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3   פרדסי יפו בין העבר וההווה -  

תקציר

בעבודה זו ננסה לבחון ולהבין את הרקמה העירונית בדרום יפו כיום דרך הסתכלות על משאב נופי 
שנעלם ממנה והוא פרדסי התפוזים. "השכבה הירוקה הנעלמת" של יפו היוותה מעבר למשאב חקלאי 

וכלכלי של העיר, המערכת של תעשיית התפוזים הייתה משאב כלכלי בקנה מידה ארצי בפלשתינה 
בתקופת האימפריה העות'מאנית ואף לפניה. המערכת אשר נבעה מתהליכי גידול וייצוא התפוזים 

משקפת את מערכת היחסים בין העיר לבין הפרדסים ביפו בעבר ואת אורח החיים המקומי דאז. דרך 
עבודה זו, ננסה לבחון את יפו בעבר ובהווה דרך המשקפיים של המערכת הפרדסית - נפענח כיצד 

נוצרה הרקמה הירוקה, מערך הדרכים בין הפרדסים לנמל יפו ושכונות המגורים. בנוסף, נשאף למצוא 
את הקשר, באם קיים, בין הרקמה הפרדסית והמערכת המארגנת של התפוזים לבין המרחב הפיזי של 

דרום יפו בהווה.

חשוב לציין כי במסגרת העבודה, המחקר החל במספר זיהויים במקטע הדרומי של שדרות ירושלים. עם 
המשך העבודה, החקר התפתח לתחומי הפרדסים הבייארות. נושא "הרחוב הראשי" אינו מרכז העבודה, 

אם כי נתייחס אליו כמקטע מייצג בחלק ההשוואתי.
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סוגיה ושאלת מחקר

 כיצד חיי הפרדסנות ביפו הכתיבו את המרחב הפיזי בעיר? כיצד המערכת של הביארות וההשפעות 
שלה באות לידי ביטוי בדרום יפו בהווה?



פרדסנות ביפו - מבוא
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פרדסנות ביפו - מבוא
קיימות עדויות כבר החל מהמאה ה-9 לקיומה של חקלאות פירות ההדר על אדמות הסחף הפוריות בסביבת יפו. 

אמנם, זן התפוזים הייחודי אשר יצר את המוניטין של יפו כענקית ייצוא התפוזים, תפוז ה"שמוטי", עשה את דרכו 
לארץ ישראל במאה ה-18. מקורו של ה"שמוטי" אינו ידוע לחלוטין, ייתכן כי הגיע מסין. תפוז זה אופיין בטעם 
וארומה יחודיים, קליפה עבה )מה שאפשר את השתמרותו לאורך זמן( ומספר מועט של גרעינים. לימים, הפך 

תפוז זה ל"תפוז יפו". 

היווצרותם של הפרדסים מחוץ לחומות יפו החלה במאה ה-18, כאמור בסימוכין להגעת זן התפוזים המיוחד לארץ 
)ששון ,2006(. במהלך השלטון העותמאני, התפתחו בארץ ענפי חלקאות רבים. סביב החקלאות, החלו עבודות 

תשתית אשר נועדו להכשיר את הקרקעות לגידולים חקלאים – חפירת בארות ובניית מבני משק ומגורים לבעלי 
הפרדס ולפלחים. כך למעשה, נולדה טיפולוגיית ה"בייארה" – בית הבאר.

בתחילת המאה ה19, היגרו פלחים מצרים רבים לארץ ומיקדו את התיישבותם לאורך מישור החוף, יפו הייתה 
מהמוקדים העיקריים להתיישבות. מכיוון שלא יכלו הפלחים להתיישב בתוך תחומי העיר המוקפת חומה, מצאו 
להם בית במרחב החקלאי סביבה ושם הקימו "סכנות"1 – מעין שכונות עוני המאופיינות במבנים ארעיים. אותם 

פלחים הביאו עימם חידושים טכנולוגיים לחקלאות המקומית ואף היוו כוח עבודה זמין וזול )גרוסמן, 1994(.

