העיר העתיקה בירושלים.

מלחמת ששת הימים ותוצאותיה נפלו עלי ,כמו על רבים אחרים,
כרעם ביום בהיר .לפתע נפתחו שערי העיר העתיקה בירושלים ואפשר
היה ללכת ללא מורא בסמטאות .אחד ממכרי לקח אותנו ללא היסוס
לארוחת צהרים במסעדה בלבה של רמאללה .מכר שני ליריחו
ושלישי להתרחץ וללון על החוף מדרום לעזה .בשיחה עם מכרי
העיתונאים הבעתי הסתייגות מהריסת הבתים מול שער יפו – אזור
שהיה ראוי ,לדעתי ,ליחס שונה מאוד של שיפוץ ושדרוג ,על מנת
ליצור מעבר הדרגתי בין העיר העתיקה לחדשה במקום חומה וריק
סטרילי ,שנוצר כאן – ריק שהדגיש ללא צורך את הניגוד בין חדש
לישן ,בין העיר המפורזת והעיר המבוצרת ,כאילו להמחיש את מילות
השיר של נעמי שמר על עיר ובלבה חומה  -תחושה שהתחזקה כנראה
בגין הניסיון לרכך את הניגוד על ידי דשא וממטרות כאילו היה זה
קיר של גן ,כמו גם תגובתו הנחרצת של דוד בן גוריון לסלק את
החומה על מנת לאחד את העיר.
הסתייגתי גם מהריסת הבתים שיצרה את רחבת הכותל המערבי.
אבל מסיבות שונות לחלוטין :לא את עצם יצירתה של כיכר בקנה
מידה ממלכתי אלא בגלל הקושי למצוא פתרון אדריכלי סביר למרחב
החשוף העומד כמעט שומם רוב ימות השנה .יתר על כן ,רחבת
הכותל הקטנה כזיכרון של חורבן הבית ומקום תפילה סמוי למחצה
הייתה דבר שונה מאוד מהמראה כיום ,במיוחד מגבעת הרובע
היהודי ,החושפת ללא רחמים את מיקומו למרגלות הר הבית ובנייניו
המפוארים .לעניין זה אנו עתידים ,יער מנדל ואנכי ,יחד ולחוד,
להעלות מספר הצעות שאפשר והיו משנות במקצת את המצב –
בראש ובראשונה הדגשת הכניסה משער האשפות אל הרחבה ,על ידי
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הכותל.

מדרגות היוצרות תחושת רוממות הן של הרחבה והן של
לכניסה משער האשפות הייתה אמורה להתווסף מידה של רוממות
בזכות שרידי "קשת רובינזון" אשר בשעתו סברו כי הייתה הקצה של
גשר הולכי רגל )ויאדוקט( שחיבר את הר הבית עם ארמון החשמונאים
שהיה ממוקם ,לכאורה ,אי שם על גבעת הרובע היהודי .אבל עד
מהרה התברר שלא כך היה .מקומו של הארמון החשמונאי לא נתגלה
ואילו הקשת שימשה כמעין משטח עם מדרגות שעלו אליו ישירות
מהרחבה שמתחת .בהמשך הצעתי גם את קרוי המדרגות היורדות
מישיבת הכותל לרחבה )מעלות ר' יהודה הלוי( כך שבשלב מסוים יעלם
המבט הכללי ויתגלה מחדש רק עם ההגעה למפלס התחתון ,כלומר
שוב מבט של מלמטה למעלה על הכותל עצמו.
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שחזור גשר רובינזון.

