה שנים אתם מארחים אצלכם בבית? אביעד:

זה התחיל ביום שהבנו שחסר לנו כסף אז הפכנו את המקום למקום שמייצר לנו עבודה נוספת  לילא:

מתעסקת יותר באירוח של האנשים . היום אנחנו עובדים לפעמים חמודי היום אח בחדר ניתוח אני 

 בבית מספיק לי פעמיים בשבוע לא יותר. 

 אביעד: אירועים פרטיים?

זה בעיקר הרבה משלחות שמגיעות לארץ הנהלות שונות של חברות , אורחים מחו"ל שהם  לילא:

מאוד מחוברים לאידיאולוגיה שלנו חיבור בין תרבויות שזה בעצם המסר שלנו לעולם. של איך לחבר 

דרך החוויה אירוח אצלנו דרך המסע הקולינרי והסיפורים האישיים . זה מאוד חשוב לנו שיכירו 

 ם .עוד צדדי

 אולי לאחר שנציג בפניכם את הסיור שלנו אולי תרצו להיות חלק ממנו ? אביעד:

 אנחנו מאוד נשמח. לילא:

 מה שם הסרטון? אביעד:

 זה על החברה הפרסית בלוס אנג'לס . sunset of shahs לילא:

יעי, אני חושב שאתם גם כן צריכים לדבר עם הילדים שלנו, איך הם מרגישים היום כדור רב :חמודי

כי יש דברים שהם מעבר לאוביקטיבים, הם חונכו בבתי ספר יהודים, ויש להם חשיבה שונה 

וחדשנית, על העירוב שלהם באוכלוסייה היהודית. אומר שלא כיף לילדים שלהם לחיות פה למרות 

 שיש להם פה את כל התנאים האפשריים. 

של יהודים, קשה לך להתברג  לא מסתכלים עליהם כאן באופן שווה, לא באותה נקודת פתיחה

בחברה, לא מסתכלים רק על הכישורים שלך. לא מסתכלים על רמת הקוגניציה שלך אלה איפה 

 היית בצבא או דברים כאלה, זה דברים שגם אתם צריכים להסביר לתייר ולחברה הישראלית.

 בעניין הסיור: שיפתח את התרבות המקומית החוצא, האם יכול להצליח?

 לי הרבה חברים יהודים, הם מעולם לא ביקרו בעיר או בכפר ערבי.יש  :חמודי

לדעתי זה חשוב מאוד, הסיורים האלה מאוד יתרמו לכלכלה של השכונה, וברגע שמתחיל  :לילא

בשכונה מסוימת, זה גם מחלחל לשכונות אחרות, מאוד חשוב לנו שיעבור גם לשכונות אחרות, לי 
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כי הם באמת צריכים המון תמיכה כלכלית, למרות שזה לא  זה חשוב שיעזור לשכונות החלשות פה

קל לעבוד עם השכונות המוחלשות כאן, זה המון עבודה פסיכולוגית, סוציולוגית, להיות המנטור 

 שלהם, זה לא פשוט.

 הייתם מוכנים לקחת חלק?

 אני כן :לילא

 אנחנו מאוד בעד שותפות :חמודי

 במה אתם חושבים שהסיור צריך להתמקד?

בהסטוריה של המבנים, ובהסטוריה של האנשים, לדעתי צריך לתת ביטוי לקונפליקטים  :לאלי

 הרבים שיש פה.

 ולגבי הבית שלכם?

אני מאוד אשמח לקבל עד מידע על כך לפני כן, אולי לעשות פה פינה של תמונות שיש לי  :לילא

 ושתעזרו לי להסברה.

 מכירים סיור דומה ביפו שיש?

לא עם סיפורים אישיים, רק כאלה של עיריית תל אביב שמדברים על ההסטוריה של  :לילא

 הרחובות.

 אז בוא נחזור קצת אחורה אז אתם גדלתם כאן למעשה. אביעד:

 כן שנינו נולדנו כאן. לילא:

 בילדות שלכם החברה הייתה מעורבת יהודים וערבים? אביעד:

 תראה אנחנו לא גדלנו בשכונה הזאת אנחנו גדלנו בעג'מי. מחמוד:

 אני גדלתי בכלל ברחוב הדולפין איפה שאבו חסן של החומוס. לילא:

 י מניח שגדלתם כאן וספגתם את העבר של הוריכם.אנ אביעד:

תתפלא לשמוע ישנו דפוס התנהגות שיטתי לכל מי שחווה טראומה בחיים שלו למשל כך  מחמוד:

את ניצולי השואה הם לא נידבו הרבה מאוד שנים מידע לילדים שלהם אז גם ההורים שלנו לא נידבו 

י מכיר הרבה צאצאים שיודעים יותר מההורים לנו המון מידע על הטראומות שהיה להם בחיים. אנ

שלהם או ילדים של ההורים שיודעים רק באחרית ימיהם . אנחנו גם גדלנו במשפחות שחוו טראומה 

 ' . 48' ו47כי הם לא עזבו את המדינה ב

 אבל הם הכירו אני מניח הרבה אנשים שעזבו או ברחו מכאן? אביעד:

לא רק הם חוו טראומות שהם לא סיפרו לנו הרבה שנים ונגיד אבא שלי לא סיפר לנו על  מחמוד:

בערך הוא מספר לנכדים. אז הילדים שלי יודעים הרבה  80הטראומות שהוא חווה רק עכשיו בגיל 

 יותר ממני. אז מה שאתה אומר הוא לא נכון מה שספגנו הוא בעיקר תרבות רחוב.

 רחוב?מה הכוונה תרבות  אביעד:

 מה שראית בשכונה מה שראית מהשכנים. מחמוד:

 לא חוויתם מה שההורים שלכם חוו או תחושה של החמצה? אביעד:

לא, וגם אם חיינו בעבר של אותה תקופה . סתם לדוגמא אנחנו באיזשהו שלב לילא עברה  :מחמוד

 . מרחוב הדולפין ליפו ד' איפה שמרכז הטניס היום )נקרא פעם סחנה אל דרוויש(
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אני זוכרת שהיה שם את המחנה הצבאי והיו ממש הרבה מקומות שהם  7שאני הייתי בת  לילא:

כמו שדות כאלה שהם היו לא מאוכלסות אפילו וגם זה משהו אחר אני גדלתי בשכונה שהיא יותר 

יהודית מאשר היא ערבית והמשפחה שלי היא משפחה מעורבת אמא שלי יהודיה עירקית ואבא שלי 

מי פלסטינאי אז זה משהו אחר לגמרי ממש. זה לגדול אחרת וחונכתי בבית ספר צרפתי הוא מוסל

 נוצרי .

 זה מעניין כי בשנים האלו לא היו חיבורים כאלו בין יהודים לערבים? אביעד:

 נכון. לילא:

היו חיבורים כאלה אבל הם היו מצטיירים ונקלטים בעייני האוכלוסייה המקומית כמשהו  מחמוד:

 שהו לא נורמלי .עוין כמ

מבחינת היחסים בין היהודים וערבים הם היו טובים חוץ מהעניין שלא נוגע ליחסים בין  אביעד:

 גברים לנשים?

עברנו מעג'מי לשכונת גיאולים שזה שכונת הבולגרים .  10מחמוד: שוב פעם אני נגיד גדלתי מגיל 

ם באה עוד משפחה ערבית וכן אנחנו היינו הערבים הראשונים שם אחרכך לאט לאט כל כמה שני

הלאה אבל הרוב היו בולגרים חלקם הגדול היה ניצולי שואה היו קצת טורקים איתם לא הרבה או 

אספניולים )ספרדים(. אבל בתור ערבים קטנים היינו מבודדים נגיד בגלל שבאנו לגור בשכונה כזאת 

ן של יהודים . ואני זוכר בתור אז היה מועדון שכונתי שקראו לו מועדון "ציאטלי" זה היה מועדו

אנחנו עוד לא בוגרים עוד  10ילדים לא היו מסכימים להכניס אותנו למועדון אנחנו בתור ילדים בני 

 אין לנו כוח לריב אז גם היינו מקבלים מכות מהילדים היהודים. מתי זה השתנה? 

 אז היה מן מתח בין היהודים לערבים? אביעד:

יודע מתח של ילדים משחקים רבים אחד עם השני מתי הנוסחה  תמיד היה מתח אתה מחמוד:

אז ניהיינו כבר בוגרים עם כוח מה ילד יהודי יבוא וירביץ לי??? היינו  15השתנתה ברגע שהגענו לגיל 

 מכסחים את השכונה ואז הסטטוס שלנו השתנה ואז נהיינו חברים למה? כי הפכנו לחזקים. 

 פכתם לחברים?אביעד: בגלל שהפכתם לחזקים אז ה

כן, זה או להיות יריבים או האופציה השנייה להיות ביחד חברים . עכשיו אנחנו קיבלנו את  מחמוד:

והילך יכולת להתערב באוכלוסייה יהודית. אבל שוב פעם רק עם הבנים לא עם  15זה רק ביגלאי 

רק אחרי שהפכנו  הבנות. עכשיו בצארנה שמעתה על הבריכה העירונית?? גם לא היו מכניסים אותנו

 לביריוניים ברחוב אתה שורד. 

מביאים את כל החברים ומכסחים את כל השכונה אז רק אחרי שיש לך  16יבואו להרביץ לך בגיל 

מילה מתייחסים אליך ואתה ניהיה מקובל בחברה. אבל לפני כן אתה מקבל כאפות קוראים לך 

 ערבי מסריח וכל מיני לא חוסכים.

 צה לשחק איתך .אף אחד לא רו לילא:

 אבל זה היה בשלב שדווקא כן התחברתם ? אביעד:

' היה לי אח שגדול ממני ורצינו ללכת לבלות 79' . בשנת 70מחמוד אני מדבר איתך על סוף שנות ה

ביום שבת בלילה איפה הולכים? הולכים לדיסקוטק בית הנוער מול מפעל הפיס. אם לא היינו 

אותנו. היום זה קורא בדרכים אחרות לפי צבע. היום ערבים  בחברה של יהודים לא היו מכניסים
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נכנסים לא יודעים שהם ערבים היום תראה את הילדים שלי הם לא יראו לך ערבים לא במבטא לא 

 בלבוש לא במראה לא בשום דבר.

 תראה הם גם נולדו כאן הם נטמעו בחברה וינקו את השורשים.  מור:

אתה תראה את הבן שלי תחשוב שהוא אמריקאי. ככל שהשנים עוברות אנשים מתחילים  מחמוד:

להיטמע בחברה. ויש אוכלוסיות אחרות שמודרות אתיופים, רוסים אז יש אוכלוסיות יותר 

הודים הם לא יודעים שאנחנו ערבים אני מגיע מוחלשות. בהרבה מאוד מקרים אנחנו יושבים עם י

למחסום הם רוצים לדעת אם יש לך מבטא ושואלים איפה הייתה אני אומר להם הייתי באריאל 

אצל חברים או הייתי אצל הבן שלי טוב יאללה סבבה סע לא מבקשים תעודת זהות. עכשיו בגלל 

דתי את המבטא ולמדתי את העברית שגדלנו בשכונות יהודיות ויש לי הרבה חברים יהודים אז למ

 על בוריה יש לי חברים שאני מתקן אותם בעברית .

 טוב אני מניח שלגדול באזור מעורב גם יהודים גם ערבים גם תיירים זה נורא רב תרבותי . אביעד:

אז זה לא דברים שגדלנו על חינוך מההורים שלנו כי ההורים שלנו חוו טראומות והם חיו  מחמוד:

משהו כזה הם היו  10ו 8' היו ילדים היו בני 48להם לא שיתפו אותנו כי ההורים שלנו בבבועה ש

במיעוט של משפחות ומי נשאר המשפחות העניות . המשפחות העשירות היה להם אמצעים לברוח 

 משפחה עשירה לא נשארה .

 אבל דווקא משפחה עשירה שיש לה כאן נכסים תרצה להישאר ? אביעד:

עזוב נכסים שמאיימים עליך אתה חושב לקחת את הכסף והזהב ולברוח ורוצה להציל את  מחמוד:

חייך  החשיבה היא הישרדות. עכשיו מי שלא ברח אמר לעצמו אין לי גם איך לברוח אין לי איך 

לקבץ נדבות שם. לא אני אשאר פה אני אמות פה . לפני  לחיות שם אין לי כסף לפיתה מה אני אלך

 4000איש ונשארו משהו כמו  100,000מכל תושבי יפו שברחו חיו פה קרוב ל 5%' חיו ביפו נשארו 48

אז אנחנו מכירים קצת  105אנשים שתבין אז מי נשאר זה רק העניים . למזלנו סבא שלי חי עד גיל 

' אז הוא מכיר את התקופה הטורקית הע'ותמנית . הוא 1890 את ההיסטוריה סבא שלנו נולד בסוף

היה צריך להתגייס לצבא הטורקי והוא ברח מהם ונשאר פה. הוא סיפר לנו שהייתה לו ילדות טובה 

 52' שהוא היה בן 48' הוא חווה את הנכבה ב48עבר אחרכך את בריטים ב 27עם הטורקים עד גיל 

 והוא שרד בזכות הבית.והוא היה עני והוא היה צריך לשרוד 

 לילא בואי תספרי על עצמך בתור בת לאמא יהודיה זה סוג של פיצול ? אביעד:

זאת הייתה ילדות מאוד קשה בעצם אתה מרגיש שאתה אחר אני הרגשתי שאני שונה וכל  לילא:

הזמן משתי הצדדים נידו אותי כיאלו אם הייתי משחקת עם ילדים ערבים הם היו אומרים לי אמא 

ך יהודיה לכי מפה כולם ידעו כי אמא שלי סיפרה לנו ואני הייתי גאה בזה והייתי מספרת לכולם של

שאבא שלי ערבי שאני שונה שאני אחרת לא הבנתי שזה משהו שמזיק לי באותה תקופה עד שלא 

חוויתי את זה ואז זה היה מאוד קשה לא ידעת עם מי לשחק הייתה לי ילדות שהרגשתי בודדה כי 

 לו אותי משני הצדדים אז זה לא היה פשוט. הפנו לי גב וחונכתי בבית ספר צרפתי נוצרי .לא קיב

בכל משבר יש ניצוץ של תקווה על מנת להתגבר על מכשולים בחיים אני חושב שההורים  מחמוד:

שלנו לא השכילו ולא החכימו לבוא ולחנך אותנו ולהביא אותנו לתודעה כזאת על מנת להשתמש 

 לנו . במשאבים שיש
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חמודי ההורים שלנו היו מאוד עסוקים בחיים הישרדותיים איך להביא פרנסה הביתה קודם  לילא:

 כל. ואיך להאכיל אותנו ואיך לגדל אותנו. ההורים שלי היו אנאלפביתים לא ידעו קרוא וכתוב. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 
 

 

 

 14פושקין  – כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של: 9נספח 

 

 פרטים מזהים

 הווה:

          , תל אביב                                                                                                                    14פושקין  :כתובת בהווה ●

 14: חלקה 7024: גוש ●

 : מגוריםנוכחי שימוש ●

 משפחת עספור:  בעלים/דיירים נוכחיים ●

במסגרת הפרויקט נוצר קשר ישיר עם המשפחה המתגוררת  .לפרטהאם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא 

בבית, משפחת עספור. תחילה קיימנו שיחת טלפון עם ראש מראוון עספור, שהוא ומשפחתו 

מתגוררים בבית. לאחר מכן הגענו לביקור בבית המשפחה וראיינו את מראוון ובתו אמונה. הקשר 

מראוון ששיתפה אותנו בסיפורים נוספים על עם המשפחה המשיך ויצרנו קשר גם עם אשתו של 

 המשפחה וסייעה רבות בהעברת חומרים אישיים כמו מסמכים ותמונות. 