הגידול הדמוגרפי, התפתחות הטכנולוגיה החלקאית וההידרולוגית, המוניטין של יפו כספקית תפוזים ותחושת 
ביטחון כלכלית2 – כל אלו הם שהובילו את תופעת הבייארות להתרחבות ניכרת בפאתי יפו עד כדי שהעיסוק 

בפרדסים החל לחצות את גבולות המגזרים. כבר בתחילת המאה ה-20 החלו חקלאים עבריים לעסוק בפרדסנות 
באותו אזור. ייצוא התפוזים היה נרחב ביותר וסיפק מקור פרנסה לתושבים רבים, בעלי מקצועות שונים הפרוסים 

לכל אורך תהליך הייצוא של התפוזים הללו – מהפרדס, דרך הנמל וכלה ביעד הייצוא. שמם של תפוזי יפו קיבל 
תהילה בין לאומית והם הפכו למבוקשים ביותר באירופה עקב טעמם הייחודי. המותג "Jaffa" ממשיך להתקיים 

עוד היום, אם כי פירות ההדר תחת מותג זה אינם גדלים בבלעדיות בישראל, והזכויות לשימוש בשם המותג 
מותנית בתשלום תמלוגים.

ההולנדי ואן דה-ולדה, תיאר את הגעתו ליפו מירושלים בשנת 1851: "הרעש בכביש גילה מיד שאנו מתקרבים 
ליפו. לעינינו נגלה משטח גדול של גני פרי. כשנכנסנו אליו מצאנו כפר קטן בשם סכנה. מכאן עובר הכביש, 

בין גדרות גבוהות של עצי צבר, ישר אל העיר. הגנים חבויים מאחורי אותן גדרות, מצד ימין ושמאל. אתה מכיר 
במציאותם פה ושם מפאת הדקלים הגבוהים, שענפיהם החינניים נעים ברוח מעל לגדרות הצבר. גנים אלה הם 

ממש נס הפריון; יש להם אספקת מים בלתי פוסקת, והם תמיד רטובים מכוח ההשקאה מהנהרות או מהמעיינות. 
הייתי מדבר על תפוחי הזהב שלהם, אילולא היו מוגשים כבר על השולחנות בחצרות המלכים במערב אירופה." 

)איש שלום, 1965(

"סכנה" - מהשורש הערבי - "سكن" , שורש מקביל בערבית - "ש.כ.ן" )שכונה, שיכון(.   1
באמצע המאה ה-19 החלה התפתחות ניכרת בסחר הימי והספנות הכללית באוניות קיטור במזרח הים התיכון, מה שעזר   2

להגדלת ההיצע של תפוזי יפו.

ראובן רובין, 1928



מערכת התפוזים 
כמערכת המארגנת
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התפתחות המערכת החקלאית כמערכת מארגנת:
התפתחותה של המערכת החקלאית ביפו התחילה מתקופת השלטון המצרי של מוחמד באשא כאשר המצרים 

הביאו איתם טכנולוגיות חדשות וכוח עובדים זול מה שאפשר את אותה ההתפתחות של המערכת.
רוב השטחים החקלאיים באותה תקופה היו משאב קולקטיבי ומשותף לכלל תושבי היישוב עד לשנת 1870. 

מערכת החלוקה הקולקטיבית קרסה כתוצאה ממדיניות מיסוי כבדה בתקופת האימפריה העות'מאנית ופינתה 
מקומה למערכת חדשה של בעלות פרטית על הקרקעות )חאלידי, 1992(.

בניתוח המערכת החקלאית, אנו נתמקד במיפוי משנת 1879 )זמן שלטון האימפריה העות'מאנית(3,2,1. 

