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תלמידים יקרים,

העיר תל אביב-יפו חוגגת השנה 100 שנה להיווסדה. 

אילו היינו יכולים להיכנס למכונת זמן ולחזור לתל אביב מאה שנה 

אחורה, היינו רואים סביבנו רק חול וחול.

והנה, בתוך מאה שנה בלבד צמחה כאן עיר גדולה ומפוארת; עיר שיש 

בה הכול: בתי מגורים ובתי ספר, תרבות ואמנות, פארקים וגני משחקים, 

חנויות ושווקים ומאות אלפי אנשים שחיים בה או מגיעים לבקר בה 

מדי יום ביומו.

אנו יכולים להיות גאים בעיר שלנו, שאין כמוה בעולם כולו.

יום הולדת מאה הוא הזדמנות נפלאה להכיר את קסמיה של עירנו. 

לשם כך הכנו עבורכם את החוברת הזאת, שבה תוכלו ללמוד על 

מקומות מיוחדים ולקרוא בה שפע של סיפורים מעניינים על העיר שלנו. 

אני מזמין אתכם לצאת לטיול בין דפי הספר, ומהם להמשיך ולסייר 

ברחובות תל אביב-יפו ולגלות את יופייה ואת סיפוריה. אחרי שתגלו 

אותם תוכלו גם אתם לומר בגאווה "אנחנו תל-אביבים".

יום הולדת שמח לכולנו,

רון חולדאי

ראש העיר
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יַַחד ֲאנְַחנּו ֲחבּוַרת ָאִבי"ב, וְכַמּוָבן, ֲאנְַחנּו ִמֵתל ָאִביב. 

ּבֹואּו לְִקֹרא ַעל ַהַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשלָנּו ּולְַהִּכיר ְּביַַחד ֶאת ָהִעיר ֶׁשלָנּו.

נ"ב, ַאֶתם יְכֹולִים לְנֵַחׁש לָָמה ָּבַחְרנּו ַדוְָקא ַּבֵׁשם ַהזֶה?

ֲאנִי אֹוֶהֶבת לְִקֹרא ְסָפִרים, ִּבְמיָֻחד ַעל ֵפיֹות, וְגַם לֱֶאֹכל ַאיֶלֶת

ַקְרִטיב ְּבַטַעם ֲאַבִטיַח. ַהָמקֹום ָהָאהּוב ָעלַי ְּבֵתל ָאִביב 

הּוא ֵּבית ֲאִריֵאלָה )ַהִסְפִריָה ָהִעירֹונִית( וְגַם ַהַּביִת ֶׁשלִי.

ֵּבן

יֵָעל

ַּבר

ָׁשלֹום לְכֻלָם,

ֵאיפֹה נְַטיֵל?ַאֶתם ֻמזְָמנִים לָבֹוא ִאָתנּו לְִטיּול ְּבֵתל ָאִביב-יָפֹו. ּבֹואּו נֲַעֹרְך ֶהּכֵרּות:

ִּבנְוֵה-ֶצֶדק ְּבַעמּוד 7

ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד ְּבַעמּוד 15

ְּבחֹוף ַהיָם ְּבַעמּוד 23

ְּביָפֹו ְּבַעמּוד 31

ְּבַפְרק ַהיְַרקֹון ְּבַעמּוד 39

ְּבׁשּוק ֵלוִינְְסִקי ְּבַעמּוד 47

ְּבמּוזֵאֹון ֵתל ָאִביב ְּבַעמּוד 55
ֲאנִי אֹוֵהב לִגְֹלׁש ַּבְסֵקיְְטּבֹוְרד ֶׁשלִי )ֶׁשְּבִעְבִרית קֹוְרִאים לֹו 

גַלְגֶֶׁשת( ּולְַעְצֵּבן ֶאת ֲאחֹוִתי ַהגְדֹולָה. 

ַהָמקֹום ָהָאהּוב ָעלַי ְּבֵתל ָאִביב הּוא חֹוף ַהיָם, וְגַם 

ַהַמֲחבֹוא ַהסֹוִדי ֶׁשל ַהֲחבּוָרה ֶׁשלָנּו, ֶׁשֲאנִי ֹלא יָכֹול לְגַלֹות 

לָכֶם ֵאיֹפה הּוא, ִּכי הּוא סֹוִדי...

ֲאנִי אֹוֵהב לְַחֹלם ּולְנַגֵן ְּבגִיָטָרה. ַהָמקֹום ָהָאהּוב ָעלַי 

ְּבֵתל ָאִביב הּוא ַהַּביִת ֶׁשל ַסָּבא ַרָּבא ֶׁשלִי ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד. 

זֶה ַּביִת יָָׁשן, וֲַאנִי חֹוֵׁשב ֶׁשיֵׁש ּבֹו רּוחֹות ְרָפִאים...

ֲאנִי אֹוֶהֶבת לְַׂשֵחק ִעם ָאִחי ַהִתינֹוק וְלֲַעֹמד ַעל ָהֹראׁש.

ַהָמקֹום ָהָאהּוב ָעלַי ְּבֵתל ָאִביב הּוא ׁשּוק ְּבַצלְֵאל. ַאֶתם 

יְכֹולִים לְנֵַחׁש לָָמה?
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נְוֵה-ֶצֶדק
ֵתל ָאִביב ֹלא ָהיְָתה

ַרק ָהֹיה ָהיָה חֹול
ִעם ָהרּוַח גְָבעֹות
ָאז יְָצאּו ְּבָמחֹול

ְרָפֵאל ַסּפֹוְרָטה

לְִפנֵי 100 ָׁשנָה נֹולְָדה ִתיֹנֶקת, וְָאִביָה ִּבֵקׁש 

לְִקֹרא לָה ְּבֵׁשם מּוזָר ְמאֹוד: ֲאֻחזַת ַּביִת. 

ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר יֹוְדִעים ִמי ָהיְָתה ַהִתיֹנֶקת, 

ֶאְפָׁשר לְָהִבין ֶאת זֶה:  ָהיְָתה ֹזאת 

ַהִתיֹנֶקת ָהִראׁשֹונָה ֶׁשנֹולְָדה ַּבְׁשכּונָה 

ֲאֻחזַת ַּביִת, וְִהיא ָהיְָתה ִּבתֹו ֶׁשל ֲעִקיָבא 

ַאְריֵה וַיְס, ִמיֹוזְֵמי ַהְׁשכּונָה.

ְׁשכּונַת ֲאֻחזַת ַּביִת הּוְקָמה ַעל יְֵדי ֲחבּוַרת יְהּוִדים, ֶׁשֶהְחלִיטּו לֲַעֹזב 

ֶאת יָפֹו ולְָהִקים ְׁשכּונָה ֲחָדָׁשה, מֹוֶדְרנִית וִיֻרָקה. לֲַחבּוָרה ֶׁשלֶָהם 

ֵהם ָקְראּו: ֲאגַֻדת ֲאֻחזַת ַּביִת.

ְּבחֹול ַהמֹוֵעד ֶּפַסח ְׁשנַת 1909 ִהְתַּכנְסו ַחְבֵרי ָהֲאגָֻדה ַעל חֹולֹות 

חֹוף ַהיָם ְצפֹונִית לְיָפֹו וְָעְרכּו ַהגְָרלָה.  ָּכל ֶאָחד ִהגְִריל ֶאת  ַהִמגְָרׁש  

ֶׁשָעלָיו ִתְבנֶה ִמְׁשַּפְחתֹו ֶאת ֵּביָתה. ַהַהגְָרלָה נֶֶעְׂשָתה ְּבֶעזְַרת ְצָדִפים 

ֶׁשָהיּו ַעל ַהחֹוף. 

תֹוְך ְּכָׁשנָה נְִבנּו ַהָּבִתים וְָקָמה ְׁשכּונַת ֲאֻחזַת ַּביִת. זְַמן ָקָצר לְַאַחר 

ִמּכֵן ַּבֲחרּו ַאנְֵׁשי ַהְׁשכּונָה ֵׁשם ָחָדׁש לְִׁשכּונָָתם: ֵתל ָאִביב.  

