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 :תקציר

- נמצא ברחוב הגיבורים )בעבר רחוב סלאח א 'בית ועד השכונות הערביות', , שנקרא במקורבית הנג'אדה
דין( שבשכונת חליסה, בסמוך לוואדי רושמייה, לגשר רושמייה, ולגבול השכונות רמת ויזניץ והדר ממערב.  

 1948-1909, עם היציאה מחומות העיר. בין השנים 19-שכונת חליסה החלה להתפתח באמצע המאה ה 
, היתה שכונת חליסה כבר  1936-היתה בשכונה תנופת בנייה של תושבים ערבים מוסלמים, וכשנבנה הבית ב

מיושבת בחלקה. הוא עמד בנקודת ציון אסטרטגית במעבר בין שכונת הדר לבין העיר התחתית, והשקיף על  
דה, ארגון נוער קמה במבנה מפקדה של ארגון הנג'א 1948-הכניסה המזרחית הראשית אל העיר חיפה. ב

הוא חלש על סביבותיו והיה  –צבאי ערבי. ככל הנראה נבחר מבנה זה עקב מיקומו במרחב חיפה -לאומי
באפריל, לאחר לחימה של כמעט יממה, נכבש הבניין בידי ארגון ההגנה, גדוד  21-קרוב לדרכים ראשיות. ב

איקונית במרחב. ערבים ויהודים מביעים בהמשך הוא הפך לנכס נפקדים. בית הנג'אדה הוא נקודת ציון  .22
 .עניין בסיפורו ההיסטורי ובחשיבותו בזיכרון הקולקטיבי של כל אחד משני העמים

 



 :רקע כללי

החליט השלטון העות'מאני לחבר את מסילת הברזל של הרכבת החיג'אזית, שנסעה  20-בראשית המאה ה
ב הסעודית(, אל הים התיכון, והקים את מדינה שבחיג'אז )כיום חלק מער- מדמשק שבסוריה לעיר אל

השלוחה שיצאה מהעיר דרעא בסוריה לחיפה ונודעה בהמשך כרכבת העמק, שחודשה רק לאחרונה. 
מסילת הרכבת החיג'אזית היתה נקודת החיבור היחידה מהים התיכון למזרח, ועל כן הפכה גורם כבד 

של   20-חרית שנהנה ממנה האזור. בשנות המשקל בגידול אוכלוסיית העיר חיפה ובתנופה הכלכלית והמס
החל המנדט הבריטי בשורת פעולות לפיתוח העיר חיפה, ובהן בניית הנמל, הנחת קו נפט,  20-המאה ה

הקמת בתי זיקוק לנפט ועוד. פעולות אלה הביאו לשינוי במעמדה האזורי והבינלאומי של העיר, ושגשוגה 
 .הביא עמו זרם של מהגרים ערבים

יפה עיר נמל ומרכז מסחר, תחבורה, תעשייה ותרבות. באותה העת לא היו גבולות סגורים, כך הפכה ח
הייתה חופשית. ההתפתחות הכלכלית   –דמשק, ביירות ועמאן  –והתנועה מהים התיכון לכיוון מזרח 

עירונים אמידים   –והמסחרית של העיר חיפה הביאה עמה צמיחה של מעמד חדש באוכלוסייה הערבית 
 .ים, סוחרים ברובםומשכיל

 מיקומו של בית הנג'אדה

דין( -יושב ברחוב הגיבורים )בעבר רחוב סלאח א בית ועד השכונות הערביות בית הנג'אדה שנקרא במקור 
מ"ר, בסמוך לוואדי רושמייה ולגשר רושמייה, וגובל בשכונות רמת   869-שבשכונת חליסה על שטח של כ 29

, מיד לאחר שהחלו לצאת מחומות  19-לה להתפתח באמצע המאה הויזניץ והדר ממערב. שכונת חליסה הח
 1948-1909שהוקמה כמעגנה של עכו בתקופת שלטונו של דאהר אל עמר. בין השנים  ,חיפה החדשההעיר 

, היתה שכונת חליסה  1936-היתה בשכונה תנופת בנייה, ורוב תושביה היו ערבים מוסלמים. כשנבנה הבית ב
עמד בנקודת ציון אסטרטגית במעבר בין שכונת הדר לעיר התחתית, והשקיף על   כבר מיושבת בחלקה. הוא