מרכיבי המערכת החקלאית:
יפו התפתחה מעיר המוקפת חומות, למרכז עירוני המחבר בין הפרדסים ביפו והנמל כך שמספר אלמנטים חדשים 

הופיעו לאורך המערכת ושינו את התפיסה של המרחב. אותם אלמנטים היוו שכבות פרוגרמתיות שונות אשר 
יחדיו התלכדו לכדי יצירת המערכת הכלכלית-חקלאית : "הביארה", בתי הבאר ,המחסנים , "הסכנות" ,גינות 

וכרמים ופונקציות נוספות המשרתות את המערך. השכבות האלו מחוברות על ידי מערכת של דרכים ושבילים.

 הבייארה:  
השטחים החקלאיים האלו נקראו بيارات "בייארה" או פרדס בעברית שזה טיפוס חקלאי שהתפתח במאה ה-19 

ותשתית של בינוי שהתפתחה בסמוך לו)בתי באר ,וילות ,מגורי עובדים.( לבייארות היה תפקיד מרכזי בהתפתחות 
מערכת הדרכים סביב יפו. שלבי ההתפתחות החקלאית והטכנולוגית המואצת הביאה להתפתחותם של אתרים 

האלה.4

הסכנות:
"בתי הפלאחים" שבנו, בזמן הכיבוש המצרי )1813-1840( , המהגרים המצריים על מנת לעבוד בפרדסים. באין 
אפשרות להתיישב בתוך יפו המגודרת, החלו הפלאחים להקים לעצמם שכונות של בייארות במרחב החקלאי 

של יפו )אבו קביר(. כשהכיבוש המצרי יצא מהארץ נותרו הסכנות במקומם, ולימים הפכו לגרעין התפתחותי של 
התרחבות יפו אל עבר לחומות העיר.5

פונקציות מלווות:
כנסיות לעובדים הנוצרים-מצרים, גנים, טחנות, חוות וכו' .

העיר יפו: 
העיר יפו התפתחה מעיר מקופת חומות אל נקודת מרכז במרקם כלכלי עירוני7,6. המרכז העירוני של יפו העתיקה 

הפך להיות נקודת ניקוז של המערך החקלאי ואלמנט מחבר בין החקלאות לנמל. מרכז העיר כלל בתוכו את 
מרבית הפונקציות שנכללות בתוך כל עיר גדולה: מגורים, מסחר ,בתי חולים ,בתי מלון, מוסדות דת ,מוסדות ציבור 

וחינוך)מפה 6(.ניתן להבין את הקשר הפרוגרמטי בין העיר לתעשיית התפוזים בהספקת מאות אלפי ארגזי עץ 
לביארות ואת התפקוד של המערכת במרחב הפיזי של העיר אשר העברת התפוזים אל השוקים ביפו והשאר 

העברו למחסנים ולפנוקצייה הכי משמעותית שיפו כללה וזה הנמל9,8 .

מערכת הדרכים : 
כל האלמנטים החקלאיים אשר פוזרו בדרום-מזרח יפו קושרו דרך מערכת דרכים , אשר סיפקה נגישות יעילה 

לאורך כל תהליך הייצוא. ניתן לחלק את אותם הדרכים ל-3 דרגות היררכיה:

1  ראה חזית ב'-עמ' 32.
2 ראה צילום 3 -עמ' 28.
3 ראה צילום 4 -עמ' 29.
4 ראה מפה 1 - עמ' 17. 
5 ראה מפה 2 - עמ' 17.
6 ראה מפה 7 -עמ' 20.

7 ראה מפה 8 - עמ' 20.
8 ראה צילום 2 -עמ' 27. 
9 ראה מפה 3 - עמ' 18.
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בית הבאר וההתפתחויות שלו:

 בית הבאר הראשוני:
באר המים היא הגורם הראשון שנבנה בשטחים החקלאיים במישור החוף. בסמוך לבאר נבנתה מערכת ההשקיה 

הכוללת בריכה ותעלות השקיה פתוחות. בהמשך נוספו סביב הבאר מבני שירות ששימשו לאחסון כלי עבודה 
ומחסן לבהמות העבודה, כאשר אין עדיין עדות למגורי אדם. למבנים היו תפקידים מישקיים שהלכו והתפתחו עם 

הזמן1.

