
מבוא

הגרעיןאתשהיוותהשכונה,'ביתאחוזת'שכונתשלבהקמתההוחל1909שנתשלן"בק

התאפשרהזובשנההבנייהשראשית,מתברראולם.אביב-תל-הראשונההעבריתלעיר

שלייסודהעם,לכן-קודםשניםשלוששהחלו,רבותהכנה-פעולותשהושלמולאחררק

,החברההתארגנותעצםאת,השארבין,כללואלופעולות.1906בקיץ'ביתאחוזת'חברת

,השכונהתוקםבוהמקוםקביעת,לבנייהמימוןהשגת,לבנייהכללייםעקרונותקביעת

בייחוד,אלובפעולותהקשורותשאלותכי,דומה.השכונהתכניתוקביעתהשטחרכישת

ן.כהעדנדונולא,היסטוריים-הגיאוגראפייםהבטיהן

'ביתאחוזת'חברתלהקמתוכגורמים

הוקמה(קצרזמןתוךשונההואאך,'בתיםבוני'היההמקוריששמה)'ביתאחוזת'חברת

בסגנוןמודרניתעבריתעירוניתשכונהלהקיםשמטרתהכחברה(1906)ו"תרסבתמוזביפו

אידיאולוגיים,חומרייםגורמיםיחדחברוהחברהבהקמת.יפוהעירלידאירופאי

2.ופוליטיים

משנותהחלביפוהיהודיתבאוכלוסיהשחלהגידולעלדובררבות.החומרייםהגורמים

נבעזהגידול1904.3-ב,השנייההעלייהשלראשיתהעםובמיוחדט"היהמאהשלהשמונים

-תלספר,(עורך)דרויאנוב'אידי-עלהשלושיםבשנותכברנכתב'ביתאחוזת'חכרתשלראשוניחיבור1

מחקראודיוןלכליסוד-אבןהיוםעדמהווהזהספר.[אביב-תל,דרויאנוב:להלן]ו"תרצאביב-תל,אביב

בשנותיה'ביתאחוזת'חברתשלהפרוטוקוליםמןחלקגםעמדולפנינו.אביב-תלשלבראשיתההעוסק

למוסדותהחברהביןמכתביםחילופי,(בשלמותםאותםלהשיגהתקשהדרויאנובשכבר)הראשונות

שלחיבורוכעוד,כן-כמו.דרויאנובלרשותעמדושלאאחריםראשונייםומקורותשוניםציבוריים

.היסטוריים-הגיאמרפחםבנושאיםמאמרנוממוקד,כרונולוגי-ההיסטוריבשיחזורמתמקדדרויאנוב
בשנת(פלדמן-רדלריהושע)בנימין'רשכתבאביב-תללתולדותיד-בכתברשימות,[578/2,מ"אצראה2

.[[578/2,מ"אצ:להלן]1919

:להלן]133-135'עמ,ז"תרפאביב-תל,יפותולדות,טולקובסקי'ש;26-66'עמ,אביב-תל,דרויאנוב:ראה3

,'הראשונההעולםמלחמתועד1840בשניםויפוירושלים,העריםהתפתחות',קרקררת;[יפו,טולקובסקי
,קרק:להלן]238,247'עמ,1976ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,דוקטורהתוארקבלתלשםחיבור

.[ויפוירושלים
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4.ורושליםפני-עליפואתהעדיפווהשנייההראשונההעלייהבנישהעולים,מכךהשארבין

765,4ביפונמנועתבאותהכי,עולה1905ן"בקשנערךסמילנסקיזאבשלהמיפקדמנתוני

6.יהודיםתושבים000,7ביפוכברהיו1906בסוף,ואחריםדרויאנובפי-על5.יהודים

להוסיףיש,נדונושכבר,השנייההעלייהבתחילתיפושללגידולהשהביאוהגורמיםעל

.ולמלאכהלמסחרהשנייההעלייהבראשית'פועליים-הלא'העוליםשלהברורהנטייתםאת
מכל7.העוליםשלזונטייהלספקיפויכלה,זמןבאותוישראל-בארץאחרתעירמכליותר

להשכרהדירותשלעצוםלביקושהביאיפושלהיהודיתבאוכלוסייתההרבהגידול,מקום

,הביקושעלענהלא,ערביתבבעלותהיושרובן,ביפוהדירותשמצאימכיוון.לקנייהואף

היהודיהציבורבקרב.ולקנייהלהשכרההדירותמחיריאתמאודוהעלוהערביםזאתניצלו

8.להשכרהדירותלמצואאפשריהיהלאעתקהוןבעדגםקצרזמןשתוך,התחושהגברה

חברתהקמתלפניקצרזמןביפוהמצבאת(אחריםעיתוניםכמו)'הזמן'עיתוןמתארוכך

:'ביתאחוזת'

השנהבחציאליהשנהרוההמוניםאתלקבלמוכנההיתהלאישראלארץ...

ונשארההיתההאוכלוסיההתרכזהשבוהיחידיהמקום.הזעםימיאחריהאחרונה

מלאכהובעליאומניםמשפחותובעשרותגדולהלאעירהיאסוףשסוףיפועיר

,עתהשיבואואלה.לאימיגרציהמקוםבתורתעודתהאתמלאה,כברשקבלה

מפניעלהביפוהדירותמחיר...הארץמושבותעריליתרליבםשישימונקווה

עודהכניסהזרםימשךאם.הקודםממחירהושלוששתייםפיהגדולההכניסה

ביפודירותכלליהיושלאמובטחניאזהפסחלפנישהיתהבמידהשתייםאוחודש

9...מזהשתיצמחנההרעותהתוצאותכלאתלשעראפשרואיזהבבמחירגם

מהןשביקשובעתא"יקולחברתהקיימתלקרן'ביתאחוזת'חברתראשיכתבודומיםדברים

:השכונהבנייתלמימוןהלוואה

בתקופתהיהודיבישובההגמוניהעלויפוירושליםביןהמאבק',קניאל'י:ראהזולהעדפההסיבותעל4
,(ח"תרסאלול)12,א,הצעירהפועל:ראהוכן.186-212'עמ,(1981)ג,שלם,'והשניההראשונההעליה

.13-14'עמ
.ז"תרסמשנת'העומר'להוספה,סמילנטקי'זאתהמצטט,56-58'עמ,אביב-תל,דרויאנוב5
בפברואר12מיוםא"ויקהקיימתהקרןאל'ביתאחוזת'ועדמאתמכתבוראה,57'עמ,אביב-תל,דרויאנוב6

יפושלהיהודיתאוכלוסייתהכברהגיעהעתשבאותההכותביםמצייניםבו,[52/51,מ"אצ,1907

תל,ב,חייפרקי)רופיןארתור.נפש000,8-000,1-ל

-

([חייפרקי,רופין:להלן]48'עמ,ז"תשאביב-ביבא

,שיינקין'משללנתוניווהשווה.נפש000,8יפושלהיהודיתאוכלוסייתהמנתה1908שבתחילתמציין

.נמוכיםיותרהרבהבמספריםהנוקב,(178-180'עמ,1908באפריל1,העולם)ביפוהמודיעיןלשכתמנהל
.דרכהעברולאשרביםבעוד,המודיעיןלשכתדרךשעברולאלהרקהתייחסששיינקיןכנראה

הללבן:להלן]98'עמ,א"תרצירושלים,א,אתחלתא,הכהןהללבן'מ;4'עמ,1906ביולי5,הזמן:ראה7

השינויבולטמכליותר...':השארבין,כגןמרכוסכותבישראל-בארץמסע-ברשמי.[אתחלתא,הכהן
רובם.מחקלאותהמתפרנסיםאנשיםשלקטןמספרישמרוסיהבמהגרים.והתעשיההמסחרבתחום

רצוןובאיהקודמיםידיעותיואתלנצלמשתדלהחדשבמקוםגםהמהגרולכןובמלאכהבמסחרעוסקים

.19-23'עמ,(1907.6.14)ב,(ברוסית'ציוןחוככי'עיתון)מיסלבריסקייה'...לחקלאותהולךרב
.2'עמ,1906ביוני6,הזמן:ראה8

.3'עמ,1906במאי17,הזמן9



1906-1909182'ביתאחוזת'חברת

האחרונהבשנהאךהאחרונותשנים5-6-ברצוףבאופןהתיקרהדירההשכרת...

גדלהיפושלשהאוכלוסיהבעובדהספקבליזותופעהוסיבתהוכפלוהמחירים

לאטבוניםשהערביםבתיםשלמבניהגדולהיותרהרבהבפרופורציההשנה

הגיעהביפוהיהודיםעבורהדיורשאלתאזבחשבוןזהכללוקחיםאם...לאט

0ן...גמורמשברשללמצב

כפתרוןהן,חקלאיתלהתיישבותהעוליםזרםהפנייתכי,ידעו'ביתאחוזת'הקמתיוזמי

אותוהיהשלאמכיווןזאת.ביצוע-בראיננו,הציוניותהמטרותכהגשמתוהןיפועלללחץ

רוב-העיקראוליוזה,הרביםהעוליםשלביישובםלהתעסקשיוכלמוסדשוםזמן

חופשייםמקצועותבעלי,מלאכה-בעלי,סוחריםכלל-בדרךשהיו,'פועליים-הלא'העולים

,למסקנה'ביתאחוזת'הקמתיוזמיהגיעומכאן.חקלאיתבהתיישבותהתעניינולא,ומורים

דמיגובהאתלהקטין,ביפובדירותהמחסורעללהקלכדיבושישהיחידהפתרוןכי
בנייתהינו-מוצאםלארצותלחזורהחדשיםהעוליםיאלצובומצבולמנועהשכירות

יי.יפולידחדשותיהודיותשכונות
ששררוהקשיםהדיורתנאיעצם.החברהלהקמתהביאבדיורהמחסורפתרוןרקלא

לתארמיטיבזהבתחוםהמצבאת.חשובפחותלאגורםהיווה,היהודיותובשכונותיהביפו

היוהצרותיפוסמטאות...':'ביתאחוזת'שלהראשוןהוועדעםשנמנהמי,סמילנסקידוד

אחתבכפיפהולבהמהלאדםמשכןשימשומהן.בזוהמתןלגנאיימיםבאותםמפורסמות

היהקשהבאירופהשהיאכלמתוקנתמעירשבאאדם...והמולהרעשגםנוספוולזוהמה

ידי-עלזהמצבלשנותבאו'ביתאחוזת'הקמתיוזמי2ן'...אלהחייםלתנאילהסתגללו
.סביריםהיגיינייםתנאיםובעלתמרווחת,מתוכננתשכונהבניית

לאחרהמתגליםגורמיםשניעודלהכניסניתן'חומרייםגורמים'הכותרתתחתכי,דומה

.במקורותעיון
מתוךאך,הכפריהיישובהיהזמןבאותוהאידיאלאמנם.בריאעירונייהודייישוביצירת(א

חשוביפו'ציוןחובבי'פעילי,לכפרילכולאליפוזמןאותושהגיעוהעוליםכיההכרה

ישזאתלהשיגכדי.ובריאהמתוכננתבצורהיתפתחהעירוניהיישובשגםלכךלדאוגחובה

לאאלהדברים.עבודה-מקומותיצירתוראשונהובראש,לכךההכרחייםהתנאיםאתליצור

מניעכלאיןההוןשלבעלמכיווןאך.היהודיהפרטיההוןהשקעתללאלהיעשותיוכלו

מגוריםתנאיספניולהציעיש,ביפוהשורריםאלהכמוהםמגוריהשתנאיבעירולגורלבוא

3ן.לארץ-בחונןמגוריובמקוםלהםמורגלשהואכאלה,ומשוכלליםמודרניים

[52/51,מ"אצ,1907בפברואר19מיוםהמכתב10

הערה,לעיל,הכהןהללבן;[אביב-תל,וייס:ןלהלן41'עמ,ז"תשי,אביב-תלשלראשיתה,וייסא"ע:ראה11

אביב-תלעירייתארכיון,ז"תרסבסיווןא"כמיום'ביתאחוזת'חברתשלהכלליתבאספהוייסדברי;7

.'חפרוטוקול,'ביתאחוזת'חברתשלפרוטוקוליםתיק,[א"אעת:להלן]
.ארצקכניעם,סמילנסקי:להלן]482-484'עמ,ח"תשיאביב-תל.ועיריארציבניעם,סמילנסקי'ד12

חברישלהכלליתבאספהוייסשלבדבריונרמזיםגםהדברים.40-42,81'עמ,אביב-תל,וייס:ראה13

,דרויאנובראהוכן.'ביתאחרת'חברתשלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ז"תרסבסיווןא"כמיזם'ביתאחוזת'
בקשתבדבר1907ביולי21מיוםהקיימתהקרןלהנהלתרופיןשלמכתבואתהמצטט,76-77'עמ

1919Ruppin,ק.225.'ביתאחוזת'חברתשלההלוואה , Der

AufbauDesLandesIsrael

, Berlin.4/

.[הראל",רופין:להלן]
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בעירבריאיישובשלהתפתחות.החקלאיתלהתיישבותהבריאהעירוניהיישובסיוע(ב

