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 מבוא

 

 1בצד שמאל ניתן לראות את שלט העירייה והמועצה לשימור אתרים –בית קדימה כיום : 1 איור

-אשר בגבול קריית 17ברחוב הרב ברלין , הוא בית מגורים הנמצא בירושלים" בית קדימה"

על ידי השלטון הבריטי בירושלים וייעודו המקורי היה  4415המבנה נבנה בשנת . קטמון –שמואל 

 .בריטייםממשלתיים  פקידיםקצינים ומגורי 

אלו השפעות היו לשלטון , בעבודה אסקור באופן כרונולוגי מה היה באיזור לפני שנבנה הבית

איך התפתחה השכונה בה הוא נמצא ואילו שינויי ייעוד עבר מבנייתו , המנדט הבריטי על ירושלים

 .ת העצמאותל הבית ועל הקשר שלו למלחמכמו כן אפרט על הארכיטקטורה ש. ועד היום

  

                                                           
1 Adiel Lo , באמצעות וויקיפדיהhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beit_Kedima.JPG?uselang=he  

 41.4.44נשמר ב    
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 המנדט הבריטי – רקע היסטורי

לאחר כשבע מאות שנות שלטון . מאני בירושלים לסיומו'הגיע השלטון העות 4440בדצמבר  4 -ב

נכנעה ירושלים בפני , מאני'עות-מתוכן ארבע מאות שנים תחת שלטון תורכי, מוסלמי על העיר

כיבוש ירושלים אמנם היה רק אירוע אחד במסגרת הקורות במלחמת העולם הראשונה . הבריטים

 דמהמוסלמים לנוצרים נראתה בעיני רבים כאח הה של העיר הקדושאבל העברת שליט

עד הראשון  בריטי-בארץ ובירושלים התקיים שלטון צבאי. מההישגים החשובים של המלחמה

 2.אז החל שלטון אזרחי בריטי ובעצם החלה תקופת המנדט בארץ ישראל, 4417ביולי  

הרומים בשנת  בידימאז נפילת ירושלים ולמעשה , שקדמו לכיבוש הבריטי של העירבמאות השנים 

של היחידה  לא שימשה ירושלים אף פעם אחת כבירת הארץ או אף כמרכזה המנהלי, לספירה 07

ערים (. 4480-4744)להוציא את התקופה הצלבנית הראשונה , המנהלית שכללה את ארץ ישראל

י לארץ בעוד שמרכזי עכו ויפו שימשו כמרכז מינהלי וצבא, רמלה, קיסריה, שונות כמו ביתר

הכיבוש הבריטי החל בשלטון צבאי שבו עדיין לא . בגדד וקושטא, קהיר, האימפריות היו דמשק

לאחר חלוקת . סביבות ירושלים נוהלו ממנה אבל שאר הארץ נוהל מיפו, חל שינוי במעמד העיר

מחוזי בעל ולמרות שישב בירושלים מושל , הארץ לאיזורים ירושלים נקבעה רק כמרכז של איזור

חיפה למשל היוותה )הארץ נוהלה ממרכזים אחרים  –סטורס סר רונלד הקולונל  –השפעה רבה 

 (.ומושל הצפון היה שלישי בחשיבותו לאחר הנציב העליון והמזכיר הראשי ,מרכז שלטוני חשוב

העיר הפכה . למפנה מהותי במעמדה של ירושליםכאמור הקמת הממשל הבריטי האזרחי הביאה 

ככל הנראה . לראשונה מזה מאות שנים, להלכה ולמעשה לבירתה המוצהרת של ארץ ישראל

סקסי לארץ -קשורה קביעתה של ירושלים כבירת ארץ ישראל בקשר העמוק שהיה לעולם האנגלו

הצלבנים קבעו את . ץוהעיר ירושלים היתה עבורם הבירה ההיסטורית של האר, ך"הקודש ולתנ

ששליטה מעיר בשפלה  על אף .והבריטים ראו עצמם במידה מסוימת כיורשיהם( כבירה)ירושלים 

שאנשי הישוב היהודי החדש ראו בתל אביב את ו, תהיה יעילה יותר מאשר מירושלים ההררית

צאו הקימו בירות חדשות מן היסוד בקולוניות אחרות אם מ ולמרות העובדה שהבריטים, מרכזם

אנשי הממשל הבריטי הם שראו לראשונה בירושלים את בירתה  .נקבעה העיר כבירה, צידוק לכך

 3.הבלתי מעורערת של ארץ ישראל

                                                           
  441-441, ישראל-כתב עת לידיעת ארץ - אריאל: בתוך, "4440-4418ירושלים בתקופת השלטון הבריטי ", ביגר' ג 2
 410' עמ ,(ו"תשנ)  
 401-405' מע, ג"ירושלים תשמ, מושבת כתר או בית לאומי, ביגר' ג 3
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עצם קביעתה של ירושלים כבירת ארץ ישראל היה בה כדי לתרום לפיתוחה של העיר שכן המרכז 

הממשל . מעסיק גדולוכמוקד לפעילות מנהלית וכלכלית   שימשהשלטוני של הארץ שנמצא בה 

הבריטי פעל בעיר גם במטרה להפגין את התעניינותו בבעיות העירוניות השונות שהתפתחו בה 

הממשל הבריטי דאג למזון ולבריאות . במהלך השנים והחריפו עקב מלחמת העולם הראשונה

 פעלוהובצורה מסודרת לעיר מזון הובא . ותברואתיתבמצוקה כלכלית שרויים לתושבי העיר שהיו 