מה המצב המשפטי של הבעלות על הבית? האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו בתיק  •

 בניין או בטאבו ? 

והוא רשום על שם  1957הבית הוא בבעלות מלאה של משפחת עספוק. אישור הטאבו הוא משנת 

, והיא דודה של אמנה עספור, שהיא אמו של מראוון 1957מרים אשעל, שבנתה את הבית בשנת 

  עספור, שמתגורר כיום בבית.

 

 עבר:

  שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(: ●

 . לגבי שם הרחוב לא נמצא מידע היסטורי. נוזהאהבית ממוקם ביפו, באזור שבעבר כונה שכונת 

 14: חלקה 7024: גוש ●

 המבנה מאז הקמתו שימש רק גבית מגורים. :שימוש ●

נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום  ( '48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

 משפחת אשעל מגוריהם כיום במידה וידוע(:

 לפרטהאם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא 

נוצר קשר עם המשפחה שהתגוררה בעבר בבית. ייחודיות הבית הוא בכל שהמשפחה שהתגוררה בו 

', אזי צאצאיה מתגוררים בו עד היום. במסגרת המחקר קיימנו ראיונות אישיים עם מראוון 48לפני 

שיתפה עספור, שהוא בעל הבית כיום. כמו גם, קיימנו שיחות טלפון עם אשתו של מראוון, דליה, אשר 

 בסיפור המשפחתי הנוגע לבית זה.
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 מידע כללי

 

 :נא לפרט( -)על פי תיק בניין ומקורות אחרים תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים ●

על ידי מרים אשעל, שהייתה מורה לפסנתר ולעוד ולימדה את בנות  1934הבית נבנה בשנת 

אלו. עם הכסף שחסכה משיעורי המוזיקה בנתה המשפחות האריסטוקרטיות ביפו לנגן על כלים 

   .14את הבית ברחוב פושקין 

למרים היו שני אחיינים אותם אהב מאוד ורצתה לשדך ביניהם: חליל, בן אחותה פטמה, 

. השידוך מצליח ובני הדודים מתאהבים ומקימים משפחה גדולה ואמנה, בת אחותה רשידה

ומפוארת. אמנה הייתה אשה יפה ואצילית והגיעה ממשפחה מכובדת ביפו )משפחת פחרדין(, 

היא הייתה משכילה ולמדה בקולג' העותמאני. חליל היה גבר משכיל ומרשים שאהבה תרבות 

ש בביירות. כדי לשמור על השידוך ולוודא ואמנות, הוא היה נוהג לטייל ולנסוע, בעיקר לנופ

שחליל לא יעזוב את אמנה, מרים מחליטה להעביר את הבית לאמנה ולכתוב אותו על שמה: 

 אמנה עספור

' חיילים מגיעים לבית 48-ב מלחמת העצמאות משנה את המציאות עבור תושבי יפו.

בים עם מה שעל גופם, המשפחה ודורשים ממנה לעזוב את הבית. למשפחה אין ברירה והם עוז

כל רכוש המשפחה נשאר בבית. תחילה המשפחה פונה לנמל ומתכננת לעזוב בספינה, אך ברגע 

האחרון חליל מתחרט והמשפחה נשארת ביפו ומתגלגלת עד שמגיעה לעג'מי, היכן שכוחות 

', 51הביטחון הישראלים מרכזים את הפלסטינים שנותרו ביפו. הם מתגוררים בעג'מי עד שנת 

כאשר אמנה מצליחה להגיש בקשה בשם מרים ותובעת בפני הפוטרופוס הכללי בעלות הבית. 

 .שנה לאחר מכן הם חוזרים לביתם

', אינה פשוטה, הבית כבר לא באמת שלהם. בתוך הבית מתגוררות 52החזרה הביתה, בשנת 

 שתי משפחות הונגריות, שפלשו לקומה הראשונה והעליונה והשתלטו על הבית והרכוש

מהבעלות על  1/3-המשפחתי שנשאר עם עזיבת המשפחה. המדינה מכירה למשפחת עספור רק ב

הנכס והשאר לוקחת לעצמה. מכיוון שבתוך הבית כבר מתגוררות משפחות אחרות, משפחת 

את עצמה ללא קורת גג אמיתית והם בונים בשטח הבית, בתוך החצר, יחידת   עספור מוצאת

נחושה לקבל את הבית חזרה ובכסף שהיא מקבלת מהדיירים מגורים קטנה וארעית. אמנה 

' היא מצליחה לקנות 57היהודים, עבור שכירות החלק היחסי שלה בבית, היא חוסכת ובשנת 

את שאר הבית ומחזירה אותו לבעלות מלאה של המשפחה. לצערה של משפחת עספור, הדיירים 

פחה שנשאר בבית, בין היתר את היהודים עוזבים את הבית אך לוקחים איתם את רכוש המש

 .פסנתר הכנף, הרהיטים וכלי המטבח

', הם מנסים לחזור לשגרה ולחייהם. 48לאחר הטלטלות הרבות שהמשפחה עברה לאחר 

חליל חוזר לעבוד כעיתונאי עצמאי ושולח כתבות לעיתונים )ביניהם 'העולם הזה'(, בהם הוא 

נים בישראל. למרות רצונו הוא למצליח כותב על אקטואליה, פוליטיקה ומצבם של הלפסטי

. אמנה נשארת לבדה 60', בגיל 67'. חליל נפטר בשנת 48לשחזר את מעמדו העיתונאי שהיה לפני 

עם משפחתה  87לגדל את ילדיה ולפרנס את משפחתה. היא עובדת כתופרת שמלות וחיה עד גיל 

 .14ביפו, בבית ברחוב פושקין 
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יהם של חליל ואמנה: מראוון עספור ומשפחתו גרים בקומה כיום מתגוררים בבית שניים מילד

 .הראשונה, ואחיו, זיאד עספור ומשפחתו מתגוררים בקומה השנייה

 מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה( ●

  :תיאור מדויק של המבנה )תמונות( 

ין, הממקום בסמיכות לבניין מגורים חדש. הוא ישן הבית כיום הוא מבנה דו קומתי קטן ועד

 אך ביתי, אינו צפוי לעבור בינוי חדש או התחדשות עירונית. 

 

 :2019מצ"ב תמונות של הבית משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית: •

  '. צדק מעבריהתמה המרכזית שבחרנו לכתובת זו היא דרך המושג '

של קהילה או עם במעשי עבר  הכרהצדק מעברי הוא תחום מחקר המבוסס על תפיסה שלפיה 

תורמים  ותיקונם באופן רשמי ומוצהר ,)עוולות עבר(, בהם לקחה חלק כנגד קהילה אחרת

לגיבוש דמוקרטיה ושלום בין הצדדים. הדרך להכרה ותיקון היא ארוכה, מורכבת וקשה, וכן 

דורשת רצון והכלה של הצדדים בקונפליקט לקדם שינוי ולהביא לשלום ולשקט. בתוך תחום 

של צדק מעברי קיימים תהליכים ומנגנונים באמצעותם אפשר לחתור להכרה ולתיקונם, 

ת, משפטים פליליים, תכניות פיצויי ושיקום ורפורמות מוסדיות. בעבר ביניהם: ועדות אמ

מנגנונים אלו הופעלו בעתות של מעבר בין מלחמה ושלום או במעבר בין משטר אוטוריטרי 

לדמוקרטי, אך כיום קיימת הבנה כי מנגנונים אלו יכולים גם להשתלב במקומות בהם קיים 

ות היסטורית יחד עם המורכבות הקיימת בתוך רגיש .סכסוך מתמשך בין קהילות או עמים

קונפליקט חי וקיים מקשה על יישום צדק ומערימה קשיים לקידום תהליך הכרה ותיקון, ייתכן 

וזאת גם הסיבה להיעדר השיח של צדק מעברי בהקשר של הקונפליקט הישראלי פלסטיני, וגם 

  .של השסע האתנו לאומי בין יהודים וערבים בישראל

במושג צדק מעברי אינה באה להציע את פרויקט הכתובות ככלי או כמנגון ליצירת  הבחירה  

הרמוניה במערכת היחסים המורכבת בין תושבי יפו, אלא להציג ולשקף נאמנה את הסיפור 

, סיפור שחוצה דורות ושנים ובעיקר נע סביב מאבק על זהות, רכוש 14המשפחתי בפושקין 

 .וקניין

  הערות ומידע נוסף: ●
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וב לציין שהמשפחה הייתה מאוד פתוחה איתנו, שיתפה בסיפור המשפחתי האישי תוך חש

העברת מסמכים ותמונות אישיות ופרטיות של המשפחה. אנו יודעות כי שיתוף הפעולה הנרחב 

 איתנו הוא לא דבר מובן מאליו. 

 : איןכיווני חקירה נוספים ●

 מידע תכנוני

 2570/43/: תכנית תא/במתבע רלוונטית •

: על פי התבע הבית מוגדר בשימוש ייעוד קרקע הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות •

 של מגורים

 

 

 : איןמסמכי מדיניות/ תכניות/תבעות רלוונטיות נוספות •

 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית: •

o של קהילה או עם במעשי עבר  הכרהתחום מחקר המבוסס על תפיסה שלפיה :  יצדק מעבר

תורמים  ותיקונם באופן רשמי ומוצהר , )עוולות עבר(, בהם לקחה חלק כנגד קהילה אחרת

 .לגיבוש דמוקרטיה ושלום בין הצדדים

o היערכות מחדש של המרחב הכוללת עקירת אנשים, אורחות חייהם, פרנסתם,  :נישול

על ידי הפרטה, מימון, ניהול  הנישול נעשה בעיקר .זיכרונותיהם ורגשותיהם מהמרחב

 ומניפולציה של משברים והפצה מחדש ע"י המדינה

o תחושת השייכות וההגדרה העצמית של אדם הנובעת מתוך חיבור לאומה  :זהות לאומית

  אחת המשותפת לקבוצת אנשים

 

 

 מידע ויזואלי

 (והסטוריות עכשוויות) מפות •
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 :  תמונות )כיום, ובעבר, אם ישנן( •

 צורפו בסעיפים קודמים 2019לבית אין תמונות ישנות. תמונות עכשוויות משנת 

 

 אין: הדמיות לפרויקטים עתידיים, אם ישנןתכניות בנין, ו •

 

 איסוף מידע  •

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

o תיק בניין בעיריית תל אביב 

o   ארכיון העירייה 

o )משרד המשפטים )נסח טאבו 

 

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 

 נוסח טאבו היסטורי  שם המסמך:

 משרד המשפטים מקור מידע:  18/6/1957 תאריך:

נסח טאבו היסטורי, הבית רשום על שמה של מרים אשעל. סוג המקרקעין הוא מולק,  פירוט תוכני:

 קרי המשפחה החזיקה מסמכים רשמיים ותקפים המוכיחים בעלות על הבית

 1949הבית בשמת                                                                            2018הבית בשנת 
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*** 

 היתר בנייה של הבית בשלב התכנון והבנייה שם המסמך:

  עיריית תל אביבתיק בניין, עיריית תל אביב, ארכיון  מקור מידע: 1934 תאריך: 

. עעל היתר הבנייה יש חותמות 1934תוכנית בניין וניתר בנייה של ההית משנת  פירוט תוכני:

 רשמיות סעסרית, אנגלית וכנראה תורכית או ערבית. 

 

*** 

 הצהרת אמנה לבעלות על הבית מול אפוטרופוס לנכסי נפקדים  שם המסמך:
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  משפחה מקור מידע:  1951 תאריך:

האפוטרופוס אמנה עספור מבקשת לקבל הכרה רשמית לבעלות מלאה על הבית.  פירוט תוכני:

 ממנו.   1/3-מהנכס ומאשר לאמנה בעלות רק על כ 2/3-לנכסי נפקדים מלאים כ

 

 

 אנשי קשר / ראיונות 

 21/04/2019 :תאריך הפגישה/ התכתבות  מראוון עספור שם:

 מרואיין שיוך:

קשר ראשוני התקיים בשיחת טלפון, לאחר מכן נקבעה  דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

  21/4/2019פגישה בבית המשפחה בתאריך 

 בעל הבית קשר לכתובת:

 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

. במהלך הפגישה מראוון סיפר לנו את הסיפור 14הפגישה התקיימה בבית המשפחה, ברחוב פושקין 

גילינו את הקשר המשפחתי בין מרים אשעל לאמנה המשפחתי ועשה לנו סיור קצר בבית. מהפגישה 

עספור )מרים הייתה דודתה של אמנה(. כמו גם גילינו כי המשפחה נאלצה לעזוב את ביתה בשנת 

, ולאחר מכן חזרה לבית המשפחה ברחוב 1952וכונסה בגטו בעג'מי, שם התגוררה עד שנת  1948

ותם על הבית ועל הרכוש, ועל כן שיכנה . לצערה של המשפחה, המדינה לא הכירה בבעל14פושקין 

בביתם עולים חדשים. רק לאחר מספר שנים הצליחה אמנה עספור להוכיח בעלות על הבית ולרכוש 

 חזרה את הבית. 