מתחם שער יפו

*
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*

מספר חודשים לאחר המלחמה ,בשלהי שנת  ,1967הודיע יער
למנדל ולי ,כי נקבעה לנו פגישה ,ברובע היהודי בעיר העתיקה
בירושלים ,עם אדריכל מבכירי משרד השיכון .הפגישה ,שהתקיימה
בשטח פנוי בין חורבות בתים ריקות מאדם ,כללה הנחייה קצרה
ופשוטה :לתכנן מבני מגורים ,מהר ככל האפשר ,בסגנון שלא יחרוג
מדי מהסביבה .לאחר מכן התקיימו עוד מספר פגישות האחת
במשרדים מאולתרים על גבול צפון מזרח ירושלים .כאן פגשנו את
הצוות שיועד לנהל את 'החברה לפיתוח הרובע היהודי' ,כמו גם
קבוצת אדריכלים צעירים ,רובם מתנדבים שהגיעו מחוץ לארץ.
מהשיחה אתם ברור היה לי שחבורה זו שהייתה אמורה ,אולי ,לקבוע
פרוגרמה כלשהי ,מגששת באפלה שהזכירה לי את השבועות
הראשונים של תכנון יפו העתיקה .פגישה נוספת התקיימה עם טדי
קולק לעת זו ראש העיר ירושלים במשרדו בשעה שש בבוקר – השעה
החביבה עליו לקיומן של פגישות .לכאן הגיע אחד מסגניו ,מירון
בנבנישתי ,שהיה ממונה מטעמו על הקשר עם העיר המזרחית .אבל,
חשוב לא פחות היה דווקא אביו של מירון ,יליד העיר העתיקה,
שלקח אותנו לכמה סיורים בסמטאות  -שוב בשעות המוקדמות של
הבוקר  -סיורים שהיו מתובלים בסיפורים משעשעים מימי ילדותו.
בקיצור ,היה זה שבוע מרגש ,משעשע ומעייף ,של נסיעות עם שחר
מתל-אביב לירושלים וחזרה בשעות הערב.

*

סיור ראשון ,מראה כללי העיר העתיקה ממזרח

סיור ראשון ,מראה כללי העיר העתיקה מדרום מזרח

744

סיור ראשון ,מבטים מזרחה ממתחם "דויטש פלאץ".
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*

על אף הדמיון ,לכאורה ,בין הערים העתיקות יפו וירושלים ,סביר
היה להניח שעם הזמן ייחשפו הבדלים עמוקים ,לא רק מבחינת
המשמעות הרגשית הלאומית והבין לאומית אלא גם בפרטים קטנים
רבים היוצרים את השוני בין מקום אחד למשנהו .אם ביפו ניתן היה
להקדיש כמה שבועות להכנת פרוגרמה והצעות אדריכליות ,כאן
הקרקע כאילו בערה מתחת לרגלי כולם למהר ולהתחיל בעבודה,
שמא הכל ילקח מאיתנו אם נתמהמה .לעומת זאת חששתי ,כמו גם
יער ומנדל ,מהחיפזון העשוי לגרום לטעויות בלתי הפיכות .על מנת
להרוויח זמן לבחינת האפשרויות הוטל עלי להתחיל מיד בעבודה.
ראשית ,מכיוון שמשלושתנו הייתי כנראה היחידי שנשאר ללא כל
עבודה בגלל המיתון ,ושנית בזכות רעיון למסלול עבודה אפשרי ,על פי
ניסיוני ביפו – מסלול שלא חייב תוכניות ולא קביעת עובדות בשטח.
הכוונה לכמה פעולות הכנה כגון פינוי הריסות שנותרו כאן כעשרים
שנה ,מאז מלחמת העצמאות ,במיוחד סביב אותו 'שטח פנוי' שבו
התקיימה הפגישה הראשונה – המקום שנראה על פניו כפגוע ביותר.
בהמשך התברר שלכאן כוונה מרבית אש סוללות התותחים של צבא
ירדן ,שהוצבו ממול על הר הזיתים.
בעוד קבוצה גדולה של פועלים מפנה את ההריסות בעזרת
חמורים ,החלה מדידת השטח ,הבתים והחזיתות ,על ידי אותו משרד
שעשה את העבודה ביפו ועל כן רגיל לדרישותינו ,כך שכמעט בצמוד
לגמר כל קטע יכולתי להוציא הנחיות לשיפוץ הבניינים .למעשה כבר
בשלב זה החלו להתגלות ההבדלים בין יפו לירושלים .בראש
ובראשונה ההבדל בין אבן הכורכר של יפו והאבן הירושלמית שהיא
קשה יותר ולכן סברתי גם עמידה יותר ואטומה יותר .להפתעתי
התברר שהיא סופגת ומעבירה מים ,אמנם פחות מהכורכר אבל
המשמעות ,בסופו של דבר ,זהה:
טחב וטיח מתקלף .במילים אחרות ,כמו ביפו גם כאן ,צריך היה
למצוא דרך לבידוד הבתים ,שנבנו בשיטה המסורתית ,בפני לחות.
לבעיה זו היו בשעתו שני פתרונות האחד מריחת חומר שקוף דוחה
מים והשני בביטומין וציפויו באבן חדשה אלא שלשניהם חסרון
ברור .האחד משנה את גוון האבן וגם מחייב מריחה חוזרת כל מספר
שנים והשני משנה את אופייה של הבנייה .בנוסף ,בתחילה עדיין
קיוויתי להשתמש באבני ההריסות לצורך הבנייה החדשה ,אבל מיד
העמידו אותי על טעותי :כל אבן חשופה ,אבן שדה או אבן מקיר
בניין' ,נאכלת' עם הזמן ומתפוררת מכל מכת פטיש .לבעיה זו היו
בשעתו שני פתרונות האחד מריחת חומר שקוף דוחה מים והשני
בביטומין וציפויו באבן חדשה אלא שלשניהם חסרון ברור.

