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3  שפרעם - רח’ ג’בור יוסף ג’בור - תקציר

תקציר

במחקר זה נעסוק ברחוב ג'בור יוסף ג'בור בעיר שפרעם. נבחן את ההיסטוריה של העיר, בהתייחס 
לחילופי האוכלוסייה, השלטונות והסגנונות הארכיטקטוניים, על מנת להבין לעומק את הכוחות שעיצבו 
את הרחוב, וללמוד על משמעותו כיום, כחלק משפרעם המודרנית. שאלת המחקר המנחה את הפרויקט 

היא כדלהלן:
   

מה האלמנטים המרכיבים את חזיתות הרחוב המסחרי ג'בור יוסף ג'בור בשפרעם, מה סדר ההופעה 
שלהם מבחינה היסטורית ומה חשיבותם של האלמנטים שהשתמרו, לעומת אלו שנוספו לאופי 

הרחוב ומשמעותו התרבותית?

את התשובה לשאלת המחקר חילקנו לשלושה פרקים. הפרק הראשון כולל סקירה היסטורית 
שמתייחסת להתפתחות הרחוב מבחינת מסחר, דת ומגורים. הרחוב התפתח כציר מסחרי שקיבל את 

חשיבותו בעבר מהיותו על דרך המובילה בין עכו וחיפה לבין נצרת, בהמשך חשיבותו עלתה כאשר 
השוק העתיק כבר לא תאם לצרכי התקופה ולאחר מכן הפך לרחוב מסחרי משני בחשיבותו, כאשר 

בשפרעם התפתחו רחובות מסחריים רחבים יותר המותאמים לאינטנסיביות תחבורתית גבוהה. לאורך 
ההיסטוריה שלו, הרחוב נהנה מהקרבה למוסדות דתיים ותיקים ומרכזיים המשתייכים לדתות השונות 

שחיו ועודן קיימות בשפרעם. בהתאם למסורת הבנייה הערבית, גם ברחוב זה ניתן לראות בניה של 
מגורים אשר מתפתחת באופן הדרגתי מדור לדור, ולכן בצמוד ומעל למסחר נוספו לאורך השנים מבני 

מגורים המחיים את המקום.
בפרק השני מפורטים האלמנטים הארכיטקטוניים היוצרים את הרחוב. אופי הפתחים, המפלסים, 

החיפויים וטכנולוגיות הבניה השונות, עוזרים להבנת רצף ההתרחשויות וההתפתחויות ברחוב. בתחילה 
נבנה הרחוב בחלקו על בסיס מבני אבן מסורתיים שנהרסו, בהמשך נבנו מבנים חדשים יותר מבוססי 

אבן ובטון, ותוספות בניה חדשות יותר נבנות בטכנולוגיה של ימינו. ריבוי חיפויי האבן ברחוב מראה על 
משמעות תרבותית עמוקה שיש לחומר זה על הזהות הארכיטקטונית של המקום. זאת במקביל וכנגד 

השיכחה והזניחה של טכנולוגיות הבניה המסורתיות אשר עליהן מושתתת תרבות זו. 
בפרק השלישי מוצגת השוואה לרחוב הרצוג בלוד. שפרעם ולוד הן בעלות נקודת מוצא היסטורי 

דומה, שכן שתיהן היו בעבר ערים שקבלו את משמעותן מהמעבר הרציף של נוסעים דרכן, אם בין עכו 
לנצרת ואם בין ירושלים ליפו. ההשוואה מתייחסת למרקם, לשימושים ולסגנון האדריכלי של הרחובות, 

והיא מבליטה את הדומה והשונה בסיפור ההיסטורי של שתי הערים, כאשר ההבדל המהותי מתרחש 
במלחמת 1948 ותוצאותיה. שפרעם נותרה כשהייתה, עיר בעלת אוכלוסיה ערבית נוצרית, מוסלמית 

ודרוזית, ולכן הקמת מדינת ישראל לא גרמה לקטיעה ולשינוי התרבות בה. לעומתה, העיר לוד עברה 
טלטלה, האוכלוסיה בה התחלפה והתפתחה בצורה התואמת תרבות וזהות שונות, אשר גרמו לרחוב 

הרצוג לקפוא על שמריו ולהפוך לאיזור מוקצה בעיר.    