השקעותוגםהעלייהגם.בפרטהיהודיהפרטיההוןהשקעותואתבכללהעלייהאתתגביר

4ן.לחקלאות,השארבין,יופנוהפרטיההון

הואושעיקרםבשניאחדלמעשההקשורים,שהזכרנוהאחרוניםהגורמיםששני,מעניק

הועלו,בארץלהשקעותהפרטיההוןשלבמשיכתושיסייעכמכשירהחדשההשכונההקמת

אגודת'מנהל)אייזנברגואהרן('ביתאחוזת'חברתהקמתמיוזמי)וייסאריהעקיבאידי-על

עודהמשותפתבשיחתם(שברחובות'ונחלהמנוחה'חברתנחלותעלוהאחראי'נטעים

גםטען(1907-מהחל)יותרמאוחר5י.בארץוייסשלהראשוןביקורובעת,1904בשנת

להשקעותהיהודיהפרטיההוןאתתמשוךיפולידמודרניתיהודיתשכונהשבניית,רופין

ניתןכי,אפואדומה7ן.לבונטיןדודוזלמןסוקולובנחוםגםטענודומיםודברים6ן.בארץ

אתלעודדכדידרכיםלמצואבשאיפה,השארבין,'ביתאחוזת'חברתהקמתאתלתלות

'ציוןחובבי'ראשיזמןאותושותפיםהיושלהשאיפה,בארץלהשקיעהיהודיהפרטיההון

הוא.זולשאיפהשותףהיהשווייספלאאין.ישראל-בארץההתיישבותיבמפעלוהעוסקים

חברתסניףכמנהלשםשימשואף'בלודזהציוניתוהתנועה'ציוןחובבי'ראשיעםנמנה

הפרטיההוןאתלעודדמנת-עלציוןחובביידי-על1902-בשהוקמהחברה-'גאולה'
8ן.ישראל-בארץקרקעותברכישתלהשקיעהיהודי

המסחראתשירכזבכךהכפרילזהיסייעביפושיתפתחהעירוניהיהודיהיישוב

כךידי-על.החקלאיתהתוצרתלשיווקאחראיויהיה,בהםתלויהכפרישהיישוב,והתעשיה
תקופהבאותהאשר,הערביתבאוכלוסיההכפריהיישובשלהתלותתתבטלואףתקטן
שיהיה,שכזהיישובלהתפתחיוכלשביפומנת-על.אלהכלכלייםענפיםבידיהריכזה

זאתואת;מודרנייםמגורים-תנאילולספקיש,והשיווקהמסחר,התעשיהאתלרכזמסוגל

9י.'ביתאחוזת'חברתלעשותבאה

ההתיישבותלכלומופתדרךסלילתבמפעלהראתה'ביתאחוזת'חברתכיעודלצייןיש

20.ישראל-בארץהיהודיתהעירונית

פעיליעםנמנו'ביתאחוזת'חברתהקמתיוזמי.והפוליטייםהאידיאולוגייםהגורמים

.שם,וייס14
.שם,שם15
מתןבדבר1907ביולינ2מיוםהקיימתהקרןלהנהלתמכתבואתמצטטרופין.142'עמ,חייפרקי,רופין16

.1912ביולי23מיוםבברליןהציוניהמשרדאלרופיןמכתב,[1/26/2,מ"אצ,'ביתאחוזת'להלוואה
.285-286'עמ,ישראל,רופיןגםוראה

אביב-תל,כ,אבותינולארץ,לבונטיןר"ז;282'עמ,1908במאי27,העולם,'הארץהכנת',סוקולוב'נ17
גולדברג,ברבש,אוסישקיןאללבונטיןמאתמכתב,[אבותינולארץ,לבונטין:להלן]162'עמ,ה"תרפ

כאלהשכונותשלהעדרם...':לבונטיןשםכותבהשארבין.ז"תרסבחשוון'גמיוםופודלישבסקי

האמידליהודייתןלאאשרגדולהיותרהעכובהםונקייםמסודריםורחובותאירופאיבטעםהבנויים

הפינהאבןלהניחיוכלו,הםרק,שהםמפנימאדדרושהאמידיםהתישבותאשרבעודביפופהלהשאר

יפו,ירושליםבעריםהמעשהוחרושתמסחר,נטיעותידיעלישראלבארץהיהודיםהתישבותלהרחבת

.'...'וכד
.85נ/284מ"אצ,1903במאי26מיוםרייסאלדיזגנוףמאתמכתב;34-36,48-49'עמ,אביב-תל,וייס18
.483'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי19
תל,דרויאנוב20

-

.ברזילייהושעשלמאמרומתוך,9'עמ,1912באפריל30,העולם;76'עמ,אביב-ביבא
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ביןאחחת'לאהדתחברבתורלספחומאליקנ"חשלהבקשהמכתב

בעיותמספרבפניהםניצבוביפווהתיישבותםעלייתםעם.הציוניתוהתנועה'ציוןחובבי'
י2:מודרניתעבריתשכונהשלהקמתהידי-עללפתוררצוהםאותם,לאומייםוצרכים

.יפומערבייהדירותמשכירתכתוצאה,ערביותלידייםהיהודיההוןשלזרימתובעיית(א
עמדתםלביסוסידיהםבמוהיהודיםגורמיםכךידי-שעלהיתההחברההקמתיוזמיטענת
למטרותהפוךבדיוקשהואדבר-היהודיםשלעמדתםולהחלשתבארץהערביםשל

בעיהעלוייסעמד,'ביתאחוזת'שללייסודהשהביאההראשונהבאספהכבר22.הציוניות

23זי

העוליםכלהעברתהקיימיםבתנאיםכי,הציוניתהתנועהפעילישלהכרתםלאור(ב

לדאוגוישהעיראתלהזניחשאיןלמסקנההגיעוהם,אפשרי-בלתידברהואלחקלאות

היבדלותדורשכזוחברהשלפיתוחה.בעירגםבריאהציונית-לאומיתחברהשללפיתוחה

אתלטפחיוכלובולמקוםביפוהמפוזריםהחדשיםהעוליםשלריכוזםתוךגיאוגרפית

,ביין:להלן]103'עמ,1976גן-רמת,ימינוועדהרצלמתקופתהציוניתההתיישבותתולדות,בייןאלכם21

.אידיאולוגייםגורמיםגםהיו'ביתאחוזת'שלהקמת,כךעלעמדלא([התיישבות
עם,ל"הנ;1907באוקטובר4,(כרוסית)נובוסטייליסבטגרדסקי,'ותרומותירמוזרהנדבן',סמילנסקי'ד22

הלשכהאל'ביתאחוזת'חברתשלמכתבהמצטט,75'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;482-483'עמ,ארציבני

'ההמלצהמכתבאתהמצטט,142'עמ,חייפרקי,רופין;1907ביוני23מיום,הקיימתהקרןשלהראשית

,אביב-תל,וייס;1907ביולי21מיום'ביתאחוזת'להלוואהלתתהקיימתהקרןשלהראשיתללשכהשלו

2,קתדרה,'ערביהיהודיהפעולהושיתוףהנוצרייםהמיעוטים'במאמרוקולת'יכךעלעמדוכבר.77'עמ

.133-134'עמ,(ז"תשלחשוון)
תיק,א"אעת,ז"תרסבסיווןא"כמיוםהכלליתבאספהדבריוראהוכן.84-85'עמ,אביב-תל,וייס23

.'ביתאחוזת'חברתשלפרוטוקולים



כץיוסף1()6

חיי,עברייםותרבותחינוךמוסדותפתיחת,עבריתבשפהדיבורכמו,הלאומייםערכיהם

24.המיוחדתהשכונהאתלבנותישכךלשם.לאומייםציבור

שנמצאוהאחריםהלאומיםבקרביוקרתם,זמןבאותויפויהודישלמגוריהםתנאיבשל(ג

הגרמניתהשכונהשלבנייתה.המדרגהבשפלהיתה(וגרמניםערביםבעיקר)ביפו

הוסיפהעוד,מצבםאתמשניםאינםהיהודיםבעוד,)Walhalla(ואלהאלההמודרנית

מעמדםלהעלאתכבסיסהיהודיםשלקרנםהעלאתכי,הבינוזאתלאור.קרנםלהורדת

25.אירופיבסגנוןמודרניתעבריתשכונהבנייתידי-עללהיעשותתוכלהפוליטי

?אותוהעלהומיהחברהלהקמתהרעיוןעלהמתי

עלדיברכאשר,לבונטיןדודזלמןידי-עללראשונההרעיוןהועלה1903-בכידומה

אם,ביפודווקאולאו,היהודיםמרוכזיםבהןלעריםסמוךמודרניותשכונותבבנייתהצורך

הרעיוןאתהעלה1904-ב26.שכונהלבנייתחברהלהקמתנרחבתביוזמהנקטלאלבונטיןכי
הועלהבשלישית27.חברהשלהקמתהוייסיזםלאבביקורואולם.בארץביקורובעת,וייס

תכניותכברנדונובביתוחיותמןשערךבאספה28.חיותמןיצחקידי-על1905בקיץהרעיון

להוציאהצליחלאחיותמן.לבנייתהההלוואהלהשגתודרכיםהשכונהאופיכמו,מעשיות

29.החברהאתלהקיםולאלפועלתכניותיואת

עםשנמנו'יפוותיקי'גםהרעיוןאתהגו,ל"הנלאישיםקשרללא,עתשבאותהנראה

והעסקניםוהמשכילים(למשל30,ושלושדנין-סוכובולסקייחזקאל)'החדשהיישוב'אנשי
י3,סמילנסקיודודשיינקין,דיזנגוף)השנייההעלייהשלבתחילתהלארץשעלו-הציוניים

אתולהקיםלפועלהרעיוןאתלהוציאמסוגלשיהיההאדםחסרהיהעדייןאולם(למשל

.השכונהלבנייתשתתארגןהחברה
,וייסכי,מתברר.החברהאתלייסדהצליחהוא,ארצהוייסעלהכאשר,1906ן"בקרק

מתוך,65,84'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;5'עמ,ה,אתחלתא,הכהןהלל-בן;84-85'עמ,שם,וייס24

-ותלמטולהשלמייסודהחיותמןיצחקעם,חיות'ז;ז"תרסבסיווןא"כמיוםהכלליתהאספהפרוטוקול

,Tolkovsky;285'עמ,ישראל,רופין:157-159'עמ,[חיותמן,חיות:להלן]ח"תשכחיפה,אביב La.8

.1915Palestina,ק.44 ParisהשColonisation Juive[התיישבות,טולקובסקי:להלן].

אחוזת'ללתתבקלןהקיימתהקרןלהנהלתשלוההמלצהמכתבאתהמצטט,76-77'עמ,חייפרקי,רופין25

מתוך,9'עמ,1912באפריל30,העולם;77'עמ,שם,וייס.1907ביולי21מיוםהבתיםלבנייןהלוואה'בית

.16'עמ,1910ביולי7,שם;יפומוסדיעלברזילישלמאמרו
ז"טמיוםהכהןהלל-בןאללבונטיןמאתמכתב;95,109-115,159-165'עמ,אבותינולארץ,לבונטין26

.1068ס253/4,[י"אכה:להלן]הלאומיתהספריהשלהיד-כתביארכיון,ד"תרסבאדר

.16,40-42,48,51'עמאביב-תל,וייס27
'ציוןתובכי'אגודתאתדיזנגוףעםיחדיסד,בקישינובסוחר,1867-בכאוקראינהנולד-חיותמןיצחק28

מייסדיעםונמנהוברחובותלציון-בראשוןכפועלעבד,ארצהעלה1890-ב.'משהבני'בוחכרבקישינוב

חברתשלהראשיכסוכןושימשליפועבר1904-ובבמטולההתיישב1896-ב.הראשונההפועליםאגבית

אביב-תל,ובוניוהישובלחלוציאנציקלופדיה,תדהר'ד;חיותמן,חיות,בנושלבספרועליוראה.זינגר'
.[תדהר:להלן]437-438'עמ,1947

.158-159,162'עמ,חיותמן,חיות29
פרשת,שלוש'א;[משפחה,אלפר:להלן]ואילך24'עמ,ז"תשכירושלים,אחתמשפחהקורות,אלפר'ר30

.[חייפרשת,שלוש:להלן]130,143'עמ,א"תרצאביב-תל,930נ-1870חיי
תיק,א"אעת,גילוין'משלמאמרו;75'עמ,אביב-תל,וייס.481'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי;שם,שלוש31

.ב,'אביב-תלספר'למאמרים
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אתכוללוגםקצרגםשהואשם,'יפהפיה'בשםהחדשההשכונהאתלכנותמיפוהורוויץמישלמרשלוךצעתו

-הקיימת-קרן)'פונדהנציונאל'ללהעבירהורווחןמרמבקש(שםלמציעי)שהובטחהפרסדמיאת.'יפו'השם
(לישראל

ארצהובבואו,השכונהלבנייתבתכניותלהגותהמשיך,1904-בבארץמביקורוששבלאחר

אתשתקיםהחברההקמתאתליזוםהואלעשותשעליוהראשוןהדברכי,לוברורהיה

:ואומרהמסכם,בנושאדרויאנובשלדבריואתלקבלשיש,מכאן32.השכונה

,כנראה,היאהאמת.בדברהמתחילהיהמילאמריוכלאשראישאיןעכשיו...