ָּכְך ַהֹּכל ִהְתִחיל ...        
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לֲַחבּוָרה ֶׁשלָנּו יֵׁש ָמקֹום סֹוִדי. ֲאנְַחנּו אֹוֲהִבים לְִהָּפגֵׁש ּבֹו ַאַחר-ַהָצֳהַריִם. 
ַאף ֶאָחד ַּבּכִָתה ֹלא יֹוֵדַע ַעל ַהָמקֹום ַהזֶה, וְגַם ַעכְָׁשו ֹלא נְגַלֶה לָכֶם ֵאיפֹה 

הּוא ְּבִדיּוק. ֲאנְַחנּו מּוכָנִים לֹוַמר ַרק ֶׁשַהָמקֹום ַהזֶה נְִמָצא ִּבְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק. 
ֲאנְַחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהְׁשכּונָה ַהזֹאת. ִהיא ְׁשכּונָה יְָׁשנָה, ְמלֵָאה ְּבָבִתים ְמיָֻחִדים, 

ֶׁשנְִבנּו לְִפנֵי ַהְרֵּבה ָׁשנִים. לְִפָעִמים ֲאנְַחנּו ְמַׂשֲחִקים ְּבִמְׂשָחק ֶׁשִהְמֵצאנּו ְּבַעְצֵמנּו 
וְָקָראנּו לֹו "ָהיֹה ָהיָה": ַּבִמְׂשָחק ַהזֶה ֲאנְַחנּו ְמַדְמיְנִים ֶׁשֲאנְַחנּו יְלִָדים ֶׁשָחיּו 

ַּפַעם, ּכְֶׁשַרק ָּבנּו ֶאת ַהְׁשכּונָה ַהזֹאת, ֶּבַטח לְִפנֵי 100 ָׁשנָה... 
יֹום ֶאָחד, ּכְֶׁשִׂשַחְקנּו ַּבָמקֹום ַהסֹוִדי ֶׁשלָנּו, ֹלא ָרחֹוק ֵמַאַחד ַהָּבִתים ַהיְָׁשנִים, ָרִאינּו ּכַָמה ֲאנִָׁשים 

ִמְתָקְרִבים, וְָׁשַמְענּו אֹוָתם ְמַדְּבִרים:
"ַהָמקֹום ְמצֻיָן, ָקרֹוב לַַטיֶלֶת, לֶַמְרּכָז, לַׁשּוק...", ָאַמר ַאַחד ַהגְָבִרים.

"ֲאָבל הּוא ִמְתּפֹוֵרר לְגְַמֵרי...", ָאְמָרה  ָהִאָׁשה ֶׁשלְיָדֹו.
"ָאז ֶאְפָׁשר ָּפׁשּוט לֲַהֹרס אֹותֹו וְלְִבנֹות ַּביִת ָחָדׁש ִּבְמקֹומֹו." ָאַמר גֶֶבר נֹוָסף ֶׁשָהיָה ִאָתם.

"נָכֹון ֶׁשַהַּביִת ְּבַמָצב ֹלא טֹוב," ָאַמר ַהגֶֶבר ָהִראׁשֹון, "ֲאָבל עֹוד ֶאְפָׁשר לְִראֹות ֶאת ַהיִֹפי ֶׁשלֹו. 
ִתְסַתּכְלּו ַעל ַהִמְרֶּפֶסת, לְָמָׁשל, וְַעל ַהֶקֶׁשת ַהְמיֶֻחֶדת ֶׁשֵמַעל לֶַדלֶת ..."

ִהַּבְטנּו ִּבְדָמָמה זֶה ְּבזֶה. ּכֻלָנּו ֵהַבנּו. ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה לְִקנֹות ֶאת ַהַּביִת ַהיָָׁשן וְַהיֶָפה ַהזֶה, וְאּולַי לֲַהֹרס 
אֹותֹו ַעד ַהיְסֹוד... ֶהְחלְַטנּו ֶׁשֲאנְַחנּו ֹלא נִֵתן לְזֶה לְִקרֹות!

* * *

ִקְראּו ַעל ְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק 

ַּבֲאַתר ָהִאינְֶטְרנֵט  וֲַענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות:

א. ַמדּוַע הּוְקָמה ְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק?

ב. ָמה ְמקֹור ַהֵׁשם "נְוֵה-ֶצֶדק"?

ג. ַמדּוַע נְִבנּו ַהָּבִתים ַּבְׁשכּונָה ְּבָצמּוד זֶה לְזֶה?

ָאֶרץ  ַהקוְֹלנוַֹע ָהִראׁשוֹן ּבָ

כּוַנת ְנֵוה-ֶצֶדק.  ׁשְ ִנְמָצא ּבִ

מוֹ? ָמה ׁשְ

חידתלאביב 

נְוֵה-ֶצֶדק - ְׁשכּונָה ַּבת 120!

ְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק הּוְקָמה ִּבְׁשנַת 1887, ְּבֵעֶרְך 20 ָׁשנָה לְִפנֵי ֶׁשנֹוְסָדה ֵתל ָאִביב. 

ִהיא ָהיְָתה ַהְׁשכּונָה ָהִראׁשֹונָה ֶׁשֵהִקימּו יְהּוִדים ִמחּוץ לְחֹומֹות יָפֹו.  ְמֻאָחר יֹוֵתר 

נֹוְסָדה ֵתל ָאִביב, ּונְוֵה-ֶצֶדק ִהְצָטְרָפה ֵאלֶיָה. 

ְּכֶׁשְמַטיְלִים ִּבנְוֵה-ֶצֶדק ַמְרגִיִׁשים ְּכִאלּו ְמַטיְלִים ֶּבָעָבר, 

ִמׁשּום ֶׁשֹרב ָּבֵתי ַהְׁשכּונָה ֵהם ָּבִתים יְָׁשנִים ֶׁשנְִבנּו ְּביֶָמיָה ָהִראׁשֹונִים. 

ֵחלֶק ֵמַהָּבִתים ַהיְָׁשנִים ֻחְדׁשּו וְֻׁשְּפצּו, וְֶחלְָקם - ֲעַדיִן ֹלא.

ֲחבּוַרת 
ָאִבי"ב 
ִית  ְוַהּבַ

ן ַהָיׁשָ

1
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ָּכל ִּבנְיָן זָקּוק ִמֵדי ַּפַעם לְִׁשּפּוץ ּולְִחדּוׁש. 

ִאם ֹלא עֹוִׂשים ָּכְך - לְַאַחר ָׁשנִים ַרּבֹות 

ַהִּבנְיָן נְִרֶאה ֻמזְנָח וְָרעּוַע. 

לְִפָעִמים ַמֲעִדיִפים לֲַהֹרס ֶאת ַהִּבנְיָן ַהיָָׁשן 

וְלְִבנֹות ִּבְמקֹומֹו ִּבנְיָן ָחָדׁש. 

לְִפָעִמים ְמַׁשְּפִצים ִּבנְיָן יָָׁשן ּוִמְׁשַתְדלִים 

לְִׁשֹמר ַעל ַהצּוָרה ַהְמקֹוִרית ֶׁשלֹו. 

ַהְּפֻעלָה ַהֹזאת נְִקֵראת ִׁשמּור. 

ָמַתי ַמְחלִיִטים לְַׁשֵּפץ ּולְַׁשֵמר ִּבנְיָן יָָׁשן? 

•  ַּכֲאֶׁשר ַהִּבנְיָן הּוא ִּבנְיָן יֶָפה, 
ַּבַעל ִסגְנֹון ְּבנִיָה ְמיָֻחד.   

•  ַּכֲאֶׁשר ַּבִּבנְיָן גָר ַּפַעם ָאָדם ָחׁשּוב, 
אֹו ָקָרה ּבֹו ֵארּוַע ָחׁשּוב.  

ִּבנְיָנִים ֶׁשֻׁשְמרּו ְמַחְּבִרים אֹוָתנּו ֶאל ֶהָעָבר 

ֶׁשלָנּו ּוְמַסְּפִרים לָנּו ַעל ַהָמקֹום וְַעל ָהֲאנִָׁשים 

ֶׁשָחיּו ּבֹו.

לְַאַחר ֶׁשְקָראֶתם ֶאת ִסּפּוָרם ֶׁשל ֵּבן, לִי וְיָהלִי, ַהִאם ַאֶתם חֹוְׁשִבים 

ֶׁשֲהיִיֶתם רֹוִצים לָגּור ִּבנְוֵה-ֶצֶדק? ַמדּוַע?

ֵּבן )11(, לִי )8( וְיָהלִי )4 וֵָחִצי( ָּבָרק גִָרים ִּבנְוֵה-ֶצֶדק ְּבַביִת ֶׁשנְִבנָה לְִפנֵי ְּכ-100 ָׁשנָה. 

ַּפַעם ַהַּביִת ַהזֶה ָהיָה ֵּבית ַהְדפּוס ָהִראׁשֹון ְּבֵתל ָאִביב.