מרכיבי זהות לאורך 
ההיסטוריה 

משמעות כלכלית לעיר כרחוב מסחרי 
משמעות תרבותית- דתית

משמעות כחלק משכונת מגורים
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מרכיבי זהות לאורך ההיסטוריה

משמעות כלכלית לעיר כרחוב מסחרי

על מנת להבין את רחוב ג'בור בקנה המידה 
האורבני, ניתחנו את הסיפור שלו לאורך 

ההיסטוריה בהתייחס לשלושה מרכיבים שיוצרים 
את זהותו. )ראה סכמת שימושים בנספחים(

בבואנו לבחון את המשמעות הכלכלית של הרחוב יש להתייחס למספר נקודות בהיסטוריה של שפרעם: ראשית, 
תקופת דהר אלעמר )מתחילת המאה ה-18( שבה נבנתה מצודת שפרעם אשר יצרה סדר וביטחון באיזור, דבר 

שאפשר לכפר החקלאי לשגשג. עד היום ניתן למצוא בעיר העתיקה, בסמוך למצודה, שרידים מהתקופה. בימים 
אלו, האוכלוסייה גדלה משמעותית וסחרה במוצרים החקלאיים שלה )בעיקר כותנה וזיתים(, תוך שהיא נהנית 

מעולי הרגל אשר עושים את דרכם מעכו לנצרת וחזרה, ורבים מהם עוברים בדרך שעוברת מצפון לעיר העתיקה, 
אשר כללה גם את השוק העתיק שעבר בתוכה. השרידים מאותה תקופה כוללים מבני מגורים, בתי בד וממגורות 

ובנויים באבן גיר קשה, ובטכנולוגיה של קמרונות צלב. בתקופה זו, הדרך המסחרית כללה ככל הנראה שוק 
שמתנהל לאורכה, ועובד במקביל לשוק העירוני. השוק הזה לא היה בנוי באבן שכן היה בעל חשיבות משנית, 

ולכן לא שרד עד היום. בשנת 1906 קיבלה שפרעם מעמד של עיר מידי האימפריה העות'מאנית, מה שהגדיל 
את חשיבותה באיזור. בימים אלו ובימי המנדט הלכה העיר והתפתחה לכל הכיוונים. הדרך המסחרית שהייתה 

קיימת נשמרה והתפתחה, ונבנו לאורכה מבני אבן גיר ובטון ששימשו בעיקר למסחר. זאת, בעוד שהשוק העתיק 
ירד בחשיבותו שכן החנויות בו היו קטנות יותר והדרך צרה. בימים אלו היה לשפרעם כוח כלכלי שהשפיע על 

האיזור כולו, כאשר כפרים בסביבה מסתמכים עליה כעיר הקרובה ביותר. כביש 79 המקשר בין נצרת, שפרעם 
ועכו, נסלל עוד בימי המנדט הבריטי, והמתווה שלו עובר דווקא בחלק הדרומי של שפרעם, הרחוק מרחוב ג'בור, 
וזאת בשל הצורך לעקוף את ביצת עין אפק שהיוותה מכשול באותה תקופה. על כן, בימים אלו עיקר הנוסעים 

בין נצרת לעכו לא נכנסו לשטחי שפרעם, ורחוב ג'בור הפך לציר מסחרי מופנם יותר, גם אם עדיין מתפקד ברמה 
העירונית. מאז ועד היום, שפרעם ממשיכה להתפתח במרקם הכולל צירים עירוניים ראשיים עם מסחר לאורכם. 