 בייארה )טיפוס מבני בתוך הפרדס( המוקף חומה :
עם הוספת יחידת המגורים בפרדס, מקבל המכלול התייחסות שונה מבחינה חברתית-כלכלית-ביטחונית. כתוצאה 

מכך, נבנית חומה שמקיפה את מכלול הבית באר. בסופו של דבר, יוצרות החומות מכלולים מבודדים בנוף 
 החקלאי של יפו.

יחידת המגורים בבייארה הופיע תחילה כמספר מבנים וחדרים מצומצם במכלול חד-קומתי, וחלוקת חללים 
פשוטה ובסיסית ביותר. החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19, עם התפתחות ענף הפרדסנות ביפו והצפיפות 
הגוברת ביפו. למבנה המגורים בביארה מתווספת קומה שנייה, ונוצרת הפרדה פיזית בין הפלחים לבין הבהמות. 

בתקופה זו החל להסתמן ניצול של הבייארה כבית קיץ ונופש, כחלק מפרבור העיר יפו. התוספת לא משפיעה על 
גודל המתחם, שנותר כפרי באופיו.

 הארמון / הח'אן 
עם היווצרות פערים באוכלוסיה, מתחזק מעמדם של ה"אפנדים"- עשירי יפו המחזיקים שטחים רבים ביפו 

וסביבתה. ליד הבייארה הפשוטה נוספת וילה מפוארת, וילות אלה הופכות בהדרגה מבתי קיט ששימשו כמפלט 
מצפיפות העיר לבתי קבע של עשירי יפו. הוילה בעלת שתי קומות. קומה תחתונה שמשמשת כקומת שירות– 

מכילה את פונקציות המשק הכוללות באר, אורווה, מחסנים ומגורי אריסים )קומה זו שימשה לעיתים גם כקומת 
מסחר או הארחה(, וקומה עליונה ששימשה כקומת מגורים לבעלי הבית. המעבר מקומת החצר אל אגפי המגורים 

בקומה העליונה התאפשר באמצעות מדרגות אבן חיצוניות. 

מרכיבי הטיפוס האדריכלי

 הבאר והאנטיליה - המרכיב הבסיסי והראשוני לשאיבת מים לצרכי השקיה.  
בריכת מים - הבריכה, כמו הבאר, נבנתה בחלקו העליון של הפרדס, צמודה בדרך כלל לבאר המים. כך באמצעות 

כוח הכבידה, הועברו המים לפרדסים בתעלות ההשקיה.
תעלות ההשקיה  - המים שנאגרו בבריכה הועברו אל שטחי הפרדס באמצעות תעלות ההשקיה שנחפרו לאורכו 

 ולרוחבו של הפרדס. תעלות אלה נחפרו ידנית וסוידו בסיד לשם אטימתן
סביל/ רהט מים - בבייארות מסוימות, הותקן מתקן מים בחלקה החיצוני של החומה. הסביל מחובר למערכת 

 המים של המתחם, ונועד לשרת את עוברי האורח. 
מבני משק ואורוות - נבנו תחילה בצמוד לבית הבאר. כשגדלו הצרכים נוספים חדרים נוספים אם בצמוד או 

 בנפרד מהמבנה המרכזי.
החומה - כנהוג בכל התיישבות או חווה מבודדת כל המרכיבים של מכלול הבייארה הוקפו בדרך כלל בחומת אבן 

גבוהה, החומה הייתה בעלת שער ראשי לדרך הראשית ושער משני לפרדס.
בית המגורים - רוב בעלי הפרדסים הערביים בנו את בתיהם בתחום פרדסיהם על אף ריחוקם מן העיר. ביתו של 