ובמקביל לבעיות , הניקיון הוסדר וחוקים סניטאריים נקבעו, פיקוח על הסוחרים והמחירים

בעקבות הפסקת הבינוי בזמן . של תושבי ירושלים רהמזון והבריאות דאג הממשל גם לבעיות הדיו

הממשל לא בנה בתי מגורים אבל ראה . ומחירי הדירות האמירוהמלחמה נוצר מחסור בדירות 

בוטל  4411 -עם שיפור מצב הבנייה ב רק. בנושא באמצעות חוקים להגנת הדיירים צורך לטפל

 4.הפיקוח על שכר הדירה

ושימור אופייה המיוחד , אספקת המים –הממשל הבריטי דאג לשני תחומים עיקריים בירושלים 

, גולת הכותרת של הפעילות הבריטית למען ירושלים היתה בדאגה לשימור יופיה. של העיר

, מבנים עתיקים וקדושים כמו מסגד כיפת הסלע נוקו ושופצו. וצה ותכנונה כעיר מודרניתשיפ

בתי הבושת חוסלו והוטל איסור על פתיחת בארים ומועדוני , הוקמו גנים ציבוריים וננטעו עצים

ה של העיר יכל אלה קבוע את אופי. מכירת שתייה חריפה הותרה רק בשעות היום, לילה בעיר

 5.לשנים רבות

המושל הצבאי סטורס שהמשיך להיות נציב מחוז ירושלים גם מספר שנים בזמן השלטון האזרחי 

בין הפעולות שהוגדרו על ידי השלטון . הוא שהוביל והניע את כל פעולות השימור והפיתוח האלו

, תכנון מחדש של האיזור שכבר בנוי מחוץ לחומות, הבריטי היו גם תכנון עיר חדשה בצפון העיר

על מנת  .ת תכנון עירוני במועצת העירייה ומדיניות של שמירה על אתרים ארכיאולוגייםהנהג

מקלין סר וויליאם מהנדס העיר אלכסנדריה האדריכל  4448 -לקדם רעיונות אלו הוזמן עוד ב

וכן נאסרה בנייה שלא באבן , נאסרה כל בנייה ללא אישור המושל. להכין תכנית אב ראשונה לעיר

 .עד לימינו אנו, תקנה שקבעה את מראה החיצוני של העיר לדורות, ן החומותבטווח ראיה מ

. תכנית שנייה לפיתוח העיר בעתיד , מתכנן הערים הנודע, גדספטריק הכין הפרופסור  4444 -ב

חסרי היכרות עם השטח ותנאי הם היו למעשה י מומחים עולמיים אך "עאמנם תכניות אלו הוכנו 

, לאחר איסוף מידע רב בשטח 4411 -אשבי הכין תכנית שלישית בארלס 'צהיועץ העירוני . העיר

שבעקבות ההתפתחות  4410 -הולידיי בקליפורד כנית נוספת על ידי האדריכל הוכנה ת ולבסוף

                                                           
 400' עמ, שם 4
 400' עמ, שם 5
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המהירה של העיר חילקה אותה למרחבי בנייה שונים ברמתם עבור הסקטורים השונים של 

כמו כן נקבע מנגנון . ולא חרג ממנה כמעט 4414 -הממשל הבריטי אישר תכנית זו ב. תושביה

ותכניות שלא תרמו למראה העיר תוקנו , לאישורי תכניות בנייה פרטיות ולפיקוח על הבנייה בעיר

השלטון הבריטי בארץ ישראל לא עסק בבנייה ציבורית . על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

הפעילות הבריטית למען העיר וריכוז הממשל  ונראה כי, אבל המעט שכן נבנה רוכז בירושלים

מה שכנראה מצביע על התפיסה הבריטית , ופעולותיו בה חרגה מגדר פעילותם בשאר אזורי הארץ

 6.המיוחדת כלפי הארץ בכלל וירושלים בפרט

 קריית שמואלעמק המצלבה ו

 

רחל אמנו של היום -עמק רפאים' צומת רח. 4  סימון-מנזר סן. 3  מנזר רטיסבון.2  המצלבהמנזר . 1 - 19187, תצלום אוויר – 2איור 

 איזור רחביה של היום. 6של היום  איזור קריית שמואל. 5 והמושבה היוונית

 

                                                           
 408-404' עמ, שם 6
 ,באמצעות ארכיון תצלומי אוויר. 1.0.4448, 171הטייסת הבווארית , 4010' תצלום מס 7
 .החץ הלבן מצביע על הצפון. העברית בירושלים' האונ, המרכז לגיאוגרפיה חישובית  
 תצלומי אוויר של מעופפי מלחמת העולם הראשונה ", גביש' להרחבה על נושא צילומי אוויר בארץ ישראל ראה ד  
  444-457' עמ, (4400) 0, קתדרה: בתוך, "בארץ  

1 

2 

3 
5 

6 

4 
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למעט מנזר המצלבה , איזור עמק המצלבה שממערב לעיר העתיקה היה ריק מבתים ושכונות

על ידי הכנסיה האורתודוקסית   5-המנזר נבנה במאה ה. הששכן על הדרך אל הכפר הערבי מלח