השוק העתיק נסגר שכן לא הייתה אפשרות לחנות באיזור צפוף זה, ורחוב יוסף ג'בור, נותר ישן, לא מתוחזק 
וצר ביחס לצירים החדשים. חשיבותו כרחוב מסחרי בין עירוני נגוזה, משום שאינו מקשר בין דרכים בין עירוניות, 
ואף חשיבותו כרחוב מסחרי עירוני ירדה בשל מצבו ביחס לרחובות החדשים יותר. כיום, עיקר חשיבותו הכלכלית 

של הרחוב הינה שכונתית, אך עם זאת הוא נהנה גם ממספר מוקדי משיכה שהוא כולל, וביניהם מוסדות הדת 
המרכזיים וכן "גלידת שפרעם" ו"קפה נח'לה" הידועים הפועלים בו. תכנית המתאר הכוללנית לשפרעם )נמצאת 
בסטטוס של הגשת התנגדויות( מנחה שהרחוב ישאר רחוב מסחרי, ומראיון שערכנו עם ענת אסתרליס1, צפוי כי 

ריאיון עם ענת אסתרליס, יועצת שימור לתכנית מתאר לשפרעם, שיחה בתאריך 13.5.19  1

מקור: אתר שפרעם - היסטוריה, תאריך לא ידוע
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יתווספו זכויות מסחר לחלק מהמבנים ברחוב, כך שהמדיניות הינה להמשיך לטפח ולשמר את זהותו המסחרית 
של הרחוב.

לאורך רחוב יוסף ג'בור ממוקמים מוסדות דת מהחשובים במוסדות הדת של שפרעם. המסגד הישן וכנסיית 
פטרוס ופאולוס הקדושים נבנו על ידי עת'מאן, בנו של דאהר אלעמר אשר שלט בעיר, באותה תקופה בה הוא 

בנה את המצודה. הדבר מראה על האוכלוסייה הנוצרית הגדולה שחיה בשפרעם ועל חשיבותה בימים אלה. בעוד 
שהמסגד נבנה בעיקר לשרת את עת'מאן עצמו שהיה מוסלמי ואת פמלייתו. בקצה הרחוב נמצא עד היום מנזר 

האחיות מנצרת, אשר נבנה על שרידי כנסייה ביזנטית מהמאה ה-4. בסמוך לרחוב נמצא בית הכנסת העתיק, 
אשר חודש גם כן בחסות דאהר אלעמר, ומניחים שבנוי על שרידים של בית כנסת מימי התלמוד )150 לספירה( 

כאשר הסנהדרין התיישב בשפרעם לפני שעבר לצפת. על אף שבית הכנסת כיום אינו פעיל משום שאין בשפרעם 
אוכלוסייה יהודית, המקום פתוח למבקרים ונערכים בו סיורים מדי שבוע. לעומת זאת, המסגד, הכנסיה והמנזר 

נמצאים בשימוש מתמיד והינם בעלי חשיבות עליונה לחיי הקהילה באיזור, דבר שמודגש באין מוסדות קהילתיים 
ותרבותיים אחרים ברחוב. ניתן ללמוד על חשיבותם של מוסדות הדת גם מהמצב התחזוקתי הטוב שלהם, 

שבולט ביחס לשאר המבנים באיזור. כמו כן, להיותם של הכנסיה, המסגד והח'לוה )בית תפילה דרוזי בן 500 שנה 
שממוקם גם הוא בקרבת מקום( סמוכים זה לזה יש חשיבות ביצירת חיי הקהילה הקרובים והמגוונים המאפיינים 

את שפרעם בין האוכלוסיות המוסלמית, הנוצרית והדרוזית.