ַהַּביִת ָעַמד נָטּוׁש ְתקּוָפה ֲאֻרָּכה. לְִפנֵי 15 ָׁשנָה, ְּכֶׁשַהִמְׁשָּפָחה 

ָקנְָתה אֹותֹו, הּוא ָהיָה ַמָמׁש ֻחְרָּבה, וְַהִמְׁשָּפָחה ֶהְחלִיָטה  

לְַׁשְּפצֹו ּולְַהְתִאים אֹותֹו לְִמגּוִרים. ִהיא ִהְתַחיְָבה לְַהְׁשִאיר 

ֶאת ֲחזִית ַהַּביִת ְּבִדיּוק ְּכִפי ֶׁשִהיא ָהיְָתה ַּפַעם. 

ִמְׁשַּפַחת ָּבָרק אֹוֶהֶבת לָגּור ִּבנְוֵה-ֶצֶדק. לִי ְׂשֵמָחה ֶׁשיֵׁש לָה 

ֲחֵברֹות ַרּבֹות ַּבְׁשכּונָה. ֵּבן אֹוֵהב לְִרֹּכב ַעל אֹוַפנַיִם לְכָל 

ָמקֹום ַּבְׁשכּונָה, יָהלִי אֹוֵהב ֶאת ַהגַן ֶׁשלֹו וְֶאת ַהחּוגִים 

ֶׁשהּוא ִמְׁשַתֵתף ָּבֶהם ַּבַמְתנָ"ס ַהְׁשכּונִָתי. ִאָמא ֶׁשלֶָהם, 

אֹוְרנִית, אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֹיִפי ַהְמיָֻחד ֶׁשל ַהְׁשכּונָה, ֶאת 

ָהֻאכְלּוִסיָה ַהְמגֻוֶנֶת וְֶאת ָהֲאוִיָרה ַהַחָמה וְַהִמְׁשַּפְחִתית - 

ּכֻלָם ַמִּכיִרים ֶאת ּכֻלָם. 

ה ְמַעט  ַאְך לְִפָעִמים ָקֶׁשה לָגּור ִּבנְוֵה-ֶצֶדק. יֵׁש ָבּ

ִמגְְרֵׁשי ִמְׂשָחִקים לַיְלִָדים. ַהיְלִָדים ֶׁשגִָרים ַּבְׁשכּונָה 

הֹולְכִים לְָבֵתי ֵסֶפר ׁשֹונִים ִמחּוץ לִנְוֵה-ֶצֶדק, וְכְָך ַהֲחֵבִרים 

ִמֵּבית ַהֵסֶפר ֹלא ָתִמיד גִָרים ָקרֹוב, וְַאַחר ַהָצֳהַריִם ָקֶׁשה לְִהָּפגֵׁש. 

ְּבנֹוָסף לְכְָך, ֵמָאז ֶׁשנְוֵה-ֶצֶדק נֶֶעְׂשָתה ְׁשכּונָה ָאְפנִָתית ֲאנִָׁשים ַרִּבים 

ָּבִאים לְַטיֵל ּולְַבלֹות ָּבה, וְלְִפָעִמים זֶה ְקָצת ַמְפִריַע ...

  ְּפגִיָׁשה ִעם...  ַמהּו ִׁשמּור ִּבנְיָנִים, ּוַמדּוַע ִּבְכָלל ְלַׁשֵמר?

וְֵסִמינָר לְמֹוִרים. לְַאַחר ִמּכֵן, ְּבֶמֶׁשְך ָׁשנִים ַרּבֹות ַהָמקֹום ָעַמד נָטּוׁש ּוֻמזְנָח, ַעד ֶׁשִעיִריַת ֵתל ָאִביב ַהִחנּוְך ָהִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהיְהּוִדים ִמחּוץ לְיָפֹו ָהַעִתיָקה. ָהיּו ּבֹו ֵּבית-ֵסֶפר לְָבנִים, ֵּבית-ֵסֶפר לְָבנֹות ּוָפִעיל, וְגַם יְלִָדים ַרִּבים ְמַבְקִרים ּבֹו. ַּפַעם, ְּביֶָמיָה ָהִראׁשֹונִים ֶׁשל ַהְׁשכּונָה, ַהָמקֹום ִׁשֵמׁש ְּכִקְריַת ֶמְרַּכז סּוזַן ַדלַל הּוא ֶמְרַּכז ַתְרּבּות לְָמחֹול ּולְֵתַאְטרֹון ִּבְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק. ַהיֹום זֶהּו ִמְתָחם תֹוֵסס 
ֶהְחלִיָטה לְַחֵדׁש ּולְַׁשֵּפץ אֹותו, לְִפנֵי ְּכֶעְׂשִרים ָׁשנָה. 

ֶמְרַּכז סּוזַן ַדַלל 

וֶַהיֹום  … ָאז

  ִסּפּורֹו ֶׁשל ָמקֹום  

2

ִמְׁשַּפַחת ָּבָרק ִמנְוֵה-ֶצֶדק
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נְוֵה-ֶצֶדק, ַהְׁשכּונָה ַהוִָתיָקה, ָהלְכָה וְ"ִהזְַדְקנָה" 

ְּבֶמֶׁשְך ַהָׁשנִים. תֹוָׁשִבים ַרִּבים ָעזְבּו ֶאת 

ַהְׁשכּונָה ַהיְָׁשנָה וְָעְברּו לְַׁשכּונֹות ַהֲחָדׁשֹות 

וְַהמֹוֶדְרנִיֹות ֶׁשנְִבנּו ְּבֵתל ָאִביב. לְַאט לְַאט 

ֻהזְנְָחה ַהְׁשכּונָה, וְַרִּבים ִמָּבֶתיָה ַהיְָׁשנִים ָעְמדּו 

ֵריִקים, ְמֹפָרִרים ּונְטּוִׁשים. ַּבְׁשכּונָה נְִׁשֲארּו ַרק 

ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֹלא יָכְלּו לְַהְרׁשֹות לְַעְצָמן לֲַעֹבר. 

ַהַמָצב ַּבְׁשכּונָה ֶהְחִמיר ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשהּוכְנָה 

ָתכְנִית לֲַהִריַסת ַהְׁשכּונָה. 

לְִפנֵי ְּכֶעְׂשִרים ָׁשנָה ֶהְחלִיטּו לְַׁשֵמר ֶאת 

ַהְׁשכּונָה ּולְַׁשֵקם אֹוָתה, וְָאז ֵהֵחל ַתֲהלִיְך ָהפּוְך. 

ֵחלֶק ֵמַהָּבִתים ֻׁשְּפצּו לְִפי ִסגְנֹון ַהְּבנִיָה ַהְמקֹוִרי, 

ָּבנִים ֶׁשל תֹוָׁשִבים וִָתיִקים ֵהֵחלּו לֲַחֹזר, 

ִמְׁשָּפחֹות ֲחָדׁשֹות ִהגִיעּו, ֲחנּויֹות ּוָבֵתי ָקֶפה 

נְִפְתחּו, ּולְַאט לְַאט ָהְפכָה ַהְׁשכּונָה לְִׁשכּונָה 

ָאְפנִָתית ּוְמבֶֻקֶׁשת. ְמִחיֵרי ַהִדירֹות ָעלּו, וְכַיֹום 

נְוֵה-ֶצֶדק ִהיא ְׁשכּונָה ֶׁשֲאנִָׁשים ַרִּבים רֹוִצים 

לָגּור ָּבה!

נַחּום גּוְטַמן - ַהַציָר ֶׁשל ֵתל-ָאִביב

ְטַמן  ֵסֶמל ָהִעיר ֵתל ָאִביב ֶׁשִעֵצב נַחּום גּו
)ַהיֹום ֵסֶמל ָהִעיר ׁשֹונֶה ְּבִמְקָצת(

ִּבְׁשנַת 1905 ִהגִיַע לִנְוֵה- ֶצֶדק יֶלֶד ֶּבן ֶׁשַבע, נַחּום ְׁשמֹו. 

ָאִביו ָהיָה מֹוֶרה ְּבֵבית-ַהֵסֶפר לְָבנֹות. ַהיֶלֶד נַחּום ָאַהב 

ְמאֹוד לְַציֵר. ְמַסְּפִרים ֶׁשִמי ֶׁשגִלָה ֶאת ִּכְׁשרֹון ַהִציּור ֶׁשלו 

ָהיָה ָחֵבר טֹוב ֶׁשל ָאִביו, ַהְמׁשֹוֵרר ַחיִים נְַחָמן ְּביָאלִיק, 

ֶׁשִהְתַּפֵעל ִמִציּוָריו וְעֹוֵדד אֹותֹו לְַציֵר. וְָאכֵן, ַהיֶלֶד נַחּום 

גַָדל וְָהיָה לְַציָר, ְמַאיֵר וְגַם סֹוֵפר יְלִָדים - ֲהֹלא הּוא 

נַחּום גּוְטַמן. 