על הגבעות מדרום מערב היה   8.תאורתודוכסי תיווניכנסייה העבר לידי ה 40-ובמאה ה הגיאורגית

בניית גם באמצע המאה התשע עשרה החלה . 44-אמצע המאה השנבנה ב סימון-גם מנזר סן

ם ועד למלחמת העולם הראשונה נבנו שכונות ר העתיקה בירושלייהשכונות מחוץ לחומות הע

עם החלת כאמור שכונות חדשות אך ה נמשכה בנייתבמהלך המלחמה לא . חדשות בירושלים

התברר כי הם מתייחסים לתפקידם כשליטי העיר  4440 -ב שלטונם של הבריטים על ירושלים

החל מראשית פיכך לאופי הבנייה השכונתית בירושלים השתנה  .הקדושה באחריות ובכובד ראש

שנות העשרים והקהילה היהודית הסתגלה במהירות לכללים ולתכניות המפורטות שקבעו 

ומצב זה השפיע רבות , המוכרות של ירושלים" שכונות הגנים"במסגרת זו תוכננו ונבנו . הבריטים

יזמו  ,'וועד כל הכוללים', מוסדות היישוב האשכנזי הישן 9.גם על תכנונה של שכונת קריית שמואל

בניית שכונות חדשות והרחבת שכונות קיימות אבל אלו נבנו בעיקר לציבור דתי ובסגנון זהה 

 .המלחמהפרוץ לבנייה של לפני 

יזם בניית שכונה חדשה ' אוצר חסד קרן שמואל'אחד מגופי המשנה של הוועד שנקרא  4411 -ב

היוותה המשך מובהק  ועם זאתשהושפעה במידה רבה משכונות הגנים החדשות , אחר סוגמ

אוצר 'גבאי  .לשכונות היישוב הישן מבחינת האידאולוגיה של מייסדיה וכפיפותם למוסדותיו

שאפו להשתתף בבניית והרחבת ירושלים על ידי שכונה מודרנית אבל שתתנהל על פי חוקי ' החסד

שטחים היוונית בארץ הכנסייה עקב בעיות כספיות שנבעו מהמלחמה הציעה  10.התורה והמסורת

התנועה ומאידך , לבצע רכישות לא היה מספיק כסףלתושבים פרטיים , מחדומכיוון ש, למכירה

חשש שמא הקרקעות נוצר  ,באיזור עמק יזרעאל קרקעות ברכישת התמקדה בעיקרהציונית 

העדיפו בכל זאת  שלטונות המנדט. ולא יועברו לבעלות יהודית בירושלים יישמטו מתחת הידיים

דונם  177עה הציונית מכיוון שסמכו על יכולת התשלום שלה ולכן הועברו כ למוכרן לתנו

שטחים אלו שימשו את התרחבות השכונות . תמורת סכום עתק באשראי" הכשרת היישוב"ל

ריאות 'הפכו , סימון-כגון עמק המצלבה או חורשת סן, היהודיות החדשות והשטחים שלא נמכרו

להקים את השכונה נקנה מהמסדר הנוצרי היישועי השטח עליו בחרו  11.של העיר' ירוקות

                                                           
 11-15' עמו, ט"ירושלים תשל, ירושלים החדשה בראשיתה-עיר בראי תקופה, אריה-בן' י 8
 [פילבוקס, גפני: להלן] 41-45'  עמ, 1747ירושלים , בין הפילבוקס לבית הנשיא, גפני' ר 9

 40' עמ, שם 10
  441-441, ישראל-כתב עת לידיעת ארץ - אריאל: בתוך, "4440-4418ירושלים בתקופת השלטון הבריטי ", ביגר' ג 11
 455-450' עמ ,(ו"תשנ)  
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למכור ישירות ליהודים הרכישה נעשתה  ינה דתיתתה אפשרות מבחילא היש ומכיווןבירושלים 

  12.הסוחר היהודי שמואל סלונים והסוחר הארמני חאטשה קאנקאשיאן – מתווכיםשני דרך 

  

 מסומן במרובע שחורבית קדימה  – 13מפת גבולות שכונת קריית שמואל: 3איור 

במורד חלקו הדרומי , י "האר' השתרעו לאורך מרבית רח, דונם 51, שנרכשהמקורי בולות השטח ג

משם עלו לרחוב , עד מעט אחרי סמטת אטינגר, של רחוב עזה עד למפגש עם רחוב הרב ברלין

 י"ב הארי לאורך רחוב הנשיא עד סמטת רוטנברג ואז חזרה לרחו"פ דרך רחוב איתמר בן אב"חרל

חוב רבשנות השלושים שכונת רחביה התרחבה לעבר  14.(של ימינושמות כל שמות הרחובות הם )

ובמקביל צמחה גם קריית שמואל , האיזור הפך מבוקש מאד ומרכזי, עזה ושכונת טלביה

בצדה המערבי של השכונה היו קרקעות בשם . והקרקעות הצמודות החלו להוות מקור עניין

                                                           
 (ר על שאפשר לי שימוש בותודה למחב)פרק מתוך ספר שלא פורסם , אריה-בן' י; 44' עמ, פילבוקס, גפני 12