מסכמת השימושים )ראה נספח 2( ניתן ללמוד כי הרחוב כולל מגורים במגוון צורות, כולל מגורים הבנויים בנסיגה 
מהרחוב, בהגבהה מהרחוב, או מתחילים מקומה שניה ושלישית. לפי סקר השימור של שפרעם2, אנו למדים כי 

הבניה בדרך כלל נעשית בשכבות, כאשר קומות המגורים העליונות נבנו בתקופה מאוחרת יותר מקומת הקרקע. 
צורות הבניה המופיעות לאורך הרחוב מאפיינות גם את האיזור כולו. ניתן לזהות מרקם בניה המנצל יסודות אבן 

של מבנים מוקדמים יותר ועל גביהם בניה חדשה בבטון )עם חיפוי אבן או טיח( - ראה דוגמא 13 בקטלוג חיפויים. 
במקרים רבים, משפחה שבבעלותה חנות על הרחוב המסחרי בנתה את המגורים שלה מעל החנות. לעיתים 

משפחה כזאת כבר לא עוסקת במסחר ולכן משכירה את קומת הקרקע שלה לבעלי חנויות אחרים ברחוב שרוצים 
להתרחב. כך ניתן להסביר את התופעה של שתי חנויות בעלות אותם בעלים, אשר נמצאות בסמיכות זו לזו או 

אחת מול השניה. מבחינת תחזוקה, ניתן לראות שדוקא במקרים רבים הקומה המסחרית של המבנה )הישנה 
יותר( נמצאת במצב שמור יותר )אולי בשל הצורך למשוך קונים(, בעוד שהמגורים מעל שרויים בנראות מוזנחת. 
חלק מקומות המגורים נטושות, וחלקן מתוחזקות רק מבפנים. תכנית המתאר הכוללנית3 מגדירה אי הוספה של 
מגורים באיזור מתוך התנגדות לציפוף העיר העתיקה שאינה בנויה לשרת כמות דיירים גדולה יותר. זאת על אף 

שצפיפות המגורים אינה גבוהה ביחס לצפיפות עירונית )2,100 נפש לקמ"ר בשפרעם כולה(4, והאיזור מכיל מבנים 
נטושים רבים שניתן לשפץ או להרוס ולבנות בתים חדשים במקומם.

שפרעם- סקר איכויות ארכיטקטוניות ונופיות לשימור, עורך הסקר: נילי בר-און, עידית שלומי, אדריכלות ובינוי ערים, 2012.  2
תכנית מתאר כוללנית שפרעם, תכנית מס' 261-0345462  3

נתונים מתוך אתר הלמ"ס, נכון לשנת 2017  4

משמעות תרבותית-דתית

משמעות כחלק משכונת מגורים



מאפיינים ארכיטקטוניים
אלמנטים

חתך רחוב 
הרחוב כרצף התרחשויות
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מאפיינים ארכיטקטוניים

אלמנטים

פירוט האלמנטים הארכיטקטוניים היוצרים 
את הרחוב וניתוח הממצאים לשם הבנת רצף 

ההתרחשויות וההתפתחויות התרבותיות ברחוב.

פתחים: מקטלוג הפתחים אשר סיקרנו )ראה נספח 3(, ניתן ללמוד על אופיו וזהותו של רחוב ג'בור המשתקף 
מצורות הפתחים השונות. ניתן לראות שגודל הפתח והשקיפות שלו מוכתבים על ידי השימוש, כאשר פונקציות 
מסחריות יהיו בפתיחות מקסימלית, לעומת שימושים ציבוריים במגורים בהם תהיה שקיפות מסויימת עם פתח 

קטן יותר )ראה 2a, 2b(. השימושים הפרטיים כוללים מחסנים בקומת הקרקע וחדרי שינה בקומות העליונות, 
ולהם פתחים אטומים וקטנים יותר. זיהינו כי מרבית הפתחים המופנים אל רחוב ג'בור המסחרי הם הפתחים 

הציבוריים יותר, לעומת חזיתות הצד שברובן בעלות פתחים קטנים המשמשים חדרי שינה, חדרי שירות )מחסנים( 
ושירותים )ראה 2a(, והחזיתות האחוריות שבמקרים רבים חסומות על ידי תוספות בניה ומבנים צמודים. כאשר 

יש צומת מרכזי לאורך הרחוב, החזית הראשית של המבנה הפינתי פונה לעיתים דווקא לצד ולא לחזית של רחוב 
ג'בור )ראה 1c(. מבחינה סגנונית, אנחנו יכולים לזהות מגוון צורני וחומרי במסגרות ובתריסים, המושפעים רבות 