 , ִהְתּבֹונְנּו ַּבְתמּונֹות ֶׁשל ְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק ְּבֶפֶרק זֶה ּוַבֲאַתר ָהִאינְֶטְרנֵט 

וְַציְרּו ַעל-ִּפיֶהם ִציּור ֶׁשל ַהְׁשכּונָה. תּוכְלּו לֲַעׂשֹות ַתֲערּוכָה ֶׁשל ִציּוֵריכֶם ַּבִּכָתה. 

ֵסֶפר ַעל ֵתל ָאִביב ֶׁשָּכַתב וְִאיֵר 
ְטַמן: "ִעיר ְקַטנָה וֲַאנִָׁשים  נַחּום גּו

ָּבה ְמַעט". 

נְוֵה-ֶצֶדק - ְׁשכּונָה ִמְתַחֶדֶׁשת

נַחּום גּוְטַמן ִּפֵתַח ִסגְנֹון ִציּור ְמיָֻחד ּוְמקֹוִרי, ִסגְנֹון 

ֶאֶרְציְִׂשְרֵאלִי, ֶׁשָהיָה ׁשֹונֶה ְמאֹוד ִמִסגְנֹונֹות ַהִציּור 

ַּבגֹולָה. הּוא ִציֵר נֹוִפים וֲַאנִָׁשים, ּוִבְמיָֻחד הּוא ִציֵר 

וְכַָתב ַהְרֵּבה ַעל ֵתל ָאִביב ְּבֵראִׁשית יֶָמיָה. הּוא גַם ִעֵטר 

ְּבִאיּוָריו ֶאת ִׁשיֵרי ַהיְלִָדים ֶׁשל ְּביָאלִיק...

ִציּור ֶׁשל ֵּבית ְּכנֶֶסת ִּבנְוֵה-ֶצֶדק 
ְטַמן ֶׁשִציֵר נַחּום גּו

  

ָמה ַדְעְתכֶם: ַהִאם טֹוב ֶׁשֹלא ָהְרסּו ֶאת ְׁשכּונַת נְוֵה-ֶצֶדק? ַמדּוַע?

 ְלִׂשיָחה ַּבִּכָתה  

3
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ְׂשֵדרֹות 
רֹוְטִׁשיְלד

ְּפִעיֻליֹות ְלִסּכּום ַהֶּפֶרק

יֹוִסי ַּבְׂשֵדָרה ּפֹוֵסַע
ּוִפְתאֹום אֹורֹות ֵעינָיו

ָאץ הּוא ָרץ הּוא לְָפנָיו
גּור ְּכלִָבים ִמְסּכֵן צֹולֵַע
הּוא חֹוֵבק ִּבְׁשֵתי יָָדיו.

ע. ִהלֵל     

 ַלְחֹקר עֹוד 

לְִפנֵיכֶם ְתמּונֹות ֶׁשל ְמקֹומֹות ֶׁשְקׁשּוִרים לְנֹוֵׂשא ַהִׁשמּור. 

 , ֵהָעזְרּו ְּבַמֲאגַר ַהֵמיָדע ּוְבַמֲאגַר ַהְתמּונֹות ֶׁשַּבֲאַתר ָהִאינְֶטְרנֵט 

וְכְִתבּו ֶאת ִסּפּוָרם ֶׁשל ַהְמקֹומֹות ָהֵאלֶה. 

ִּבנְיַן גִיְמנְַסיָה ֶהְרְצלִיָה          ַהְׁשכּונָה ָׂשרֹונָה

  ְּכִתיָבה יֹוֶצֶרת  

ַחְּברּו ִׂשיָחה ֵּבין יַלְֵדי ֲחבּוַרת ָאִבי"ב, ּוָבה ֵהם ַמִציִעים ָמה ֵהם יְכֹולִים 

לֲַעׂשֹות ְּכֵדי לְִׁשֹמר ַעל ַהַּביִת ַהיָָׁשן, ְּכֵדי לְִמֹנַע ֶאת ַהֲהִריָסה ֶׁשלֹו. 

ַסְּפרּו ָמה ַהֲחבּוָרה ֶהְחלִיָטה לֲַעׂשֹות. ַהִאם ִהְצלִיָחה?

 יֹוְצִאים ַלֶׁשַטח  

ְצאּו לְַסִביָבה ַהְקרֹוָבה ֲאלֵיכֶם, ִהְתּבֹונְנּו ַּבִּבנְיָנִים, ּוַבֲחרּו ִּבנְיָן ֶׁשַאֶתם 

חֹוְׁשִבים ֶׁשְּכַדאי לְַׁשֵמר אֹותֹו. ַצלְמּו אֹותֹו, ָהִביאּו ֶאת ַהַתְצלּום לִַּכָתה, 

וְַהְסִּבירּו ְּבַעל ֶּפה ַמדּוַע לְַדְעְתכֶם ָחׁשּוב לְַׁשֵמר ֶאת ַהִּבנְיָן.
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ַמִהי ְׂשֵדָרה ּוַמדּוַע ֻהְחַלט ִלְבנֹות ְׂשֵדָרה ַדוְָקא ָּכאן? 

ְׂשֵדָרה ִהיא ְרחֹוב ָרָחב ִּבְמיָֻחד. 

ִמְׁשנֵי ְצָדָדיו אֹו ְּבֶמְרָּכזֹו, צֹוְמִחים ֵעִצים. 

ָהְרחֹובֹות ָהִראׁשֹונִים ֶׁשל ֵתל ָאִביב נְִבנּו 

ַעל ְדיּונֹות ֶׁשיְִׁשרּו אֹוָתן. 

ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד ִתכְנְנּו לְִבנֹות ֶאת 

ָהְרחֹוב ְּבוָאִדי ָקָטן, ֵּבין ְׁשֵתי ְדיּונֹות. 

ֲאָבל ָהיָה ָקֶׁשה לְיֵַׁשר ֶאת ַהוָאִדי, וְלָכֵן 

ַהְמַתכְנְנִים ֶהְחלִיטּו לְַהְׁשִאיר אֹותֹו 

ְּכֶׁשַטח ָּפתּוַח וְלְִבנֹות ֶאת ַהָּבִתים 

ִמְׁשנֵי ִצָדיו. לְַאַחר ַּכָמה ָׁשנִים ֵהֵחלּו 

לַָטַעת ֵעִצים ַּבֶׁשַטח ַהָּפתּוַח ַהזֶה, וְכְָך 

נֹוְצָרה ַהְׂשֵדָרה ָהִראׁשֹונָה ָּבִעיר.

ְמִקיֵמי ֵתל ָאִביב ָחלְמּו לְָהִקים ִעיר 

ְמֻרוַַחת ֶׁשיְִהיּו ָּבה ַהְרֵּבה ֵעִצים ּוְפָרִחים. 

ֵהם ֲאִפלּו ָחְׁשבּו לְִקֹרא לָה "ִעיר גַנִים"... 

ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד ֵהם ִהגְִׁשימּו 

ֶאת ַהֲחלֹום ַהזֶה. 

ְּבֵתל ָאִביב יֵׁש ְׂשֵדרֹות נֹוָספֹות: ְׂשֵדרֹות ֶּבן-ִציֹון, 

ְׂשֵדרֹות ֵח"ן, ְׂשֵדרֹות ֶּבן-גּוְריֹון, ְׂשֵדרֹות נֹוְרָדאֹו, 

ְׂשֵדרֹות ָׁשאּול ַהֶמלְֶך, ְׂשֵדרֹות יְרּוָׁשלַיִם ְּביָפֹו, 

וְעֹוד. ַּבֲחרּו ַאַחת ִמן ַהְׂשֵדרֹות ָּבִעיר, ַּבְקרּו ָּבה, 

ַצלְמּו אֹוָתה ּוְתלּו ֶאת ַהַתְצלּוִמים ַּבִּכָתה. ִהְתּבֹונְנּו 

ַּבַתְצלּוִמים ּוִמְצאּו ֶאת ַהְמֻׁשָתף לְַׂשֵדרֹות ַהׁשֹונֹות 

וְֶאת ַהׁשֹונֶה ֵּבינֵיֶהן. 