*

\

סיור ראשון" :דויטש פלאץ" .מבט ממזרח למערב עד בית "רוטשילד".
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בית

בית

"רוטשילד" בתחילת השיקום.

"רוטשילד" בתהליך שיקום.
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בית "רוטשילד" בגמר העבודה.

בית הסופר .לפני ואחרי השיקום )מלפנים חצר בתי מחסה אגף מערבי(

748

בתי מחסה .אגף מערבי לפני ואחרי השיקום.
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בתי מחסה .אגף מערבי קומה עליונה לפני ואחרי השיקום.
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בתי מחסה .אגף מרכזי לפני השיקום.
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בתי מחסה .אגף מרכזי בתהליך ואחרי השיקום.

752

בתי מחסה .אגף מרכזי אחרי השיקום.

753

בתי מחסה .אגף

מזרחי לפני השיקום.

754

בתי מחסה אגף מזרחי-לפני השיקום.

755

בתי מחסה אגף מזרחי  -לפני השיקום.

756

בתי מחסה אגף מזרחי-

לפני ובתהליך עבודה.

757

בתי מחסה אגף מזרחי -בתהליך עבודה .

בתי מחסה .חדר המדרגות בקצה

האגף המזרחי ששולב בבית אלון .
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בית אלון .מספר חדשים לאחר תחילת העבודה בעיר העתיקה
בירושלים נאמר לי להיפגש ,בהקדם האפשרי ,עם יגאל אלון אז סגן
ראש הממשלה ושר החינוך ,שהודיע על כוונתו לגור ברובע היהודי –
רצוי באותו בית מרשים שהזכרתי קודם לכן .פגישתי הראשונה עם
אלון ואשתו רות נועדה לברר את הנדרש הן מבחינה רשמית והן
מבחינה אישית .בפועל העליתי מיד את החשש שכניסתו לאותו בית
מרשים עלולה להיתקל בביקורת מכמה סיבות :ראשית ,בגלל אופיו
ומיקומו .שנית ,הסבתו לבית למגורים ,במיוחד דירת שרד ,תהפוך
אותו למעין ארמון זוטא.שלישית ,אין בארץ ולידיעתי גם לא
בארצות מערביות אחרות ,מסורת לקביעת מגורים 'מיוחדים' לסגן
ראש ממשלה או לאחד השרים ולא כל שכן בניין כה מרכזי .רבעית,
התאמתו של הבניין למגורים אמנם אפשרית אבל היא עשויה לגרום
לשינוי קיצוני מדי וכפועל יוצא גם ביקורת מצד חסידי השימור
ובנוסף ,מעל לכל ,הבית גדול מדי .על כן ,לדעתי ,רצוי לבחור אתר
אחר מתאים וצנוע יותר .בסופה של אותה שיחה התבקשתי להביא
הצעה חלופית עוד באותו ערב או למחרת בבוקר ,כפי שאכן עשיתי.
הסיבה שנדרשתי להגיש מיד את האתר החלופי ,הייתה הבחירות
הקרבות לכנסת ה 7-שעמדו להערך תוך פחות משנה ,בשלהי
אוקטובר  .1969על פי החוק צריך להפסיק את התעמולה כמה
שבועות לפני המועד שנקבע להן .כניסתו של אלון יכלה להיחשב לא
רק כהצהרה מדינית אלא גם כסוג של תעמולה ולכן היה עליו לעבור
לבית חודשים רבים ככל האפשר לפני או אחרי הבחירות .אלון ,על
כל פנים ,החליט להקדים את כניסתו.
במבט לאחור אותם חששות היו מוצדקים .לצערי אפילו האתר הצנוע
יחסית שבחרתי עורר תרעומת – לכאורה בגלל הגבהת כרכוב הגג בכמה
סנטימטרים כנדרש על פי החוק ,על מנת לאפשר לאנשים לעלות על הגג
ולצפות משם על הסביבה .מסתבר כי אותו בניין מרשים כונה בפי ותיקי
הרובע בשם "בית רוטשילד" הן בזכות מראהו והן בזכות בעל אותו שם
משפחה שהיה בין תורמי הכספים לקראת הקמתו .בשעתו ניסיתי לברר
האם אכן המדובר במשפחת הבנקאים המפורסמים אבל ללא הצלחה .מכל
מקום ,מספר שנים לאחר מכן ראה לנכון אחד ממנהלי החברה לחבר את
סמל המשפחה על חזית הבניין.