מהתקופה בה תוכנן המבנה. למשל חלונות מקושתים ותריסי עץ צבעוניים )ראה 5 וקבוצה 1(, לעומת חלונות 
מודרניים פשוטים בעלי מסגרות בעיצוב נקי יותר )ראה 6a, 3c, 2b ו-7(. ניתוח של הקטלוג מעלה כי רוב הפתחים 

של המסחר, שופצו עם השנים ומאופיינים בסגנון מודרני ביחס לפתחים של קומות המגורים )ראה 1d ,1a(, וזאת 
בעוד שאין קשר ישיר בין סגנון של פתח בקומה אחת של מבנה לבין פתח של קומה אחרת באותו מבנה.    

חיפויים: קטלוג החיפויים )ראה נספח 5( מראה על המגוון העצום של צורות האבן, מצבה, גילה, והטכנולוגיה 
בה היא מיושמת. לצד זאת, חיפויי הטיח בעלי מגוון קטן יותר. הדבר מלמד על חשיבות חיפוי האבן בתרבות 

המקומית, כמו גם העובדה שחיפוי זה מופיע בעיקר בחזית החשובה יותר )בדרך כלל זו הפונה לרחוב ג'בור( או 
בחלקי המבנה שלא טופחו לאורך השנים ושם השתמרה האבן המקורית כפי שהיא. תופעה מעניינת היא חיפוי 

טיח המיושם על גבי אבן )ראה מס' 5(. דבר זה מתרחש ככל הנראה כאשר רוצים להקנות למבנה מראה משופץ 
יותר, במחיר זול ביחס להחלפת האבן וחיפוי באבן חדשה. חיפויי האבן לעיתים מחקים טכנולוגיות בניה ישנות, 

של קשתות וקמרונות, ולעיתים החיפוי הוא נקי ומודרני יותר, מה שמזכיר חיפוי קרמיקה )ראה מס' 19(.

טכנולוגיה: שיטות הבניה שניתן למצוא ברחוב כוללות:
בניה עתיקה באבן )קטגוריה C בקטלוג חיפויים(: מאפיינת את תקופת דאהר אלעמר, מה שנשתמר מתקופה זו, 

כולל בעיקר יסודות ומבנים שננטשו לאורך השנים וכעת אין בהם שימוש.
בניה באבן עם גב בטון )קטגוריה B בקטלוג חיפויים(: שיטה שרווחה בתקופה העות'מאנית והמנדטורית. הפתחים 
בדרך כלל בעלי קשת עגולה או שטוחה. מצבם של מבנים אלה כיום נע בין שימור מינימלי לבין חיפוי בטיח על גבי 

האבן, או החלפת האבן וחידושה בחלקים מסויימים במבנה.
בנייה בבטון ובלוקים )קטגוריה A ו-D(: מבנים מאוחרים יותר שנבנו בטכנולוגיית בטון עכשווית לעיתים קרובות 

צילום אלון כץ, תאריך 25.7.19
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מהווים תוספות בנייה, שיכולות להיות צמודות למבנה המקורי או מעליו. לעיתים, גם מבנים הבנויים בטכנולוגיה זו 
מחופים אבן, על מנת להתאים אותם לשפה המקומית, ובמיוחד בקומות המסחריות.

  
מרפסות וגגונים: רוב המרפסות במבנים הן קונזוליות, ועשויות מפלדה ולעיתים בטון מזוין )ראה 6d בקטלוג 

פתחים(, משום שהן מהוות תוספות בנייה מאוחרות יותר. המרפסות הן פרטיות ומשמשות את קומות המגורים 
אך עם זאת הן פונות ברובן לרחוב המסחרי, דבר המראה על חשיבותו כמוקד עניין בחיים העירוניים. המרפסות 
כוללות גם גגונים אשר בנויים מפלדה, בטון, עץ או רעפים )ראה 6c(. המעקות בדרך כלל עשויים פלדה והעיצוב 
שלהם מגוון וקישוטי. המרפסות, על אף שאינן גדולות, הן בעלות חשיבות בהקניית האופי הפרטי של כל מבנה, 

ובהן בדרך כלל יש לדיירים חופש רב יותר בבחירת העיצוב על פי טעמם האישי. ראוי לציין כי בימים בהם סיירנו 
ברחוב, לא ראינו כמעט שימוש במרפסות הקונזוליות. לעומתן מרפסות הגג )ראה 4( המעטות יותר היו בשימוש, 

אולי משום שהן מקנות פרטיות רבה יותר.