1

ַסָּבא ַרָּבא ֶׁשל ֵּבן גָר ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד. ֵּבן הֹולְֵך לְַבֵקר אֹותֹו לְִפָעִמים.
"ּכְַדאי לָכֶם לָבֹוא," הּוא ָאַמר לָנּו יֹום ֶאָחד, "לַַסָּבא ַרָּבא ֶׁשלִי יֵׁש 

ִסּפּוִרים ַמגְנִיִבים ַעל ַהיַלְדּות ֶׁשלֹו ְּבֵתל ָאִביב..."
לָָמה ֹלא? ֲאנְַחנּו אֹוֲהִבים ִסּפּוִרים. ָּפגְַׁשנּו ֶאת ַסָּבא ַרָּבא ֶׁשל ֵּבן ַעל 
ַסְפָסל ַּבְׂשֵדָרה, ִמַתַחת לְֵעץ ִפיקּוס ֲענָק. ָהיָה יֹום ַחם, ֲאָבל ִמַתַחת 

לִַפיקּוס ָהיָה ֲהמֹון ֵצל וְֹלא ּכָל ּכְָך ִהְרגְַׁשנּו ֶאת ַהחֹם.
"ַסָּבָּבא," ָאַמר ֵּבן )ּכָכָה הּוא קֹוֵרא לַַסָּבא ַרָּבא ֶׁשלֹו(, "ַתּכִיר ֶאת ַהֲחֵבִרים ֶׁשלִי: ַּבר, יֵָעל 

וְַאיֶלֶת. ִהְבַטְחִתי לֶָהם ִסּפּוִרים ַעל ֵתל ָאִביב ֶׁשל ַּפַעם..."
ַסָּבָּבא ִחיְֵך. "ִסּפּוִרים ַאֶתם רֹוִצים, ָאה... טֹוב, ִהנֵה ִסּפּור ְמַענְיֵן ֶׁשָקָרה ְּבִדיּוק ַּבָמקֹום 

ֶׁשֲאנְַחנּו יֹוְׁשִבים ַעכְָׁשו..."
וְַסָּבָּבא ֵהֵחל לְַסֵּפר: "זֶה ָהיָה ִּבְׁשנַת 1921. ֲאנִי ָהיִיִתי ְּבֵעֶרְך ְּבגִילְכֶם. וִינְְסטֹון ֶצ'ְרִצ'יל, ַׂשר 

ַהמֹוָׁשבֹות ַהְּבִריִטי, ָּבא לְִבקּור ַמְמלַכְִתי ְּבֵתל ָאִביב, וְֹראׁש ָהִעיר, ֵמִאיר ִדיזֶנְגֹוף, ֶהְחלִיט 
לְַהְרִׁשים אֹותֹו. ֵתל ָאִביב ָהיְָתה ָאז ִעיר ְצִעיָרה, וְֹלא ָהיּו ָּבה ַהְרֵּבה ְצָמִחים וְֵעִצים. ִדיזֶנְגֹוף 

ִהזְִמין ֵעִצים ּבֹוגְִרים ִמן ַהמֹוָׁשבֹות ַהְסמּוכֹות, ּוִבֵקׁש ֶׁשיְִתְקעּו אֹוָתם ְּבחֹולֹות ֵתל ָאִביב ְּבאֶֹפן 
זְַמנִי, ַעד ִסיּום ַהִּבקּור ֶׁשל ֶצ'ְרִצ'יל. ֲאנִי וְעֹוד ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים ֶׁשלִי ָהיִינּו ַסְקָרנִים לְִראֹות ֶאת 

ָהאֹוֵרַח ֶהָחׁשּוב. ִטַּפְסנּו ַעל ָהֵעִצים ּכְֵדי לְִראֹות טֹוב יֹוֵתר, וְָאז... ָהֵעִצים ִהְתִחילּו לִּפֹל.
ֹראׁש ָהִעיר ָהיָה ְמאֹוד נָבֹוְך, ֲאָבל ַהַׂשר ֶצ'ְרִצ'יל ָּפַרץ ִּבְצחֹוק וְָאַמר לֹו: "ֹלא נֹוָרא... 

ּכָכָה ֵתְדעּו ֶׁשָחׁשּוב לְַהֲעִמיק ֶאת ַהָׁשָרִׁשים ֶׁשלָכֶם ּכָאן ָּבָאֶרץ." 

 * * *

ֲחבּוַרת 
ָאִבי"ב 
ת  ּפוֶֹגׁשֶ

א ּבָ ֶאת ַסּבָ
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ַּכֲאֶׁשר ִמְתַקְדִמים ָצפֹונָה ַּבְׂשֵדָרה, רֹוִאים יֹוֵתר וְיֹוֵתר 

ָּבִתים ֶׁשנְִבנּו ִּבְׁשנֹות ַה-20 )1920 ַעד 1930 ְּבֵעֶרְך( 

ְּבִסגְנֹון ְּבנִיָה ֶׁשנְִקָרא ַהִסגְנֹון ָהֶאְקלְֶקִטי, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו: 

ִסגְנֹון ֶׁשהּוא ַתֲעֹרֶבת ֶׁשל ַּכָמה ִסגְנֹונֹות ׁשֹונִים 

)ֵאירֹוִּפי, ִמזְָרִחי, וְלְִפָעִמים ֲאִפלּו ִסינִי(. ִּבנְיָנִים 

ַהְּבנּויִים ְּבִסגְנֹון זֶה נְִרִאים ְקָצת ְּכמֹו ַאְרמֹונֹות 

ֵמָהַאגָדֹות, וְאּולַי ִּבגְלַל זֶה ָקְראּו לֶָהם גַם "ָּבֵתי 

ֲחלֹומֹות".
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ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְׂשֵדָרה, ָקרֹוב יֹוֵתר לְֵאזֹור ֵתַאְטרֹון 

ַהִּביָמה, רֹוִאים ִּבנְיָנִים ֶׁשנְִבנּו ִּבְׁשנֹות ַה-30 

)1930 ַעד 1940 ְּבֵעֶרְך( ְּבִסגְנֹון ֶׁשנְִקָרא 

ָּבאּוָהאּוס - ִסגְנֹון ָּפׁשּוט, ָצנּוַע וְנִָקי ִמִקׁשּוִטים. 

ָהַרְעיֹון ַהֶמְרָּכזִי ִּבְבנִיָה ַּבִסגְנֹון ַהזֶה ָהיָה ֶׁשַהַּביִת 

ָצִריְך לְִהיֹות נֹוַח לְִמגּוִרים. ֹרב ַהִּבנְיָנִים ֶׁשנְִבנּו 

ְּבִסגְנֹון ַהָּבאּוָהאּוס ֻצּפּו ְּבִטיַח לָָבן, וְזֹוִהי ַהִסָּבה 

ֶׁשֵתל ָאִביב ִקְּבלָה ֶאת ַהִּכנּוי "ָהִעיר ַהלְָבנָה". 
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ַהִּבנְיָן ֶׁשַּבֲחזִית ַהְתמּונָה נְִבנָה ִּבְׁשנַת 1924 ְּבִסגְנֹון 

ֶאְקלְֶקִטי. לְִפנֵי ְּכֶעֶׂשר ָׁשנִים ִהְרְׁשָתה ָהִעיִריָה 

לְַבַעל ַהִּבנְיָן לְִבנֹות ֵמֲאחֹוָריו ּוְבָצמּוד לֹו ִמגְָדל 

גָבֹוַה, ִּבְתנַאי ֶׁשיְַׁשֵמר וִיַׁשֵּפץ ֶאת ַהִּבנְיָן ַהיָָׁשן. ָּכְך 

ָקם ִמגְַדל ֶאלְרֹוב. ַּבִמגְָדל יֵׁש 33 קֹומֹות, 7 ֵמֶהן 

ִמַתַחת לְִפנֵי ַהַקְרַקע. ֵמָאז נְִבנּו ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד 

עֹוד ַּכָמה ִמגְָדלִים ֲחִדיִׁשים, ֶׁשְמַׁשְמִׁשים ְּבִעָקר 

לְִמְׂשָרִדים, וְעֹוְבִדים ָּבֶהם ֲאנִָׁשים ַרִּבים. 

ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד ָּבִתים ְּבִסגְנֹונֹות ׁשֹונִים

ַּכֲאֶׁשר ְמַטיְלִים ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד, ֶאְפָׁשר לְִראֹות ִּבנְיָנִים ַהְּבנּויִים ְּבִסגְנֹונֹות ׁשֹונִים. 

ַהְׂשֵדָרה ִהיא ְּכמֹו מּוזֵאֹון ָּפתּוַח ֶׁשל ִסגְנֹונֹות ַהְּבנִיָה ְּבֵתל ָאִביב.

ֵאיזֶה ִסגְנֹון ְּבנִיָה ַאֶתם אֹוֲהִבים? ִהְתּבֹונְנּו ַּבִּבנְיָנִים ֶׁשִּבְסִביַבת ְמגּוֵריכֶם, 

ּוַבֲחרּו ִּבנְיָן ֶׁשמֹוֵצא ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם )זֶה יָכֹול לְִהיֹות גַם ַהִּבנְיָן ֶׁשַאֶתם גִָרים ּבֹו(. 