היואלאמתחילהיהלא,הצבורייםהמפעליםכלואוליברובכמוכאןשגם

אינציאטיבהשלטיפההביאמהםאישאיש.אחדבזמןמתחיליםכמה,מתחילים

33.אחתלהתחלהוהיויחדיונצטרפוהללוהטיפותוכלמשלו

השכונהלבנייתכללייםעקרונותוקביעתהתארגנות

הבוחריםהעתידיםהמשתכניםהםשחבריההתאגדותלמעשההיתה'ביתאחחת'חברת

שהחברההשונותהמטרותלהשגתלפעולושמתפקידוהרשמיכוחם-באשהוא,ועדמתוכם

פי-עללפעולחייבוהואהחבריםשלהכלליתמהאספהכוחואתשואבזהועד.עליותטיל

לצורכילדאוגהיהאמורהוועדואילו,שלוביתואתלבנותאמורהיהחברכל.הנחיותיה

תכניתהכנת,לבנייהרשיונותהשגת,לבנייההלוואההשגת,הקרקעותקנייתכמו,הכלל

.16-17,77-78,עם,שם,וייס32
;483'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי;165'עמ,חיותמן,חיותגםאומריםדומיםודברים.64'עמ,דרויאנוב33

.130'עמ,חייפרשת,ושלוש;[זכרונות,גילוץ:להלן]49'עמ,1978אביב-תל,זכרונות,גילכן,מ
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תקנותהתקנת,הציבוריותהפונקציותבניית-ובעתיד,הבנייהתקנותהתקנת,שכונתית

34.וניהולההשכונהענייניעלפיקוח,שכונתיות

ודודברנר,(דנין)סוכובולסקי,חיותמן,וייסאתשכללועדנבחרהחברההקמתעם

,וציונים(סמילנסקימלבד,סוחריםכולם)אמידיםאנשיםהיוהוועדחברי.סמילנסקי
במקצתנשתנהוגםהוועדהתרהב1906-1907השניםבמהלך35.ציונייםעסקניםאףוחלקם

.(למשל,ושלוש,שיינקין,דיזנגוףהוספת)הרכבו
בשניםנעשוהבנייהוראשיתהשכונהתקנותהתקנת,השכונהתכניתשעריכתבעוד

שלאופיהלגביהכללייםהעקרונותנקבעו1906-1907בשניםשכברהרי,1908-1909

,ציבוריותגינות,צנרת,רחובותסלילת)הכללוצורכיהפרטיתהבנייהמימוןודרכיהשכונה

הדיוניםנערכו,לבנייהההלוואהלהשגתהמגעיםהתנהלוגםאלובשנים.('וכדמיםאספקת

.הקרקעותרכישתעלומתן-משאוהתנהלהשכונהשלהקמתהמקוםעל

מודרניעברי'גניםפרבר'-התכנית

יגורובה'עבריתשכונהתהיהשתיבנהשהשכונה,נקבעהראשונותהוועדבישיבותכבר

במקרהלצוץהעלולהלבעיההתייחסולאהוועדבישיבותאמנם36.'אחוזבמאהעברים

כזושבקשהלוועדברורשהיהנראהאך,לחברהלהצטרףמעונייניםיהיונוצריאושמוסלמי

-שעלאחדיםעקרונותהראשונותבישיבותיוהוועדידי-עלנקבעולכךבנוסף37.תידחה
מסביב:צדדיהםמארבעתפנויים,בודדיםבתיםיהיוהבתים:השכונהותיבנהתתוכנןפיהם

שעסקיהישןהיישובשלהבנייהחביותשללארגונן'כיתאחוזת'חביתארגוןדימהבחינותבהרבה34
,(209'עמ,1978ירושלים,ב,תקופהבראיעיר)אריה-בןיהושעהגדירשאותן,בירושליםשכונותבבניית

גםהןבחינותבכמהאולם.('וכד'ישראלמשכנות'חברתי'שעריםמאה'חברתכמו)'חברותשכונות'כ

כוועדגםלשמשהיהאמור'ביתאחוזת'ועדכן-כמו.בעליוידי-עללהיבנותהיהאמורביתכל.שונות

ועדלבין,הבנייהגמרעםמסתייםשתפקידוהחברהועדביןהבחנההיתהבירושליםואילו,השכונה

.האיכלוסתחילתעםלהיבחרשאמורהשכונה
חיבת'תנועתראשוניעםנמנה,1868-בבביאליסטוקנולדסוכובולסקי.28הערה,לעילראהחיותמןעל35

דבש,זית-שמן,שקדיםביצואועסקליפועבר.לציון-בראשוןכפועלועבד1886-בארצהעלה,שם'ציון

-עלונתמנה'הישובהסתדרות'כמזכירשימשהשארובין,ציונית-ציבוריתבפעילותעסקבמקביל.וענבים

,משפחה,אלפר;480-481'עמ,א,תדהרראה(דנין)סוכובולסקיעל.הציוניהשקלאתלהפיץהרצלידי

מפעילי,1860-בבבסרביהנולדברגר.1-32'עמ,ג"תשאביב-תל,דניןיחזקאל,חורגין'י.ואילך24'עמ

במשך.מרוסיהחברותכנציגועסקליפועבר,ישראל-במקוהעבד,1881-בארצהעלה,שם'ציוןחובבי'

.א,תדהרעליוראה.ביפוהסיטונאיםהסוחריםמגדולילאחדשהיהעד,והצליחועסקיוהתפתחוהזמן
.51-52'עמ

חזראך,1891-בבארץביקר.סמילנסקימשהשלאחיובן.1875בשנתבאוקראינהנולדסמילנסקידוד

יליסבטגרדשלמטעםכרבהששימשמי)טיומקיןזאבשלעוזרוהיהשניםבמשך.קצרזמןכעבורלרוסיה
-ב.ציוניותאגודותמאותוייסדנרחבתציוניתבפעילותכיליסבטגרדעסק,(שםהציוניהגלילומורשה

וכאמוראחרותמסחריותוכחברות'עתיד'במניותרכש.להשתקעמנת-עלמשפחתועםארצהעלה1908

.'כיתאחוזת'מייסדיעםנמנה
כלליתאספה;85'עמ,אביב-תל,וייסאצלמצוטט,ו"תרסבאב'טמיום'בתים-בוני'אגודתפרוספקט36

.'חפרוטוקול,'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ז"תרסבסיווןא"כמיום
תושבי...':55'עמ,1913מוסקבה,(ברוסית)ישראלבארץלעבודתינושניםחמש,לנוב'צ'יאצלוראה37

יכניסווהאםיהודי-ללאכשכונתםדירהישכירוהאם,למשל,אותםישאלואם,בוודאיישתוממואביב-תל

.'...שלהםלגימנסיהיהודילאשלבנואת
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000,1-מקטןיהיהלאמגרשכלשטח;עציםונטיעתלגינהגדולמספיקשטחיוקצהלבית

לאגרכם,וסלוליםרחביםיהיוהשכונהרחובות;(ר"מ57.0=ר"אמ1)מרובעותאמות

לגניםשטחיםיוקצו;שתרוצפנהלמדרכותשטחיםיוקצו;תאורהבהםותוסדרעציםינטעו
מי;הגניםלהשקייתוצנרתבבתיםמיםצנרת,הביובלניקוזמהבתיםצנרתתסודר;ציבוריים

טובבמקוםעבריעירונימרכז...':בקיצור38,גשמים-מיולאבארות-מייהיוהשתייה

שבמקוםבאופןההגינהחוקיפיועלהיופיבתכליתערוךושיהיהלבריאות

ואוירגניםביןמנוחהמקוםנמצאעכשיושליפובתישאצלוהחלאההרפש

'9.[כ"י,שליההדגשה]'...טוב
מגוריםשכונתהקמתעלדיברו(תוכנןגםוכך)הכללייםשהעקרונותלהדגישיש

אוועסקיםלחנויותשטחיםהקצאתעלכללדוברלאולכן,עירשלהקמתהעלולאבלבד

לתושביגם"מרכזמקום'להיותתמשיךיפוהעירכיחשבוהמתכננים.ותעשיהלמלאכה

עלהדגשמושםבהשכונהכלומר)'גנים-פרבר'אלאתהיהלא'ביתאחוזת'ו40,השכונה

41.(יפו)קיימתעירשל(לגניםנרחביםשטחים

-במערבשוניםבמקומותקיימיםהיוכברהעשריםהמאהשלהראשוןהעשורבאמצע

מהמהפכהכתוצאהוגברהשהלכהבעריםהצפיפותרקעעלקמואשר,גנים-פרבריאירופה

מחבריהשחלק)'משהזכרון'חברתעסקה,זמןבאותובדיוק,בירושליםגם42.התעשייתית

-פרברמעיןשהיתה,'משהזכרון'המודרניתהשכונהבתיכנון('החדשהיישוב'בניעםנמנה

.גניםפרברמעיןכןגםשהיתהואלהאלההגרמניתהשכונהקיימתכברהיתהוביפו43,גנים
נקבעו'ביתאחוזת'יזמישהיתווהכללייםשהעקרונות,לכךמשמעיות-חדעדויותשוםאין

שהשכונהאו,'משהזכרון'שלבזואו,בעולםגנים-פרברישלבתכניותעיוןבעקבות

שכפי,השכונהשלעצמןהתכניותלגביהדבריםשונים)מודלעבורםהיוותההגרמנית

שבהזדמנויות,עולהוייסמדברי.(קיימותאירופיותתכניותפי-עלעובדו,להלןשנראה

וכן'י"באלוהצפויהלעבודהבקשרבדפוסרבחומר'רכשהוא,ארצהעלותוטרםשונות

המצטט,75'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;5-6'עמ,1924במאי30,הדואר;3'עמ,ט"תרסבטבת'כ,הצבי38

'בתיםבוני'אגודתפרוספקט,92'עמ,שם;1907ביוני23מיוםהקיימתהקרןאל'ביתאחוזת'שלמכתב

מאירשלדיוקנו',גרנות'א;[578/2,מ"אצ;85'עמ,אביב-תל,וייסאצלגםמצוטטו"תרסבאב'טמיום

.318-322'עמ,(1952ספטמבר-אפריל)9,מולד,'דיזנגוף
.'חפרוטוקול,ב"אחברתשלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ז"תרסבסיווןא"כמיוםכלליתאספה39
אחוזת'כתכניתולראותלטעותאין,לגינותנרחביםשטחיםהקצאתעלדיברוהכללייםשהעקרונותאף40

כלעל,שלמהעירתיכנןהווארד.1898-מהווארדאבנעזרשל'הגניםעיר'תכניתשלבנוסח'גניםעיר''בית

גניםשתבטיח,מיוחדתתכניתפי-עלייעשההדבר.תעשיהכולל,תעסוקותיהומגזרישלההפונקציות

שלחיוביתהגבלהובמיוחד,העירשלהשונותהפונקציותבין,וכפרעירביןאיזון,כעירפתוחיםושטחים

1970Howard:ראה.באזורהעירגידול , Garden Cities of

ro

-morrow, London.11.בניגודזאת

1970the,ק.10-9שלמספרולמשתמע zionist Ideology. Jerusalem1לCohen , The city.8.כן

.15-18'עמ,ה"תשלשבע-באר,עירוניבתכנוןנבחריםפרקים,לאור'מ:ראה

'עמ,(ח"תשלטבת)6,קתדרה,'בירושליםהגניםשכונות',ביגר'ג:והשווה(38הערה,לעיל)גרנותראה41

.גניםפרברישלהכללייםהעקרונותאתהמסכם,109
,76-77'עמ,פ"חרירושלים,ישראל-ארץלישובחברות,אטינגרי"ע:11-14'עמ,(40הערה,לעיל)לאור42

.267'עמ,ויפוירושלים,קרקוהשווה.82
.285'עמ,(34הערה,לעיל)אריה-בן43



כץייסף71()

44.עריםבבנייןהקשוריםבנושאים,השארבין,שעסקהבתערוכהשבבלגיה'בלייזביקר

שבאירופההגניםפרבריעלרבמידעהיה'ביתאחוזת'שלראשי,עולהגםאחריםממקורות

45.שם'גנים-ערי'להקמתהתכניותועל

אך,הווארדשלתכניתואמנםאיננה'ביתאחוזת'תכניתכי,במפורשטעןגבשטיין'א

,המוקדםהשכונתיהתיכנוןעצםכמו)ומתכניתוהווארדשלמרעיונותיומרכזייםאלמנטים

סידור,ציבורייםלגניםשטחיםהפרשת,המגרשגודל,בודדיםבתיםבניית,הכבישיםרוחב

46.'ביתאחוזת'מייסדילרגלינרהיו('וכדתאורהסידור,וביובמיםצנרת

קובעישלעיניהםלנגדעמדו(ואלהאלההגרמניתהשכונהגםואולי)אלהכלכייתכן

47.'ביתאחוזת'שלהכללייםהעקרונות

מימוןמקורותלהשגתהתכניות

הבתיםשלבנייתםמימוןלגביהכללייםהעקרונותגםנקבעו1906-1907בשניםכבר,באמור

להצטרףשהמעונייניםמכיווןכי,וייסקבעהיסודבאספתכבר.הכללוצורכיהפרטיים

לבנייתנכבדסכוםאחתבפעםלהשקיעיכוליםואינםהבינוניהמעמדבניהםלחברה

עיקראתתממןאשר,ארוךלזמןמסחריתאפותיקאיתהלוואהלהשגתהוועדיפעל,בתיהם

וייסהדגישואחרותובהזדמנויותאז48.הרחבבעולםנהוגשהדברכפי,הפרטיתהבנייה

אופילאנטרופיהשלצדבהםשישסיועאותמיכהלכלמתנגדיםהםכי,'ביתאחוזת'וועד

פי-על49.כמקוכלריביתהנושאתמסחריתבהלוואהרקמעונייניםהםולכן,צדקהמעשה
מימון.ובמזומןהחבריםידי-עלכולולהיעשותהיהאמורהמגרשיםקנייתמימון,התוכנית

מאחרכי,נראהאולם.החבריםעלשיוטלממסלבואהיהאמורהוועדופעולותהכללצורכי
בצרכיםהכרוכותהרבותההוצאותאתלממןיכוללאבלבדשהמסלמסקנההגיעשהוועד
הוועדשיקבלהרווחוהואנוסףהכנסה-מקורעלהוחלט,מודרניתשכונהשלהכלליים