הפרדסן עמד בדרך כלל בקצה הפרדס כשהוא מוקף בחצר.2 

1 ראה איור 2 - עמ' 27
2 ראה מפה 5 - עמ' 19



אירועים משמעותיים 
בהתפתחותה של 

המערכת
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אירועיים משמעותיים בהתפתחותה המאוחרת של יפו ותעשיית התפוזים :
נפילת המערכת הקולקטיבית של השטחים החקלאיים והפיכתם לבעלות פרטית אפשרה לעולים העבריים להיות 

חלק מהמערכת החקלאית ביפו אחרי שנת 1900 )הקמת קק"ל(. באותם שנים וכתוצאה מגלי העליה הראשונים 
והקמת התיישבויות יהודיות בצמוד ליפו )תל אביב(, החל להתרחש שינוי דימוגרפי באזור . אשר לאוכלוסיה 

העברית ביפו יצרה התאגדות פרדסנים הנקראה בשם "פרדס". "האגודה הצליחה להקים מחסנים לתוצרתה בנמל 
יפו,למרות שהיה נמל ערבי ".) הפנייה(. העיר יפו המשיכה להתפתח מחוץ לחומות שלה צפונה ודרומה .)שכונת 
אלמנשייה והסקנות  היוו נקודות של התפתחות שכונות מגורים  חדשות ביפו במיוחד בדרום )אלעגמי( ובמזרח 

)שכונת אבו קביר(. המרחב באותה תקופה התאפיין כמרחב הטרוגני ובעל חיים משותפים בין האוכלסיות השונות 
ביפו .)ראה סרט דקה 4:20 (3,2,1.

שדרת ג'מאל באשא :  
הפרויקט של השדרה נסלל בתוך הביארות של יפו כסוג של גחמה כוחנית והשפעה מהמודרנה בנוסף להיותו 

מהפרויקטים תחת המסגרת של פרויקט שליטה על המרחב שהתחיל ב1839 על ידי אלמנטים כמו דרכים 
,גשרים,רכבות,טלגרף והווה תשתית זמינה לבניה בעתיד. )שמואל גוארג ת הבוליוארד הסמוי מן העין ,עמ 2(5,4

סלילת קו הרכבת:
בתקופה שלטון האימפיריה העותמאנית נסלל קו רכבת שמחבר בין יפו יורשלים ועכו כך מה שהעצים את הכללה 

בה מכיוון היותה נגישה יותר ארצית6.

החרית של פרדסי יפו 
ההתפתות העירונית החקלאית והכלכלית של יפו המשיכה עד לתקופת המנדט הבריטי אך עם גלי העלייה 

היהודית המתגברת וממוש הפרויקט הציוני נוצרה אווירה של מתכים פוליטיים באזור. "במהלך שנות המנדט 
המאוחרות, בזמן מלחמת העולם השנייה, נעצר שוק ההדרים לאירופה וחלה האטה בהתפתחות הענף. הבינוי 

המסיבי של שכונות תל אביב הדרומיות היקשה גם הוא על המשך קיום חלק מהפרדסים, אך מלחמת ה48 העיר 
קיבלה שינוי דמוגרפי משמעותי של רוב יהודי ושלטון חדש יפו והבייארות וסיפוח שטחי יפו לעיר תל אביב, שמו 
קץ לתופעה. אזור, שהיה אזור חקלאי פסטורלי השתנה, כך לפי תאורי נוסעים והדים אומנותיים, הפך להיות עם 

השנים ה”חצר האחורית”, החלק הדרומי והמקופח של תל אביב. מרבית אתרי הבייארות הוזנחו, רבות מהן נהרסו, 
אם כדי לסלול כבישים, לבנות שכונות לשמש אזורי תעשייה ותשתיות, או כדי לשמש מבני מגורים מטים ליפול 

לדיירים שאינם מסוגלים לשאת בהוצאות תחזוקה ושיפוץ" )אבי ששון ,טל קציר השכבה הירוקה שנעלמה 2005(.