ַצלְמּו ֶאת ַהִּבנְיָן ֶׁשְּבַחְרֶתם, ְתלּו ֶאת ַהַתְצלּום ַעל לּוַח ַהִקיר ַּבִּכָתה, וְכְִתבּו 

לְִצדֹו ָמה מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם ַּבִּבנְיָן ּוְבִסגְנֹון ַהְּבנִיָה. 

 ְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד 12 

ַהָּבִתים ָהִראׁשֹונִים ֶׁשל ֵתל ָאִביב ָהיּו נְמּוכֵי קֹוָמה 

)ַּבֲעלֵי קֹוָמה ַאַחת אֹו ְׁשַתיִם( וגַג ְרָעִפים - ָּבִתים 

ְּבִסגְנֹון ַּכְפִרי, ֶׁשִהְתִאימּו לְֹאִפי ַהְׁשכּונָה ַהְמֻתכְנֶנֶת: 

ְׁשכּונַת גַנִים ְמֻרוַַחת, נְִקיָה וִיֻרָקה. 

ַרק ַּכָמה ִמן ַהָּבִתים ָהִראׁשֹונִים ֶׁשל ָהִעיר נְִׁשְמרּו 

ַעד ַהיֹום. ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד נֹוַתר ֶאָחד ֵמֶהם. זֶהּו 

ֵּבית פֹוגֶל, ֵּביתֹו ֶׁשל ַהַדוָר ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהִעיר.

2
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ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד ִהְכִריזּו ַעל ֲהָקַמת ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

ּבְיֹום ִׁשִׁשי, ה ּבְִאיָר תש"ח, זְַמן ָקצָר לִפְנֵי ּכְנִיַסת 

ַהַׁשּבָת, ִהְתּכַנְסּו נְצִיגֵי ָהָעם ַהיְהּוִדי ּבָָאֶרץ ּבְמּוזֵאֹון 

ֵתל ָאבִיב, ּבְִׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד 16. 

ֵהם ּבָאּו לְִׁשמַֹע ֶאת ָדוִד ּבֶן-גּוְריֹון ַמכְִריז ַעל ֲהָקַמת 

ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל. יְרּוָׁשלַיִם ָהיְָתה ּבְאֹותֹו זְַמן ּבְָמצֹור, 

וְלָכֵן ֻהְחלַט לְַהכְִריז ַעל ֲהָקַמת ַהְמִדינָה ּבְֵתל ָאבִיב.

ָדוִד ּבֶן-גּוְריֹון ִהְקִריא ֶאת ַהַהכְָרזָה ַעל ֲהָקַמת 

ַהְמִדינָה לִפְנֵי 350 ֻמזְָמנִים, ּבְעֹוד ַאלְפֵי ֲאנִָׁשים 

ִמְתגֹוְדִדים ּבַחּוץ ּוַמְקִׁשיבִים לַַהכְָרזָה ֶדֶרְך ַרְמקֹולִים 

ְמיָֻחִדים ֶׁשֻהצְבּו ָׁשם.

ּבְתֹם ַהַהכְָרזָה ָקמּו ּכָל ַהִמְׁשַתְתפִים לְִׁשיַרת 

"ַהִתְקוָה", וְַהֲהמֹונִים ֶׁשּבְַׂשֵדָרה ָרְקדּו ִרקּוִדים 

סֹוֲעִרים.

ַהיֹום ַהָמקֹום ַהזֶה הּוא מּוזֵאֹון, ֶאפְָׁשר לְבֵַקר 

ּבֹו וְלְִראֹות ֶאת ָהאּולָם ֶׁשּבֹו ִהכְִריזּו ַעל ֲהָקַמת 

ַהְמִדינָה.

ָהכִינּו ַהזְָמנָה לְֶטֶקס ַהכְָרזַת ַהְמִדינָה. 

ַקְׁשטּו ֶאת ַהַהזְָמנָה ֶׁשלָכֶם, ּוְתלּו 

ַּבִּכָתה ֶאת ָּכל ַהַהזְָמנֹות ֶׁשֵהכַנְֶתם. 

ּוָמה קֹוֶרה ַּבְׂשֵדָרה ַהיֹום? 

   ֲאנִָׁשים ְמַבִלים 
וְעֹוְרכִים ְּפגִיׁשֹות ֲעָסִקים 

ְּבָבֵתי ַהָקֶפה 
ֶׁשַּבְׂשֵדָרה.

לְִפָעִמים יֵׁש ַּבְׂשֵדָרה 
ַתֲערּוכֹות ְמיָֻחדֹות ּוְמַענְיְנֹות, 

ְּכמֹו ַתֲערּוכָה 
ֶׁשל ֻקּפֹות ֶקֶרן ַקיֶֶמת ְליְִׂשָרֵאל 

ֶׁשִעְצבּו ָאָמנִים ׁשֹונִים.

ֲאנִָׁשים ַרִּבים 
יֹוְׁשִבים וְנִָחים ַעל ַהַסְפָסִלים 

ֶׁשִמַתַחת ָלֵעִצים ַּבְׂשֵדָרה. 

ַהִאם ִּבַקְרֶתם ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד? ִאם ּכֵן - ַסְּפרּו ָמה ֲעִׂשיֶתם ָׁשם.

ָמה ַאֶתם אֹוֲהִבים לֲַעׂשֹות ַּבְׂשֵדָרה? ָמה ְמַענְיֵן ֶאְתכֶם לְִראֹות ַּבְׂשֵדָרה? 

ֲאנִָׁשים רֹוְכִבים ַעל 
אֹוַפנַיִם ַּבְׁשִביִלים ַהְמיָֻחִדים 

ֶׁשנְִסְללּו ַּבְׂשֵדָרה.

יְלד 16  ֵדרוֹת רוְֹטׁשִ ׂשְ ּבִ

ַעם ִאיׁש ָחׁשּוב  ָגר ּפַ

תוְֹלדֹות ָהִעיר.  ּבְ

ִמי ָהִאיׁש? 

ָמה ָהָיה ַתְפִקידוֹ?

חידתלאביב 

3 ְלִׂשיָחה ַּבִּכָתה  
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חֹוף ַהיָם

ְּפִעיֻליֹות ְלִסּכּום ַהֶּפֶרק

יָם ָּכֹחל וְָׁשַמיִם
ְׁשֵתי ִסירֹות ֶׁשל נְיָר

ַהַדיָג יֹוֵרד לַַמיִם
וְרֹוכֵב ַעל גַב ֶׁשל ָדג ֶאל ָהאֹוָצר.

יְהֹונָָתן גֶֶפן     

 ְּכִתיָבה יֹוֶצֶרת 

א. ַהזְִמינּו ֶאת ִמְׁשַּפְחְתכֶם לְַסיֵר ִאְתכֶם לְֹאֶרְך ְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד. ִהְצַטיְדּו ְּבַמְצלֵָמה 

וְַצלְמּו ְדָבִרים ׁשֹונִים ֶׁשמֹוְׁשכִים ֶאת ֵעינֵיכֶם: ִצְמִחיָה, ָּבִתים, ְּפָסלִים, עֹוְבֵרי ֹאַרח, 

ְקיֹוְסִקים, וְעֹוד.

ב. ָהכִינּו ַּכָתָבה לִָעתֹון ַעל ַהִסיּור ַּבְׂשֵדָרה, וְַׁשלְבּו ָּבה ֶאת ַהְתמּונֹות ֶׁשִצלְַמֶתם.

 יֹוְצִאים ַלֶׁשַטח 

ִעְרכּו ַתְצִּפית ַּבְׂשֵדָרה, ַסְרְטטּו ַטְבלָה ְּכֻדגְַמת ַהַטְבלָה ֶׁשלְִפנֵיכֶם, 

וְִרְׁשמּו ָּבה ֶאת ַהִמְמָצִאים ֶׁשלָכֶם. 