.66-67'עמ,אביב-תל,וייס44
.14'עמ,1913במארס7,הצעירהפועל45
.45-46'עמ,(1918פטרוגרד)7-8,(ברוסית)ישראלארץ,'בפלסטינהעירוניתבנייה',גבשטיין'א46
הגיבניםהחדשיםהעיררובעי...';282'עמ,1908במאי27,העולם,'האוץהכנת',סוקולוב'נ:ראה47

הישובמקומותאלידמואוליאשרעיררובעי,יהודיםובעדיהודיםידיעלנקיוןובסדריטובבמשטר

להרחבתופנהיסודבעיננוהםהם,החיצוניתהתרבותאלבנוגעמהםללמודצריכיםשאנוהאשכנזים

,אליאב:להלן]371'עמ,1978ירושלים,ט"היבמאהויישובהישראלארץ)אליאב'מדברילפי.'הישוב

אחוזת'הקמתיוזמיעבורהמודלאתשהיוותההיאבלבדהגרמניתשהשכונה,משתמע([ישראל-ארץ

עדויותאין.לארץ-מחוץהיהההשראהשעיקר,עולהמדברינו.מסתמךהואמהעלברורולא,'בית

ממשתוכננוהשכונותששתיגםמה,'ביתאחוזת'הקמתיוזמיעלשבירושלים'משהזכרון'להשפעת

.זמןבאותו
.81'עמ,אביב-תל,וייס48
תיק,א"אעת,1907בינואר4מיום(ברוסית)'ני'ת'זגולוס'לעיתוןסמילנסקי'דמכתב;[578/2,מ"אצ49

'בתיםבוני'אגודתשלפרוספקטהמצטט85'עמ,אביב-תל,וייס;ברוסיהלעיתונותסמילנסקי'דמכתבי

,מ"אצ,1907בפברואר19מיוםא"ויקהקיימתהקרןאל'כיתאחוזת'ועדמכתב;ו"תרסבאב'טמיום

.65-66'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;[52/51
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שמהר)הוועדהנחת.הראשוניתבקנייהידו-עלשייקנואלהמתוךבעתידמגרשיםממכירת

פעולותוראשיתבשכונההראשוניםהבתיםבנייתתחילתשעם,היתה(התאמתהגםמאוד

מגרשיםלקנייתהביקושיגבר,המיםצנרתוהנחתהרחובותסלילתכמו,השונותהפיתוח

היתה,בהמשךשנראהכפי.ברווחמגרשיםלמכורהחברהתוכלואז,בשכונהבתיםולבניית

מעברהרבהגדולההיתה'ביתאחוזת'ועדשלהראשונהשהרכישהלכךהסיבותאחתגםזו

50.הקרקערכישתביצועבעת(60)חבריהמספרפי-עלהחברהלצורכי

מתוךמגרשים'ביתאחוזת'מכרההעשריםהמאהשלהראשוןהעשורבסוףעוד,אכן

השתמשהוברווחים,עבורםששילמהאלהעלבמעטלאשעלובמחיריםהראשוניתהקנייה

אביב-תלוועדיזםאףיותרמאוחרי5.הכללייםלצרכיםמההוצאותנכבדחלקלמימון

52.ל"הנהמטרותעבור,ברווחמכירתםלשםמגרשיםקנייתבעצמו

השכונהלבנייתההלוואהלהשגתהמגעים

באמצעותיעשההבתיםלבנייתהמימוןשעיקרהיתה'ביתאחוזת'שלתכניתה,כאמור
,התחשיביםפי-על.החבריםעבורתשיגשהחברה,גדולהמסחריתאפותיקאיתהלוואה

,1912בספטמבר18,הצעירהפועל;139'עמ,חייפרשת,שלוש;51'עמ,אביב-תל,וייס;[578/2,מ"אצ50

142'עמ,חייפרקי,רופין;11'עמ,א"תרפאביב-תל,ישראלבארץבתיםבנין,מונצק'א;19-21'עמ

;'ביתאחוזת'לההלוואהאתלתתהמלצהבדבר1907ביולי21מיוםהקיימתלקרןמכתביואתהמצטט

מפורשתהחלטהנתקבלהאף,החברהשלכלליתאספהבעת,1908בסוף.93-94'עמ,אביב-תל,דרויאנוב

להוצאותכסףחסרלחברהכיטענוהחבריםרוב...':השארבין,שםנאמרוכך.בנושאהחברהשל

נתקבלהולכן.הדרושהסכוםאתלספקיוכלומגרשיםממכירתשיקבלוהרווחיםידיעלורקציבוריות

.החברהלפרנסתיהיווהםסנטיםאיזועלהריקיםהמגרשיםמחיריאתיגדילוחודשבכלכיוייסהצעת

וראה.[578/2,מ"אצ.'...חברהשלולאיחידשללספסרותלהתנגדצריךכי...'דעתואתנימקהאחרון

לאזהומלבד...':במפורשהכותב,1909במאי24מיום(לרופיןכנראה)לבונטיןמכתב,,[52/51,שם

כיבתיםלהםלבנותרקחפצולאכנראהכי,ר"אמ000,80לערךבתיםשישיםעללהםשניצרךכמהרקקנו

.'...[במקורההדגשה]אמות000,150ויקנווילכוקרקעותעםטוב"עסק"לעשותגם
.1909במאי4,העולם51
שבנייןלהבטיח1907שנתבמהלך'ביתאחוזת'ועדשלהנמרצתפעולתוגםכי,לכךרמזיםישנם52

אתלבנותהיושהועלוחילופיותהצעות)אחרמקוםבשוםולאבשכונהייבנההעבריתהגימנסיה

,השארכין,קשורה(יהודה-ממושבותבאחתאוצדק-נוהלשכונתהסמוך'גאולה'מגרשעלהגימנסיה

בשכונהלבנייהמגרשיםלרכישתהביקושמארדיגברבשכונההגימנסיהבנייתשבעקבות,הוועדבהנחת

.הכללייםהצרכיםבמימוןשיסייעדבר,ברווחמגרשיםלמכורהחברהתוכלכךוכעקבות(קרהשאכןכפי)
'עמ,ב"תשיאביב-תל,ובחילברוח,(הדניעבר)פלדמן'א;25'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי:ראהכךעל

תלספרלמאמריםתיק,א"אעת,גילכן'משלמאמרו;127

-

'עמ,זכרונות,גילוץ;(פורסםלא)'ב,אביב-ביבא
תיק,א"אעת,ב,אביב-תלספרלשלוש'אשלמאמרו;[578/2,מ"אצ;115-123'עמ,אביב-תל,וייס;54

.132'עמ,חייפרשת,שלוש;15'עמ,909נכאוגוסט31,העולם;(פורסםלא)אביב-תלספרלמאמרים
שלדרישותיהםתקופהבאותה...'כי,ואומרהמסכם,43'עמ,התיישבות,טולקרבסקיאצלראהוכן

לתתואפשרותנוחיםמגורים-עיקרייםדבריםבשניהסתכמוהממוצעתהבורגנותעםשנימנוהעולים

מגרשישלערכםלהעלאתהגימנסיההביאה1909בתחילתכברכי,מתבררואכן.'...לילדיהםטובחינוך

שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ט"תרסבשבטז"ימיוםבישיבהרופיןשלדבריוראהכךעל.'ביתאחוזת'
.הועדישיבות
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החברה.(הקרקעמחירמלבד)פרנק0000,400-להגיעבתים60לבנייתהנדרשהסכום

להשיגקיוותה(פרנק000,300)השארועל,החבריםידי-עלימומןזהמסכוםרבעכי,קבעה

ממקורותאישושמקבלתשאיננה)סמילנסקידודשלעדותופי-על.ארוךלזמןהלוואה

ובנקיםחברותלמספר'ביתאחוזת'שלתכניתהשנודעהלאחר,1906בסוףכבר,(אחרים

לוותרשיש,היתההחבריםהחלטת.נוחיםבתנאיםהלוואהלהוהציעולחברהפנוהם,זרים

חיזוקמשוםבוישארוכהלתקופהאלולחברותהרכושששיעבודמחששאלההצעותעל

יהודייםלמוסדותלפנותהחברההחליטה,לכךאי.באוץלהתחזקהשואפותהזרותהחברות

תשובתואך,ק"לאפהחברהפנתה1906בדצמבר53.הלוואהמהםלהשיגולנסותשונים

,כאלוגבוהותהלוואותלמתןבנויהבנקאין,בחברהותמיכתוהטוברצונוכלשעםהיתה

הלוואהבבקשתלפנותלחברה,הבנקמנהל,לבונטיןהציעזאתעםיחד.ארוךלזמןועוד

.ההלוואהלהחזרהקיימתהקרןכלפיערבלהיותמוכןיהיהשהבנקוהצהירהקיימתלקרן
ק"לאפלפנייהבמקביל54.הצעתובצירוףהקיימתלקרןהבקשהאתהעבירעצמולבונטין

היאשאיןהיתהוטענתה56,שליליתהיתההאחרונהשלתשובתהאך55,א"ליקהחברהפנתה

57.עשיריםלאנשיםכסףלתתלנחולןמוצאת

נציגים.וולפסוןדוד,הציוניתההסתדרותנשיאבארץביקר,1907בינואר,לכךסמוך

מהקרןהלוואהלקבלבידםלסייעממנווביקשווולפסוןעםנפגשו'ביתאחוזת'מוועד

יפעילכיוהבטיחיפולידמודרנירובעבדחיפותלהקיםצריךכיהשתכנעוולפסון.הקיימת

ראהוולפסוןבדברי58.ההלוואהאתתאשראכןהקיימתשהקרןמנת-עלהשפעתומלואאת

,ההלוואהאתתיתןאכןהקיימתשהקרןלכךרשמי-בלתיאישורמעין'ביתאחוזת'ועד

בפברואר'1907.9במאישהתכנסההחברהשלהכלליתלאספההוועדמסרזוברוחודברים

לבנייןהלוואה'ביתאחוזת'ללתתבבקשההקיימתלקרןרשמיבאופןהוועדפנה1907

ק"אפראשית,שכן;ההלוואהלהחזרלחשושלהאיןכיהקיימתלקרןהודיעהוועד.הבתים

במקרהלזהזהערביםיהיו'ביתאחוזת'חברי,ושניתהקיימתהקרןכלפיערבלהיותהבטיח

הקרןראששםעלוהבנייניםהקרקעותיירשמולכךנוסף.ישלםלאמהחבריםשאחד

באופןלפקחהקיימתלקרןלאפשרמוכןהיהגםהוועד.החובשלהסופילסילוקעדהקיימת

כי'ביתאחוזת'ועדהדגישפנייהבאותה.ההלוואהשללסילוקהעדפעולותיוכלעלמלא

לגשתלחברהיאפשראשרבטוחמסחריבאשראיאלאבפילאנטרופיהמעונייןאיננו

אלא,עצמהבפניחשיבותשישנהרקלאהשכונהלבנייתכי,הוועדהוסיףכן.לבנייה
.484'עמ,ארציבניעם,סמילנסקינ5
הקרןאלק"מאפמכתב;'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ז"תרסבטבתז"ימיוםפרוטוקול54

תל,דרויאנוב;[52/51,מ"אצ,1907ביולי17הקיימת

-

'עמ,אבותינולארץ,לבונטין;74'עמ,אביב-ביבא

כתבותתיק,א"אעת,1907בינואר4מיום(ברוסית)'ני'יז'זגולוס'בעיתוןסמילנסקי'דשלכתבה;161-165
,27'עמ,1907בינואר11,מיסליברסקיהלעיתוןסמילנסקי'דשלכתבתו:הרוסיתלעתונותסמילנסקי'ד

.שם
א"יקעםההתקשרות.15נ/6193,מ"אצ,1907בינואר24מיוםא"מיקפרנקאלדיזנגוףמאתמכתב55.