1 ראה מפה 12 - עמ' 23. 
2 ראה מפה 13 - עמ' 23. 

3 ראה )ראה סרט the Orange's Clockwork by Eyal Sivan דקה 4:20(.

4 ראה מפה 10 - עמ' 22. 

5 ראה מפה 11 - עמ' 22.
6 ראה מפה 9 - עמ' 21.



יפו בהווה
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יפו בהווה
קשה שלא להבחין בניגוד החריף אשר קיים בין דרום העיר יפו לבין חלקה הצפוני. במקרה הבוחן ההתחלתי של 
עבודה זאת, דרום שדרות ירושלים, זוהו מאפיינים בולטים באופי הבינוי שהובילו בסופו של דבר לשאלת המחקר 

של העבודה. האזור מאופיין בבינוי של שיכונים, ביניהם מרווחים ירוקים נרחבים יחסית ועוד שצ''פים נוספים. 
ולא רק המורפולוגיה של הרחוב נבדלת בין שני חלקיו, פיזור פונקציות ותשתיות עירוניות באות לידי ביטוי גם 

הן בצורות שונות. תחנות אוטובוס, לדוגמא, קיימות בצפיפות נמוכה יותר בדרום. האופי המסחרי הקיים בצפון 
הרחוב נקטע בדרומו, שם קיימת נוכחות של מוסדות ציבור רבים כמו בתי ספר. 

הבדל ניכר נוסף הוא האופי התרבותי של הרחוב הבא לידי ביטוי באדריכלות שבו. קל להבחין בצפון שדרות 
ירושלים כי הבנייה הערבית ושפתה האדריכלית השתמרו עד היום, החזיתות המחסריות צמודות לרחוב ומצליחות 

לייצר מעין אינטנסיביות אורבנית. לעומת זאת, בדרום הרחוב קיים מצג כמעט פריפריאלי, המאכלס בו טיפוסים 
שונים של בנייני שיכון מודרניסטיים. בנייני המגורים מרוחקים יותר מהרחוב וקיים מסחר מועט וצנוע. לא קיימות 

בייארות שהשתמרו לאורך שדרות ירושלים, אם כי קיימות מספר בייארות במרחק קטן מהרחוב. 

תחנות אוטובוסמורפולוגיה מרחבית

שד' ירושלים )צפון(
דה מרקר, 2018

שד' ירושלים )דרום(
גוגל, 2015
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מקרה הבוחן מעלה שאלות רבות הנוגעות לקשרים שבין עברו של המרחב וההווה שלו. ההשערה המתבקשת היא 
שישנו קשר בין האופי הפרדסי והנופי שאפף את דרום יפו בעבר לבין השכונה הקיימת כיום. מסתמן כי הסכנות 
והביארות היו מעין גרעין התפתחותי להתרחבות יפו אל מחוץ לגבולות החומה, תהליך שהחל בסוף המאה ה-19 

)קרק, 1984(. בתחילה, ההתרחבות של יפו קיבלה ביטוי במרחבים סביב הפרדסים, כחלק מניסיון לשמר את 
הפרדסנות מתוך ראייה כלכלית ותרבותית. לבסוף, לא נותרה ברירה רבה, והבינוי החל אט אט לחלחל אל תוך 

שטחי הפרדסים. 