אתר בית יגאל ורות אלון לפני

תחילת העבודה.
759

בתי מחסה ,קצה האגף המזרחי.

בתי מחסה עם

בית אלון בקצה האגף המזרחי.
760

בית יגאל ורות אלון

בתחילת העבודה.
761

בית אלון

בתהליך בניה – בקצה בתי מחסה.

בית אלון חזית צפונית בתהליך בניה.

בית אלון מזית דרומית בגמר העבודה.

בית אלון .חדר מדרגות בחזית הצפונית.

בית אלון .הגבלית בחזית הצפונית.

762

בית אלון .החצר מצפון לאחר השיפוץ )היום רח' נחמו( משמאל הכניסה לבית .מימין הקמרונות שהם למעשה סוג של קיר תומך .
763

בית אלון גבלית החלונות בחזית הדרומית.

מבט אל בית אלון ,בתי מחסה ובית הקמרונות ,מדרום לחומה.
764

האתר שבחרתי לבית אלון היה בקצה המזרחי של בתי המחסה
המקבילים לחומת העיר .כאן נותרה רק קומה אחת עם חדר שחציו
מרתף ,וכן שרידי מדרגות ומעבר מקורה שאיפשר כניסה ויציאה
ברכב מתוואי הירידה לרחבת הכותל המערבי .לבחירת האתר היו
כמה משמעויות .ראשית ,שילוב סמלי בין הקיים והבנייה החדשה.
שנית ,חשוב לא פחות ,השלמת הקצה ההרוס של בתי המחסה
ושלישית יצירת התחלה לסדרה של בתים מיוחדים שישלבו בין
הפרטי לציבורי לכל אורך החזית המזרחית של הרובע ,שהוא גם
הדופן המערבית של רחבת הכותל .מאלה נבנה רק 'בית נבנצל'
המשמש כיום כספריה .בהמשכו ישיבת "פורת יוסף" ,השאר למרות
חשיבותו נותר כערב רב.
כמו בעבודות הקודמות גם בבית אלון התחלתי בפינוי הריסות
ומדידה עוד בטרם תכנון .הבית בסופו של דבר כלל שלוש קומות מעל
לשרידי קומת הקרקע .אלה כללו מעבר מקורה ששימש כמחסה
למכונית השרד ובחדר שלידו הוצב צוות השמירה .הכניסה לבית
הייתה מצד צפון ,דרך החצר הצרה של בתי מחסה )היום רח' נחמו(.
מכאן עלו מדרגות ישנות ,אבל משופצות .אלה הגיעו עד דלת הדירה
החדשה ,שנפתחה למפלס ביניים .מכאן ניתן לעלות לחדר דיור,
שמעליו חלל פתוח עם חלון ענק הנפתח לנוף – חדר שכלל אזור
ישיבה ,שולחן אוכל ,מטבח ,שירותים ,מדרגה פתוחה שהובילה
למפלס העליון וגשר שחיבר בין חדר עבודה מחד ומרפסת סגורה
מאידך .חדרי השינה ,כולל מטבחון ופינת ישיבה ,היו בקומה
השנייה ,כלומר מתחת לחלל הדיור והגישה אליהם דרך מדרגות
שירדו מאותו מפלס ביניים הצמוד לדלת הכניסה  -למעשה דירה
קטנה לשימושה של המשפחה ,במקביל לאירועי הארחה במפלסים
העליונים .לכאורה ניתן היה להיכנס למפלס המשפחה ישירות בדלת