 [פרק שלא פורסם, בן אריה' י: להלן]    
 כריכה פנימית, שם 13
 17' עמ, שם 14
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חברת הכשרת היישוב רכשה אדמות  4411 -שהיו בבעלות ערבים ירושלמים ובקוס -חריקת אל

בסביבות רחוב הרב חן של ימינו רכשו , מעט מערבה משם 15.חנה פרנסיס הערבי אלו מהסוחר

איזור זה כונה בתחילה . כמה מבני משפחת אלישר הירושלמית כמה מגרשים נוספים לבנייה

ל קרבתו לקריית שמואל גם מבחינה פיזית וגם אף במסמכים רשמיים אב' שכונת אלישר'

דבר זה אף בא לידי ביטוי בתכנון ההגנה השכונתית עד . תודעתית גרמה להחשבתו כחלק ממנה

 :מסכם יהושע בן אריה' פרופ .לאחר מלחמת העצמאות

בשלהי השלטון . בראשית תקופת המנדט הבריטי היה אזור רחביה רבתי כולו עדיין חשוף ושומם

וזאת שלא כמו באזורים רבים אחרים בירושלים החדשה , אני לא נבנה בתוכו כמעט דברמ'העות

בניין , היא בראש ובראשונה פרי יצירה, על מעמדה היוקרתי, רחביה רבתי. שמחוץ לחומות

 16.בת תקופת המנדט, והתפתחות של ירושלים היהודית החדשה

איור ) 4448ניתן לראות את ההבדלים בהתפתחות העיר על ידי השוואה בין תצלום האוויר משנת 

, טלביה וקטמון, רחביה, האיזורים הריקים של קריית שמואל(. 1איור ) 4415לתצלום משנת ( 1

ניתן לראות גם את בית . ם וברחובות סביב המנזרים והמבנים הישניםיהתמלאו בבת, בין השאר

כדי לקבל תמונה על האיזור בהקשר לקרבות מלחמת העצמאות  שהיןוגבעת  17ית חנניאב, קדימה

 .באיזור

  

                                                           
 .81' עמ, ו"ירושלים תשל, פרשיות ומפעלים בערי הארץ –הכשרת היישוב , אשבל' ע;  14' עמ, שם 15

 [הכשרת היישוב, אשבל: להלן]    
 פרק שלא פורסם , אריה-בן' י 16
 . נוצרית מיוחסת בירושלים-בן למשפחה ערבית, של היום נבנה על ידי תאופיק חנניא 8בטשרניחובסקי  בית חנניא 17

 הבית היה מבודד לחלוטין באיזורו ועם פרוץ מלחמת העצמאות הציעו חבריו היהודים של חנניא שיעזור את הארץ     
 40-48' עמ, פילבוקס, גפני ראה.  והבית הפך לעמדה חשובה של ההגנה בקריית שמואל, לזמן מה    
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 רחל אמנו של היום -רפאים-עמק' צומת רח. 4סימון  -מנזר סן. 3  בניין טרה סנטה. 2מנזר המצלבה  . 1 - 194518, תצלום אוויר -4איור 

 שהיןגבעת . 11טשרניחובסקי של היום ' בית חנניא ורח. 9בית קדימה . 8טלביה  . 7 רחביה. 6קריית שמואל  . 5

  

                                                           
 ,באמצעות ארכיון תצלומי אוויר. של חיל האוויר המלכותי הבריטי 17PS סדרה, 10.4.4415, 5471' תצלום מס 18

 העברית בירושלים' האונ, המרכז לגיאוגרפיה חישובית    

1 

2 

3 

8 

 

5 

 

6 

 

7 

 

4 

 

9 

 

11 

 



  בית קדימה
 

00 

 

 בית קדימה

 

 19מזרח-צילום מכיוון צפון, 1945בית קדימה בשנת : 5 איור

למרות שרשמית אינו חלק ו' בתי קדימה'מתחם  4415 -בפינת הרחובות הרב ברלין והרב חן נבנה ב

יחס  קיבלהוא  אלא שייך יותר לשכונת רסקו של המשך רחוב טשרניחובסקי מקריית שמואל

ושנסלל  , הרב חן, הרחוב המוביל אליו מרחוב טשרניחובסקי 20.ככזה ודי נבלע גם הוא בשכונה

רב ירושלמי בהתאם לשאר גם הוא אינו רשמית חלק מהשכונה אך נושא שם של  57-בשנות ה

, (ר"מ 1,187) אמות רבועות 1,117הממשל הבריטי על שטח של את הבתים בנה . הרחובות בה

שמו של מקור   21.מתוך כוונה שישמשו דירות שיכון עבור פקידים ושוטרים של הממשל הבריטי

  22.אינו ברור ויש אומרים שזהו שמה של החברה הקבלנית הערבית שבנתה אותו ,'קדימה, 'הבניין

 .רחבת ידייםוהמתחם כולל גינה , ברובן הגדול דירות שלושה חדרים, דירות 14בבניין כולו נבנו 

נראה כי הבנייה הבריטית של הבתים כאן דומה לבנייה של שלושת בתי המגורים של חיל האוויר 

בניית מתחם עם בניין  23(.41, 4 איור) של היום פינת רחוב אלי כהן וד העבריהבריטי שברחוב הגד