בבחינה מעמיקה יותר של מאפייני הרחוב,כפי שהוא היום, ניתן להבחין במספר החלטות אדריכליות בולטות 
שננקטו בעת התכנון האורבני. האופי הפתוח והירוק שמקבל הרחוב בא לידי ביטוי בשתילת עצים נרחבת למדי 

שמתפרסת על שטחים בעלי פונקציות שונות )פארק, רחוב, חלקת מגורים(. העצים יוצרים חיץ בין הרחוב 
הסואן לבין בתי המגורים, והופכים להיות חלק אינטגרלי מחזיתות הרחוב. החלטה נוספת היא הפרדת הכניסות 

לבתי המגורים מהרחוב, באמצעות יצירת שבילים פנימיים, מאונכים לרחוב, המובילים את הולכי הרגל למרווחים 
הירוקים שבין הבניינים בדרכם לכניסות1. 

לא ניתן לקבוע בצורה חד-משמעית שההחלטות התכנוניות שהתקבלו בדרום יפו הושפעו ישירות מהפרדסנות 
והביארות. הרבה ביארות נהרסו במרוצת השנים ומעט מהן הצליחו להשתמר עד ליום זה. סגנון הבנייה הבין-

לאומי אינו מייצג את האופי אשר היה קיים במרחב זה בעבר, וניתן לייחס מאפיינים הקיימים בשיכונים של 
שדרות ירושלים כלפי שיכונים רבים ואחרים ברחבי ישראל. יחד עם זאת, ההחלטה לייצר אופי שכונתי מסוג זה, 

דווקא בדרום שדרות ירושלים מעלה תהיות רבות לגבי הקשר שבין העבר להווה של המרחב . זיהינו שייתכן כי 
כמה מהמאפיינים המרכיבים את סביבת מקרה הבוחן, מצליחים לאזכר, בין אם במכוון ובין אם לא, את הקסם 

הפרדסי שהיה קיים במקום – ולייצר סביבת מגורים נינוחה ושקטה יותר בהשוואה לצפון הרחוב. 

ראה חזית א' - עמוד 17  1

גלובס, 2017
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סיכום

אין ספק שהסיפור של פרדסי יפו הנעלמים טומן בתוכו עולם ומלואו של תרבות וכלכלה יחודיים 
ועשירים. סיפור אשר, למרבה הצער, התפוגג מן המרחב אשר בו הוא התקיים. את העושר הרב ניסו 
רבים לתעד ולהנציח במספר מדיות; פרדסי יפו מתועדים בספרות, ציורים, סרטים תיעודיים ומפות. 

במסגרת העבודה, התמקדנו בקשר של מערכת חלקאית כלכלית למרחב פיזי. ראינו כי קיים קשר ישיר 
ולוגי בין תעסוקתו וגאוותו של מקום לבין ההיגיון האדריכלי-מרחבי שמקיף אותו. אורח החיים הושפע 

ישירות מהתעסוקה והאדריכלות התקופתית. מרתק לראות, מנקודת המבט של התפוז, את המסלול 
שהוא עובר מרגע קטיפתו ועד לנמל יפו.

כמו כן, הבחנו במוטיבים מסוימים הקיימים בדרום יפו כיום, שלפי קריאתנו ייתכן כי מנסים להנציח 
אף הם את הגרעין שממנו התפתחו - הבייארות והסכנות. אם כי לעיתים נראה שחלק מההחלטות 

האדריכליות שהתקבלו בעת תכנון שיכוני דרום יפו נוגדים לחלוטין את אורח החיים שקדם למקום, 
החלטות  אחרות בולטות בנסיונן לתת פרשנות שימורית לקסם שהיה קיים במקום.
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נספחים

מפה 1 - בייארות
1879

מפה 2 - סכנות
1879
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מפה 3 - 
פונקציות ביפו

1879

מפה 4 - דרכים
1879
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מפה 5 - וילות
1879

מפה 6 - העיר 
יפו כעיר חומות 

1879
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מפה 7 - העיר 
יפו כעיר חומות 

1842

מפה 8 - העיר 
יפו כעיר חומות 

1842
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מפה 9 - התפתחות 
העיר יפו מעבר 

לחומות 1917
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מפה 10 - התפתחות 
העיר וסלילת שדרה 