 

*** 

 21/04/2019 תאריך הפגישה/ התכתבות:דליה עספור  שם:

 מרואיינת שיוך:

 טלפון דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:
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 אשתו של מראוון, בעל הבית  לכתובת:קשר 

  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

. דליה הכירה את אמנה והעריכה אותה עד מאוד. היא סיפרה שיחת טלפון בין רוני לדליה עספור

לנו סיפורים אישיים על אמנה ועל הקשר שנוצר ביניהן. כמו גם היא הרחיבה את המידע אשר נאסף 

מהפגישה עם מראוון, וסיפרה על אביו של מראוון, חליל עספור. לאחר שיחת הטלפון היא סייעה 

 לנו באיסוף מסמכים ותמונות. 

 

 

 ות נוספות:הער

המשפחה שיתפה פעולה בצורה נהדרת, היה תענוג לעבוד איתם . הסיפור המשפחתי הוא ייחודי 

, היה כמעט תמיד בבעלות 1934הבית, מאז שהוקם בשנת  -ויחסית יוצא דופן בקרב הערבים ביפו

 המשפחה, ולא רק זה, אלא שהם גם גרו בו בעבר ועדיין מתגוררים בו בהווה. 
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 11פושקין  – כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של: 10נספח 

 

 פרטים מזהים

 :הווה

 , יפו2אוז'שקובה  – 11פושקין : כתובת בהווה ●

 40: חלקה  7024: גוש ●

 מגורים :שימוש נוכחי ●

 :  בעלים/דיירים נוכחיים ●

 משפחת סקא )חוכרים מרשות הפיתוח( – 1תת חלקה 

 חגי גילי )הדירה בבעלותה הפרטית( – 2תת חלקה 

 משפחת אבו טביח  )חוכרים מרשות הפיתוח(  – 3תת חלקה 

 (:כן / לא, נא לפרט) האם נוצר עמם קשר •

, אשר מתגורר עם הוריו ובני משפחה נוספים 23במסגרת המחקר ערכנו ראיון עם ג'יהאד סקא, בן 

 וחגי גילי סירבו לשוחח עמנו. טביח-הדיירים אבו .1בתת חלקה 

מה המצב המשפטי של הבעלות על הבית? האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו בתיק  •

 בניין או בטאבו ? 

ידוע נמצאת בבעלות פרטית, יתר תתי החלקות נמצאות בבעלות המדינה.  2בכתובת זו רק תת חלקה 

 משפחת סקא מנסה לרכוש מהמדינה את הדירה בה היא מתגוררת.לנו כי 

 

 עבר:

 שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(:  ●

 (1949)על פי מפת רחובות משנת  69נקרא קודם לכן רחוב רחוב פושקין 

 (1949)על פי מפת רחובות משנת  64רחוב  נקרא קודם לכןקובה ז'שרחוב או

 )על פי נסח טאבו היסטורי סרוק(   40 חלקה:      7024: גוש ●

 מגורים :שימוש ●

', נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום 48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

  מגוריהם כיום במידה וידוע(:

)תיק מס'  יפו-בארכיון ההנדסי )הדיגיטלי( של עיריית ת''א 11בתיק הבניין של הכתובת פושקין 

( מצאנו מסמכים היסטוריים של תכניות הבנייה של הבית. במסמכים אלה, הכתובים 30640020

מופיע שמה של בעלת הנכס ההיסטורית של הבית. נעזרנו בשני דוברי  1934-ו 1932מהשנים בערבית, 

ערבית לטובת תרגום שמה של בעלת הבית, אך בשל הקושי לפענח את הכתב הלא ברור, קיבלנו שני 

. ואולם בנסח טאבו ההיסטורי הסרוק שהפקנו באמצעות ווג'יהה דירה או נוג'ה דירי תרגומים שונים:
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ווג'יהה דירה . ככל הנראה, ווחידה עיזת בודיירי הנפקדת )בעברית(:משרד המשפטים מופיע שם 

אותה אישה אשר רשומה כנפקדת בנסח טאבו ההיסטורי בשם המשוייכים ל הם שמות נוג'ה דיריו

  ווחידה עיזת בודיירי.

 

 

 (:כן / לא, נא לפרט) האם נוצר עמם קשר ●

סקא )תת עם ג'יהאד שערכנו ראיון מהלא הצלחנו לאתר מידע אודותם ולא נוצר עמם קשר, אולם 

שנים הגיעו אח ואחות, ככל הנראה ילדיה של ווחידה עיזת בודיירי )בעלת  10-כי לפני כ ( עלה1חלקה 

. במהלך הראיון התקשר ג'יהאד לדודתו דלאל 11הנכס הפלסטינית(, לראות את הבית בפושקין 

אחות. היא ציינה כי האח והאחות השלמת פרטים על ביקורם של האח וה צורך(, לאחותה של אמו)

הגיע מסעודיה דרך ירדן, האחות )את שמה  –הגיעו ארצה בשני מפגשים נפרדים: האח שמו פיסאל 

 עם הסבתא אמאל ז''ל. בארץ הגיעה ממצרים. כנראה שהם נפגשו בעת ביקורם –זוכרת(  אינההיא 

 

 מידע כללי

 

 :)על פי תיק בניין ומקורות אחרים( תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים ●

 ראו ציר הזמן של הבית:

 ציר הזמן מדגים את המורכבות והסיבוך של העברת בעלויות ונכסים בין הפלסטינים ליהודים.
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 : מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה( ●

 מסווג כ'מבנה לשימור ב'.  11, הבית בפושקין 2570/43/על פי התוכנית תא/במ

 :תיאור מדויק של המבנה ●

הוא בן שתי קומות ומחולק לארבע תתי חלקות, כאשר שלוש מהן משמשות  11הבית בפושקין 

למגורים והרביעית הינה מחסן משותף הנמצא על גג הבית. למבנה ארבע מרפסות אותנטיות, 

גדלים. שלש מהן נמצאות על קיר הפונה לרחוב פושקין )אחת  תלויות, בקומה השנייה, בשני

גדולה ושתיים קטנות( ומרפסת אחת קטנה נמצאת על קיר הפונה לרחוב אוז'שקובה. שינויים 

מאוחרים כוללים תוספת של שלשה חלונות מקושתים קטנים על קיר הקומה הראשונה )תת 

ניסות נפרדות לבית: האחת מרחוב לרחוב פושקין. כמו כן, נוספו שתי כ ( הפונה1חלקה 

גרם מדרגות ממתכת והשנייה  –( 3אוז'שקובה עבור המשפחה בקומה העליונה )תת חלקה 

.  ראה בסעיף 'מידע ויזואלי' 2מרחוב פושקין, במפלס הרחוב, עבור המשפחה בתת חלקה 

 תמונות  ותשריט של הבית כיום. 

 

 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית:  ●

, למן 11כתובת פושקין ה – פלסטיני''-''הבית כמפגש תרבותי יהודיהתמה של הכתובת היא 

פלסטינים כאחד. -, היתה לבית עבור יהודים וערבים1948 -הרגע הראשון מתום המלחמה ב

-לאומי, של פליטים שונים, יהודים מהגרים וערבים-תרבותי, על רקע אתנו-המפגש האנושי

קורת גג אחת, פתח בפנינו צוהר להצצה על חייהם היומיומיים פלסטינים מקומיים, תחת 
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מבחינה זו, אנו  המשותפים, חיכוכים ומחלוקות ועל האפשרות להכיר באחר ובזכויותיו.

מוצאים כי הכתובת מעניינת וכי התכנים הקשורים בה היו ונותרו אקטואלים, רלוונטים 

 ת.מיקרוקוסמוס של החברה הישראלי 11וחשובים. פושקין 

העומד  "אזור מגע"המסגרת המושגית של סיפור הבית מתמקדת, בעיקר, ברעיון של 

רשות.  -פלסטינים -דיירים ערבים -בבסיסו התיאורטי של 'משולש' היחסים, דיירים יהודים 

אנו מוצאים כי המושג האקדמי 'אזור מגע' כמושג מרכזי בסיפור הכתובת, מיטיב להגדיר 

המפגש הישיר, על קשייו, בין דיירים המייצגים תרבויות ועמדות  ובצורה הקולעת ביותר, את

-כח שונות ובינם לבין הרשות. זאת, במציאות של 'אין ברירה', בכתובת זו. מושג זה הוא מושג

 גג בסיפור הכתובת.

 מושגים נוספים: ●

פורמלי, של אזור   -מושג זה עוסק ברובד המיקרו, הבלתי -מיקרוגאוגרפיה: הבית כ"אזור מגע" 

מגע אישי. במישור זה, ישנו צמצום הטקסטים הפורמליים -המגע והוא הבית: הבית כאזור

הוא רעיון  -תרבותית -לאומית-הבית כ"זהות" אתניתותרגומם לביטויים של חיי היומיום. 

 ן וחיבור.מושגי הטומן בחובו מונחים כגון שייכות, הגנה, זיכרו

 

 מידע תכנוני

 .1995, בתוקף משנת 2570/43תוכנית תא/במ/: תבע רלוונטית

לשימור  הכ'מבנ מסווג 11פושקין הבית בעל פי התוכנית : הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות

 ב'. ייעוד הקרקע הוא למגורים.

 
 2570תשריט לתכנית מפורטת מס' 

 

  מידע ויזואלי
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 (והסטוריות עכשוויות) מפות ●

 

 מסומן בעיגול. 11. הבית בפושקין 1912-1969, ציר הזמן - , מפות ותצ"א11פושקין 

 (, אוניברסיטת ת"אוסביבת האדם ספריית המפות בחוג לגיאוגרפיה)מתוך 
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 מסומן בעיגול. 11. הבית בפושקין 1963-2018, ציר הזמן - , מפות ותצ"א11פושקין 

 (, אוניברסיטת ת"אוסביבת האדם המפות בחוג לגיאוגרפיהספריית )מתוך 

 

 .            11מפת מבנים ורחובות עם דיקור של הבית בפושקין 
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 govmap) )מתוך אתר המפות הממשלתי 

 

 

 .        11עם דיקור של הבית בפושקין  2018תצלום אוויר משנת 

 govmap))מתוך אתר המפות הממשלתי 

 מונות )כיום, ובעבר, אם ישנן(ת ●
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 הדמיות לפרויקטים עתידיים, אם ישנןתכניות בנין, ו •

 

 תשריט הבית המשותף כיום – 11פושקין 

 המשפטים()מתוך תיק רישום בית משותף, משרד 

 

 

 איסוף מידע 

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

 יפו-ת''א ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ●

 govmapאתר המפות הממשלתי  ●

 (2570/43פרטים על תוכנית: תא/במ/אתר רשות מקרקעי ישראל ) ●

)נסחי טאבו, תיק רישום בית  הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, משרד המשפטים ●

 משותף(

 ספריית המפות בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת ת"א ●

 

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 

 1932: אישור עקרוני להיתר בנייה של בית משפחת בודיירי משנת שם המסמך

 יפו-: ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''אמקור מידע  19.08.1932: תאריך

: אישור עקרוני להיתר בנייה חתום ע"י מהנדס עיריית יפו. זהו אחד המסמכים פירוט תוכני

  הראשונים שנמצא בנוגע לבית. הוא כתוב בשפה הערבית עם שמה של בעלת הבית )הנכס(.
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ב ולכן, היה קושי לדעת את שמה היה קושי רב, אפילו לדוברי הערבית, לפענח את הכתוהערה: 

 המדוייק של בעלת הנכס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עקרוני להיתר בניה חתום ע"י מהנדס עיריית יפו

 

 1934: חתימת אישור סופי לתוכנית הבנייה של בית משפחת בודיירי משנת שם המסמך

 יפו-: ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''אמקור מידע  1934: תאריך

 : חתימת אישור סופי לתוכנית הבנייה ע"י אגף ההנדסה בעיריית יפו.פירוט תוכני
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 חתימת אישור סופי לתכנית הבנייה ע"י אגף הנדסה בעיריית יפו

 

 1934תשריט הבינוי של בית משפחת בודיירי משנת : שם המסמך

 יפו-: ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''אמקור מידע  18.07.1934: תאריך

מהווה חלק מגרמושקה, בה ניתן לראות תשריט בינוי  1934תשריט הבינוי משנת : פירוט תוכני

ותרשים סביבה. המבנה הפנימי של הבית כלל אחד עשר חדרים ושני אולמות במבנה של שתי 

זהו  –נה היו דומות בסידור החדרים סביב האולם המרכזי קומות. קומת הקרקע והקומה העליו

סגנון בנייה ערבי טיפוסי שהיה נהוג באותה העת. אגף ההנדסה של עיריית יפו אישר את תכנית 

 הבניה של הבית בחתימה על גבי התשריט.

 בהגדלה: על גבי התוכנית יש חותמת של המתכנן בשלש שפות: עברית, אנגלית וערבית.
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 בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערביתחותמת המתכנן, בהגדלה, בתשריט הבינוי, 

 )מתוך תיק רישום בית משותף, משרד המשפטים(

 

*** 

 נסח טאבו היסטורי סרוק: שם המסמך

 משרד המשפטים: מקור מידע לא צוין    : תאריך

עובר לאחריות  יתהב 1957 שנתב, כפי שניתן לראות בנסח טאבו ההיסטורי: פירוט תוכני

 1958. בשנת ווחידה עיזת בודיירישם הנפקדת המופיעה במסמך היא  – האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 הבית הועבר לרשות רשות הפיתוח. 
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*** 

 1958המכתב של הדייר אפרים סגל משנת : שם המסמך

 יפו-: ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''אמקור מידע    16.10.1958: תאריך

הבית אוכלס על ידי הדייר אפרים סגל  1949כי כבר בשנת אנו מגלים  זהמכתב על פי : פירוט תוכני

אל ראש העיר יפו ומבקש לאשר לו לבנות מטבח  פונה במכתבאפרים סגל )חוכר מרשות הפיתוח(. 