.א"יקחברתעםקרוביםבמגעיםהיה'גאולה'חברתשלשכמנהלה,דיזנגוףעלהוטלה
.6'עמ,ח"תרס'באדר,הצעירהפועל56
.שם,שם57
תמוז-שבט,השלח,'לישראלקממתקרן',פלוני;74'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;160'עמ,חיותמן,חיות58

.128-129'עמ,אביב-תל,וייס;570-572'עמ,1912במאי10מללwelt;418-419'עמ,ח"תרס

.'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ז"תרסבסיווזא"כמיוםכלליתאספהפרוטוקול59



1906-1909731'ביתאחוזת'חברת

הרביםהיהודיםהמלאכהולבעלילפועליםמלאהתעסוקהתאפשרהבנייהשמלאכת

לחודשעד60.פרנסה-מחוסרוהסובליםישראל-לארץהאחרונהבעתבהמוניהםהמגיעים

במכתב.נוסףמכתבלשגרהוחלטואז,הקיימתמהקרןתשובהכלנתקבלהלא1907יוני

וגובה,אחוזים5.4שלבריביתשנה18-לתינתןההלוואה:נוספיםפרטיםהוועדהוסיףהזה

61.(לשנהפרנק300-600)ביפוהשנתיתהשכירותגובהעליעלהלאהשנתיההחזר

ידי-עלנתבקשהואוגם,הציוניהפועלהוועדבשליחות,רופיןר"דבארץשההזמןאותו
מאודהתרשםאשר,רופין62.ההלוואהמתןעלהקיימתהקרןבפנילהמליץ'ביתאחוזת'ועד

ובהתחייבויותבמזומןלאסוףהצליחהשהחברהמכךובייחוד,'ביתאחוזת'שלמתכניתה

הנקודותעלבעיקרעמדהקיימתלקרןבהמלצתו.לבקשההסכים,פרנק000,100שלסכום

:הבאות

הרחובות'שמשוםוזאת,מודרניתעבריתשכונהלבנייתבמעלהראשונהחשיבותישנה(א

ובגללםליהודיםהםוחרפהבושהשבשכונותהמפליציםהבניניםוטיבהלכלוך,הצרים

בשבילומבריאותטובותדירותבנין.בארץלהתישבהמעלהמאנשירביםמתיראים

שלאמאמיןאני.המנולמעלהשאיןחשובדברהואביפוהבינוניהמעמדמבניהיהודים

שלהמישקילכיבושהביותרהחשובהצעדהואכהלכהבנוייהודישרובעאומראםאגזים

.'[כ"י,שליההדגשות]...היהודיםבידייפו
,ק"לאפהכסףאתלהלוותתוכלשהיאמכיווןההלוואהבמתןמסתכנתהקיימתהקרןאין(ב

רופין.'ביתאחוזת'להכסףאתשילווהוהואההלוואהלהחזראחראישיהיההואוהאחרון

חששאיןמקרהבכלכךומשום,הבינוניהמעמדעםנמנים'ביתאחוזת'חבריכי,הוסיף

63.ההחזריםבתשלוםיעמדולאשהם

להרמתאמצעי'ביתאחוזת'שלבתכניתהשראהמאחרכי,רופיןהוסיףיותרמאוחר

מתןעלהקיימתהקרןבפנימאודהמליץ,בארץהיהודיםשלשמםוכבודמעמדם

ביהודההאוטונומיותבדברתכניתורופיןעינילנגדעמדהאזשכברגםייתכן64.ההלוואה

להתיישבותלדאוגהכרחישזהמטעםוגםלכפרהעירביןשילובהדורשות,ובגליל
65.העירונית

'ביתאחוזת'שדברי,לצייןיש.[52/51,מ"אצ,1907בפברואר19מיוםהקיימתלקרן'ביתמשחוזתמכתב60

הפרטיתהבנייהעיקר.המציאותבמבחןעמדולאיהודיםמלאכה-ובעלילפועליםעבודההמצאתבעניין

.ערביםמלאכה-ובעליפועליםידי-עלנעשה

.1907ביוני23מיוםהקיימתלקרן'ביתאחוזת'ועדמכתבאתהמצטט,75-76'עמ,אביב-תל,דרויאנוב61
.140-141'עמ,חייפרקי,רופין62
כמנהלישראל-בארץעבודתובמהלך.(1907ביולי21מיוםהקיימתלקרןמכתבוציטוט)154'עמ,שם63

עיר-רובעיבבנייתהצורךעלהציוניתלהנהלהבמכתביופעמיםמספררופיןחזרישראלי-הארץהמשרד

בברליןהציונילמשרדמכתבו,למשל,ראהכךעל.ישראל-לארץאמצעים-בעלילמשיכתכאמצעיחדשים

.[2/26/2,מ"אצ,1912ביולי23מיום
.16'עמ,1910ביולי7,העולם64
וצילובועקרוןרופיןשלתכניתועל.1-8'עמ,ז"תרצירושלים,ישראלבארץבניןשנותשלושים,רופין'א65

,ל"הנובמאמרו;43,81-82'עמ,ט"תשלירושלים,מושבלארץממאחז,רייכמן'ש:גםראהוהעירהכפר

ירושלים,ברוורספר,'העותומניתהתקופהבשלהיהציוניתההתישבותשיטתבגיבושגיאוגרפייםיסודות'
מגילת,קרסל:להלן]מא'עמ,א"תשירושלים,א,האדמהמגילת)קרסלשלמדבריו.117-127'עמ,1984

והמלקןהציוניהפועללוועדרופיןכתב'ביתאחוזת'בענייןההמלצהמכתבלפנישעוד,עולה([האדמה

.מסובכיםפחותהמשפטייםההליכיםשםכי,בעריםרכישותעל
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נוסף.רופיןדבריאתאישרובוהקיימתלקרןנוסףמכתבזמןבאותושלחלבונטיןגם

-מהקצרהבתקופההקיימתלקרןההלוואהכלהחזרלאפשרמנת-שעל,לבונטיןהציעלכך

אגרות.פרנק000,300שלבסכוםהרחבלציבורלמכירהחוב-אגרותק"אפיוציא,שנה18

הכספיםאת.שנה18כעבוריהיהופרעונםאחוזים4-5.4שלבשיעורריביתישאואלו

66.הקיימתלקרןהבנקימסורהחובאגרותממכירתשיגיעו

בהאגשהתקיימההקיימתהקרןשלהכלליתבאספהנדונה'ביתאחוזת'שלבקשתה

ראש-יושב)בודנהיימרמקס,וולפסוןהשארביןנכחושבה,זובאספה.1907באוגוסט

,וילפסוןשלהמלצותיהםהנוכחיםבפניהובאו,ואוסישקיןלנוב'צ,גולדברגל"י,(הקרן

מתןעקרוניתלאשרהיתה,התנגדויותעםשנתקבלה,האספההחלטת.ורופיןלבונטין

הקיימתהקרןשלמהונהשישיתשהיווהסכום67,'ביתאחוזת'לפרנק000,300בסךהלוואה

השמיניהציוניהקונגרסידי-עלל"הנההחלטהאושרהימיםמספרכעבור68.עתבאותה
הועלה,הגדולהציוניהפועלהוועדמושבבעת,1908ינוארבתחילת69.בהאגאזשהתכנס

הקרןהחלטתזהבפורוםגםאושרהההתנגדויותולמרות,נוסףלדיוןההלוואהנושא

בשוםכי,להדגישיש.נתינתהואופןההלוואהתנאיבניסוחהוחלכךבעקבות70.הקיימת

בחשיבותהכירההיא.פילאנטרופיתפעולהההלוואהבמתןהקיימתהקרןראתהלאאופן

7!.בהלוואההקשורהמסחריהצדעלהקפידהגםאך,השכונהבהקמתלעזורהצורך

האחרוןזהוביןק"ואפהקיימתהקרןביןחוזיםנחתמוההלוואהמתןאישורבעקבות

מ.וחברחברלכלק"אפביןיותרומאוחר,'ביתאחוזת'לחברת
'ביתאחוזת'עבורק"לאפמלווההקיימתשהקרןהסכוםכיקבעהחוזיםמסעיפיאחד

בעקבותבאה(פרנק000,300)המבוקשמהסכוםהסכוםהקטנת.בלבדפרנק000,250הוא

זמןבאותושקמהבתיםלבנייןחברהידי-עלהקיימתלקרןשהוגשה,להלוואהנוספתבקשה
עלהראשונההעבריתהשכונה-'הרצליה'שכונתאתהקימה'אחיםאגודת')בחיפה

.11'עמ,1909מוסקבה,(ברוסית)הקרובובעתידבעברפעולותיה,העבריתהלאומיתהקרן,לנוב'צ'י66
,1907באוגוסט12מיוםהקיימתהקרןשלהמנייןמןשלאכלליתאספההחלטת;104'עמ,התיישבות,ביין67

,מ"אע,1907באוגוסט31מיוםרופיןאלבודנהיימרמכתב;78'עמ,אביב-תל,דרויאנובאצלמצוטט

.143'עמ,חייפרקי,רופין:סא'עמ,האדמהמגילת,קרסל;ע(6/107/ב6
באוגוסט23,העולם.(פרנק000,625,1)ט"ליש000,65-לעתכאותההגיעהקיימתהקרןשלהונהסך68

.1'עמ,1907
מתוצאותיואחתהקונגרסבהחלטתרואהאףהראזסווייט.10'עמ,1907באוקטובר6,ראזסווייט69

13פרוטוקול;[51/1,מ"אצ,1907באוקטובר11מיוםלכונטיןאלבודנהיימרמכתב.הבודדותהחיוביות

לעיתוןסמילנסקי'דשלכתבה;'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ח"תרסבתשרי'חמיום

.הרוסיתבעיתונותסמילנסקידודכתבותתיק,שם,1907באוקטובר4מיוםנובוסטייליסבטגרדסקי

תל,דרויאנוב;12-13'עמ,1908בינואר10,העולם70

-

.79-81'עמ,אביב-ביבא
.12'עמ,(66הערה,לעיל)לנוב'צ71
ההסתדרותשלויחסה'ביתאחוזת'לההלוואהאתלתתהקיימתהקרןאתשהניעוהסיבותמיכלולעל72

שללהקמתה"הקיימתהקרן"שלסיועהפרשת',מאמריראהעתבאותההעירוניתלהתיישבותהציונית

,'1-ההעולםמלחמתלפניהעירוניתלהתישבותהציוניתההסתדרותשלויחסה"ביתאחוזת"שכונת

וראשונהכראשהתאפשרההלוואהמתןמקוםמכל.[בדפוס]יב,ישראל-ארץשלבגיאוגרפיהמחקרים

.העירוניתלהתיישבותזמןבאותוהציונותהנהלתשלהחיובייחסהבגלל
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ט"תרסבאיירד"י,המשתכניםאחדלבין'ביתאחוזת'ועדביןהתכתבות

כלהיהאמורכךבעקבות73.הנותריםהפרנקים000,50הופרשוזולחברהואכן.(הכרמל

.כהלוואהפרנק200,3לקבל'ביתאחוזת'בחבר
אתתיתןהקיימתשהקרןלאחררקתינתןההלוואהכי,קבעבחוזיםנוסףמרכזיסעיף

באההקיימתהקרןידי-עלזהסעיףהכנסת.השכונהולתכניתשייבחרלשטחהסכמתה
אנשיםהינם'ביתאחוזת'שאנשיאףכי,טעןהוא.הקיימתלקרןרופיןשלפנייהבעקבות
חששוקייםביותרהטובהצדעלחדשעיר-רובעלהקיםכיצדיודעיםאינםהם,הגונים

תתןולאההיגיינהבמצוותהאגודהתקל'במלואוהבנייהשטחאתלנצלכוונהשמתוך

יש,לכךאי.'ציבורייםבניניםלהקמתומגרשיםנטיעותלמטעמקוםליחדהצורךכלדעתה

מטעםמומחהידי-עלותאושרתיבדקהבנייהשתכניתבכךההלוואהמתןאתלהתנות
ידי-עלשהוגשההשכונהתכניתאתהקיימתהקרןאישרה1909במארס74.הקיימתהקרן

ראהכךעל.זוהחלטהלשנותרביםנסיונותונעשו,'ביתאחוזת'ברברוגזעוררהההלוואההקטנת73

הקמתה',מאמריראה,הרצליהשכונתשלוראשיתההקמתהעל.83-84'עמ,אביב-תל,דרויאנוב

דצמבר)8,בגיאוגרפיהאופקים,'הכרמלעלהראשונההעבריתהשכונה-הרצליהשכונתשלוראשיתה

.49-56'עמ,(1983
:וראה,1907ספטמבר1מיוםהקיימתהקרןלדירקטוריוןמכתבואתהמצטט,146'עמ,חייפרקי,רופין74

ראהוהחוזיםהתנאיםפרטיעל.66הערה,לעיל,לנוכ'צראהוכן.10'עמ,1908באוקטובר10,העולם

22מיוםלרופיןבודנהיימרמכתב;[71/2,מ"אצ,1907בנובמבר20מיוםהקיימתלקרןק"אפמכתב

ק"אפביןחוזהנוסח;[52/51,מ"אצ'ביתאחוזת'וחברתק"אפביןחוזהנוסח.שם,שם,1908בפברואר

,א"אעת;82-83,110-111,121'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;שם,שם,1908בינואר18מיוםהקיימתלקרן

להקמתאשראי',לכונטיןד"ז,'ביתאחוזת'בחברכללביןק"אפביןחוזהנוסח;125תיק,1חטיבה
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אחדיםחודשים.ק"לאפהכספיםאתהקיימתהקרןהעבירהכךובעקבות'ביתאחוזת'ראשי
מצדנסיוןהעדרבשלכי,נציין.לחבריםההלוואהכספיבמתןהאחרוןהחלמכן-לאחר

בקרקעותספקולאציהשימנעוברוריםסעיפיםבחוזהנכללולאק"ואפהקיימתהקרן
75.בעתיד

"ליפומחוץאויפובתוךשכונה

להקמתהמקוםבבחירתולטפללדוןההברההחלהההלוואהבנושאלטיפולבמקביל

וולפסוןשלהבטחתואתקיבלהשהחברהלאחרבמיוחדהואץזהבנושאהטיפול.השכונה

ועדשבעיניהבטחה-ההלוואהאתלתתהקיימתהקרןעלהשפעתומלואאתיפעילכי

אתלתתהקיימתהקרןשלרשמיתבלתיכהסכמה,כאמור,נתקבלה'ביתאחוזת'
77.ההלוואה

באספההשכונהלהקמתהמקוםבחירתבנושא,רחבבפורום,לדוןהוחללראשונה

ספציפיבמקוםלאלדוןנתבקשההאספה.(1907)ז"תרסבסיווןשנערכההחברהשלכללית

אויפוכתוךהשכונהאתלהקיםהאם-עקרוניתבשאלהאלא,השכונהלהקמתשהוצע

:היוליפומחוץהשכונההקמתאתהשולליםשלהנימוקים.להמחרץ

ממקוםהפרנסהמקוםוהרחקת,'ביתאחוזת'חברישלפרנסותיהםמרוכזותביפו.א
;(בלילותבייחוד)וסכנות,(החורףבעונתבייחוד)קשייםבחובהטומנתהמגורים