ָעהיוֹם  ֵדָרהׁשָ ׂשְ ֵדָרה     ְצִפיפּות  ּבַ ׂשְ ִעי לֻיוֹת ּבַ                     ּפְ

ינוִֹנית / ְמַעָטה ה / ּבֵ יםְמֻבָגִרים     ְצִעיִרים      ְיָלִדים         ַרּבָ יׁשִ ְקׁשִ

 ַלְחֹקר עֹוד 

לְִפנֵיכֶם נֹוְׂשִאים נֹוָסִפים ַהְקׁשּוִרים לְִׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשילְד:

• ָהַאנְַדְרָטה לְִמיְַסֵדי ֵתל ָאִביב
• ְּפָסלִים ַּבְׂשֵדָרה

ַּבֲחרּו נֹוֵׂשא ֶאָחד, אֹו נֹוֵׂשא ַאֵחר ֶׁשְמַענְיֵן ֶאְתכֶם, ִחְקרּו ֶאת ַהנֹוֵׂשא ֶׁשְּבַחְרֶתם, 

וְכְִתבּו ָעלָיו ֶקַטע ֵמיָדע. תּוכְלּו לְַהֲעלֹות ֶאת ַהֶקַטע לַָמדֹור "ּכֹוְתִבים ֵתל ָאִביב" 

 . ֶׁשַּבֲאַתר ָהִאינְֶטְרנֵט 
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ֲחבּוַרת 
ָאִבי"ב 

ְוַתֲעל  וּ  ַמת 
ְקּבּוק  ַהּבַ
ַהִמְסתוִֹרי

זֶה ָהיָה ְּביֹום ִׁשִׁשי ָחְרִּפי ַאַחר-ַהָצֳהַריִם. ַהֶׁשֶמׁש ֵהִציָצה ִמַּבַעד לֲָענָנִים, וֲַאנְַחנּו 
ֶהְחלְַטנּו לָלֶכֶת לְַבלֹות ְּבחֹוף ַהיָם. ִׂשַחְקנּו ַמְטקֹות, ִּפְטַּפְטנּו, זָלַלְנּו ַמְמָתִקים.

ִּפְתאֹום ָׁשַמְענּו ֶאת ַּבר צֹוֵעק: "ֶחְבֶר'ה, ּבֹואּו ַמֵהר, ִתְראּו ָמה ָמָצאִתי..." 
ַּבר ָתִמיד ְמַחֵּפׂש "ְמִציאֹות" ְּבחֹוף ַהיָם, ֲאָבל ְּבֶדֶרְך-ּכְלָל הּוא ֹלא מֹוֵצא 

ְדָבִרים ְמַענְיְנִים ִּבְמיָֻחד. ַהַּפַעם הּוא ָהיָה נְִרגָׁש ּכֻלֹו. 
"ִתְראּו!" הּוא ָקָרא, וְהֹוִׁשיט לָנּו ַּבְקּבּוק יָֹרק. 

ָּבֶרגַע ָהִראׁשֹון ָצַחְקנּו - ָמה ּכָל-ּכְָך ְמיָֻחד ְּבַבְקּבּוק יָָׁשן? ֲאָבל ָאז ִהְצִּביָעה 
ַאיֶלֶת ַעל ַהַּבְקּבּוק וְָאְמָרה:

"ַרק ֶרגַע, יֵׁש ַמֶׁשהּו ִּבְפנִים..."
ַעכְָׁשו ַהַסְקָרנּות ֶׁשלָנּו ִהְתִחילָה לְִהְתעֹוֵרר.

"ָמה זֶה?" ָׁשַאל ֵּבן.
"זֶה נְִרֶאה לִי ּכְמֹו ֲחִתיכַת נְיָר ְמגֻלְגָל," 

ָאְמָרה יֵָעל. 
ְּבִהְתַרגְׁשּות ַרָּבה הֹוֵצאנּו ֶאת ַהנְיָר ַהְמגֻלְגָל. 
הּוא ָהיָה ָקרּוַע וְָדהּוי, ֲאָבל ִהְצלְַחנּו לְַפְענֵַח 

ֶאת ַהּכָתּוב:

 * * *

 , ַחְּפׂשּו ֵמיָדע ַעל ַהַהְעָּפלָה וְַעל ַהְסִפינָה ַטיְגֵר ִהיל ַּבֲאַתר ָהִאינְֶטְרנֵט 

וֲַענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות:

א. ְּבֵאיזֹו ָׁשנָה ִהְפלִיגָה ְסִפינַת ַהַמְעִּפילִים ַטיְגֵר ִהיל, ּוֵמַאיִן יְָצָאה? 

ב. ַהִאם ַהְסִפינָה ַטיְגֵר ִהיל ִהְצלִיָחה לְַהגִיַע לְיְִׂשָרֵאל? ַסְּפרּו ָמה ָקָרה.

ג. ּכֵיַצד ְקׁשּוָרה ַהְסִפינָה ַטיְגֵר ִהיל לִָעיר ּולְתֹוָׁשֶביָה? 

ֵאיזֶה ָמקֹום ְמיָֻחד ַאֶתם ַמִּכיִרים ַעל חֹוף ַהיָם? ַּבֲחרּו ָמקֹום ְּבחֹוף ֵתל ָאִביב-יָפֹו 

ֶׁשִתְרצּו לְַסֵּפר ָעלָיו, וְָהכִינּו ַאֶתם ָמדֹור: ִסּפּורֹו ֶׁשל ָמקֹום. ְתלּו ֶאת ַהְמדֹוִרים 

ֶׁשהּוכְנּו ַּבִּכָתה )וְַאל ִתְׁשְּכחּו לְָצֵרף ְתמּונָה(.

ַּבַטיֶלֶת ֶׁשְּבחֹוף ֵתל ָאִביב נְִמֵצאת ִּכַּכר לֹונְדֹון, וָּבה ַאנְַדְרָטה ְּבצּוַרת ְסִפינַת ַמְעִּפילִים. 

ָהַאנְַדְרָטה הּוְקָמה לְזֵכֶר ַהַהְעָּפלָה. ַהִמלָה "ַהְעָּפלָה" ֵּפרּוָׁשה ִטּפּוס ַעל ַהר גָבֹוַה וְָתלּול, 

 - וְִהיא ְמָתֶאֶרת ֶאת ָהֲעלִיָה ַהִּבלְִתי ֻחִקית לָָאֶרץ לְִפנֵי קּום ַהְמִדינָה

ְּכמֹו ֶׁשָקֶׁשה לְַטֵּפס ַעל ַהר, ָּכְך ָהיָה ָקֶׁשה לֲַעלֹות לָָאֶרץ, ִּכי ַהְּבִריִטים 

ֶׁשָׁשלְטּו ָאז ָּבָאֶרץ ֹלא ִאְפְׁשרּו לִיהּוִדים לֲַעלֹות. ַאְך ַהיְהּוִדים ֹלא 

וְִתרּו וְִהְמִׁשיכּו לְנַסֹות וְלֲַעלֹות. לְִפָעִמים ִהְצלִיחּו וְלְִפָעִמים - ֹלא. 

לְיַד ָהַאנְַדְרָטה לְזֵכֶר ַהַהְעָּפלָה עֹוֵמד ִקיר ַהנְָצָחה ְּבצּוַרת גַל, 

ּוכְתּוִבים ָעלָיו ַהֵׁשמֹות ֶׁשל ָּכל ְסִפינֹות ַהַמְעִּפילִים ֶׁשִהְפלִיגּו לְֶאֶרץ 

יְִׂשָרֵאל, ּוָבֶהם גַם ַטיְגֵר ִהיל. 

ִּכַּכר לֹונְדֹון 

  ִסּפּורֹו ֶׁשל ָמקֹום  

ָמְצאּו  ים ַהְיָקִרים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ

ל וֹם, ֶאת ַהִמְכָתב ַהֶזה ׁשָ

י לִים  ל ֳאִנַית ַהַמְעּפִ ֲאִני ּכוֶֹתֶבת ָלֶכם ִמִסּפּוָנה ׁשֶ

חֶֹדׁש ַלֶדֶרְך. ַהַמָסע  "ַטְיֵגר ִהיל". ָיָצאנּו ִלְפֵני ּכְ

סוֹף סוֹף ִהַגְענּו ְלחוֵֹפי  ה, ּוְכׁשֶ ְך ָקׁשֶ ל ּכָ ָהָיה ּכָ

ים ֶנֶהְרגּו! ֲאָבל  ֵני ֲאָנׁשִ ָרֵאל ָירּו ָע ֵלינּוּ ּוׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵנס ָלָאֶרץ.  ר ְוִנְמָצא ֶאת ַהֶדֶרְך ְלִהּכָ
ְחנּו לֹא ְנַוֵת ֲאַנ

ְיָתה.  ו ִהַגְענּו ַהּבַ יק ָסַבְלנּו. ַעְכׁשָ ַמְסּפִ

ָלֶכם, ׁשֶ

ָשָרה
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א. ִעְרכּו ֶסֶקר ְּבנֹוֵׂשא ִּבלּוי ְּבחֹוף ַהיָם ְּבֵתל ָאִביב-יָפֹו. ֵהָעזְרּו ַּבַטְבלָה ֶׁשלְִפנֵיכֶם.