הכולל חצר מרכזית הפך נפוץ בשנות הארבעים , בן מספר קומות והמיועד למספר משפחות

' גן רחביה'בית קדימה דומה למתחמי המגורים ב. במקומות נוספים ברחביה ובקריית שמואל

                                                           
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beit_kadima_1945.JPG?uselang=heבאמצעות וויקיפדיה , ארכיון משפחת זינגר 19

 41.4.44נשמר בתאריך       
 11' עמ, פילבוקס, גפני 20
 417' עמ, הכשרת היישוב, אשבל 21
 'בית קדימה'בחרתי בשם . 'בית קדימה'ובחלק  'בתי קדימה'בחלק מהמקומות הוא מכונה . 41' עמ, פילבוקס, גפני 22

 ',בית קדימה'מופיע השם ( 11הערה , להלן)פ "חבר וועדת אונסקו גראנדוס-מכיוון שבתיאורו של חורחה גארסיה    
 ר וולטר כץ מפקד ההגנה בקריית שמואל קורא לו כך בזכרונותיו וכן כך מופיע בשלט המועצה לשימור אתרים"ד    
 המוצב מול הבניין    
 ,ת המנדט הבריטיהבנייה בתקופ – אדריכלות בירושלים, קרויאנקר' ד; פרק שלא פורסם , אריה-בן' י 23

 הבניינים נהרסו בשנות השמונים ובמקומם נבנו בתי[ מנדט, קרויאנקר: להלן. ]414-411' עמ, 4444ירושלים     
 .מגורים משותפים    
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קיימים אך בבית קדימה , ובניין בית המעלות הסמוך אליו, בפינת הרחובות שמואל הנגיד ונרקיס

את  .וחדר הכביסה הייעודי( 0איור )כוניות החנייה המקורה למספר מייחודיים כמו  מאפיינים

-אדריכליים בין מוטיביםאפשר למצוא בבתים  .אוטו הופמןהגרמני ל הבניין תכנן האדריכ

לצד יסודות , חלונות מלבניים המעוצבים בקווים ישרים, מו החצר הפנימית המשותפתכ, לאומיים

המזכירים שכונות והקשתות  כגון גרמי המדרגות החיצוניים, שוניםירושלמיים מסורתיים 

  24.אונגרין-אחרות כגון בתי "כוללים"

  

 25חזית בית קדימה: 6 איור

                                                           
 101, 141, 410, 57' עמ, מנדט, קרויאנקר 24
 101' עמ, שם 25
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 .גם כאן קיים מוטיב הקשתות המסורתי. 26אחורי בית קדימה והחנייה המקורה: 7 איור

 הפילבוקס

    

 ב מסביב"גן תשי, רחביה ברקעבתי  27.הפילבוקס -  8איור 

                                                           
 17.4.44, צילום שלי 26



  בית קדימה
 

04 

 

ערביי ארץ ישראל  נגד  פעלובו ' המרד הערבי הגדול'התחולל בארץ  4410-4414שנים ין הב

: הוועד הערבי העליון הגדיר את מטרות הערבים. יהודיםתושבים הבריטים והשלטונות הה

' לאומית'ופעולה נגד כינון ממשלה , איסור העברת קרקעות ליהודים, הפסקת העלייה היהודית

, מבנים קטניםברחבי הארץ הקימו , סיונם להתמודד עם הפורעיםיבנ, הבריטים 28.בארץ ישראל

מסילות ו למטרות אבטחת גבולותבהם הוצבו חיילים חמושים ,  "פילבוקס"ראו בפיהם קשנ

מקור השם . מרחבים גדולים יצירת נקודות שליטה ובקרה בדרכים מרכזיות וסיוע בהגנת , רכבת

הוא כנראה בדמיונו של המבנה הנמוך והגלילי לקופסת כדורי תרופות מראשית המאה ' פילבוקס'

בירושלים עדיין קיימים  4440.29 -והשם היה בשימוש בצבא הבריטי כבר ב, (pill box)העשרים 

בצומת  – על ידי יחידות בינוי של הצבא הבריטי שנבנו חמישההמתוך  "פילבוקס"כיום שלושה 

-האומן ודרך חברון ובצומת טשרניחובסקי' בצומת רח, (במשתלה)בן זכאי -הרחובות עמק רפאים

לבוקס הסמוך לבית קדימה נועד לפקח על כניסת ערבים שבאו הפי. עזה הצמוד לבית קדימה

בדומה לעמדה בדרך חברון שפיקחה על הגעת ערבים מכיוון בית , מהכפר מלחה אל תוך העיר

שהיה סמוך לבית אחד  ;שני פילבוקס נוספים נהרסו 30.חברון והכפרים בסביבותיהן, לחם

 שהיה ליד השכונה האמריקאיתר ואח 31,הקברות בסנהדריה נהרס עם סלילת הכביש לרמות

  32.רח ירושלים נהרס כנראה על ידי הירדנים לאחר מלחמת העצמאותזבמ

                                                                                                                                                                      
 17.4.44, צילום שלי 27
 ,(עורך)בן אריה ' י: בתוך, "סקירה היסטורית-בתקופת המנדט הבריטיירושלים ", אריה-בן' י 28