הציבורייםמהחייםשיתרחקו'ביתאחוזת'לתושביתגרוםליפומחוץהשכונההקמת.ב

;ביהודההחדשהיישובכלשלהמרכזאתגםהמהווה,ביפוהמרוכזים

;שםהיהודיהמסתרלשגשוגתביאביפוהשכונההקמת.ג

שלהבטחוןהרגשתאתמגבירזהודבר,הזריםהקונסוליםשלמושבםמקוםהיאיפו.ד

.היהודים
להקמתמתאיםמגרשיימצאלאשאם,הוסיפומיפוהתרחקותנגדשהיואנשיםאותם

78.בעירשוניםמקומותבשנישכונותשתייוקמו,החברים60-להשכונה

Nawratzki:570-572'עמ,1912במאי10,וולטדי,'ישראלבארץבניינים , Die J~dische.)1

1914Xolonisation,ק.382-381 Paldstina's. Munchen.הבנק',דורון'א;125'עמ,חייפרשת,שלוש

תלעיריתידיעות,'אביב-בתלהלאומי

-

באפריל30,העולם;12'עמ,(ד"תשיכסליו-חשוון)6-7,כב,אביב-ביבא

,1907באוגוסט31מיוםלרופיןבודנהיימרמכתב;יפומוסדיעלברזילישלמאמרומתוך,9'עמ,1912

לקרןלבונטיןמכתב:30/14121,שם,1907ביולי8ק"האפהנהלתישיבתח"דו;6/14107/ש6,מ"אצ

,אבותינולארץ,לבונטין;486'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי;[52/51,שם,1907ביוני23מיוםהקיימת

.165-166'עמ
.388-389-'עמ,(74הערה,לעיל)נווראטסקי;105'עמ,התיישבות,ביין75
השכונהלהקמתהשטחבחירתשלבנושאהאירועיםוסדרהתאריכיםשמבחינת,ולצייןלהקדיםחשוב76

גםוממילא)זכרונותיובספרשנכתבכפי,וייסשלסיפורוביןניכרתהתאמה-איקיימתהקנייהוביצוע

בשחזור.הארכיוניהחומרמתוךעוליםשהםכפי,הדבריםלבין,(עליושהסתמכוהמשנייםבמקורות

.הארכיוניהחומרעלבעיקרהסתמכנוהנושא
.59הערה,לעילראה77
;84'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;50-51'עמ,זכרונות,גילוץ;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות78

.'באביב-תללספרמאמריםתיק,א"אעת,(פורסםלא)'ב,אביב-תללספרגילוןשלמאמרו
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-דרום,הברזלמסילתשלהצפוניהעברמן,יפושלמזרחה-בצפוןשכונה:העשריםשנותבתחילתאביב-תל

הערביתלמנשיהמזרחה

העלווהם,החברהועדמחוגיכלל-בדרךבאומיפובריחוקהשכונהבנייתאתהמחייבים

:הבאיםהנימוקיםאת

להקמתשהביאוהחומרייםהגורמיםוכלהשכירותמחיריעליית,הצפיפותבעיות.א

לכךהעיקריותהסיבותשאחתובייחוד,ליפומחוץשכונההקמתידי-עלרקייפתרוהחברה

יכוליםאינםשהיהודיםהמוחלטמבטחונםהיאביפוהדירותשכראתמעליםשהערבים
שתהיהשכונההקמת,לכךאי.התעסוקהלמקוםקרוביםלהיותהצורךבגלליפואתלעזוב
דמילהקטנתותביאהערביםשלזהבטחונםאתתערערממנהמה-ובמרחקליפומחוץ

79.ביפוהשכירות

.[52/51מ"אצ,1907בפברואר19מיוםהקיימתלקרן'ביתאחוזת'מכתב79
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,החברההקמתיוזמילעצמםשהציבווהפוליטיותלאומיות-האידיאולוגיותהמטרות.ב

80.עבריתכאוטונומיה,ממנהמה-ובמרחקליפומחוץתוקםהשכונהאםרקתוגשמנה

בגורמיםדןהואכאשר,נ191-מבספרולנוב'ציחיאלשלדבריוהםמעניינים,לכךבהקשר

:(1912-וב1907-בבארץביקרלנוב'צ)מיפולהתרחק'ביתאחוזת'אתשהביאו

,אליושואפיםשאנו,בארץדומיננטיתרבותיכחשלחשיבותואתנזכוראם...

והיאהמצאנואנולאהזוהשיטהאת.מובנותלהתבדלותשגורמותהסבות

תרבותיותלאבעריםמתישביםתרבותיעםשלשנציגיםמקוםבכלמתבצעת

כלאתלהבריאקשה.שיטהבאותהנוקטיםהגרמניםלמשל.ישראלבארץבפרט

חשובבשבילנו.משלנובשכונהבריאהסביבהליצורניתןאךטבריהכלואתיפו

חשובולבסוף.החדשיםהחייםהקמתעצםעםלאומיתאוירהליצורהיהיותר

מאשרכוחינואתמרכזיםכאשרלעשותיותרקלוזהבארץיוקרתינואתלהעלות

ל"הנהמשימותכל.יותרהרבההמרובההמקומיתהאוכלוסיהביןאותםבפזרינו

ן8...מבודדיםמוקדיםידיעלבלעדיובאופןטוביותרלהשיגניתןספקשוםבלי

במשךהשכונהאתולפתחלהרחיבשיאפשר,גדולמספיקמגרשיימצאלאהעירבתוך.ג

אתלעוררעלול,בעירשכונותשתילהקיםבמטרהלשתייםהאגודהפיצולואילו;הזמן

,בלבדספקולאציהלשםהן'ביתאחוזת'שלכוונותיהכלכיקיימתהקרןאצלהרושם

82.תידחההלוואהלקבלתוהבקשה

היהלא(להמחוצהיותרוהזולבעירהיקר)הקרקעמחירשגורם,אפואלראותניתן

83.מיפוהתרחקותבעדהמרכזיהשיקול

שראואלהידי-עלבעיקרהועלתהביפוהשכונהאתלבנותההצעהכי,מתברר
השכונהאתלבנותההצעהאתואילו,החומריותלבעיותיהםפתרוןלחברהבהצטרפותם

84.הלאומיהצדאתגםלחברהבהצטרפותשראואלהבעיקרהעלוליפומחוץ

גםוזו,ליפומחוץשכונההקמתבעדהנימוקיםאתהחבריםרובקיבלודברשלבסופו

85.הכלליתהאספההחלטתהיתה

יש...':הנחיותמספרקצרזמןכעבורנוספוהכלליתהאספהשלהעקרוניתלהחלטה

,טובויותרלעירקרובהיותרבמקוםלעירחוצהגדולמגרשמרכזיבמקוםלראות

ההדגשות]...ורופיןכהן'לר"דבעיניחןימצאומצבו,ההיגיינהתנאיפיעלחןשימצא

מאמרו;84'עמ,אביב-תלידרויאנוב;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות;59הערה,לעילראה80

.78הערה,לעיל,גילוץשל
.54'עמ.(37הערה,לעיל)לנוב'צ81
.84'עמ,אביב-תלדרויאנוב;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות;59הערה,לעילראה82
-תללספר1959-בשנכתב'אביב-תלשלהעריםאגד-ובנותיהאביב-תל',שחר'ואעמירן'ד:והשווה83

גורםאתהמחבריםרואיםבמאמר.'ב,אביב-תלספר'למאמריםתיק,א"באעת,(פורסםלא)ב,אביב

טיעונםאתמנמקיםאינםל"הנ.מיפולהתרחקבבחירהמרכזיכגורםלעירמחיןהקרקעשלהזולהמחיר

הם,כלומר;המקובלתהגיאוגראפיתהתיאוריהסמך-עלאלא,'ביתאחוזת'חברתשלמסמכיםסמך-על

ואירועי'ביתאחוזת'חברתשלבמסמכיהעיון.מיפובריחוקהוקמה'ביתאחוזת'שאכן,כךעלמסתמכים

.מיפולהתרחקותהמרכזיהגורםהיהלאזולהקרקעאחרשחיפוש,מראיםהתקופה
.2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות84
.59הערה,לעילראה85
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להתרחקלאהחברהביקשהמיפולצאתהרצוןעםשיחד,לראותניתןמכאן86.'[כ"י,שלי

לדרכיבסמוךהנמצאלשטחהיא'מרכזימקום'בשהכוונהנראה.מיפוהמידהעליתר

כהןר"דשלאישור.ומלריהמביצותהנקילמקוםהכוונה'ההיגיינהתנאי'בואילו,תחבורה

,ההלוואהתנאיפי-עלנחונןהיהרופיןשלאישורוואילו,ביפורופאשהיהמכיווןנחוץהיה

נתבקשבארץאזששההרופין.שייבחרלמגרשהקיימתוהקרןק"אפהסכמתאתשדרשו

87.כנציגהלשמשהקיימתהקרןידי-על

אחדפרנקעליעלהלאשיקנההשטחמחירכי,החברהקבעהל"הנלהנחיותנוסף

88.לאמה

השטחבבחירתהחברהועדאתלהנחותהיושצריכיםהמוקדמיםהתנאיםאפואהיואלה

.השכונהלקוםהיתהאמורהשעליו

הקנייהוביצועהשכונהלהקמתהשטחבחירת

ההצעות.להומחוצהיפובתוךשטחיםלחברההוצעו,ל"הנההחלטותשנתקבלוטרםעוד

קרקעותלהציעוהזדרזוהחברההקמתעלששמעוקרקעות-ובעליסרסוריםשלמצדםבאו

ההחלטהקבלתעם.מתאימיםשטחיםאחרלתורהחלהשהחברהלפניעודשבבעלותם

שטחיםבהצעותבעיוןהחברהפעולותהתמקדו,המבוקשהשטחמקוםבדברהעקרונית

89.ליפושמחוץ

קרקעות-סוחריקבוצתידי-על,האחת:ליפומחוץלחברההוצעועיקריותהצעותשתי

,ק"אפבנקידי-עלוהשנייה;בבעלותםשהיה,'יבלי'גכרם'אתשהציעהויפומירושלים
.עירוניתלבנייהשישמשוכדיושנקנו90,היםלשפתקרובבבעלותושהיוקרקעותשהציע
מוחלטתפרטיתבעלות)מולק-מפרוזהיההמוצעיםהשטחיםשנישלהמשפטימעמדם

.(קרקעותיהםעלהקרקעותבעלישל
מתאימיםשטחיםלחפשיצאהולאאלוהצעותבשתיהסתפקההחברהכי,מתברר

כמושלביאכרםעלישימשבהתקופה-(1907-1908)זמןשאותומכיווןכינראה.נוספים

,מערביםיהודיםידי-עלקרקעותקנייתעלחמוריםאיסוריםהוטלו-ירושליםמחוז

יחסיתהיהשקל,יהודיתבבעלותקרקעותשלאלובהצעותבעיוןלהתמקדהחברההעדיפה

רובשלהבעליםלמעשהשהיו,מערביםקרקעותרכישתזאתלעומת.רכישתןאתלאשר

ן9.לביצועאפשרית-בלתיכמעטהיתה,יפושבקרבתהקרקעות

.'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ח"תרסבתשרי'חמיוםפרוטוקול86
.78הערה,לעיל,גילרןשלבמאמרוראהכהןר"דעל87
.85הערה,לעילראה88
הישובלתולדות,אילנות,הדר-עץ'א;ואילך88'עמ,אביב-תל,וייס;ואילך84'עמ,אביב-תל,דרויאנוב89

תל,ישראלבארץ

-

.238'עמ,(אילנות,הדרעץ:להלן)ז"תשכאביב-ביבא
,לבונטיןאצלבמפורטראה17קנייהעל.1906בשנתק"אפידי-עלנקנתההקרקע.99'עמ,אביב-תל,וייס90

.206'עמ,אבותינולארץ
.83הערה,לעילראה91
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'יבלי'גכרם'לניתנההעדיפות.ארוכההיתהלאההצעותשתיביןהחברההתלבטות

:סיבותמארבע

היה'יבלי'גכרם'שבעוד,יפושלבסמטאותיהוגבלליפומדיקרובהיהק"אפמגרש(א
92.'צדק-מנוהדקות10מהלך...'-מאודרחוקלאאך,מטריםמאותכמההעירמלמרוחק

הראשיתבדרךמדרוםגבל'יבלי'גכרם'שבעוד,המלךדרךעלנמצאלאק"אפמגרש(ב

93.ירושלים-יפוהברזלמסילתעברההשטחובדרוםתקוה-פתח-יפו

כקטןלחברהשנראהשטח,בלבדר"אמ000,110-כהיהק"אפמגרששלששטחובעוד(ג

לכןואיפשרר"אמ000,270-כ'יבלי'גכרם'שלשטחוהיה,בעתידהתרחבותמאפשרוכלא

.בעתידהתרחבות
לאאך,ודרוםצפוןלכיווןבעיקרבעתידהשכונההתרחבותאתאיפשרק"אפמגרש(ד

אחדבאףמוגבלהיהלא'יבלי'גכרם',זאתלעומת.(ביפוגובל)ומזרח(הים)מערבלכיוון

השכונההתרחבותאתלמנועשיכול(קרקע-בעלויותתנאימלבד)גורםכלהיהולאמצדדיו

94.הכיווניםלכלבעתיד

לאקרקעותיואתדווקאתרכוש'ביתאחוזת'שמעונייןהיהק"אפכי,לצייןהמקוםכאן
שחברתמהחששבעיקראלא-אחרקונהמצאלאכי-מהןלהיפטרשרצהמהסיבהרק

החששאת.(קרהשאכןכפי)ישרים-לאקרקעות-סוחריעםלהסתבךעלולה'ביתאחוזת'
בנושאהיטבמעורהוהיהק"אפמנהל-כסגןזמןאותוששימש)ספיראליהובעיקרביטא