נפרדת אלא שהבחירה הייתה להסתפק בכניסה אחת על אף שהשנייה
שלא נחסמה שימשה ,כנראה ,רק למקרים מיוחדים,
במהלך הבנייה נוספו שתי בקשות :האחת ,להתקין קמין בחלל
הדיור והשנייה ,מדרגות עליה מחדר עבודה לגג .הקמין נראה לי
מיותר בהתחשב ברקע של יגאל ורות :שניהם חברי קיבוץ וילידי
הארץ .אבל אפשר שהיה מדובר ברצון ליצור מדי פעם אוירה
"ביתית" ,שהכירו בתקופת שהותם באנגליה או אולי נוסטלגיה
למדורת הפלמ"ח ,בדומה לכובעים מתקופות שונות בחייו שתלה על
הקולר בחלל הכניסה :כובע נוטרים ,כובע גרב ,כובע 'טמבל' וכך
הלאה .הבקשה השנייה כלומר העלייה לגג היא שגרמה לבעיות עם
חבורה שלמה של ידידים לכאורה ,שמיהרו לגלות לעיתונות שלשם
כך צריך היה להגביה את המעקה בכמה סנטימטרים מעבר למצוין
בתוכנית המקורית .אותה הגבהה הייתה אמורה להיות חסרת
משמעות מכיוון שהמדובר בסדרת בניינים היורדים בהדרגה במדרון.
אבל מסיבה בלתי ברורה ,הוחלט שלא לבנות את הקומה העליונה
באגף בתי המחסה הצמוד אליו ,למרות שהתוכניות שהכנתי כבר
היו מוכנות לביצוע ,בעוד שהקמת בית נבנצל התעכבה זמן רב .על כן
נראה בית אלון במשך חודשים ארוכים כחורג מסביבתו .בדיעבד לא
אתפלא אם היה מתברר שתרמה לעניין זה יד נעלמה שגרמה ,בסופו
של דבר ,לכך שאותה קומה של בתי מחסה לא הושלמה עד היום
ובית אלון נמסר לאחר מותו לבית הדין הרבני.
בית אלון היה הניסיון הראשון לבנייה חדשה בעיר העתיקה
בירושלים .החלל הפנימי הוא המשך הבית שתכננתי לעצמי ברחוב
הילדסהימר אלא שכאן צריך היה ליצור הפרדה מלאה בין החלל
המרכזי שנועד גם לאירוח זרים וחדרי השינה שהם האגף הפרטי של
המשפחה והילדים .בנוסף עשיתי שני מחוות למיקומו של הבית בעיר
העתיקה :הראשון קמרון כפול ,הגדול מעל חלל הדיור :והקטן מעל
לגשר – קמרונות דומים לאלו שהופיעו בהצעתי הראשונה לבניה
חדשה ביפו .המחווה השני היה בליטות אבן)בעברית גבלית או גבנית(
המאפיינות את הבניה הערבית המסורתית – צורה שהתחלתי בה,
ככל הזכור לי ,ימים או שבועות ספורים קודם לכן כאשר תכננתי את
בנין הסטודיות ביפו .המדובר אמנם בשיקול אסתטי אבל תמיד
מצאתי לו גם שימוש מעשי ,ברוח האמרה המפורסמת של מעצבת
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בית אלון  -העלייה במדרגות הישנות

מהחצר.