שנים בדירה בעלת מטבח משותף עם שכנים אשר  9נוסף בדירה ומפרט את הסיבה לכך: ''אנו גרים 

  .''אינם שומרים על חוקי הכשרות ודבר זה מביא לידי מריבות תמידיות

 

*** 

 

 : החלטת הועדה לבניין ערים בבקשתו של אפרים סגלשם המסמך

 יפו-ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''א מקור מידע: 22.3.59 -ו 1.2.1959: תאריך

: על פי מכתב זה אנו מגלים כי הועדה דנה בבקשתו של אפריים סגל פעמיים )שני פירוט תוכני

תאריכים שונים(. הועדה מפרטת את דרישות הבקשה, 'תוכנית למטבח' בהתאם לנתוני המבנה 

 מחליטה: שלא לאשר את הבקשה.' והחוק. 'הועדה
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 .1959: מכתב יידוע הדייר, אפרים סגל, בדבר דחיית בקשתו לבניית המטבח, שם המסמך

 יפו-ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''א מקור מידע:  28.11.1959: תאריך

 '22.3.59יום ומ 1.2.59: 'בקשתך לבניית מטבח נדחתה ע"י ועדת בנין ערים מיום פירוט תוכני

 יפו, המחלקה להנדסה.-מכתב מעיריית תל אביב

 

 

 : בקשת הדיירת הניה סימון לארכה מהמחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לתיקון המבנהשם המסמך

 יפו-ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''א מקור מידע:לא ידוע   :תאריך

למחלקה לפיקוח על הבנייה, מדור מבנים  : הדיירת הניה סימון פונה בבקשת ארכהפירוט תוכני

יפו בנוגע לתיקון המבנה. במכתבה היא מפרטת כי נבצר ממנה לעשות -מסוכנים בעיריית תל אביב

זאת בשל מחלת השפעת שפקדה אותה וכי כלל לא ידעה כי המבנה מוגדר מסוכן בעת שרכשה בו 

 .1999 -את דירתה ב

 



210 
 
 

 

 

 

 חלקות. העתק רישום בפנקס בתים משותפים-תתי 4 -היסטוריים ל: נסחי טאבו שם המסמך

 משרד המשפטים מקור מידע:לא צוין : תאריך

נמצאת בידיים פרטיות וכל השאר  2: מהסתכלות ראשונית נראה שרק תת חלקה פירוט תוכני

 : חגי גילי וסימון הניה.2נמצאות בבעלות רשות הפיתוח. מצוינים שני בעלים בתת חלקה 
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 סכנת התמוטטות של גרם המדרגותבקשת הרשות המקומית לפינוי הדיירים עקב : ם המסמךש

 יפו-ארכיון הנדסי )תיקי בניין(, עיריית ת''א מקור מידע:  08.05.2005: תאריך

יפו -מפקח של עיריית תל אביב , בעקבות קריאת תלונה למוקד העירוני,2005: בשנת פירוט תוכני

מתריע על סכנת התמוטטות של גרם המדרגות הפנימי של המבנה וכי יש צורך בפינוי מיידי של 

יש בסירוב הדיירים כדי להעיד, אולי,  טביח סירבו לפינוי.-מערוף וסוהר אבו .טביח-משפחת אבו

 . היחסים המורכבים בין הרשות המקומית לדיירי הביתעל 

 

 

*** 

 שי קשר / ראיונות אנ

 11.04.2019: תאריך הפגישהג'יהאד סקא   :שם

 (. 1)תת חלקה  , יפו2אוז'שקובה  - 11דייר בכתובת פושקין  : קשר לכתובת /שיוך

 050-8280802 דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

. הראיון עמו 1נפשות( בתת חלקה  9, מתגורר עם הוריו ובני משפחה נוספים )23, בן ג'יהאד סקא

התקיים יום לפני מסיבת הרווקים שלו ושבוע לפני חתונתו. לאחר חתונתו, צפוי ג'יהאד לעבור עם 

רעייתו להתגורר בבית אחר ביפו. הראיון עם ג'יהאד היה מפרה ותרם רבות לידיעותינו. ניכר רצונו 

ע. עם זאת, ציין בכנות כי אילמלא מעורבותו של בן משפחה )עבד אבו שחאדה. פעיל לסיי
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ואקטיביסט ביפו( בפרויקט, ייתכן וכלל לא היה עושה זאת. ראוי לציין,  שג'יהאד סירב להקלטת 

הראיון עמו ולכן, נבצר מאיתנו לצטט במדוייק את דבריו. עוד חשוב לציין, כי אין להם עניין ורצון 

 ף בפרוייקט מורשת.להשתת

לערך(. בפגישה עמו סיפר  80 -שנה )מסוף שנות ה 30-מזה כ 11משפחתו מתגוררת בפושקין 

לנו כי למשפחתו החוכרת את הדירה מרשות הפיתוח, מוענקת הזכות להתגורר בדירה למשך שני 

שהתגורר דורות. אמאל וזאקי סקא ז''ל )ראו תמונות(, סבתו וסבו של ג'יהאד, היו הדור הראשון 

. נעימה ועבד אל רחמן, הוריו של ג'יהאד, הם 1991וזאקי בשנת  2015בבית. אמאל נפטרה בשנת 

הדור השני שמתגורר בבית. ג'יהאד סיפר כי אימו, דודתו ודודו מנסים לרכוש את הדירה מהמדינה 

וד מזה זמן. ראו בתרשים שהכנו את עץ המשפחה של משפחת סקא כפי שג'יהאד תיאר בפנינו. ע

סיפר לנו ג'יהאד על הדיירים האחרים בכתובת, ועל הביקור של אח ואחות שהגיעו מסעודיה 

. ככל הנראה, הם ילדיה של בעלת 11שנים לבקר בפושקין  10-ומצרים, בביקורים נפרדים, לפני כ

 הנכס הפלסטינית, ווחידה עיזת בודיירי.

גוריהם, השיב כי הרחיבו את לשאלתנו אילו שינויים משמעותיים בוצעו בדירה בתקופת מ

המטבח ושיפצו את חדר הרחצה, מה שגרם להם להחליף את הריצוף המקורי, דבר שהם מצטערים 

, גרה 11עליו, בדיעבד.  עוד סיפר ג'יהאד כי משפחת אבו טביח, אף היא משפחה ותיקה בפושקין 

דרים בביתם הוחכרו בקומה מעל ודירתם, עד כמה שידוע לו, נשמרה בצורתה האותנטית. חלק מהח

בתקופות קודמות לדיירים שונים, ביניהן הדיירת אסולין נחמה )שכונתה על ידו 'אישה זקנה'(. 

באשר לדיירת הניה סימון ציין ג'יהאד כי יחסיהם עימה לא היו טובים, בלשון המעטה. 'היא שונאת 

לרכוש אותה ממנה  ערבים', לדבריו. עוד סיפר שכאשר הציעה את דירתה למכירה, משפחתו רצתה

 אבל סורבה בתואנה כי היא 'לא מוכרת לערבים'.
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 עץ משפחתי –משפחת סקא 
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 9פושקין  –ת כתוב תיק תיעוד היסטוריוגרפי של: 11נספח 

 

 פרטים מזהים

 הווה:

 תל אביב יפו  1, אוז'שקובה 6, דאנטה 9פושקין  כתובת בהווה: ●

 מ"ר. 196, שטח: 35 חלקה: 7024 גוש: ●

 .מגורים שימוש נוכחי: ●

 האם נוצר עמם קשר: , בעלים/דיירים נוכחיים ●

 מרק ודיאנה שייפר, משכירים את הנכס לנטע.  -1חלקה תת 

 רשות הפיתוח-2תת חלקה 

 זכאי גל -3תת חלקה 

 שניפלד איתמר -4תת חלקה 

ניהם יהודים הגרים נוצר קשר עם הדיירת של מרק ודיאנה שייפר, נטע ועם גל זכאי. ש

תקופה לא ארוכה בנכס. לא נוצר קשר עם שניפלד איתמר. על פי הדיירים האחרים ישנה 

סברה כי הוא משכיר את הנכס לתקופות קצרות טווח. בדירה של רשות הפיתוח גרה משפחה 

 ערבית אשר לא שיתפה פעולה. 

האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו בתיק  המצב המשפטי של הבעלות על הבית? מה •

 בניין או בטאבו ? 

 הבית בבעלות המוזכרים לעיל על פי נסח טאבו.

 

 עבר:

 (Tourkanishטורקניש ) שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(: ●

 163 חלקה: 24 גוש: ●

 מגורים.  :שימוש ●

, בה מצויינים 4.2.1931התוכנית הראשונה של הנכס מופיעה בתאריך  פרטי זיהוי נוספים )אם ישנם(: ●

 קווי המתאר של הבית.  

 Salem Salman היו הבית בעלי 4.2.1931 מ הבניין תוכנית פי על ':48 לפני פלסטינים דיירים/בעלים ●

Hamada  :ואחיוSalama 

 האם נוצר עמם קשר:  ●

לא הצלחנו ליצור קשר עם הדיירים. כמו כן משיחות עם תושבי השכונה עולה כי לא מתגוררת משפחה 

 בשם חמאדה בשכונה.
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 מידע כללי

 :תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים ●

ניתן  .1933חמדה ואחיו, ונבנה בסביבות שנת  מטעם סאלם סלמאן 1931הבית תוכנן בשנת 

הבעלים של הנכס הם רשות  1950הדיירים עזבו את הבית מפני שבשנת  1948להניח שבשנת 

רשות  2003-2006לאורך השנים השכירו דיירים שונים את הדירות בבית, עד שבשנים  .הפיתוח

היחידה שנשארה בבעלות רשות הדירה  .הדירות לבעלים יהודים 4מתוך  3הפיתוח מכרה 

אחד הדיירים הבולטים שגרו בבית זה לאורך השנים הוא  .הפיתוח מושכרת למשפחה ערבית

 . איסמעיל סיקסיק

  מצבו של המבנה כיום ●

 רשות) ארכיאולוגי כאתר הוכר כן כמו, 4.2 סעיף, 2570 ע"בתב לשימור מבנה הוכר כמבנהה

 (העתיקות

. נפרדות דירות לשתי מחולקת קומה כל כאשר, גבוהות תקרות עם קומות משתי מורכב הבניין

גם גג הבניין מחולק לשני חלקים, אחד מהם בחזקה פרטית של איתמר שניפלד והחלק השני 

 )הקטן יותר( שייך לכל דיירי הבניין. 
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 בעלות של מרק ודיאנה שייפר -1תת חלקה 

 

 

 

איתמר שינפלד -4תת חלקה   
 כולל הגג שמעל דירתו

רשות הפיתוח.  -2חלקה תת 
 מרק שייפר -1 חלקה תת משפחה ערבית

 ודיאנה
 שוכרת נטע

גל  -3תת חלקה 
 זכאי

 גג בבעלות משותפת
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 הבעלים הוא גל זכאי  -3תת חלקה 

 

 

 

 

 

 קומת הגג המשותפת
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 תמונה של צד הבית 

 

 

 כיווני חקירה נוספים:  ●

ניתן לשוחח עם המשפחה הערבית אשר גרה בדירה של רשות הפיתוח וכן עם תושבים 

נוספים בשכונה אשר גילו חשדנות רבה כלפינו ואנו סבורים שלא סיפרו לנו את כל 

  הפרטים הידועים להם. 
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 מידע תכנוני

 .2570/43/במ/תאתבע רלוונטית: 

הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות: המבנה מוגדר כשטח למגורים. מטרות התוכנית, 

, הן לשפר את איכות המגורים ורווחת התושבים ע"י קביעת מספר מירבי של 1992משנת 

יחידות דיור וגדלם, מתן אפשרות להרחבת יחידות קיימות ותוספת יחידות דיוק. מטרה 

ים ותנאי המחיה ע"י שיפור התשתית הציבורית נוספת היא לחזק את רמת השירות

ומוסדות הציבור. כמו כן יש רצון לעודד שיפוץ ושיקום מבנים, חצרות ושטחים ציבוריים 

 (. 2570תוך שימור אופיים העירוני המיוחד ואיכותם האדריכלית. )מתוך תוכנית מתאר 

 

 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית:

 הבית כמשבר זהויות. •

  .ליברלית-התחדשות ניאוו משבר זהויות, ייהוד המרחבהם  םהמושגים הרלוונטיי •

 

 ויזואלי מידע

 (והסטוריות עכשוויות) מפות ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיימת לא עדיין נוזהא 1917-

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 
 

 

 

 

 

 העירונית האנציקלופדיה אתר מאת -1944 משנת מפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1990מפה משנת 

 

  מונותת ●

 

 תגר שמוליק באדיבות1944 נוזהא  אל של א"תצ
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 תכניות בנין: ●

 
 

 איסוף מידע 

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

 עיריית תל אביב יפוגנזך תיקי בניין  ●

  ת תל אביב יפוארכיון עיריי ●

 הספרייה העירונית, תל אביב יפו ●

 כתבות מהתקשורת ●

 מיד איסוף

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 בקשה לתוספת בנייה  שם המסמך:

 תיק בניין מקור מידע:  6.7.33 תאריך:

מסמך אשר מציג את הגוש והחלקה. במסמך זה מבקש סאלם סלמן חמדה  פירוט תוכני:

 לבנות קומה נוספת עם שלושה חדרים וגרם מדרגות. 