הביע,זאתלאור.'יבלי'גכרם'בעליאתמקרובהכירגםאשר,(ישראל-בארץקרקעותקניית

מוכןיהיהלאשהבנק,בטוחה-לארכישהלבצעעלולה'ביתאחוזת'ש,דעתואתהבנק

כרם'אתלרכוש'ביתאחוזת'החליטה,זאתלמרות95.ההלוואהעלכמשכנתאלקבלה

יתרונותאתיותרשהחשיבהמפניבעיקרנבעהק"אפמחששותהחברההתעלמות.'יבלי'ג

'ביתאחוזת'יחסיבפרשתדרך-ציוןהיוותהזוההלטה96.'יבלי'גכרם'שלוהאתרהמיקום

החלהקבלתהשלמןהרי,'ביתאחוזת'בק"אפתמךההחלטהלקבלתשעדבעוד.ק"ואפ

שלהתקינהבהתפתחותהבמעטלאשפגעה,הדדיותוהאשמותהתנצחויותשלתקופה

.החברה
-הדשהבעיהעוררה'יבלי'גכרם'בעליעםומתן-במשאלהיכנס'ביתאחוזת'החלטת

גודלהפי-עלהחברהלצורכיבהתאםשהואחלק,השטחמןקטןחלקרקלרכושהאם

-המביןחברשכלחישובפי-על,כולההשכונהלכלר"אמ000,90-בהיההמדובר)הנוכחי
מעלשהואאף,השטחכלאתתקנהשהחברהאו,(ר"אמ000,1שלבגודלמגרשיקנה60

הדעותנתפלגוזהבעניין?לכךהמימוןיושגמהיכן-כןואם,הנוכחייםלצרכיהומעבר

הים-חוףמאדמותבחרשהואבמפורשהמציין206'עמ,אבותינולארץ,לבונטיןוכן.93הערהלהלןראה92

.485'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי;ליפוביותרהקרובהחלקאת
'עמ,1909במאי4,העולם;78הערה,לעיל,גילתןשלמאמרו;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות93

.380-381'עמ,(74הערה,לעיל)נווראטסקי;15
חטיבה,א"אעת,1909בינואר9מיוםוייסאלטריידלמכתב;206'עמ,אבותינולארן,לבונטין;שם,גילוץ94

.40תיק,1
;שם,גילכן;84-85'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;177'עמ,ח"תרפירושלים,ד,עולמי,הכהןהלל-בן'מ95

כברהיתהק"אפשלהקרקעזאתלעומת.[52/51,מ"אצ,1909במאי24מיוםלרופיךלבונטיןמכתב

.206'עמ,שם,לבונטיןאצלראהכךעל.ערעורמכלנקייה
.92-95הערות,לעילראה96



1906-1909181'ביתאחוזת'חברת

להשאיןבייחוד,מהשטחחלקרקולרכושלהצטמצםהחברהשעל,טעןאחדחלק.בחברה

אתלרכוששישטען,וייסובמיוחדהחברהועדובראשו,אחרוחלק;הגדולהלקנייהכסףדי

:היוהשטחכלרכישתבעדהנימוקים.השטחכל

לאשכללגםמה,האפשרככלרחביהיהמתוקניםתנאיםישררובושהשטחלשאוףיש.א

עבורםידרשוודאי-כןואם,נוספיםשטחיםלמכורמוכניםהמוכריםיהיובעתידכיברור

.ניכריםסכומים
.השטחיתרתאתשיקנוהשכניםשלטיבםאתלדעתאין.ב
לאשעדייןבשטחלספקולאציההאפשרותתקטןכך,יותרגדוליהיהשהשטחככל.ג

97.נרכש

,חדשיםלחבריםמסויםברווחלמוכרהמנת-עלמשלהקרקעיתלעתודהזקוקההחברה.ד

98.הציבוריותההוצאותשלהניכרהחלקאתלממןכדיוזאת

מקרהבכלאך,האפשרככלגדולשטחלקנותלהשתדלשיש,היתההחברההחלטת

החבריםמכספיתבואלאחברים60-לשכונההקמתלצורכישמעברהשטחקניית

שנתנההלוואהבאמצעותנעשההעודףהשטחרכישתמימוןכי,נראהבהמשך99.הנוכחיים

החבריםידי-עלששולם'חבר-מס'ובאמצעות(פרנק000,40)'ביתאחוזת'ל'גאולה'חברת

החברהתקוות.השכונהשלהכללייםלצרכיםלמעשהמיועדושהיה,המגרשממחירכחלק

הציבורייםלצרכיםמיועדיםשהיווהכספים,חדשיםחבריםיצטרפומאודשמהר,היתה

.למטרתםוינוצלויוחזרו,העודפתהקרקעקנייתלצורךושנוצלו
לבנייתההלוואהאתלתתהקיימתהקרןשלהסכמתהקבלתעם,1907ספטמברבתחילת

והביעו'יבלי'גכרם'בכהןר"ודרופיןביקרולכן-קודםשעודולאחר(כן-לפניולא)הבתים

בעליעםומתן-במשאלהיכנס'ביתאחוזת'החליטה,שנבחרמהשטחרצונםשביעותאת

00ן.הרכישהלסיוםקצרזמןתוךולהביאהשטח

,אטינגראהרן:ויפומירושליםקרקעות-סוחריקבוצתהיוהקרקעבעלי,לעילכאמור

מיורשיובשותפותהקרקעאתקנועצמםהם.כץלייבומיכלטננבויםמרדכי,שלזינגרדוד

וזאת,בכבדותוהתנהלממושךהיהלבינם'ביתאחוזת'ביןומתן-המשאן0ן.הקרקעבעלשל

לעלייתציפיותיהםבגללהשטחכלאתלמכורמעונייניםהיולאהמוכרים.א:סיבותמשתי

כלאתלרכושרצתה'ביתאחוזת'שבעוד,ניכריםברווחיםולמכירתהבעתידהקרקעערך

שהשטחשככלבתנאיאך,השטחכלאתלמכורהמוכריםהסכימולחציםלאחר.השטח

אחוזת'הסכימהלאלכך.יותרגבוהיהיהר"אמעבורהמחירגםכך,יותרגדוליהיהשייקנה

כלכולל)פרנק9.0המוכריםתבעו(ר"אמ000,150)בסוףהוסכםעליוהשטחעבור.ב.'בית

02ן.ר"לאמפרנק75.0-מיותרלשלםמוכנההיתהלא'ביתאחוזת'אך,ר"לאמ(ההוצאות

,גילוץ;485'עמ,ארציבניעם,סמילנסקי;85,92'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;ואילך88'עמ,אביב-תל,רייס97

.78הערה,לעיל
.50הערה,לעילראה98

.'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ח"תרסבחשוון'אמיוםפרוטוקול99
.שם,ח"תרסבחשוון'חמיוםפרוטוקול100
תל,וייס101

-

.238'עמ,אילנות,הדרעץ;131'עמ,חייפרשת,שלוש;88-89'עמ,אביב-ביבא
'ט,בחשוון'מחפרוטוקולים;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות;ואילך88'עמ,שם,וייס102

תיק,א"אעת,ח"תרס'אבאדר'ל,'אבאדרט"כ,בשבטג"י,בחשווןב"י,בחשווןא"י,בחשוון

.'ביתאחוזת'שלפרוטוקולים
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יליןיהושעבןלדורשביפויבאלי'גכרםקרקעותעלהבעלותהעברתהמאשרתתורכיתתעודהשלראשוןחלק
מירושליםשניהם,מאזיהאהרןר-'ה

5.0שלבמחירשטח"יבל'גכרם'לבסמוךלמכירההוצעומתן-המשאשנערךבזמן

שלעמידתהאתחיזקהזולמחירואבל,ערביתובבעלותקטןהיהאמנםזהשטח.פרנק

הסכימומסויםבשלב03ן.ר"לאמפראנק75.0-מיותרלשלםשאיןכךעל'ביתאחוזת'
לאלכךגם.'ביתאחוזת'חשבוןעליהיוההוצאותשכלבתנאיאך,לדרישההמוכרים

רק04ן.ניכריםהפסדיםלהויגרמומאודגבוהותיהיושההוצאותמחשש,החברההסכימה

לאהעיסקהשאםהחששהובע'ביתאחוזת'שבלאחרומתן-המשאהסתייםח"תרסבאדר

9.0לשלםמצדההסכימההחברה.מהענייןלגמריהמוכריםיסתלקו,קצרזמןתוךתסתיים

בקנייההקשורותההוצאותלכלבנוסףלשלםעליהםקיבלוהמוכריםואילו,ר"לאמפרנק

רקייעשהלמוכריםשהתשלום,הוסכם.הבנייהרשיונותבהשגתהקשורותההוצאותאתגם

התחייבועליהםשגםחשוביםסעיפיםשני.הבנייהורשיונותהקושניםקבלתלאחר

:היוהמוכרים

למולקמירישהיומהקרקעותחלקשלהמשפטיהמעמדשינויאתחשבונםעללסדר.א

בהלמחזיקיםכיאם,הממשלהבידיהיאעליההעליונהשהבעלותקרקעהינהמיריקרקע)

בעלותלמחזיקיםישמולקקרקעעל.ומכירהקנייהזכותכולל,בקרקענרחבותזכויותיש

אפואמבטיחההיתהלמולקמירישלמשפטיממעמדהקרקעהפיכת.מוחלטתפרטית

.(הקרקעותעל'חזקה'יותרהרבהבעלות'ביתאחוזת'ל
ר"אמ000,75עדשלבגודלנוסףשטחשנתייםתוךלרכושהאופציהישנה'ביתליאתוזת.ב

.המוכריםלביןבינהשנקבעבמחיר

.שם,ח"תרסבחשוון'טמיוםפרוטוקול103
.שם,ח"תרסבחשווןב"ימיוםפרוטוקול104
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המגרשיםשכירתחמורתאחדכלפרנק600,6שלסךלתשלוםמשותפתערבותמכתבעלהרוכשיםחתומות

פרנק9.0שלבמחירר"אמ000,150החברהרכשהולפיו,החוזהנחתםח"תרסבאדר'בל

עשייתכולל,ברכישההקשורותההוצאותכל,כאמור.(פרנק000,135הכל-סך)ר"לאמ

105.המוכריםעלהוטלו,הקושנים

בקופתהפקדותיהםסכוםאתלהשליםהחברהחבריכלנתבקשוהרכישהסיוםעם

570)ר"אמ000,1בןמגרשעבורפרנק900בתוכוכללזהסכום.פרנק750,1-להחברה

היהלאשלחברהמאחר,לעילכאמור.הציבורייםהצרכיםלמימוןכמספרנק850-ו(ר"ממ

עבורהמסכולל)מהחבריםשנגבההסכוםכלנוצל,ר"אמ000,150לרכישתהדרושהסכום

.שם,ט"תרסבחשווןו"ט,ט"תרסבתשרי'ח,ח"תרס'אבאדר'ל-מ'ביתאחוזת'ועדשלפרוטוקולים105
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למימון'גאולה'מהחברהשלקחהפרנק000,40בגובההלוואהוכן(הציבורייםהצרכים

גבוהיםבמחיריםקרקעותיקנו,לחברהיצטרפוחדשיםשחברים,היתההתקווה.הקנייה

06ן.החברהשלהכספימצבהאתוישפרויותר

לסיוםעדייןהביאולאהחוזיםועריכתהמוכריםעםומתן-המשאשלהמוצלחסיומו

פעולות.שנרכשהשטחשלהמדויקתוהגדרתוהקושניםלקבלתעדחלפהכשנה.הרכישה

לרעהדברשלבסופונוצלו,הקרקערכישתבעניין'ביתאחוזת'ועדידי-עלשבוצעואחדות

07י.המוכריםידי-על

,הכסףכלאתלמוכריםהוועדשילםהמוכריםעםהחוזהחתימתלאחרמיידכי,מתברר

נבעשהדברייתכן;זאתעשהמדועברורלא.החוזהפי-עלזאתלעשותצריךהיהשלאאף

אחוזת'שלהכלליותהאספותשלמהפרוטוקוליםאך.הרכישהאתלהבטיחהעזמרצונו

-חדראשונייםמקורותאיןכיאם)הוועדמחבריחלקכנגדחריפותהאשמותגםעולות'בית

אחת':שיינקיןאמרט"תרסבשבטט"כמיוםכלליתבאספה.(זאתשיוכיחומשמעיים

ואחדאחדכל-רווחחפץשהעולםלהודותשישהיאהמוכריםעםלסיכסוכיםהסבות

עללהרויחוחפצובועדשהיווישריםטוביםאנשיםהיוהועדמצדוגםלהרויחחפץ

הביאהואהמוכריםעםהסכםבשלכי,הטענהגםהועלתהבפרטוייסנגד08י.'חשבוננו

,הכסףכלאתשילמהשהחברהפי-על-אף,מקוםמכל09ן.ידם-עלהקרקעותמחירילהעלאת
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והשתמשהזאתהתורהעיקריאתל"הנהספרמתוךהוציא'הואכי,במפורשכותבהואבו,לדרויאנוב

רופיןשלתקנותיוהשוואת.3הערה,ושם96'עמ,אביב-תל,דרויאנובראהכךעל.'התקנותלחבורבהם

רופיןאתשימשולא'משהזכרון'שתקנותומכאן,וברוריםרביםהבדליםעלמראה'משהזכרון'לתקנות

.ידו-עלהבנייהתקנותחיבורבעת
,3הערה,לעיל)בחיבורהקרקשמעלהלשאלהתשובהמכאן.617-652'עמ,(123הערה,לעיל)שטובן126