 .הכניסה המזרחית לעיר חיפה, שהייתה אז את הכניסה היחידה מכיוון מזרח

 1948תקופת הבנייה עד שנת  

בית ועד השכונות   –נבנה כבית מגורים בן תשע קומות, וקומת הגג יועדה לשימוש ציבורי   בית הנג'אדה
הערביות, מעין מרכז לפגישות חברתיות, לדיונים ולסולחות בין תושבי השכונה. בעלי הנכס היו סלאח ועבד  

 .אל מאלאס, והאדריכל המתכנן היה מנסור עזאם

 קטורה הערבית בפלסטין עקרונות תכנון מערביים והשפעתם על הארכיט

הבנייה הערבית הכפרית היתה מלאכתם של בנאים מנוסים שלמדו את המקצוע במשך הדורות. ואולם בני 
המעמד האמיד בחברה הערבית העירונית, שהושפעו מהתרבות המערבית, הבינו שכדי לבנות שכונות של  

ם את לימודי הארכיטקטורה בבית  בתי קומות, יש צורך באדריכלים מיומנים. האדריכל מנסור עזאם סיי
בפאריס, חזר לפלסטין, והיה מראשוני האדריכלים הערבים בנצרת ובחיפה   Ecole des Beaux Arts הספר

בתקופת המנדט הבריטי ואחריה. הוא נחשב לאב מייסד של המודרניזציה באדריכלות הפלסטינית  
צמחה במוסדות הלימוד המערביים התנועה המודרנית   20-המאה ה במחצית הראשונה של.[1] באזור

שביססה תפיסה ארכיטקטונית שדגלה בביטול הקישוטיות, בקו נקי, בפשטות, בפונקציונליות ובטכנולוגיית 
בנייה מתקדמת. מנסור עזאם, שרכש את השכלתו במוסד מערבי, השתמש בעבודתו בכלים מערביים 

הערבית שגדל עליה. ניתן לשער שהיה מושפע גם מהארכיטקטורה  ושילב בהם את מסורת הבנייה
 .הטמפלרית שאפיינה את המושבה הגרמנית בחיפה ואת העיר התחתית בכלל



לחזיתות אסתטיקה מערבית מודרנית. הן משורטטות בקו נקי, ללא אלמנטים  :מופע חזיתות המבנה
 .קישוטיים, ומחופות באבן מקומית

עליונה של החלונות סותתו בהשראת אלמנטי קשתות המקובלים האבנים בחגורה ה :פתחים
האסלאמית. הפתחים בחזית הצפונית והמערבית נקבעו ברוח סידור הפתחים בבית הערבי    באדריכלות

חלון, כאשר -דלת-כדוגמת "בית החלל המרכזי" )בית הליוואן( שבו פתח קשתות משולש, שתבניתו חלון
 .שקופי הדלתות יש פרט המדגיש את הכניסה, מעין עמוד קטועהדלת מובילה למרפסת. על בסיס מ

ניצול ההפרש  –האדריכל התייחס למתאר המגרש ותכנן את הבנייה בטופוגרפיה תלולה  :קשר עם הקרקע
 .הטופוגרפי לבניית קומת מגורים נוספת מתחת למפלס הרחוב, עם גישה היקפית מכיוון צפון

ריבועי טיפוסי, אלא תכנית המביאה בחשבון את מתאר המגרש ואת   אין זו תכנית של בית :תכנית חופשית
 .מיקומו

 .נתמכת בעמודים, ועל כן מאפשרת גמישות בחלוקת החלל הפנימי ובעיצוב החזית :קונסטרוקציה

חלל מרכזי שחזית אחת שלו פתוחה לכניסה. בבית הנג'אדה   –נאמנות לעקרון הליוואן  :סכמה תכנונית
מבנה דרך חדר המדרגות. במסורת הערבית מסודרים חדרי הבית סביב הליוואן, ליבת החזית היא הכניסה ל 