 משרד הפנים -טאבו נסחי ●

 י"מפ ●

 ראיונות בשטח  ●
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*** 

 תשריט הבית שם המסמך:

 תיק בניין עיריית תל אביב יפו מקור מידע:  4.2.31 :תאריך

 במסמך מוצג התשריט לבית המוזמן על ידי סאלם סלמן חמדה ואחיו. פירוט תוכני:
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*** 

 אישור תחנות, משרד טכני כללי שם המסמך:

 תיק בניין עיריית תל אביב יפו מקור מידע: 22.7.1933 תאריך:

הפנימי והחיצוני של הבית כפי שהובא לאישור של המשרד הטכני  מוצג התשריט פירוט תוכני:

 הכללי. 

 
*** 

 שיפור לביוב  שם המסמך:

 תיק בניין עיריית תל אביב יפו מקור מידע:  30.6.1955 תאריך:

רשות הפיתוח. וכן מוצגים מספרי הרחובות, גוש  -במסמך מוצגים הבעלים של הנכס פירוט תוכני:

 וחלקה. 
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*** 

 כתב אישום, בניה לא חוקית שם המסמך:

 תיק בניין עיריית תל אביב יפו מקור מידע: 28.4.1988 תאריך:

 כתב האישום מופנה אל עיסמאיל סיקסיק, אשר היה דייר של רשות הפיתוח.  פירוט תוכני:
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 נשי קשר / ראיונות א

 23.4.19 תאריך הפגישה:  עכברי  שם:

 שיחה מזדמנת )טלפון/מייל/כתובת(:דרכי תקשורת 

    גר בסמוך. קשר לכתובת:

סיפר כי משפחת סיקסיק מתגוררת בסמוך ואף נתן לנו את מספר  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

הטלפון של אריאלה סיקסיק שמתגוררת שם, אך היא לא ענתה למספר זה. כזכור, משפחת סיקסיק 

לנשים יהודיות, והשם אריאלה שהוא כאמור יהודי הצית הייתה משפחה מעורבת בין גברים ערבים 

 בנו תקווה שהיא אכן חלק מהמשפחה אשר אנו מחפשים

 

*** 

 23.4.19 תאריך הפגישה: נטע שם:

 משייפר מרק ודיאנה.  1משכירה את תת יחידה  קשר לכתובת:

מתגוררת בדירת סטודיו בקומת הקרקע של הבניין כבר כשנה  נטע תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

וחצי כאשר לפניה התגוררה שם אדריכלית בשם סתיו. משיחה עמה, לא ניכר כי היא מכירה את 

ההיסטוריה של הבניין אך הבחינה בשיטת בנייה ערבית מיוחדת בתוך דירתה ואף שמחה להכניסנו 

  .תלביתה למספר דקות בטרם נאלצה לצאת לקניו

*** 
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 23.4.19 תאריך הפגישה:  גל זכאי שם:

 zakgak@gmail.com דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

 . 3הבעלים של תת חלקה  קשר לכתובת:

בקומה השנייה פתח לנו את הדלת גל זכאי שהוא גם רשום כבעל  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

 הפנימי לא נשאר זכר לבית המקורי שכן החללהדירה. דירתו מאופיינת בעיצוב חלונות ערבי, אך 

עבר עיצוב מחדש ע"י אדריכלים דיירי הדירה הקודמים. גם גל לא הכיר את ההיסטוריה של הבניין 

  ושמח מאוד לשמוע על הפרויקט המחקרי שלנו.

גל טוען שאיתמר שכנו הוא סטודנט שלומר בצפון ומשכיר תדיר את דירתו, כנראה במסגרת 

AirBnB .הה לעינינו קומתנגל. לקומת הגג שסגורה באמצעות דלת וקודןהוביל אותנו גל  או דומיה 

 מטופחת עם צמחים ופינות ישיבה, זכר לדיירים הקודמים שהפכו את המקום לפינת חמד עירונית. 

ל "ממעוף הציפור" יכולנו להציץ על הרחובות הסובבים את הבית, איז'שקובה, דנטה ופושקין ולקב

בתי סוכנות עם  -פרספקטיבה רחבה על סגנון הבנייה הערבי העתיק והיהודי החדש על סמך הגגות 

-גג שטח ודודי שמש, בתים ערבים גם גגות שטוחים ומעוטרים וכמובן הבתים החדשים הנאו

 .קולינאליים

 

*** 

 23.4.19 תאריך הפגישה:לא ידוע.  שם:

 . 2דייר בתת חלקה  קשר לכתובת:

. נראה 9הדייר מתגורר עם משפחתו בכניסה השניה של פושקין תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

הדייר גרם לנו לחוסר נעימות מפני חשדן לא הסכים לענות לנו מה שם משפחתו ולהכניסנו לביתו. 

 שהיה חשדן, דיבר בנימה תוקפנית וסירב לשתף פעולה ולענות על השאלות שנישאל. 

 

 ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים 

• Fuchs, R. (1998). The Palestinian Arab House and the Islamic" Primitive Hut". 

Muqarnas, 15, 157-177. 

• Chhabra, D., Healy, R., & Sills, E. (2003). Staged authenticity and heritage tourism. 

Annals of tourism research, 30(3), 702-719. 

• Timothy, D. J., and Boyd, S.W., 2006: Heritage tourism in the 21st century: Valued 

traditions and new perspectives. In: Journal of Heritage Tourism, Vol. 1 (1), pp. 1–

16. 

• Fenster, T. (2014). Do Palestinians live across the road? Address and the 

micropolitics of home in Israeli contested urban spaces. Environment and Planning 

a, 46(10), 2435-2451. 
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• Carr, A., Ruhanen, L., & Whitford, M. (2016). Indigenous peoples and tourism: the 

challenges and opportunities for sustainable tourism. Journal of Sustainable 

Tourism, 24(8-9), 1067-1079. 

• Whitford, M., & Ruhanen, L. (2016). Indigenous tourism research, past and present: 

where to from here?. Journal of Sustainable Tourism, 24(8-9), 1080-1099. 

• Fenster, T. (2019). Creative destruction in urban planning procedures: the language 

of ‘renewal’ and ‘exploitation’. Urban Geography, 40(1), 37-57. 

• Alfasi, N., & Fabian, R. (2009). Preserving Urban Heritage: From Old Jaffa to 

Modern Tel-Aviv. israel studies, 137-156. 

• Timothy, D. J., & Ron, A. S. (2013). Understanding heritage cuisines and tourism: 

Identity, image, authenticity, and change. 

• Michelle Whitford and Lisa Ruhanen (2016), Indigenous Tourism Research, Past and 

Present: where to from here,Journal of Sustainable Tourism,24(8-9),1080-1099. 

• http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=40&subj_id=226. 

 

 ., הארכיון הדיגיטלי תל אביב יפו35חלקה  7024בירור זכויות בניה גוש  •

זמנים: ( תחום עירוב: ישראליזציה ופלסטיניזציה של המרחב העירוני. 2010מונטרסקו, ד. ) •

 .116-104, רבעון להיסטוריה

 .ותכנון מרחבי בישראל(. זכרון, שייכות 2007ט. ) ,פנסטר •

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=40&subj_id=226
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 10מגן אברהם  – כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של: 12 נספח

 

 פרטים מזהים

 הווה:

 10מגן אברהם כתובת בהווה:  ●

 39 חלקה: 7081 גוש: ●

 בניין דירות שימוש נוכחי: ●

על פי נסח הטאבו, בעלי הדירות הם: שרון הדי,  רשות הפיתוח, דנציגר  בעלים/דיירים נוכחיים: ●

 שחאדה אחמד, אורבוך אילן, עקילה פטימה ומוחמד.-שחאדה חאסן, אבו-רונן, אבו

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

 שחאדה, בעלי מספר הנכסים הרב ביותר בבניין. הבן חאסן היה איש-כן, נוצר קשר עם משפחת אבו

 הקשר אותי קיבלנו בתחילת עבודת המחקר, אחמד הפנה אותנו לאביו חאסן, איתו קיימנו ראיון. 

מה המצב המשפטי של הבעלות על הבית? האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו בתיק  •

 בניין או בטאבו ?

בדירות כיום. אומנם כל השמות שציינו לעיל הם בעלי הדירות לפי נסח הטאבו, אך לא כולם גרים 

 בכמה מהדירות גרים דיירים בשכירות.

 

 עבר:

 שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(:  ●

 ", לאחר מכן רחוב "שבטי ישראל"7רחוב "מספר 

 111 חלקה: 7023 גוש: ●

בקומה התחתונה התקיימו  לא ברור אם מי שבנה את הבניין התגורר בו או מי ממשפחתו. שימוש: ●

 לאורך השנים עסקים קטנים ובתי מלאכה קלה כמו: מחסן רהיטים, ציפוי מתכת ועוד.

', נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום 48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

 (: מגוריהם כיום במידה וידוע

חמיד את הארץ לצורך עסקים -עזב עבדול 1948חמיד ביבי בנה את הבניין. לפני שנת -עבדול חאג'

והעביר את הבעלות על הבית לאחיו עלי ביבי. עלי ביבי ומשפחתו עזבו את הארץ בעקבות מלחמת 

. עוד בעת ההיא הם היו מבוגרים כך שכיום הם לא בין החיים, עם זאת ידוע כי צאצאיהם 1948

 מפוזרים בעולם, בעיקר בירדן ובלבנון. 

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

". נוצר קשר עם נוצר קשר עם עאמר ביבי, שהוא נין של עלי ביבי דרך הרשת החברתית "פייסבוק

 ההיסטוריון החובב של יפו, עאבד סאטל.  -צאצא נוסף של משפחת ביבי דרך צד שלישי

 מידע כללי
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 נא לפרט(: -תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים )על פי תיק בניין ומקורות אחרים ●

חמיד -קומות, גבוה יחסית לאותה התקופה. את הבניין בנה חאג' עבדול 3בניין בן  למדובר ע

חמיד ביב היה איש אמיד מאוד בעל נכסים רבים, קרקעות -. עבדול1931ביבי בערך בשנת 

חמיד ביבי עזב את -בקמח וקטניות. על פי מידע שקיבלנו, עבדולסחר ועסקים, ביניהם עסק של 

והמלחמה. לאחר שעזב העביר את בעלות הבניין לאחיו חאג' עלי ביבי,  1948יפו עוד לפני שנת 

אדם אמיד גם הוא בעל נכסים רבים ביפו, קרקעות עד לצפון הישן של תל אביב ועסק גדול של 

)בית ספר  13פרדסים. למשפחת ביבי היו נכסים רבים ביפו כמו בית עלי ביבי ברחוב עזה 

בעקבות  1948דול של יפו, מסגד מחמודיה. בשנת סוקולוב של היום(, ובניית המסגד הג

המלחמה עזבו גם משפחתו של עלי ביבי, וכיום ידוע כי צאצאיהם מפוזרים במדינות ערב 

 הסובבות אותנו.

לאחר המלחמה, ועל מנת להתמודד עם הנכסים הרבים בבעלות הערבית שנותרו ביפו,  

. חוק זה נועד להכשיר את הנישול 1950התש"י  -חוקקה מדינת ישראל את חוק נכסי נפקדים

עבר הבניין לבעלות האפוטרופוס  1951שנגרם כתוצאה מהלאמת הנכסים הנטושים. ואכן בשנת 

על רכוש נטוש, שפעל מתוקף חוק נכסי נפקדים.  בשלב הבא הוקמה "רשות הפיתוח" שפעלה 

, בשנים 2003כגוף מנהל את הנכסים הנטושים. רשות הפיתוח הייתה בעלת הבניין עד לשנת 

הוכרז הבניין כבית משותף,  2003אלו הושכרו הדירות בבניין לדיירים יהודים וערבים. בשנת 

 חולק לתתי חלקות, והדירות החלו בו להימכר לידיים פרטיות.

מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה(  ●

 תמונות : -תיאור מדויק של המבנה

תתי חלקות אשר בבעלות דיירים שונים. הבניין  11-קומות, המחולק ל 3כאמור מדובר בניין בין 

הינו מבנה מסיבי, ומעצם היותו כזה הוא בולט בנוף הרחוב. הדבר הבולט ביותר מבחינה 

עיצובית אלו המרפסות המהממות שלו, הכוללות מעקות מתכת פורזלות ומעוצבות. בנוסף, 

קרקע של הבניין ישנה חזית מסחרית, שתפקדה לאורך השנים, בעיקר בבתי מלאכה בקומה ה

קטנים כמו: ציפוי מתכת ומחסן רהיטים. כיום, המסחר בבניין לא פעיל ונכסים הוסבו לדירות 

 מגורים.