 40-40' עמ, 1771ירושלים , העשייה והמורשת-ירושלים בתקופת המנדט    
 44' עמ, פילבוקס, גפני 29
 414-411' עמ, 4441ירושלים , אנציקלופדית וילנאי לירושלים, זאב, וילנאי 30
 411' עמ, מנדט, קרויאנקר 31
 01' עמ, (1770) 404, אריאל: בתוך, "הפילבוקסים בנוף הארץ", זלמנוביץ' ב 32
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עדיין קיימים בתים ברחביה ובקריית שמואל אך בית קדימה , ניתן לראות שהפילבוקס מסומן – 194533, איזור קריית שמואל: 9 איור

האוויר שהיו בשימוש חיל ( כבר לא קיימים היום)המבנים  תשלוש מסומניםבמרובע שחור  .כמבנה קיים אינו מופיע על המפה

 בריטי ברחוב הגדוד העברי של היוםהמלכותי ה

 

 

                                                           
 Jerusalem 1:5000, Survey of Palestine 1945 ,sheet 3 (SE) -sheet 4 (SW) מפתקטע מתוך  33

 הר הצופים, העברית בירושלים' ספריית המפות של האונ    
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מעליו כשאל לבית ניתן לראות את הפילבוקס המנדטורי ואת רחוב עזה ממש. מבט מכיוון דרום מערב – 34 1951, בית קדימה: 11 איור

 רב ברלין ומעליו בתי קריית שמואלמימין לבית רחוב ה. בנימין מטודלה' ורח רחביה

 

מימינו את רחוב , ניתן לראות את הפילבוקס 35.אמצע שנות הארבעים, מבט משכונת רחביה, בית קדימה והסביבה :11איור 

 .ומשמאלו רחוב הרב ברלין, מתחתיו רחוב עזה של ימינו, שהיןמעל בית קדימה גבעת  .טשרניחובסקי של ימינו ואת בית חנניא

  

                                                           
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recavya1950.jpg?uselang=heבאמצעות וויקיפדיה , אוסף משפחתי 34

 41.4.44נשמר ב     
 ,חלום ומציאות –( 4411-4418)ירושלים , "קריית שמואל: בין מאה שערים לשכונות הגנים", גפני' ר 35

 451' עמ, (ו"תשס) 1, כתב עת ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה - ירושלים וארץ ישראל: בתוך    
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 פ"וועדת אונסקו –ינוי ייעוד ש

, 4410לאחר סיומה של הבנייה בקיץ . ישראל תפקיד חשוב בהיסטוריה של ארץת קדימה היה ילב

 UNSCOP: United Nations Special)פ "אונסקו, ם"באו לארץ נציגי ועדת החקירה של האו

Committee of Palestine .) הבית שינה את ייעודו ובמקום לשמש למגורים של קצינים בריטיים

באותה תקופה  הת קדימה הייב. ישיבות ייערכו במקוםו יתבבנקבע כי חברי הוועדה יתגוררו 

שיקול זה היה כנראה  ;פשר שמירה נוחה על אנשי הוועדהימחוץ לשטח הבנוי המרכזי של העיר וא

-גארסייה( חורחה)נציג גואטמלה גיאורג  36,אחד מחברי הוועדה. שיקול מרכזי בבחירת המקום

 :פגישות במקוםגרנדוס מתאר את המגורים בבתים אלה ואת ה

ע לי אחר כך היתה דאשר כפי שנו)משעברנו את המרכז המסחרי של העיר בואכה שכונה מודרנית 

. שלוש קומות שעמד בבדידותו חנו מכוניותינו ליד בנין ענקי בן, לעבר השני של העיר( שכונת רחביה

בנייתו של הבניין זה עתה אך הושלמה . זה היה בית קדימה שנועד לשמש אכסניה לחברי וועדתנו

היו בו בבית זה דירות בנות שלושה חדרים לכל . שנועד מלכתחילה לשמש מעון לשוטרים בריטיים

בית "עד שבאנו כמעט לא הוזכר ]...[ באר ואולם לקבלת אורחים , חדר אוכל, אחת מן המשלחות

שכנגד -שמועותשמועות ו. ואילו משבאנו נישא השם הזה על כל שפתיים, בעתונות המקומית" קדימה

ובאיו היו , אלא שהבניין היה מרוחק במקצת ממרכזה של ירושלים". בית קדימה"נסבו מסביב לציר 

שעה קצרה לאחר בואנו צבאו כמה עיתונאים ]...[ בים לעבור דרך שער ברזל שבקיר ארוך ונמוך יחי

קלתי בסופר שמראה אחדים מהם גילו התעניינות מפתיעה במבנה הבניין ופעם אחת נת. על פתח ביתנו

, מציץ לתוך בורג המנורה, כשהיה מפרק בחפזון מנורה חשמלית, פניו ענה בו כאיש מיושב ומכובד

-מסתורין ולא בית-לא היה בית" קדימה", בקצרה]...[ ושוב בחפזון רב מרכיב את המנורה מחדש 

  37.דרנו שם בנוחיות ושירתונו יפה. משונה

 

-ם על חלוקת ארץ"נפלה ההכרעה של ועדת החקירה של האו, 4410בשנת , כי בבית זה ניתן להניח 

חשוב גם לציין כי בסוף תקופת המנדט שקלה  38.ישראל המערבית והקמתה של מדינת ישראל

אך הממשל הבריטי לא , חברת הכשרת הישוב רכישת בתים אלה בשיתוף הקרן הקימת לישראל

 39.הסכים לתנאי המכירה והקנייה לא יצאה אל הפועל

 