יורשלים 

מפה 11 - הקשר בין 
הקו המסחרי ושדרת 

יורשלים
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מפה 12 - העיר 
יפו כעיר חומות 

1842

מפה 13 -התפתחות 
השכונות מעבר לחמות 
,תל אביב ,אל מנשייה 

,אל-עגמי.
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מפה 14 -תצלום אויר קרק 
יפו עמוד 268  .
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מפה 15 - סלילת קו 
הרכבת בפלשתינה
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צילום 1 -עולים 
יהודים עובדים 

בפרדסים  

צילום 2 - העברת 
התפוזים אל  הנמל.
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תוכנית 1 - תוכהנית בית 
הבאר 

השכבה הירוקה שנעלמה-אבי ששון וטל קציר תל אביב 2009

השכבה הירוקה שנעלמה-אבי ששון וטל קציר תל אביב 2009

איור 2 - מערכת ההשקיה 
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צילום 3 -
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צילום 4 -
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מפה 16 -המשך השדרה 
בשטח של הפרדסים  

מפה 17 -המשך השדרה 
בשטח של הפרדסים  



חזית א'
דרום שדרות ירושלים, יפו



חזית ב'
חתך מקוטע, תיאור דמיוני של המערכת החקלאית ביפו לפני 

48

הפלאח'ים שעבדו בפרדסים קטפו תפוזים ועטפו אותם בתוך 
ניירות מיוחדים. לאחר מכן הם ארזו אותם בתוך ארגזי עץ 

)מאות אלפי ארגזי עץ יוצאו בכל שנה( והובילו אותם לנמל, 
מהנמל הובילו אותם לאוניות קטנות ולאחר מכן לאוניות 

גדולות לאירופה וכל רחבי העולם .

orchards

chruchהנקס well housePathJaffa cityport cabinters the house lg 

orchards

orchards

orchards

orchards

JAFFA’S ORANGES !

SO EXCITED !

EFFINDI

PORT
THE CITY 

THE ORANGES IN THIER WAY !

PRIMARY WELL HOUSE

ANTUAN AYIUB VILLA

ANTUAN AYIUB

ORCHRADS
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ביבלוגרפיה:
קרק רות, יפו: צמיחתה של עיר 1799-1917, ירושלים: אריאל, 2003, 212.

אדר' נוף טל קציר וד"ר אבי ששון השכבה הירוקה שנעלמה 

הבית והפרדס -הנוף ההיסטורי של אזור הבילויים ביפו ,תיק תיעוד ומחקר היסטורי מוגש לחברת 
איילון ד"ר אבי ששון

אברמוביץ ראובן, "יפו - נמל הבית", 2015

קרלינסקי נחום, פריחת ההדר:יזמות פרטית בישוב 1939-1890, האונ העיברית ירושלים, תשס"א, -113
.121

ד"ר אבי ששון, תיק תיעוד ושימור, פרק ב-"הפרדסנות והבייארות באזור יפו ובית הבילויים", 
המכללה האקדמית אשקלון20-22,

הבוליוארד הסמוי מהעין שמואל גוארג המחלקה לארכקטורה בצלאל תל אביב 2009

)All that remains - Walid Khalidi )Ed( Institute For Palestine Studies )1992

In Jaffa, a war wages over graves - Yigal Hai Ha’aretz 02/04/08

 Countdown to Catastrophe - Hugh Humphries/Ross Campbell Palestine 1948 - A daily
. )chronology  )Scottish Friends of Palestine 2000

סרטים:
(JAFFA, the Orange's Clockwork by Eyal Sivan (2009

ארכיונים:
הארכיון העירוני תל אביב 

צילומים:
חליל רעד )1854-1957(

 jaffa 1917-18 תצ"א גרמני

אתרים:
batei-beer.com

https://m.tau.ac.il/~shderotj/studio.html

 ציורים:
ראובן רובין
נחום גוטמן