 .הבית

יָה" כפי שנקראה בערבית, שימשה בבנייה הערבית המסורתית את ראש   חזית חמישית, קומת הגג, "ָעל ִּ
  המשפחה או את בעל הבית לאירוח אורחים נכבדים. בבנייה הערבית המודרנית, כפי שניתן לראות בבית
הנג'אדה, הפכה קומת הגג לחלל ציבורי. היא אירחה את הפעילות הקהילתית של ועד השכונות הערביות 

 .ובעצם מילאה תפקיד דומה לפעולת האירוח המקורית, התכנסות קבוצתית

בבית הנג'אדה השתמשו בבטון שהיה בבחינת חידוש בחומרי הבנייה באותה התקופה.   :חומרי הבנייה
 .מקומית שצורת הסיתות שלה מדויקת ועקיבההמבנה מחופה באבן 

 ארגון הנג'אדה או מאיפה קיבל בית הנג'אדה את שמו

בידי מתנגדי המופתי  1945צבאי ערבי שהוקם בשנת -היה ארגון נוער לאומי –( النجادة) המושיעים – נג'אדה
האסלאמי ומהצופים האורתודוקסים חוסייני. חבריו הגיעו ממועדון הספורט -של ירושלים, חאג' אמין אל

ומעלה, ומטרתו המוצהרת הייתה לטעת בנוער הערבי משמעת ורגש  16ביפו. התקבלו לשורותיו נערים מגיל 
עם  1947-הווארי, יליד נצרת ממוצא בדואי. כשהתמזג ב -לאומי. בראש הארגון עמד עו"ד מוחמד נימר אל

 .מפלגת החוסיינים, הפך הארגון לכוח לוחם

 הקרב על בית הנג'אדה – 1948שנת 

 –קמה במבנה מפקדה של ארגון הנג'אדה. ככל הנראה נבחר מבנה זה עקב מיקומו במרחב חיפה  1948-ב
הוא חלש על סביבותיו והיה קרוב לדרכים ראשיות. מיקומו האסטרטגי ומפקדות ארגון הנג'אדה עצמן היו 

באפריל, לאחר לחימה של כמעט יממה, נכבש   21-יעד בולט לכוחות המחתרות היהודיות וארגון ההגנה. ב
 .22הבניין בידי ארגון ההגנה, גדוד 

 עד היום 1948משנת 



בידי גדוד ההגנה הפך לנכס נפקדים. תחילה היה בידי חברת עמידר, ובמשך   לאחר שנכבש בית הנג'אדה
גרו בבניין משפחת כהן )האם עליזה ובניה   90-וה 80-השנים התחלפו הדיירים ותפקודיו הציבוריים. בשנות ה

יוסי, שמעון וחיים( ומשפחת כיאל. במהלך השנים הוקמה בקומת הקרקע ספרייה ולאחר מכן חנות בגדים 
עבר המבנה מידי עמידר לעיריית חיפה. כיום עיריית חיפה ועמידר מתנערות מאחריות  1999-ויצ"ו. בשל 

לשיפוץ המקום ולתחזוקתו. במשך השנים הוספו תמיכות של פרופילי פלדה, כדי למנוע קריסה של  
 .המרפסות וגרם המדרגות

. בקומה  1985רה מאחיו בשנת ( מתגורר עם משפחתו בקומת הגג מבדא כיאל, שקנה את הדי2016כיום )
שפעיל בעיקר בסופי השבוע. קומת המרתף והקומה השנייה  שערי תורההראשונה שוכן בית הכנסת  

עומדות נטושות וסגורות. העירייה הכריזה עליו כעל מבנה מסוכן, ומדי פעם נעשים ניסיונות לפנות את  
 .הדיירים שנותרו בו

מרחב. במשך השנה מושך אליו המבנה מבקרים ערבים ויהודים, בית הנג'אדה הוא נקודת ציון איקונית ב
המביעים עניין בסיפורו ההיסטורי ובחשיבותו בזיכרון הקולקטיבי של שני העמים. בעבר שקלה העירייה 

 .להפוך את המבנה למוזיאון, אך עד כה לא נעשה דבר

חיפוש אחר מודרניזם אדריכלי ערבי במרחב   ,ל מירה סאבא דיבהמידע לקוח מתוך עבודת המחקר ש[1] 
 .הפלשתיני