                                                           
 .חברים ממדינות ניטרליות בעולם 44ם היו "בוועדת החקירה של האו 36
 .17-11' ועמ, ט"ירושלים תש, כך נולדה מדינת ישראל, גרנדוס-גארסיה' ג 37
 פרק שלא פורסם, בן אריה' י 38
 417' עמ, הכשרת הישוב, אשבל 39
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 בית קדימה במלחמת העצמאות

 

 מסומן במרובע שחור, 8' בית קדימה מופיע במס – 194840מפת גבעת שהין וסביבתה : 12איור 

בטלביה . בקעה, תור-אבו, קטמון, טלביה –החלו להיבנות גם שכונות ערביות באיזור  4411 -ב

בשכונות יהודיות סמוכות ואלו גבלו ממש , וקטמון התיישבה אוכלוסייה מוסלמית בעלת אמצעים

ם על הקמת מדינת ישראל "מיד לאחר הכרזת האו 41.חיים וקריית שמואל-מקור, כמו תלפיות

שות שח. עקב קרבתן הרבה לקטמון, ית שמואל ומרחביה הצמודה נקלעו למצב לא קליקר

ות מטרידות ויומיומיות של הכוחות פהתממשו והאיזור כולו היה נתון לצלי' ההגנה'התושבים ו

 .ו פצצות מרגמה שהגיעו אף לגבולות רחביה ורחוב עזהנורומדי פעם אף , הערביים בקטמון

                                                           
 ,ח"ירושלים תשל, מקורות מבחר, ח"עמידתן של רחביה וקרית שמואל במערכות תש –מול קטמון , יזרעאל' ר 40

 [ח"תש, יזרעאל: להלן] 11' עמ    
 פרקים בתולדות ירושלים , (עורך)שאלתיאל ' א: בתוך, "קווים בהתפתחות השטח הבנוי של ירושלים", ביגר' ג 41

 104-101' עמ, א"ירושלים תשמ, בזמן החדש    
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של איזור היה המפקד  4410-4414המאורעות של ' בוגר'ו וותיק' הגנה'חבר ר וולטר כץ שהיה "ד

 :איזור שתחת אחריותומתאר את ההוא . והוא כתב את זכרונותיו על המלחמה 42,ת שמואליקרי

, מתנשאת גבעה עשירת טרשים, מטר ואפילו פחות 211במרחק של , ומעבר לואדי, הפניתי עין מערבה

הגיא לרגלי יורד בכיוון צפוני . ורק בתי מגורים מועטים פזורים בשטחה, גבעת שהין –גנים , סלעים

וכעת מכשול , ם"ירה של האובנין מרווח בו שיכנה הממשלה הבריטית את ועדת החק, אל בית קדימה

שהוא עורק החיים לשכונה השכנה , הוא מסתיר את המשכו המערבי של רחוב עזה: בדרך הגנת הקטע

להתקרב בדרך , "להם", קל: המרחק אל הכפר הוא קטן. והיוצא לא הכפר הערבי מלחה, רחביה –לנו 

קן  –קף חומות גבוהות המו, "המצלבה"זו לבית חנניה השוכן למרגלות בית קדימה וכאן מנזר 

כאם יקרב האוייב לשערי שכונותיה . לא פקפקתי שכאן תקום חזית. למרגלים פולניים מצבא אנדרס

 43שמואל-וכאן יהיה עלינו לשמור על מבואות רחביה וקרית]...[  החדשות של ירושלים העברית

על הועברו לבית קדימה , ספר ערביים יעם פרוץ מלחמת העצמאות ופינוי משפחות יהודיות מאזור

היות והמקום היה בטווח ירי של . 4410כבר בדצמבר  בומשפחות יהודיות ששוכנו ידי ההגנה 

וכל אזור קטמון  הגבעההיה המקום בסכנה עד כיבוש , הסמוכה שהיןעמדות הערבים בגבעת 

 :טר כץכמופיע בהמשך זכרונותיו של וול  4418,44בסוף אפריל , "יבוסי"במבצע 

ירדה מעבר לגבעת שהין כנופיה , אחרי שהצלחנו סוף סוף להכניס דיירים לבית קדימה ימים מספר

קמה בהלה ואחדים משוכני קדימה . מזוין-פתחה ביריות ופצעה נוטר בלתי, ערבית מצויידת בברן

את  הפקדתי על הבית, ביד חזקה השלטנו סדר". ?לאן הכנסתם אותנו: "החדשים צעקו מרות עלינו

בנייני האבן ]...[ ולא הופקר בית אחד , לשמור איתנו יחד, הכרחנום להחזיק מעמד. מיטב מפקדי

חרי . עזה' על קריית שמואל וסביבת רח, המוצקים בגבעת שהין חלשו על בית קדימה ובית חנניה

נכנסו אליהם אנשי הכנופיות אשר התחילו לפעול מבית , שנעזבו הבניינים ההם מכל תושביהם