מבוגר/תנער/האני   
חוֹף ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב ַלֲעׂשוֹת ּבַ ִעי לֻיֹות ׁשֶ ֵתי ּפְ א. _______ׁשְ

ב. _______

ַקִיץ ף ַהָים ּבַ בּוַע ֲאִני הוֵֹלְך ְלחוֹ ׁשָ ָעִמים ּבְ ָמה ּפְ ּכַ

ֲאִני ֲהִכי אוֵֹהב ף ׁשֶ  ַהחוֹ

ָמה ָהֲאנִָׁשים עֹוִׂשים ְּבחֹוף ַהיָם ַּבִציּור ֶׁשלְִפנֵיכֶם? 

ִעְרכּו ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְדָבִרים ֶׁשַאֶתם רֹוִאים ַּבִציּור. 

תּוכְלּו לְהֹוִסיף לְָרִׁשיָמה ְדָבִרים נֹוָסִפים ֶׁשַאֶתם יֹוְדִעים ֶׁשֲאנִָׁשים 

)ַאֶתם אֹו ֲאֵחִרים( עֹוִׂשים ְּבחֹוף ַהיָם וְֹלא מֹוִפיִעים ַּבִציּור.

ָמה עֹוִׂשים ְּבחֹוף ַהיָם?

ב.  ִּכְתבּו ְׁשנֵי ְדָבִרים ֶׁשֶאְפָׁשר לִלְֹמד ֵמַהֶסֶקר ֶׁשֲעַרכְֶתם.
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ְּכָלֵלי ִהְתנֲַהגּות ְּבחֹוף ַהיָם

ָמה ַדְעְתכֶם ַעל ַהְּכלָלִים ָהֵאלֶה?     א. 

ַהִאם ֵהם ַמְתִאיִמים גַם לְיֵָמינּו?   

ַהְסִּבירּו ֶאת ְתׁשּוַבְתכֶם.

ִהְתּבֹונְנּו ַּבִציּור ֶׁשָּבַעמּוד ַהקֹוֵדם. ִמְצאּו ּבֹו  ב. 

ְּבָעיֹות ֶׁשֲעלּולֹות לְִהְתעֹוֵרר ַעל חֹוף ַהיָם. 

ַהִציעּו ְׁשנֵי ְּכלָלִים ֶׁשיְכֹולִים לְִמֹנַע ֶאת 

ַהְּבָעיֹות ָהֵאלֶה.

ִהנֵה ְּכָרזָה ֶׁשֵהכִין ַהִמְׂשָרד לְֵאיכּות ַהְסִביָבה 

לְִעדּוד ַהְׁשִמיָרה ַעל ַהנִָקיֹון ְּבחֹוֵפי ַהיָם.

ָהכִינּו גַם ַאֶתם ְּכָרזָה ֶׁשקֹוֵראת לְִׁשֹמר ַעל ַהנִָקיֹון 

ַּבחֹוף ָהָאהּוב ֲעלֵיכֶם ְּבֵתל ָאִביב. ַחְּברּו ִסְסָמה 

וְַעְצבּו ֶאת ַהְּכָרזָה. 

ְּכֵדי לְַבלֹות ַּבחֹוף ִּבנְִעיִמים ָחׁשּוב ְמאֹוד ֶׁשַהחֹוף 

יְִהיֶה נִָקי! לִכְלּוְך ּוְפֹסלֶת ַמְפִריִעים לָנּו לֵיָהנֹות ַּבחֹוף. 

ָהִעיִריָה ַאֲחָרִאית לְנְִקיֹון ַהחֹוִפים, ַאְך גַם ֲאנְַחנּו, 

ַהתֹוָׁשִבים וְַהְמַבְקִרים, ְצִריכִים לְִׁשֹמר ַעל ַהנִָקיֹון.

ַּבְתמּונָה ָהֶעלְיֹונָה ֶאְפָׁשר לְִראֹות ַמדּוַע חֹוף גְִבַעת 

ָהֲעלִיָה ְּביָפֹו נְֶחָׁשב לְַאַחד ַהחֹוִפים ַהיִָפים ְּביֹוֵתר 

ָּבִעיר ּוָבָאֶרץ ּכֻלָה. ֲאָבל ִּבגְלַל ַהְמַבְקִרים ָהַרִּבים 

ַּבחֹוף ַהזֶה וְגַם ִּבגְלַל ַהִמְפָרִצים ֶׁשּבֹו, לְִעִתים ִמְצַטֵּבר 

ּבֹו לִכְלּוְך ַרב. ַמזָל ֶׁשיֵׁש ְקבּוצֹות ֶׁשל יְלִָדים, יְהּוִדים 

וֲַעָרִבים, ֶׁשִאכְַּפת לֶָהם, וְֵהם ּפֹוֲעלִים לְִׁשֹמר ַעל יֹוְפיֹו 

ֶׁשל ַהחֹוף ּולְנַקֹות אֹותֹו.  

ַּבְתמּונָה ַהַתְחתֹונָה ֶאְפָׁשר לְִראֹות יְלִָדים ֶׁשִהְתנְַדבּו 

לְנַקֹות ֶאת חֹוף גְִבַעת ָהֲעלִיָה ְּביָפֹו.

חֹוף גְִבַעת ָהֲעִליָה ְּביָפֹו

  ִסּפּורֹו ֶׁשל ָמקֹום  

ּכְֵדי ֶׁשּכֻלָם יּוכְלּו לֵיָהנֹות ּבְחֹוף ַהיָם, 

ּבְלִי לְַהפְִריַע זֶה לְזֶה, ָחׁשּוב ֶׁשיְִהיּו ּכְלָלִים 

ּבְרּוִרים לְִהְתנֲַהגּות ּבַחֹוף. 

ִהנֵה, לְָמָׁשל, ַהּכְלָלִים לְִהְתנֲַהגּות ּבְחֹוף ַהיָם 

ֶׁשִעיִריַת ֵתל ָאבִיב ּפְִרְסָמה ּבַַקיִץ 

ֶׁשל ְׁשנַת 1921:

חידתלאביב 

ֵתל ָאִביב  ַמדּוַע ֵיׁש ּבְ

חוֹף ַהִנְקָרא 

ַל ִים? חוֹף ְירּוׁשָ
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 ַלְחֹקר עֹוד 

לְִפנֵיכֶם נֹוְׂשִאים נֹוָסִפים ַהְקׁשּוִרים לְחֹוף ַהיָם:

• ַהגְָרלַת ַהְצָדִפים
• ְמקֹומֹות ִּבלּוי ְּבחֹוֵפי ֵתל ָאִביב

ַּבֲחרּו נֹוֵׂשא ֶאָחד, אֹו נֹוֵׂשא ַאֵחר ֶׁשְמַענְיֵן ֶאְתכֶם ְּבֶקֶׁשר לְחֹוף ַהיָם. 

ִחְקרּו ֶאת ַהנֹוֵׂשא ֶׁשְּבַחְרֶתם, וְכְִתבּו ָעלָיו ֶקַטע ֵמיָדע.

 ֶאזְָרחּות ְּפִעיָלה 

ַּבֲחרּו חֹוף יָם ַהָקרֹוב לְֵאזֹור ְמגּוֵריכֶם, ֶׁשָרַמת ַהנִָקיֹון ֶׁשלֹו ֵאינָה ַמְׂשִּביַעת ָרצֹון 

לְַדְעְתכֶם, וְ"ַאְמצּו" אֹותֹו.

ִעְרכּו ָתכְנִית ְּפֻעלָה לְִׁשִמיַרת ַהנִָקיֹון ַּבחֹוף ֶׁשְּבַחְרֶתם, ִקְבעּו תֹוָרנּות, ּוַפֲעלּו.

 ִּפנַת יְִציָרה 

ָהכִינּו ַּבִּכָתה ִּפנָה ַעל חֹוף ַהיָם. תּוכְלּו לְִתלֹות ְתמּונֹות ֶׁשִצלְַמֶתם, ִציּוִרים ֶׁשִציְַרֶתם, 

ַּכָתבֹות וְִסּפּוִרים ֶׁשְּכַתְבֶתם ַעל ַהחֹוף, ִדוּוִחים ַעל ְּפִעילּות ֶׁשְּבַחְרֶתם לֲַעׂשֹות ְּבחֹוף 

ַהיָם, ַתֲערּוכַת ְצָדִפים ּו"ְמִציאֹות" ֲאֵחרֹות ֶׁשְמָצאֶתם ַּבחֹוף, וְעֹוד.

ְּפִעיֻליֹות ְלִסּכּום ַהֶּפֶרק
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