בית אלון  -דלת הכניסה הראשית לדירה

האופנה קוקו שאנל )'' (1883-1971אם יש כפתור חייבת להיות גם
לולאה'' .כך למשל ,בבית אלון גבלית אחת מצד צפון משמשת כארון
קיר והשנייה מקיפה חלון הפונה דרומה והיה חשש שקרני השמש
יסנוורו ויגרמו בקיץ להתחממות יתר – בנוסף לרתיעה מקריעת חור
גדול מדי יחסית לחלונות ,במיוחד במקרה זה שהוא גם בחזית
הדרומית של הרובע כולו ונראה למרחוק מעל לחומה.
בית אלון היה אחד המקרים הבודדים בעיר העתיקה בירושלים
שבו ניתנה לי ההזדמנות לעצב לא רק את הבניין אלא גם את הפנים
ואפילו לסייע בבחירת חפצי האמנות – הזדמנות שנבעה מהרצון
להציג את הבית ככרטיס ביקור הן של המדינה מבחינה תרבותית והן
של אלון כשר החינוך – תפקיד שלדבריו נתפס כשווה למעמדו של
ראש הממשלה בארצות הסקנדינביות ,בנוסף להיות ארצות אלה,
מפורסמות בזכות מעמדן הבין לאומי בתחום העיצוב .במילים
אחרות ,צריך היה למצוא דרך לחבר בין כמה קצוות .ראשית כל
פריט שהוכנס חייב היה לקבל את הסכמתם של רות ויגאל אלון.
שנית ,למעט רהיט או שניים רציתי שהשאר יהיה מעוצב ומיוצר
בארץ .במילים אחרות ,לא 'עיצוב סקנדינבי' או כל מדינה אחרת אבל
גם לא בלעדי ישראלי כאילו אין בלתו בעולם .היות והתקציב לעיצוב
הפנים ,המקובל לדירות שרד איפשר רק רכישת כמה רהיטים
הכרחיים ,החלטתי לנצל עד תום את תקציב הבנייה על ידי עיצוב
חלק מהרהיטים מבלוקים וטיח ,כך למשל משטחי ישיבה עם כריות,
לכאורה בנוסח מסורת המזרח ,כמו גם שידות ,ארונות מטבח ומזווה
אבל בתוספת דלתות עץ ומדפי פורמייקה .שולחן האוכל והכיסאות
עוצבו בארץ ,במרפסת הסגורה העמדתי רהיטי במבוק שניקנו בעיר
העתיקה ,אבל בלב חלל הדיור עמד כפסל – איך לא? – הכיסא
המפורסם של צ'ארלס וריי אימס .גם יצירות האמנות נבחרו על ידי
רות ויגאל אלון מאוסף שקיבצתי במיוחד מתוך עבודות של מכרי,
כלומר קבוצת '' ''10+שייצגו בזמנו את ישראל הצעירה.

בית אלון מבט אל חדר הדיור ורחבת הכניסה לדירה – כל האריגות של יעל ואהרון גלס
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בית אלון -

מבט מרחבת הכניסה לדירה.

בית אלון מבט אל

בית אלון מבט אל חדר הדיור ופינת מאוכל

חדר הדיור .
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בית אלון – מדרגות העלייה למפלס העליון

בית אלון – הקמין ומדרגות העלייה למפלס העליון
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בית אלון – הגשר במפלס העליון בין חדר העבודה למרפסת
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בית אלון " -מרפת סגורה" במפלס העליון
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*