 45בראון-ולפורד ומבית קמפבלמ

באפריל יצאו כוחות מהגדוד הרביעי של חטיבת  10-10בלילה שבין ה " יבוסי"צע בבמסגרת מ

 בית קדימה שמואל ומ-בסיס אחת המחלקות היה בקריית. הראל מעמק המצלבה לכיוון קטמון

זה היה אחד  46.סימון-שהין בעוד הכוח השני התקדם לכיוון מנזר סן-יצאו לוחמים לגבעת

                                                           
 51-51' עמ, פילבוקס, גפני 42
 47' עמ, ח"תש, יזרעאל 43
 פרק שלא פורסם, אריהבן ' י 44
 47' עמ, ח"תש, יזרעאל 45
 141-141' עמ, 4480ההוצאה לאור -משרד הבטחון, ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות -תשעה קבין, לוי' י 46
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לאחר כיבוש קטמון בידי  .הקרבות הקשים והמכריעים בתולדות מלחמת העצמאות בירושלים

כוחות חטיבת הראל הוסרה בתוך ימים הסכנה שריחפה מעל לבתי התושבים ואפשר היה להרחיב 

רובם המכריע של , בשל מיעוט הלוחמים שהוקצו להגנת השכונה. את השליטה היהודית באיזור

שבמקביל נאלצו להמשיך ולפרנס את , ליה היו אזרחים פשוטים מתושביההמגנים ע

במיוחד , היה להם מעט מאד נשק ומצד שני היה צורך לשמור על כל פינה בשכונה  47.משפחותיהם

, (ליד בתי ביברמן)פ של ימינו "ח וחרל"מפגש הרחובות פלמ, בית קדימה ובית חנניא –בקצוותיה 

אך החזיקו , השכונה נפצעו ונהרגו במהלך המאורעות והמלחמהובסופו של דבר כמה מתושבי 

מאחר שפעלו בשכונה : "ראובן גפני מסכם. ההכשרה והסדר שהנהיגו המפקדים, מעמד בגלל הארגון

כמו אנשי השכונה  –כמעט אף פעם [ המפקדים]לא זכו , אזרחית ותוך פעילות בעלת אופי הגנתי ביסודה

 48".ה שהיו ראויים להלהערכה הרב –האחרים בהקשר זה 

 

  

                                                           
 51' עמ, פילבוקס, גפני 47
 50' עמ, שם 48

( של ימינו 9ח "הפלמ)ר וולטר כץ "ביתו של ד 1948.1אפריל -ינואר, קטמון-קטע ממפת קו העמדות בחזית קרית שמואל: 13איור 
 .פ"ניתן לראות מימין את בתי הרא. בית קדימה מסומן כאחת העמדות מול בית שהין, מפקד הגנת קריית שמואל מסומן בדגל
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 קדימה כיוםבית 

בשיתוף עם , שנה לאחר אכלוסו של בית קדימה נערך טקס לציון האירוע 07, 1770 בנובמבר 45 -ב

השלט שבאיור  חשפו דיירי הבית לדורותיהם אתבטקס . עיריית ירושלים המועצה לשימור אתרים

דוד  האדריכל והחוקר, ל המועצה לשימור אתרים"מנכ, אריה-יהושע בן' פרופבמהלכו ונאמו  41

 .ושופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, שמחיוףאלי  סגן ראש עיריית ירושלים ,קרויאנקר

 

 49שלט המועצה לשימור אתרים ועיריית ירושלים בחזית בית קדימה: 14איור 

חזיתו מושכת , ייחודי מן העבר בנוף השכונה הקיימתארכיטקטוני פרט  עדיין מהווה כיוםהבית 

סביב הפילבוקס הסמוך . תשומת לב ואין בקרבתו עוד מבנים הדומים לו במידותיהם או בעיצובם

משוררים וסופרים יידים שהוצאו להורג  41עם מצבה לזכר " ב"גן תשי"הוקם גן ציבורי בשם 

 50.בפקודת סטאלין 4451 שנתבברית המועצות ב

  

                                                           
 17.4.44, צילום שלי 49
 477' עמ, פילבוקס, גפני 50
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 וםסיכ

ומרגע שעברתי לכאן שמתי לב , בעשר השנים האחרונות אני גר ברחוב הרב ברלין מול בית קדימה

 כשנודע לי על ההיסטוריה שלו התעורר בי רצון לדעת על המבנה בפרט . נאה זהבניין לייחודו של 

השכונות של למדתי על היווצרותה של השכונה ו. ולהכיר יותר את האיזור והשכונה בכלל

על סדר ההתרחשויות , על השפעת המנדט הבריטי על אופי הבנייה והתכנון, לההסמוכות 

והבנתי את הרבדים השונים בהם עוסקת הגיאוגרפיה ההיסטורית ואיך הם , והתפתחות העיר

 .במה שרואות עינינו כיום -באים לידי ביטוי למעשה  

במיוחד התרשמתי של השכונה והבית במלחמת העצמאות  םבמסגרת הכתיבה על חלק

האיתנה להגנה על שכונתם הצעירה ועל עמידתם , אזרחים פשוטים, מהתגייסות התושבים עצמם

. המלחמה עצמהפרוץ עוד לפני  והאיומים הביטחונים" מאורעות"הבפני לא מעט שנים לאורך 

שיחקו שמבנים שקיימים עד היום ו מזהה , את שמותיהםכשאני מבין ברחובות המעבר כעת 

משמעות נוספת למגורים וחווייה אחרת לגמרי מעניק לי , ד מכריע בהיסטוריה של השכונהתפקי

 .כאן

 

בן צבי ותודתי הרבה -ראובן גפני וספריית יד, יהושע בן אריה' בכתיבת העבודה נעזרתי בפרופ

 .נתונה להם על כך
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