 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית: ●

, 10ן אברהם התמה המרכזית שעולה מניתוח הממצאים ההיסטוריוגרפיים של הבית ברחוב מג

ובעקבותיה, נותרו ביפו נכסים רבים נטושים,  1948הינה "הבית כנישול ממוסד". לאחר מלחמת 

לאחר שבעליהם הפלסטינים נאלצו לברוח או בחרו לעזוב. על מנת להעביר את הנכסים 

,  ובכך 1950-את חוק נכסי נפקדים, תש"י 1950הנטושים לבעלותה, מדינת ישראל חוקקה בשנת 

 ה את נישול נכסי התושבים הערבים מביתם ואדמתם. הכשיר

הסיפור של משפחת ביבי, בעלת הבניין, בולט במיוחד לאור העובדה שהיא הייתה 

משפחה עתירת נכסים וממון, בעלת מעמד חברתי איתן ומבין המשפחות הבולטות ביפו. כך 

א גם על מעמדם שהנישול הממוסד שהם חוו לא חל רק על נכסיהם, אדמותיהם ועסקיהם, אל

 עירוני.-החברתי
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 הערות ומידע נוסף: ●

השתמשנו גם בשני מושגים נוספים, התומכים ומשלימים את התמה המרכזית "הבית כנישול 

: 1948ממוסד", ומשקפים את התהליכים שיזם הממסד היהודי, שהתרחשו ביפו לאחר מלחמת 

מפלים, שנוקטת הריבונות המבטא אמצעים תכנוניים ומרחביים מדכאים ו -"טיהור המרחב" 

המבטא תהליך של  -ההגמונית, על מנת ליצור מרחבים "טהורים". ו"מחיקה וכתיבה מחודשת"

, כדי למנוע את שיבת הפליטים 1948הרס וביטול משמעות של הנוף הפלסטיני החל בשנת 

 .אליהם

שני מונחים אלו מוצאים ביטוי גם במסמכים אותם מצאנו במחקר, לדוגמה: מסמך 

, הנמצא בתיק הבניין. במסמך זה מופיע רחוב 25.08.1954ועדה המקומית לבניין ערים מיום  ה

". נתון זה מדגים לנו בצורה הטובה 7מגן אברהם שבו נמצא הבית כיום, כרחוב רחוב "מספר 

: מעיר ערבית לעיר 1948-1960ביותר את התופעה שהתרחשה בתקופה המפתח השנייה "

(. בתקופה זו התרחש המהפך של 2007מתואר במאמרו של מונטרסקו )מהגרים יהודית", כפי ש

יפו מעיר ערבית לעיר יהודית, אשר הושלם, באופן סמלי, באמצעות המרת שמות הרחובות 

למספרים, ובשלב  -הקיימים, הכתובים בערבית והלקוחים מהתרבות וההיסטוריה הערבית 

היהודית, קרי רחוב מגן אברהם. השני, החלפת המספרים בשמות הלקוחים מההיסטוריה 

לפיכך, יחד עם היותו מסמך תכנוני, הרי שיש בו כדי להוות תיעוד היסטורי למדיניות מרחבית 

פוליטית, אשר כללה טיהור המרחב של יפו הערבית, מחיקת ההיסטוריה והתרבות -אסטרטגית

תרבותיים -בייםמהמרחב הציבורי, ושינוי יסודי של כתיבה מחודשת הכוללת מאפיינים המרח

 .יהודיים

 כיווני חקירה נוספים:

היינו שמחים אם היינו מצליחים ליצור קשר איתן עם מי ממשפחת ביבי. הסיכוי היחיד לאתרם 

היה באמצעות רשתות חברתיות או מקורבים, וכך עשינו, אך אנו בדעה שהעדר המענה נבע 

בעבר ויתכן כי רבים מהם אינם בעיקר מהחשש ליצור קשר עם ישראלים, חוסר רצון לגעת 

קשורים או מכירים את משפחת ביבי. בנוסף, אומנם התמקדנו במחקרנו במשפחת ביבי 

שחאדה, אך היינו שמחים להצליח לדבר עם עוד שכנים בבניין, אנו בטוחים כי -ומשפחת אבו

 גם להם יש סיפורים מעניינים שמהם נוכל ללמוד ולהכיר את ההיסטוריה של יפו.

 תכנוני מידע

 תבע רלוונטית: 

 חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה ביפו – 4569תא/ •

 מתחם יהודה מרגוזה – 2530 /28תא/ במ/  •

אזור הבית מוגדר  –מתחם יהודה מרגוזה  –לפי התב"ע  הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות:

 כמגורים. אין תב"ע ספציפית לבניין. 

 תיאורטית:תמה מרכזית / מסגרת 

 הבית כנישול ממוסד •

 טיהור המרחב •
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 מחיקה וכתיבה מחודשת •

 מידע ויזואלי

 מפות )עכשוויות והסטוריות( ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1935משנת ומיקום הבית מפת יפו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1944מפת יפו ומיקום הבית משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (google maps) 2019מפת שכונת נוזהא ומיקום הבית, 
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 )כיום, ובעבר, אם ישנן(תמונות  ●

 

 1935תצ"א של יפו ומיקום הבית משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019תמונה של הבית משנת 

 

 תכניות בנין, והדמיות לפרויקטים עתידיים, אם ישנן ●
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 1930מצב מאושר משנת  –תכנית הבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איסוף מידע 

 

 

 

 איסוף מידע

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

 עיריית תל אביב יפוגנזך תיקי בניין  ●

  ת תל אביב יפוארכיון עיריי ●

 רשתות חברתיות ●

 בשטח ראיונות ●

 

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 

 1926שרטוט הבניין, שם המסמך: 

 טאבו נסחי ●

 י"מפ ●

 מידע ברשת ●

 מאמרים אקדמאים ●

 

           קומה שנייה                                   קומת גג                    קומת קרקע                           קומה ראשונה                 

 (2003)מתוך מסמך רישום בית משותף, 
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 עיריית תל אביב יפוניין ב תיק מקור מידע:   11.02.1926 תאריך:

תוכניות , ומציג 11.02.1926מתוארך ליום שמצאנו בתיר הבניין המסמך הישן ביותר פירוט תוכני: 

לא חתומות של הבית, הכוללות שרטוט חיצוני של הבניין, חלוקה פנימית של הדירות השונות 

והחללים המשותפים. המסמך בשפה שנראית כאנגלית, יחד עם זאת, לא הצלחנו לפענח את הכתוב, 

על אף התייעצות עם מספר גורמים. לאור העובדה שהשרטוט שונה מהבית כפי שהוא נבנה ונראה 

 ום, הדבר מלמד אותנו שהתוכנית לא אושרה.כי

 
 

*** 

 מסמך מתוך דיון בוועדה המקומית על הבניין שם המסמך: 

 עיריית תל אביב יפוניין ב תיקמקור מידע:  05.07.1951תאריך: 

חמיד ביבי כבר אינו הבעלים של הנכס, כי -עבדולשבעת ההיא, מצביע על כך  המסמך פירוט תוכני:

 ."האפוטרופוס על רכוש נטוש", מכוח חוק נכסי נפקדים -נכסי הנפקדים אם המפקח על 
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*** 

 נסח טאבו היסטורי שם המסמך:

 משרד המשפטים -נסח טאבו היסטורימקור מידע:  24.7.1989תאריך: 

, הבניין 01.12.1959ממנו עולה כי רק ביום  ,היסטוריהטאבו ההמסמך הבא הוא נסח פירוט תוכני: 

נרשם בבעלותו של האפוטרופוס על נכסי נפקדים. לפני כן היה הבניין בבעלות אל חאג' עלי ביבי בן 

חמיד, ואנו למדים כי בוצעה העברת בעלות -חאג' חסן ביבי. נזכיר, כי עלי ביבי הוא אחיו של עבדול

עבר הנכס מ"האפוטרופוס לנכסי נפקדים"  03.06.65אריך לפי מסמך זה בתבנוסף,  בין שני האחים.

 ל"רשות הפתוח".

 
*** 

 מכתב תלונה עבור עריית תל אביב כתגובה להודעה על הרצון להריסת מבנה מסוכןשם המסמך: 

  עיריית תל אביב יפוניין ב תיק מקור מידע:  18.08.1992תאריך: 

נמצאו מספר מסמכים אישיים או סמי אישיים, אחד מהם מכתב מיום בתיק הבניין פירוט תוכני: 

מאת שמעון וחנה לדרמן, בעלי דירה בבניין, המתלוננים לעירייה על קושי בהתארגנות  18.08.1992

תיקון הליקויים בבניין לאחר קבלת צו מבנים מסוכנים הדורש לפעול לתיקונם, כפי שקבע מהנדס 

קושי הכרוך בהתארגנות של הדיירים, במיוחד לאור העובדה שכל על ה  מסמך זה מלמדנו. העיר

(, היו דיירים של עמידר. בנוסף, המסמכים מציגים לנו את 1992הדיירים בבניין )נכון לשנת 

סיון "התאמצות" לכתיבה יההתמודדות של ה"אדם הפשוט" מול הבירוקרטיה הממסדית, תוך נ

 .בשפה תואמת
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 אנשי קשר / ראיונות 

 15.4.2019 תאריך הפגישה/ התכתבות:  שחאדה-חאסן אבו שם:

שאיתו  –איש הקשר  -מפגש בבניין לאחר שהופננו אליו מבנו דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(: 

 יצרנו קשר טלפונית

 בעל מספר דירות בבניין. קשר לכתובת:

 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

הפגישה עם חאסן הייתה מאוד חמה ונעימה, הוא הכניס אותנו למשרדו שנמצא בבניין, סיפר לנו 

שנה, סיפר על הילדים שלו והנכדים, ועל כך שיש לו מספר נכסים  35על כך שהוא נמצא בבניין 

שפחת ביבי, לחאסן לא שחלקם נמצאים בשיפוצים לקראת השכרה. לגבי היסטורית הבניין או מ

היה הרבה מידע קונקרטי אך הוא סיפר לנו שהמגורים בבניין לאורך השנים היו נעימים ולא היו 

הדיירים היהודים בבניין. ההישג הגדול ביותר מהריאיון עם חאסן היה ההכוונה שלו חיכוכים עם 

 ליו נרחיב בהמשך. שחאדה עימו קיימנו ריאיון נוסף, ע-, מר איסמעיל אבו93-לדוד שלו בן ה

 

*** 

 15.4.2019תאריך הפגישה/ התכתבות:  שחאדה-איסמעיל אבו שם:

שחאדה. הגענו -הופנינו אליו על ידי אחיין שלו, חאסן אבודרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(: 

 .לביתו

 אין קשר ישיר, האחיין שלו בעל מספר נכסים בבניין. קשר לכתובת:

 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

שחאדה )בתמונה( אין קשר ישיר לבניין, כאשר חאסן אמר לנו שיש -על אף העובדה שלאיסמעיל אבו

, תפסנו את ההזדמנות בשתי ידיים ונסענו לדבר איתו 1948בעת מלחמת  22, שהיה בן 93לו דוד בן 
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היווה מקור ראשון למאורעות  איסמעיל ולנסות להבין ממנו את התחושות והחוויות מאותה העת.

ה י, כמו גם ליחס השלטון היהודי כלפי האוכלוסי1948ורוח התקופה לפני, בזמן ולאחר מלחמת 

  .לאורך השנים הפלסטינית

 1948מלחמת . לדבריו, כששאלנו את איסמעיל על המלחמה, הוא שיתף אותנו במידע מרתק

, לאורך המלחמה פגזים נפלו על העיר יפו 4,000הסמוך לכיכר השעון.  החלה עם פיצוץ בניין הסראיה

איסמעיל סיפר שעם תחילת  מהעיר.של התושבים הפלסטינים ריחה המונית הלה ובמה שגרם לב

 הםהפציר בניסה להרגיע את התושבים ואף ההפגזות הוא הלך לראות את הנאום של ראש העיר, ש

, ימים" 3-4"תסבלו  -לבקש תגבורת ירדן, לשם הוא נוסע עד שהוא חוזר מ שלא לעזוב את יפו,

 , אךתגבורת שהוא לא הצליח להשיגכשראש העיר חזר הוא אמר ציטט איסמעיל את ראש העיר. 

להיות וון שהוא לא מעוניין הגר כיהעדיף להוא  בוחר להגר, נשאר אוותו אם הוא כאשר שאלו א

 תחת שלטון יהודי.

יום כמעט ולא  15תוך  ,איש 120,000 -ערביי יפו מנתה כ לפני המלחמה אוכלוסייתאם 

נשאר לדאוג לאבא שלו הזקן שלא יכל לברוח. כך  לא ברח, הוא איסמעילאך נשארו ביפו אנשים. 

איסמעיל סיפר ששלושה  ".עדיף למות מאשר להגרמשפחות בלבד ביפו שאמרו: " 40יצא, שנשארו 

שכנע את היהודים שלא יבזזו את יפו בתמורה לכניעה לומעשירי יפו נסעו למרכז תל אביב לנסות 

כמו " , אותו תיאר איסמעיל:. על אף ההבטחה שלהם, הצבא נכנס פנימה וזרע הרס רבמראש שלהם

כאשר המלחמה נגמרה אספו את כולם באזור מגודר בתיל בשכונת עג'מי,  ".גורילה רעבה למטבח

איסמעיל בסיפורו העביר לנו את חוויותיו  .1954שנים עד לשנת  6אשר כונה "הגטו", וזאת במשך 

כאדם צעיר, תוך הבנת הרקע ההיסטורי של המלחמה ותוצאותיה,  1948הקשות אותן חווה מלחמת 

 החשובים כל כך לעבודתנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 7.4.2019תאריך הפגישה/ התכתבות:  עאמר ביבי שם:

 .הרשת החברתית "פייסבוק"דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(: 

 .1948הנין של עלי ביבי, הבעלים של הבית בזמן מלחמת בת: קשר לכתו
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 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

". הדרך להגיע אליו הייתה קשה כאמור את עאמר ביבי איתרנו ברשת החברתית "פייסבוק

ומתסכלת, לאור העובדה שהיה קשה מאוד למצוא צאצאים של משפחת ביבי, אז שלחנו הודעות 

תכתובות ה פרופילים ששם המשפחה שלהם הוא ביבי. עאמר ביבי הוא היחיד שענה. על פי 30-לכ

היו אחים. הוא הוסיף וסיפר  חמיד ועלי-נין של עלי ביבי, הוא סיפר לנו כי עבדולאיתו הבנו כי הוא ה

היה מאוד עשיר ש -עלי ביבי -על אבא שלוסיפורים  ו ולאחיוהיה מספר ל ואבא שלשהוא זוכר ש

 והוא ואחיותיו ואחיו נאלצבנוסף, אביו סיפר כי אדמות חנויות ובניינים.  והיו לובאותה תקופה, 

מדים באופן ברור כי משפחתו של על פי עאמר ביבי אנו לבגלל המלחמה.  1948שנת לעזוב את יפו ב

עלי ביבי היו מבין המשפחות שעזבו את יפו בעקבות המלחמה. כשרצינו לקבל מעאמר ביבי עוד 

אנו משערים מידע ושאלנו אותו עוד שאלות, הוא בחר להתעלם ואף חסם אותנו משלוח לו הודעות. 

אשר היו עשויות לגרום  ,וכי החשש נבע בעיקר מהשאלות האישיות שהפננו אליו בענייניי משפחת

  ישראלים ו/או דרשו ממנו להתעמת עם עבר לא פשוט.הבטחון הכוחות מלו לחשוש כי אנו למעשה 

 

 ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים )נא לכלול מספרי עמודים(

 .2011פנסטר, טובי. יעקובי, חיים. זיכרון, השכחה ו]ה[בניית המרחב. מכון ון ליר בירושלים,  ●

-1947שושני, אביטל. בין שתי ערים : הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו, -רדאי, איתמר. רגב ●

 .139. עמ' 2015. אוניברסיטת תל אביב. מרכז משה דין ללמודי המזרח התיכון ואפריקה, 1948

 

 ורות אינטרנטייםמק

● Palestine remembered. Nakba Oral History Video Podcast: Interview with Walid al-

Bibi. 2005. Retrieved 11.3.19 from website:  

https://www.palestineremembered.com/Jaffa/Jaffa/Story1594.html. 