החודשים הראשונים לעבודת 'הניקוי' הספיקו לבירור כמה
עובדות בסיסיות ביחס למהות שיקומה של העיר העתיקה ובמיוחד
השטח שטיפלתי בו ,כך למשל ,הבניינים ההרוסים שטיפלתי בהם
הוקמו במהלך המאה ה 19-על ידי ארגוני צדקה של יהודי מרכז
אירופה ,רובם דוברי גרמנית או יידיש .מכאן השם ''דויטש פלאץ''
שניתן לאזור כולו – אזור שנבנו בו בתי מחסה ליהודים זקנים שהגיעו
לכאן במטרה להיקבר בהר הזיתים ,רובם בלוויית בן או בת משפחה
צעירים יותר .אבל נראה שהמסע והאוויר של ירושלים גרמו לאותם
זקנים להאריך ימים ולא כל שכן למלווים אותם שחלקם נשארו
בארץ .מכל מקום ,עוד במהלך השיפוץ התמקמו זמנית ,באחד
מאותם בניינים ,הנהלה וצוות מצומצם של עוזרים .באשר למתכננים
המתנדבים שפגשנו בצפון מזרח ירושלים אלה לא הגיעו לכאן .לימים
גיליתי תוכנית רעיונית לפיתוח העיר העתיקה ,שהוכנה במשרד
האדריכל אריה שרון ,עם דגש על בנייה ושיקום אתרי בריכות המים
העתיקות – רעיונות שלא יצאו לפועל .אבל ,יתכן שחלק מהעבודה
נעשתה בעזרת אותם מתנדבים.
אפשר שהמונח "דויטש פלאץ" מרמז גם על הרחבה ששימשה,
אולי ,כמעין כיכר .כך או כך ,ברור שלא היה זה שטח לבנייה.
למעשה כל המתחם הוא שלב מאוחר יחסית של הבנייה בעיר
העתיקה; שלב שבו הלכו והתמלאו השטחים הפנויים שבין החומה
והעיר ,שהיו אמורים לקלוט את תושבי הסביבה או יחידות צבא
בשעת חירום – למרות שבמקרה זה לחומה עצמה ,שנבנתה במאה ה-
 ,17כבר לא הייתה משמעות צבאית בגלל השימוש הנרחב בתותחים.
במילים אחרות ,המדובר במעין קיר ,אמנם רב רושם ,שנועד בעיקר
כאמצעי הגנה בפני פשיטות של שודדים – אותן חומות שהוחלפו,
בסוללות תותחים בעכו וביפו לאחר פלישת צבא נפוליון בשלהי
המאה ה .18-רמז נוסף על השלב המאוחר שבו נבנה האזור הקרוי
"דויטש פלאץ" ,כמו גם שטחים אחרים הסמוכים לחומה ,הם גגות
הרעפים של חלק מהבתים כמו גם מעקות הברזל – חומרים שיובאו
מאירופה החל משלהי המאה ה 19-ונעלמו לחלוטין ,מהרובע היהודי
כאשר הגענו לשם .כנראה שנפגעו בעת הפגזת המקום במלחמת
העצמאות ושרידיהם פורקו ונמכרו לאחר מכן.
השם "דויטש פלאץ" שניתן לשכונה לציון ארץ מוצא של הגרים
בה ,אינו יוצא דופן בעיר העתיקה .כך למשל שכונת הארמנים או
שכונת המוגרבים .בשעתו נאמר לי שכך היה מקובל גם ביפו וערים
אחרות .יתר על כן שכונת המוגרבים כללה גם מוסלמים וגם יהודים
יוצאי צפון אפריקה – תופעה שלא הייתה יוצאת דופן .למעשה רבים
מהיהודים ,שמנו למעלה ממחצית תושבי העיר בטרם החלה
ההתיישבות מחוץ לחומות ,גרו במקומות שונים בעיר ולא רק ברובע
היהודי .חלוקת העיר לרובעים ,כלומר לארבע ,מקורה במסורת
הבנייה הרומית והיא אומצה על ידי הבריטים ,במידה רבה של צדק,
היות והעיר הנוכחית הוקמה מן היסוד על ידי הקיסר האדריאן
לאחר מרד בר כוכבא ) 132-5לספירה( .גם השמות שנתנו לרובעים,
כלומר הרובע המוסלמי ,היהודי ,הנוצרי והארמני לא היה לגמרי