ארץדוגמתעלמבוססותרופיןשלאלותיכנוניותתפיסותאםלבדוקיהיהמענין':(1אביב,262'עמ

עמדה'ביתאחוזת'תקנותבהכנתטיפלשכאשר,רופיןמציין(56'עמ,ב,חייפרקי)בזכרונותיו.'מוצאו

.שבמצריםהליופוליסשלתכניתהעיניולנגד

היאבספרווהמובאתלדרויאנובשהגיעההבנייןתקנותרשימת.[71/2,מ"באצנמצאתתקנותרשימת127

.2והערה157'עמ,אביב-תל,דרויאנובראה.נךעלרומזאףוהוא,כלבדחלקית
.45תיק,1'חט,א"אעת,הבנייהלאישורטופסשלדוגמהראה128
למנועבמטרהבאהוהיאבאירופה'הגניםפרברי'ו'הגניםערי'שלהיסודיותהתקנותאחתהיתהזותקנה129

7,הצעירהפועלעייןכךעל.לגינותגדולשטחולהשאירותאורהאיוורורמכסימוםלאפשר,צפיפות

.14'עמ,1913במארס
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אפשרותשתימנע.ב.הוועדשקבעהגניםופרברהמודרניתהשכונהמעקרונותתחרוג

.לספקולאציה
לאהוועדלפיה,עקרוניתהחלטההוועדקיבל,התקנותחוברושבהבתקופהכי,נוסיף

,בעצמוביתואתיבנהאחדכל;(משנה-קבלניהמעסיקכקבלן)השכונהבתיאתיבנה

30ן.התקנותפי-עלתיעשהשהבנייהיפקחוהוועד

השכונהתכנון

.לשכונהתכניתלהציעבבקשהולסטיאסנילטריידל1908בסתיוהחברהפנתה,כאמור
-לגםאלא,החברהשרכשהר"האמ000,150-לרקלאבתכנוןלהתייחסנתבקשוהמתכננים

שלרצוףלשטחהכל-בסך,כלומר;האופציהלחברהניתנהשעליהםר"האמ000,75

:הבאיםהעקרונותאתכללהאשר,תכניתואתטריידלהגיש1909בינואר.ר"אמ000,225

ואילו,השכונהבנייניייבנושנקנהבשטח(הים-פנימעל'מ20)הגבוהיםהחלקיםעל.א

,השטחשלהמזרחיבחלקהנמצאים(הים-פנימעל'מ11עד)הנמוכיםהחלקים

צורךהיהלא,זהעקרוןפי-על.'וכדמשחקים-מגרשי,פארקים,לגינותישמשו
.מרובותבהוצאותשחייבדבר,השטחכלביישור

רחובותניצביםיהיוזהלרחוב.הבתיםגושיאתיקיף'מ12שלברוחבראשירחוב.ב

.'מ8-10ביןיהיהמהםאחדכלשרוחב,מישניים
.בגינותתוקףוהיאהים-פנימעל'מ18שלבגובהתמוקםהגימנסיה.ג
.בגינותיוקףהואוגם('מ20)השטחשלביותרהגבוהבמקוםימוקםהמיםמאגר.ד
600,39,לפארקים400,51)ר"אמ000,92-כציבורלצורכיטריידלהיקצההכל-בסך.ה

בוצעהעליומהשטחאחוז41היווהזהשטח.(וסביבתוהמים-למגדל1050,לדרכים

מאודגבוהציבורייםלצרכיםידו-עלהמוקצההשטחאמנםכי,טעןטריידל.התכנית

שלהמזרחישבצידההפארקשטחאתלצמצםהחברהתוכלבעתידאך,מהמקובל
ן3ן.ניכרברווחמגרשיםשםולמכורפרצלאציהלבצע,השכונה

בתכניתלהשתמש'ביתאחוזת'ועדהחליט132,להגיעאיחרהסטיאסנישלשהצעתומכיוון

,נתקבללארובהולמעשהכפשוטהנתקבלהלאטריידלתכנית.לדיוןכבסיסטריידלשל

שהוקצהשהשטחהיהנראהלרופיןגםוכןהוועדחברילרוב.א:נימוקיםמכמהוזאת

מחויבחברכלהתקנותפי-שעלגםמה,ביותררבהואהשטחשלהמזרחיבחלקולפארקים

מקטינהלפארקיםנרחבתכך-כלהקצאהכי,טעןהוועד.לגינהנרחבשטחממגרשולהקצות

לנצליש,לדעתם.והיחידהחברההוצאותלהגדלתהגורםדבר,לבנייההמגרשיםמספראת

שבכלמכיווןזאת;בהוצאותקשורהדבראםגם,ולישרולבנייההמזרחיהשטחכלאת

גם.ב33ן.לבנייההמזרחיהשטחניצול-מאישייגרםמההפסדקטנותיהיואלוהוצאותמקרה

.'ביתאחוזת'.ישיבותשלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,1908בדצמבר28מיוםישיבהפרוטוקול130
.40תיק,1'חט,א"אעת,1909בינואר9-ו8-מלוייסטריידלמכתבי131
.[71/2,מ"אצ,1909באפריל27מיוםלרופיןסטיאסנימכתבראהכךעל.1909במאירקהגיעההתכנית132
הפרוטוקולציטוט.כלליותאספותשלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ט"תרסבשבטו"כמיוםכלליתאספה133

מיוםבקלןהקיימתלקרןרופיןמכתב;בלבדחלקיהוא105-106'עמ,אביב-תל,דרויאנובאצלהמופיע

.633/22,מ"אצ,1909בפברואר15
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,יותרמרשימהתהיההשכונה,לדעתם.הוועדלחברינראהלאהראשיהכביששלמיקומו

תעמודובראשוהשכונהבמרכזיעבור,לדרוםמצפוןהשכונהאתיחצההראשיהכבישאם

רחובסלילתלכךנוסף.השכונהשלבהיקפהיעבורהראשיהכבישאםמאשר,הגימנסיה

לטובתלרחובותהמוקצההשטחאתתצמצם(מקיףרחובבמקום)במרכזהשכונהשיחצה

הקומותמספריתרבהשנה50שבעודמכיון...',זאתעםיחד.למגרשיםפרצלאציה

בתכניתו12לעומת)'מ16יהיההראשיהרחובשרוחבהוצע,'...ידחקוהאוירהעליונות

בניגוד)השטחלגבולעדיורחבואשרלוהניצביםהמישנייםוהרחובות,(טריידלשל

'מ12שלברוחביהיו,(המקיףלרחובעדהמישנייםהרחובותיגיעולפיה,טריידללתכנית

34ן.(טריידלבתכנית'מ8-10לעומת)

12יהיהורוחבולמזרחממערבהשכונהאתיחצההראשישהרחוב,הוחלטדיוניםלאחר

שדרותבסידור,הבתיםבגינותוהסתפקגדולציבורילגןמיוחדשטחהיקצהלאהוועד.'מ

תוכננולא'רוטשילדשדרות'גם35י.הגימנסיהבחצרהמתוכנןובגןהכבישיםלאורך

שבמהלךאלא,מישנירחובלעבורצריךהיהבמקוםהמקוריתהתכניתפי-על.מלכתחילה

אפשרהיהלאהתחיחותובגלל,שמסביבמהגבעותבחול,עמוקשהיה,האזורמולאהבנייה

36ן.רחבציבוריגןבמקוםלהקיםהוחלטולכן,לבנייההמקוםאתלנצל

משטחאחוז25-כהמקוריתהוועדתכניתפי-עלציבורייםלצרכיםהוקצוהכל-בסך

אושרו,ט"תרסבשבטו"בכשנערכהכלליתבאספה.(הגימנסיהשטחכולללא)השכונה

היתהשעליוהשטחעל37י.המגרשיםשלהפרצלאציהבוצעהתכניתופי-ועל,הוועדהצעות

תכנון.למגרשיםחלוקהנעשתהלאאך,הרחובותאמנםסומנו,בלבדאופציה'ביתאחוזת'ל

38י.טריידלידי-עלבוצע,'וכדהרחובותריצוף,המיםצינורותהעברתכמו,הפרטים

,הכבישיםשרוחבהרי,ציבוריותלגינותנרחביםשטחיםהוקצולאאםגםכי,נראה

בנייתם,המגרשמשטחאחוז30-מלמעלהלבנותהאיסור,ביתכללידגינותלסדרהחובה

תכניותהיואלהכל-'וכדמים-צנרתסידור,מודרניתכנוןעםמשפחתיים-חדבתיםשל

'משהזכרון'שכונת.אזעדישראל-בארץיהודיותבשכונותלהןדומההיהשלאותקנות

היתה,בירושליםביותרהמודרניתלשכונהונחשבהזמןבאותובירושלים,כזכור,שהוקמה

השכונהתכניתאתרופיןשלח1909במארס39ן.'ביתאחוזת'מתכניתבחדשנותהרחוקה

אתהביעההקיימתהקרן40ן.החמההמלצתובצירוףהקיימתהקרןלאישורהבנייהותקנות

,בודנהיימרמקסכתבזהבענייןלרופיןבמכתבן4ן.אותהואישרההתכניתלמקראשמחתה

,שם:כלליותאספותשלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ט"תרסבשבטו"במיוםכלליתאספהפרוטוקול134

.2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות;ט"תרסבשבטט"כביוםהיההאספההמשך
5

~

.15'עמ,1909במאי4,העולם;134הערה,לעילראה1
.78הערה,לעיל,גילכןשלמאמרו136
.'ביתאחוזת'שלפרוטוקוליםתיק,א"אעת,ט"תרסבשבטט"כ-וו"כמיוםפרוטוקולים137
.3תיק,1חטיבה,א"אעת,1909בינואר15מיום'ביתאחוזת'למטריידלמכתב138
לגינותהמוקצהולשטחהכבישיםלרוחבוהשווה.285-290'עמ,בכרך,(34הערה,לעיל)אריה-בןראה139

.'משהזכרון'בשכונת'וכד
מסוףלנוב'לצרופיןמכתבראהוכן.[71/2,מ"אצ,1909במארס12מיוםלרופיןבודנהיימרמכתב140

.66הערה.,לעיל,לנוב'צשלבספרוהמצוטט,1909פברואר
.שם,לרופיןבודנהיימרמכתב141
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שהרחובותמשתדליםשאתםבמיוחדושמחיםהתוכניתעםמסכימיםאנו...':השארבין

מגרשמוצאיםאנואין...'ש,כךעלבודנהיימרהתלונןזאתעםיחד.'...ויפיםרחביםיהיו

'ביתאחוזת'התייחסותכי,נראה42ן.'...זאתלעשותצריךולדעתנוהרצללכיכרפנוי

שלתכניותיו.'הרצל'רחובבשםהראשילרחובלקרואבהחלטההתבטאהזולהערה

האספהידי-עלאושרוכברהשכונהשתכניותלאחר,1909באפרילרקהגיעוסטיאסני
לאסטיאסנישלהשכונהבתכניתאם,זאתעםיחד43י.בהןלדוןמקוםהיהולא,הכללית

,לתכניתוסטיאסנישצירףשוניםבתים-לטיפוסיבנייהשבתכניותהרי,שימושכללנעשה
אתלבנותהמעונייניםלחבריםהוועדידי-עלהוצעושאלהמכיווןוזאת.שימושנעשה

44ן.(הבנייהבתקנות'אתקנהלעילראה)זותכניתפי-עלבתיהם

סיכום

היוותהאשרשכונה,'ביתאחוזת'שכונתשללהקמתההיסודותהונחו1906-1909בשנים

.אביב-תלהעירלימיםהתפתחהממנוהגרעיןאת
הגורם.ציוניים-ואידיאולוגייםחומרייםגורמיםרקעעלהתארגנה'ביתאחוזת'חברת

מרכזיגורםגםהיהאלא,ההתארגנותבעצםרקלאביטויואתמצאציוני-האידיאולוגי
שתקוםשהשכונה,הודגשכך.המתוכננתהשכונהשלהגיאוגראפיומקומהאופיהבקביעת

שכתנאי,נקבעזאתולאור;'אחוזבמאהעברים'יגורובה,'עבריעירונימרכז'תהווה

.מיפוומרוחקמבודדמוקדלהקיםישהפוליטיותהלאומיותהמטרותלהשגת
-בחךןזהבתחוםלנעשהוהעירנותהשכונהבתכנוןהמודרניותיסודהדגשתגםכי,דומה

.הפוליטיתההשפעהאתולחזקלאומיתיוקרהלהשיג,השארבין,היתהמטרתםלארץ
החשיבותבהערכת,השארבין,מקורולחברההקיימתהקרןשלסיועהגםכי,מתברר

השיקוליםאמנם.שכזושכונהבבנייתהקשורה(השוניםמרכיביהכלעל)הלאומית

היסודאולם,'ביתאחוזת'חברתבפעולותחשובמקוםהםגםתפסועסקיים-הכלכליים

.אביב-תלשלהראשוניםהנדבכיםבהנחתהמרכזיהגורםשהיההואהלאומי

.שם,שם142
דרויאנובפי-על.107'עמ,אביב-תל,דרויאנוב;שם,1909באפריל27מיוםרופיךאלסטיאסנימכתב143

הגישלאהואאך,לוועדפנהאמנםyw.וברסקישץשל,נוספותתכניותהוגשו,(2והערה105'עמ,שם)

,א"אעת,ט"תרסבניסן'אמיום'ביתליאחוזתמשץמכתבוראה.לוועדפנהלאכללברסקיואילו;תכנית
.מצאנולאכןגםמירושליםואורבןסטפןלאדריכליםפניות.14תיק,1חטיבה

.15'עמ,1909ביוני22,העולם;2הערה,לעיל,אביב-תללתולדותרשימות144