הארמונות הנעלמים של  -לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב. פרויקט "בתי הבאר הפקולטה  ●

 .beer.com/tiud.html#17a-http://www.bateiמאתר:  3.4.19יפו". אוחזר בתאריך 

פדיה העירונית. אוחזר בתאריך . האינציקלו100. מתוך אתר תל אביב פרדס ביבירכט, דני.  ●

12.3.19  

 .bb-https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/old_north/pמאתר: 

 

 

 :הערות נוספות

למסיירים את טרגדיית אובדן הבית, הצגת סיפורה של משפחת ביבי במסגרת סיור מורשת, ממחיש 

וזאת באמצעות חוויה מוחשית המחברת בין מצב הדברים לפני המלחמה, האובדן שהגיע בעקבותיה 

ו"הרגשת" הבניין  והפעולות הסטטוטוריות שנקט הממשל לאחריה. אלו, בשילוב סיור בשטח

מעודדים אצל  השומע ו והאנשים, לסיפורים, לריחות והשכונה, מחברים את השומע לפן האישי:

חשיבה ביקורתית באשר להתנהלות דאז או לכל הפחות, מעניקים ידע שאינו שכיח בקרב הציבור 

http://www.batei-beer.com/tiud.html#17a
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/old_north/p-bb
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מכאן, ניתן לקוות כי סיור המורשת ישנה את המציאות הקיימת אל עבר עתיד טוב יותר,  הרחב.

החיים במציאות הזדהות שביכולתן לקרב בין עמים וכזה היוצר שינוי תפיסה, צמצום מרחב הזרות, 

  זה לצד זה. ,מורכבת
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 2מגן אברהם  –תיק תיעוד היסטוריוגרפי של הכתובת : 13נספח 

 

 פרטים מזהים

 הווה:

 2מגן אברהם  כתובת בהווה: ●

 22חלקה:  7081 גוש: ●

 מגורים בקומות עליונות, מסחר בקומת קרקע. שימוש נוכחי: ●

 בעלים/דיירים נוכחיים:  ●

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט

משפחות בקומה הראשונה, כולן בשכירות כאשר בעלי הקומה כולה הן שתי  4במבנה מתאכלסות 

 5 רד מש נאמנות בע"מ ואמונים חברה לנאמנות בע"מ. בקומת הקרקע קיימים –חברות אחזקה 

דירות בקומה הראשונה ושוחחנו עם כל בעלי העסק בקומת  2דירות מגורים. נוצר קשר עם  2עסקים ו

 הקרקע אשר גם הם שוכרים מבעלים פרטיים.

 

 עבר:

 שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(: ●

( ששמו שונה לרחוב אלמלכ El Haba)היום עולי ציון( בפינת רחוב אל הבא )  דרך ירושלים/אל סאלחי

 .( )היום מגן אברהם(Al-Malek Ghaziע'אזי )

 (מפת חלוקה מנדטורית)לפי  18 חלקה: 7023 גוש: ●

 שלט על הבניין עם שמו של תאופיק אבו גז'אלה פרטי זיהוי נוספים )אם ישנם(: ●

 שלל מסמכים מעידים על תנועת מסחר, מסעדה ואולי אף בית מלון קטן  שימוש: ●

', נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום 48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

בנו, טלאל אבו גז'אלה מתגורר  Taufik Abou Ghazaleh (1939-1940) מגוריהם כיום במידה וידוע(:

ויות הבולטת והמשפיעות בעולם הערבי, יו"ר קבוצה בינלאומית כיום בעמאן, והוא אחד מהדמ

 העוסקת בפיתוח עסקי, שירותים מקצועיים וחינוך. 

  האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט

 לא ניתן היה ליצור קשר עם טלאל.

 

 מידע כללי

 :נא לפרט( -אחריםתיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים )על פי תיק בניין ומקורות  ●

ידי תאופיק אבו גז'אלה, סוחר ואיש עסקים מקומי, אשר -על 1930מלון אומאיה הוקם בשנת 

סאלחי אשר נקרא כיום עולי ציון. רחוב זה היה -. המלון הוקם ברחוב אל1910נולד ביפו בשנת 



241 
 
 

 

 

טגי לדרך הראשית ההיסטורית הקושרת בין נמל יפו לירושלים, מה שהפך אותו למיקום אסטר

 .להקמת מלון אליו נלוו שימושים מסחריים

מ"ר. בקומת הקרקע תוכננו  349המלון שוכן בפינת בלוק הגובל לשלושה רחובות בשטח של 

שמונה יחידות אשר שימשו למסחר ובקומה הראשונה תוכננו שישה חדרי מלון, סביב חלל 

 מרכזי הפונה לחזית הרחוב הראשי והעורפי.

, וכלל המשפחה נמלטו לביירות שם 1938בו ג'זאלה, שנולד ביפו בשנת בנו של תאופיק, טלאל א

שוכנו במחנה פליטים. מתיק תיעוד של עמותת זוכורות ואתרים שונים ברשת, ביניהם אתרו 

האישי של טלאל, ניתן ללמוד כי טלאל המשיך לפתח את המסורת העסקית של המשפחה על 

עולמי בתחום ראיית החשבון, זכויות יוצרים אף היותו פליט. זה הפך לאיש עסקים בעל שם 

 וטכנולוגיית מידע, השקעות והון.

ובשנת  1959באופן רשמי נרשם בית המלון לבעלות האפוטרופוס הכללי לנכסי נפקדים בשנת 

 עבר הנכס בשלמותו לרשות הפיתוח. 1965

יחידות מסחריות, יחידה אחת למגורים בקומה  9חלקות: -תתי 12במקום קיימות 

ראשונה, יחידה נוספת הכוללת את הבעלות על קומת הגג ויחידה בבעלות משותפת של שטחים ה

 4-ציבוריים. על אף שבקומה הראשונה קיימת רק חלקה אחת רשומה, בפועל היא מחולקת ל

 יחידות מגורים החולקות חלל ציבורי משותף.

, לבעלות איזו וסימון 12תת חלקה -, וכן 11, 9הועברו באופן רשמי תתי החלקות  2012בשנת 

רד מש  –נמכרה זו לבעלות משותפת של שתי חברות  2013( בע"מ. בשנת 1994אסימוב פיתוח )

החלקה וחברת אמונים חברה לנאמנות -מתת 75%-( בע"מ, אשר מחזיקה ב2002החזקות )

 הנותרים. 25%-בע"מ אשר מחזיקה ב

התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה( מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי  •

 תמונות : -תיאור מדויק של המבנה

קומות. הבקשה להיתר  1.5הוגשה לבניין בקשה לתוספת בנייה על הגג בהיקף של  2017בשנת 

כללה הגשת תיק תיעוד למבנה אשר הוכרז כמבנה לשימור. בקשה זו אינה הבקשה הראשונה 

ו  להיתר בניית לתוספת על המבנה הקיים קדמו רצף לתוספת על המבנה הקיים. לבקשה ז

 , אולם עד היום טרם מומשה תוספת בנייה על המבנה הקיים.1997בקשות קודמות כבר משנת 

 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית:  •

בהיעדר תכנון יזום ע"י השלטון והרשות קמות  -ליברליזם -יוזמות פרטיות טרום עידן הניאו

ע"י בעלי הון והאליטה המקומית לעיצוב המרחב הציבורי והקהילתי במונע יוזמות פרטיות 

הגלגול הנוכחי של הפיתוח מגלם  .ממניעים הן של השאת רווחים והן של שליטה במרחב החיים

התפתחות של אותה תופעה כאשר הרובד החברתי קהילתי כבר אינו חלק מהמשוואה והמניע 

על יצירת התשתית החברתית ציבורית נמצאת בידי הוא השאת רווחים נטו, כאשר האחריות 

הקו שהנחה את השלטון המנדטורי הבריטי היה קו של הסדרה בלבד,  .הרשות המקומית

פאסיבי וחסר חזון למרחב. את הואקום הזה תפסו יוזמות פרטיות שהקימו מוסדות דת, 

 .תרבות, חינוך, בריאות וכן מסחר
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בתהליך העקירה אוכלוסיה נעקרת ומפונה ממקום  – עקירת חיי היומיום והחייאתם מחדש

התיישבותה. התשתית לחיי היומיום של האוכלוסיה יכולה להיהרס או לעבור את השינויים 

הנדרשים על מנת להשמישה על ידי האוכלוסיה החדשה שמאכלסת את האזורים שפונו. 

ות ניתוק ברצוננו להציע כי במקרה השני מתקיימת החייאה של חיי היומיום באמצע

האוכלוסיה המקורית מהתשתית שנבנתה על ידה והשמשת התשתית ע"י האוכלוסיה החדשה, 

המחיקה של הבעלות של המבנה משקפת מחיקה תרבותית  .על ערכיה החברתיים והתרבותיים

וחברתית ומחיקה של חיי היומיום כפי שהיו נהוגים באותה התקופה, בה השכונה הייתה שכונת 

 ה המקומית והפיכתה למרחב ביניים של שכונת מהגרים.יוקרה של הקהיל

 

 מידע תכנוני

 מתחם יהודה מרגוזה-: יפו2530 תבע רלוונטית:

  אזור מגורים א, מבנה לשימור ב, חזית מסחרית, קומת קרקע לשימור הגדרת המבנה:

 

 מידע ויזואלי

 מפות )עכשוויות והסטוריות( ●

 
, מפת יפו 1930, מפת יפו משנת 1920לשמאל: מפת יפו משנת מפות היסטוריות של יפו. מימין 

 (מתוך ארכיון ספריית החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב) 1940משנת 

 
 מפות התמצאות וסימון גוש וחלקה.

 יפו.-של עיריית תל אביב GISמתוך מפות 
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 השתנות שמות הרחובות לאורך השנים

 תמונות )כיום, ובעבר, אם ישנן( ●

 
 תמונה של החזית המסחרית במלון אומיה והמלון הסמוך.

 (מתוך תיק התיעוד של עמותת "זוכרות")

 

 
 תמונת המבנה מימין לשמאל: חזית המבנה הצפונית לרחוב עולי ציון.

 וחזית המבנה המזרחית והדרומית לרחוב מגן אברהם ורחוב יוסי בן יוסי.
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המשפחה בחזית המלון ובחזית המבנה בסמך לתחנת ממכר תמונות מימין לשמאל: אריח חותם 

 השמנים שפינת  ברחובות שד' ירושלים ועולי ציון.

 
 כותר נייר המכתבים של טאופיק אבו ג'זאלה.

 יפו.-מתוך תיק הבניין בארכיון עיריית תל אביב

 

 

  ישנן אם, עתידיים לפרויקטים והדמיות, בנין תכניות •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )כדאי שתעברו על זה(איסוף מידע 
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-מסמכי הבקשה להיתר המקוריים של הבניין שהוגשו על ידי פירמת האדריכלים דרוויש

 (יפו-תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב)מתוך  1930בשנת אבולפיה בשם טאופיק ג'זאלה 

 

  ארכיונים ומקורות ממסדיים

 גנזך תיקי בניין  ●

 ארכיון העירייה   ●

 רישום בית משותף  ●

 

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 

 מכתב לועדת תכנו בבקשה להסדרת השימוש למסחר בקומת הקרקע שם המסמך:

 יפו -תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב מקור מידע: 1.04.1942 תאריך:

 פירוט תוכני:

 1.04.1942 

 לכבוד ועדת עיריית יפו

 

 הנושא: הגשת היתר בנייה.

  ובו נדונה הבקשה אשר תוביל 24.03.1942קיבלתי את ההחלטה של פגישה שהתקיימה 

של תכנית לתכנון  2.3.לכך שהחצר האחורית קטנה מהמותר בחוק, ועל כן הועדה חזרה לסעיף 1

 העיר יפו.

 . שהביוב לא מתאים.2

הביוב   המסחר והתעשיה, ניתן לבנות אתלתכנית העיר יפו צריך שבתחום המתחם  2.3לפי סעיף 

מ"ר. מכיוון שבניין קיים באזור  6חצוני בתחום החצר האחורית כל עוד והיא אינה גדולה משטח של 

 אני מבקש לקבל את אישורכים. 2.3יעוד למסחר והבנייה אינה עולה השטח המותר לפי הסעיף .

ו את המפות המעודכנות. אני מבקש את שנית, ערכנו שינויים במפות למיקום מתווה הביוב ושחלנ

האישור מכיוון שהוא סופג פגעה כלכלית לאור העיכוב באישור, זאת משום שהסוחרים מסרבים 

 לשלם כל עוד אלו לא קיבלו היתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טאבו נסחי •

 י"מפ •
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*** 

 נסח טאבו היסטורי שם המסמך:

 אתר משרד המשפטים מקור מידע:  12.3.1975 תאריך:

נסח טאבו היסטורי בו מופיע מחיקת הבעלות של של טאופיק ג'זאלה והעברתה  פירוט תוכני:

 לאפוטרופוס על נכסי נפקדים. 
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*** 

 תשריט לרישום בית משותף שם המסמך:

 אתר משרד המשפטים מקור מידע: 9.1.1975 תאריך:

 תשריט הבינוי בו מופיע החלוקה לבעלויות בנכס פירוט תוכני:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 נסח טאבן מרוכז שם המסמך:

 אתר משרד המשפטים מקור מידע: 16.3.2019 תאריך:

 ריכוז בעלויות עכשוויות בחלקה פירוט תוכני:

 
*** 

 הגשת בקשה להיתר בנייה שם המסמך:

 יפו-עיריית תל אביבתיק בניין ארכיון מקור מידע:  2017 תאריך:

מסמכי הבקשה להיתר העדכניים ביותר שהוגשו על ידי משרד האדריכלים אפרת  פירוט תוכני:

קובלסקי עבור חברת רד מש החזקות בע"מ וחברה אמונים. הבקשה שטרם אושרה כוללת שימור 

 של הבניין הקיים ותוספת קומות על גביו.
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 אנשי קשר / ראיונות 

 15/4/2019תאריך הפגישה/ התכתבות: עבד סאטל   שם:

 תושב ויליד יפו, מנהל חדר ניתוח באיכילוב והיסטוריון חובב  שיוך:

  abdyaffa60@gmail.comדרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

חובב היסטוריה של השכונה, מעורה ביחסים החברתיים בה ובהקשרים הפוליטיים  לכתובת:קשר 

 .ג'זאלה-ומכיר את פועלו של טלאל אבו

סיור ברחבי השכונה תוך סיפור על ההיסטוריה המשפחתית של  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

 משפחת אבו גז'אלה וההיסטוריה הכללית של השכונה.