שרירותיים אלא ביטוי לאחד ממאפייני הרובע .המוסלמי אכן היה
ברובו מוסלמי וכך גם היהודי .בנוצרי נמצאה כנסיית הקבר ועוד
מוסדות דת של הנצרות למעט הארמנים שהם נוצרים אלא שמרכזם
היה ברובע הקרוי על שמם על אף שרק מיעוטם גרו לידו.
*
עבודות שיקום ושיפוץ חזיתות הבניינים במתחם "דויטש פלאץ"
התקדמה במהירות .אמנם לא ידעתי למה הם עתידים לשמש .אבל
בהמשך מוקם באחד מהם בית ספר ,בשני ישיבה ,בשלישי סניף של
אגודת הסופרים וברביעי עתידים להיכנס משרדי החברה לשיקום
ופיתוח הרובע – בניין מרשים בן שתי קומות עם מרפסת ,מקורה
במערכת קמרונות ,הפונה מזרחה למרכז הרחבה – אותה רחבה
שעדיין לא ידעתי את משמעותה ,עם כי כבר אז נראה היה לכולם,
שראוי יהיה לשמרה לשימושים שונים ,בעיקר על ידי דיירי הרובע.
בפועל גם קבעתי את קווי המתאר של הרחבה על מנת לגבש את
צורתה באמצעות בתי דירות .במלים אחרות לא גדולה מדי ובדאי
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שלא מסחרית – פעילות המתנהלת ,רובה ככולה ,בסמטאות
הראשיות החוצות את העיר ,מאז הקמתה מחדש בסגנון הרומי על
ידי הקיסר האדריאן .עם זאת זכורה לי ההתלבטות ביחס למראה
הפנורמי שנפתח לכיוון מזרח ,כתוצאה מהרס הבניינים .בסופו של
דבר החלטתי ,בלא מעט נקיפות לב ,לחסום את המבט עם בנינים
חדשים אבל להשאיר כמה רווחים ,מעין חריצי הצצה ,ככיוון הר
הזיתים )סעדיה מנדל תכנן את הכיכר עצמה ואת הבניה ממזרח ושיפוץ הקיים מצפון(.
הצעתי לכיכר "דויטש פלאץ" תאמה רעיונות שהעלתי מדי פעם,
ללא הועיל ,ביחס לגודלה של כיכר "קדומים" ביפו אלא שבמקרה זה
גם נתקבלה ויושמה ,כי עלתה בקנה אחד גם את תפיסתה של הנהלת
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ,לפיה יש
לבנות ברובע מספר רב ככל האפשר של דירות מחשש שבגלל התנאים
לא תתגבש כאן שכונה; מדיניות הפוכה מזו שנקטה בה ,הנהלת
החברה לשיקום יפו .לפיכך נקבע שבכל אחד מהמוסדות יהיו לפחות
כמה דירות .למעשה המציאות הפריכה לגמרי את החששות ,כך
שבסופו של דבר השתקעו כאן כמה מאות משפחות .יתר על כן ,לא
רק שכמו ביפו הביקוש היה גדול פי כמה מכמות הדירות שנבנו אלא
שהמדובר במשפחות דתיות המוכנות לויתורים על נוחות ואיכות
חיים בתמורה למגורים בסמוך להר הבית – התנהגות שאדריכל דתי
ואחד ממכרי ראה בה ובצדק סוג של "בוהמה דתית" ,כלומר תופעה
מקבילה לאמנים שבחרו לגור בצפת ,בעין הוד וביפו .יתר על כן,
ציבור זה ,ככל הידוע לי ,עתיד לדחוק בהדרגה את מרבית החילונים
שעברו לגור ברובע בשנים הראשונות.

הצעה רעיונית לגודלה ולצורתה של כיכר "דויטש פלאץ"

ההצעה הסופית של כיכר "דויטש פלאץ".
772

כיכר בתי מחסה  .דגם עבודה.
773

השער הישן למתחם בתי מחסה

חריץ הצצה ראשון מהכניסה לכיכר בתי מחסה

)"דויטש פלאץ"(.

)"דויטש פלאץ"( אל הר הזיתים.
774

רח' בית השואבה  -חריץ הצצה שני מכיכר בתי מחסה )"דויטש פלאץ"(

775

להר הזיתים.