 

*** 

 3/5/2019 תאריך הפגישה/ התכתבות:  סמדר עזאת שם:

 עקרת בית שיוך:

 054-2845787 דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

 דיירת בקומה הראשונה בבניין  קשר לכתובת:

הפגישה התקיימה בסלון בית המשפחה ובה שוחחנו על החיים  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

 במבנה ובשכונה, על היחסים עם שאר דרי המבנה בקומה. 

 

*** 

 3/5/2019 תאריך הפגישה/ התכתבות:דוד הרפד   שם:

 רפד :שיוך

 , קומת קרקע2מגן אברהם  דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

 בעל עסק לשיפוץ וריפוד בקומת הקרקע קשר לכתובת:

הפגישה נעשתה בבית העסק ובה שוחחנו על העסק ותפקידו  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

 בשכונה, הלקוחות שמגיעים ויחסיו עם שאר השוכרים במבנה.

 

*** 

 3/5/2019 תאריך הפגישה/ התכתבות:דניאל וגילי   שם:

 סטודנטים שיוך:

 , קומה ראשונה2מגן אברהם  ל/כתובת(:דרכי תקשורת )טלפון/מיי

 שוכרים בקומה הראשונה של המבנה קשר לכתובת:

הפגישה נעשתה בסלון הבית ובה שוחחנו על יחסי השכנות  תיאור הפגישה והמידע שנאסף:

הטובים בין השוכרים בקומה, היסטורית השוכרים והארוחות המשותפות בחלל המשותף של 

 הדיירים.

 

 

 / מקורות כתובים אחרים )נא לכלול מספרי עמודים( ספרים / עיתונות

mailto:abdyaffa60@gmail.com
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• Radai I. (2016). The Rise and Fall of the Palestinian-Arab Middle Class Under 

the British Mandate, 1920–39, Journal of Contemporary History. 

 ./http://www.tagorg.comג'זאלה, -אתר האינטרנט של קונצרן טלאל אבו •

. בתוך: אתר זוכרות. אוחזר , יאפא: תיק תיעוד2בית ברחוב מגן אברהם ה(. 2016ברק, א. ) •

 .https://zochrot.org/he/article/56479מתוך: 

161-, עמ' 165קתדרה  שיפוץ יפו בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.(. 2017גילר, ש. ) •

180. 

יפו, המחלקה לארכיטקטורה -. תל אביבהבולבארד הסמוי מן העין(.  2010, ש. )גרואג •

 .http://tinyurl.com/y38f8hv7בבצלאל. אוחזר מתוך: 

 ( השדרה: שדרות ירושלים בעיני הצלמים. תל אביב בהוצאת כתר.2019נבון, ו. ) •

במסגרת הסטודיו לשימור של בי"ס לאדריכלות אוניברסיטת תל אביב על תיקי תיעוד  •

 כתובות לאורך שדרות ירושלים.
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 26יפת  /3עמיעד  – כתובת תיק תיעוד היסטוריוגרפי של: 14נספח 

 

 פרטים מזהים

 הווה:

 כתובת בהווה:  ●

 24, יפת 3עמיעד 

 55 חלקה: 7463 גוש: ●

 בית מגורים בבנייה נמוכה נוכחי:שימוש  ●

  לילא ומחמוד חבשי בעלים/דיירים נוכחיים : ●

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

הביאו  מאחורי הבית העומד והסיפור לדורות דייריומפגש שכלל ראיון בבית משפחת חבשי תוך חקר 

מסמכים תכנוניים היסטוריים  המכילהיסטוריוגרפי  אותנו לחקור אודותיו ולייצר עבורו תיק תיעוד

ים מתוך מפגשים עם הדייר המספרים את סיפורו של הבית, בנוסף למידע אנושי אותו אספנו

 הנוכחים של הבית

מה המצב המשפטי של הבעלות על הבית? האם הם בעלי הבית? האם יש להם אישורי טאבו בתיק  •

 בניין או בטאבו ? 

מחמוד ולילה חבשי עדין במעמד חכירה רכשו את הזכויות דרך "עמידר" ממנהל מקרקעי ישראל 

בתכנית עד הסדרת "עמידר" עד הסדרת הזכויות אל מול רמ"י קיים קושי  90-בדמי מפתח בשנות ה

 לרישום ראשוני בטאבו.  םוהמצאת המסמכים הרלוונטיי 1964התב"ע אזורית משנת 

 

 עבר:

 שם הרחוב/השכונה בעבר )אם ידוע(: ●

 רחוב עג'מי 

 41 חלקה: 7019 גוש: ●

 א'.50154300תיק רמ"י  פרטי זיהוי נוספים )אם ישנם(: ●

 23/06/2000 מסמכים תכנוניים היסטוריים המספרים את סיפורו של הבית

', נא לפרט את כל השמות שעלו במסגרת המחקר, ואת מקום 48בעלים/דיירים פלסטינים )לפני  ●

 מגוריהם כיום במידה וידוע(:

 האם נוצר עמם קשר: כן / לא, נא לפרט 

-רופא טורקי, לפני שנות ה -מש' בנאת / )קומה תחתונה מסחר( סאיע אל נקולא בשארה - 1925-1948

לביקור בארץ  האחת מבנות המשפחה הגיעו' 1948-'1947ברחו לירדן ב מראיון עלה כי מש' בנאת. 30

 .אך דיירי הבית לא השכילו לדובב אותה ולתעד
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 מידע כללי

 :נא לפרט( -)על פי תיק בניין ומקורות אחרים תיאור תמציתי  של סיפור המבנה לאורך השנים ●

סטוריה שהולכת אחורה לתקופת השליטה העותומנית, י, בעל ה24יפת  /3המבנה ברחוב עמיעד 

האזור לאורך שנותיו היה עם שימושים מסחריים . 1870 תנמעדות נמסר שהמבנה קיים משכש

. משל בית חרושת לסבוניםל ,רבים, כאשר היו פעילים באזור מפעלים, עסקים ובתי חרושת

בשארה  שנקרא עם הבעלים של קומת החזית התחתונה  20-מסמכים מופיעים החל משנות הב

כאשר בשארה מפנה את תשריט הבית ומקבל שהוא בעל המקום הפלסטיני, נקולא אל סאיע 

מעדויות נמסר שמשפחת כמו כן חוות דעת תכנונית על ידי המהנדס הכללי ביפו באותה תקופה. 

והותירו  כמו הרבה משפחות המשפחות ברחו, שני 1948בנאת הייתה בקומה העליונה ובשנת 

חוק המקנה למדינת ישראל ) 1950 התש"י -את נכסיהם שהופקדו למדינה מחוק נכסי נפקדים

(, את נכסיהם של מי שעזבו אותה לשטחיהן של מדינות עוינות במהלך מלחמת העצמאות

 דן.ומקומם כיום כנראה באזור יר

 מצבו של המבנה כיום )האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה( ●

 תמונות: -תיאור מדויק של המבנה

המבנה עומד בקריטריונים  ' המשלבת אזור בילוי ומגורים606מס'  1964קיימת תב"ע משנת  ●

 של שימור עירוני:

 

 
 (2019)כיום                                    (               1994)תמונה מתוך תיק בניין 

 

  :מרכזית / מסגרת תיאורטיתתמה  ●

, הוא קודם נוזהאכפי שדובר קודם לכן, ה"הרס היצירתי" ביפו ובפרט בשכונת  "הרס יצירתי"

' ששינתה את פני האזור מבחינות רבות, וכן 48כל בשינוי שעבר על האזור בעקבות מלחמת 

קודם כל מבחינה דמוגרפית וייהוד המרחב, הטרואמות שעברו על תושבי המקום הפלסטינים 
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שעד היום חווים אותם, ועבורם זהו הרס, הרס של בית, הרס של מקום, הרס של תרבות 

של היהודים מדובר ב"ביצירה" שכן האזור הפך לבית לפליטים יהודים רבים  ומורשת, ומהצד

שהגיעו מארצות רבות עם מורשת ותרבות משלהם. את העניין הזה יכולנו לראות במקרה של 

הבית שלנו שכמו רבים אחרים כפי שהיה אפשר לראות במסמכים מתיק הבניין )שחלק מהם 

פחות פלסטיניות )בשארה סאיע ומשפחת בנאת(, ומיד הוצג קודם לכן(, היה מיושב על ידי מש

 ', הבית אוכלס בידי יהודים, הן בחזית והן בקומה השנייה.48לאחר 

 כיווני חקירה נוספים: ●

עדות להרס שמענו מיושבי הבית כיום שהם צאצאים למשפחות פלסטיניות שנשארו ביפו 

תתפלא לשמוע חבשי " למרות האתגרים והקשיים שהם נתקלו בהם במהלך השנים, מחמוד

ישנו דפוס התנהגות שיטתי לכל מי שחווה טראומה בחיים שלו למשל כך את ניצולי השואה 

אז גם ההורים שלנו לא נידבו לנו המון מידע  ,לא נידבו הרבה מאוד שנים מידע לילדים שלהםש

או על הטראומות שהיה להם בחיים. אני מכיר הרבה צאצאים שיודעים יותר מההורים שלהם 

ילדים של ההורים שיודעים רק באחרית ימיהם. אנחנו גם גדלנו במשפחות שחוו טראומה כי 

, שהם לא סיפרו לנו הרבה שנים קשות הם חוו טראומות '.48' ו47הם לא עזבו את המדינה ב

 בערך הוא מספר לנכדים. 80ונגיד אבא שלי רק עכשיו בגיל  אבל ראינו שזה משפיע עליהם,

 

 תכנונימידע 

 :רלוונטית תבע

  ' המשלבת אזור בילוי ומגורים.606מס' תא'  1964תב"ע נקודתית משנת  ●

 השטח מיועד לאזור בילוי ומגורים. הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות:

 
 תמה מרכזית / מסגרת תיאורטית:

 הבית כ"הרס יצירתי" •

 "תיירות מורשת / ילידית" •

 

 מידע ויזואלי

 (והסטוריות עכשוויות) מפות ●
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 )מפה אזורית כיום(                                                    (               1949)המפה אזורית משנת        

 

 מונות )כיום, ובעבר, אם ישנן(ת ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הדמיות לפרויקטים עתידיים, אם ישנןתכניות בנין, ו ●
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 ' המשלבת אזור בילוי ומגורים606מס' תא'  1964תב"ע נקודתית משנת 

 

 איסוף מידע 

 ארכיונים ומקורות ממסדיים 

  :ארכיון העירייה  ●

 30040220תיק מס' 

 30030240תיק מס' 

 

 

 מסמכים משמעותיים שנאספו

 מפת אינסטלציה  המסמך:שם 

 ארכיון עירית תל אביב מקור מידע: 14/05/1925 תאריך:

 השגה על עבודת האינסטלציה פירוט תוכני:

בו הדייר מעלה השגה באשר לעבודת האינסטלציה באזור המכתב  ערביתשפה המכתב תלונה ב

 .לעירית תל אביב ובו מופיע בעל הנכס: בשארה נקולא אל סאיע  הופנה

  
 

 

 

 

 טאבו נסחי ●

 6902/1997/3שטר מס' 

 המדינה ארכיון ●

 א'50154300תיק רמ"י 
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*** 

 בקשת צבי נשבסקי לתכנון עתידי. :שם המסמך

 ארכיון עירית תל אביב מקור מידע: 1960 תאריך: 

 :פירוט תוכני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנשי קשר / ראיונות 

 24/04/2019 תאריך הפגישה/ התכתבות: לילה ומחמוד חבשי  שם:

 דיירי הבית. שיוך :

, עמיעד Layla.d.habashi@gmail.com,  6241163-054 דרכי תקשורת )טלפון/מייל/כתובת(:

 .24יפת /3

 תיאור הפגישה והמידע שנאסף: 

 מראיינים אדם באמצעות סדרה של שאלותכלי מתודולוגי במסגרתו  -ראיון עומק המפגש כלל 

 מחלצים יחידות אינפורמציהושאלות בונים  מהארכיון ומתוך הארכיון פתוחות ע"י המידע הנאסף

לא רק להסתמך על מסמכים, אלא גם להיות בבית  יםכחוקר נקודת מפגש זו, אפשרה לנו. רלוונטית

א חבשי, איתם ערכנו ראיון, ועל ידי ים הנוכחיים של המבנה מחמוד ולילעם הדייר עצמו, ולשוחח

כך יכולנו לחוש את הסיפור מנקודות מבט חדשות. אנחנו חייבים לציין ששניהם היו מאוד פתוחים 

כלפינו ושיתפו אתנו פעולה כבר מהרגע הראשון, ולא הייתה חשדנות כלשהי בנוגע לכוונתנו, אנחנו 

תיירות מורשת ופיתוח האזור ורצון מאוד מסיקים שזה מהסיבה שהזוג בעל תודעה כלפי הנושא של 

גדול להשמיע את סיפוריהם ואת סיפורה של השכונה כפי שהם עושים גם בחיים, וגם כפי שהשתקף 

 בראיון. 

*** 

 

 ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים )נא לכלול מספרי עמודים(

mailto:Layla.d.habashi@gmail.com
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● https://www.2eat.co.il/show_article.aspx?article=1269. 

● https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/55/ART1/845/782.html. 
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https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/55/ART1/845/782.html