חתך הרחוב מאפשר לנו לבחון את המפלסיות ואת היחסים בין שני צידי הרחוב )ראה נספח 6(. רוחב הרחוב נע 
בין 5-6 מטרים, רוחב המספיק למעבר חד סטרי של רכבים וחנייה אחת במקביל לכביש. גובה המבנים נע בין 

2-3 קומות ושני צידיו דומים בגובהם. הפונקציות המסחריות ממוקמות בדרך כלל במפלס הרחוב, או עד שלוש 
מדרגות מעליו )תלוי שיפוע טופוגרפי(. המחסנים ממוקמים גם הם על מפלס הרחוב. ניתן להבחין כי מרבית 

המגורים המתרחשים בקומת הקרקע מנותקים מהרחוב בכמה אופנים: על ידי הפרדת מפלס שנעה בין מספר 
מדרגות לגובה חצי קומה )מעל הרחוב או מתחתיו(, על ידי מבואת כניסה המרחיקה את הדלת מקו החזית, 

חומות בקו הרחוב ובנייה בנסיגה מקו הרחוב או בניה של מבנה בזוית כך שפינת המבנה פונה לרחוב והכניסה 
אליו מורחקת ממנו. שינויי הפונקציה הללו לאורך הרחוב מקנים לו עושר צורני ומאפשרים למבקר להבחין בין 

הפונקציות הציבוריות לבין אלו הפרטיות. נושא נוסף שעולה מחתך הרחוב הוא המחסור במדרכה רציפה ורחבה 
ברחוב. קיימות לעיתים מדרכות צרות, אך הן קטועות ומלאות הפרעות. מצב זה מאלץ הליכה הכוללת מעברים 
רבים מצד לצד של הרחוב וכן הליכה בנתיב כלי הרכב, מה שלא מאפשר נסיעה רציפה וללא הפרעות ברחוב. 

הסיבה למצב זה טמונה בתכנון הרחוב בימים בהם רכבים לא היו נכנסים אליו בתדירות כה גבוהה, וכיום המרקם 
מושפע מכך. 

בחינה של מיפוי השימושים ברחוב מראה כי ישנו רצף של התרחשויות ציבוריות המתקיימות לאורכו, אשר נקטע 
באופן כמעט בלתי מורגש במבני מגורים שאין להם פונקציה ציבורית. שימושים מרכזיים כגון בתי התפילה, 

והחנויות הבולטות יותר מפוזרים לאורך הרחוב, כך שהוא מהווה מוקד משיכה לכל אורכו. הרווחים בין המבנים 
הם בדרך כלל צרים, פרט לצמתים ראשיים שבהם הקטיעה ברצף הרחוב מקבלת משמעות של כיכר עירונית, 

הפונקציות במקום חשובות יותר והיא נהנית ממבט לשאר גבעות שפרעם. הרציפות ומגוון השימושים הם 
שמאפשרים את החיים האורבניים התקינים ברחוב ג'בור עד היום על אף המרקם הצפוף בו.

חתך רחוב

הרחוב כרצף התרחשויות



השוואה לרחוב הרצוג, לוד
על הרחוב

מאפייני רחוב הרצוג
השוואה - ניתוח
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השוואה לרחוב הרצוג, לוד

על הרחוב

רחוב הרצוג בלוד כמקרה בוחן, הבנת השונה 
והדומה בארכיטקטורה של שני הרחובות בראי 

הסיפורים ההיסטוריים השונים שלהם.

על מנת לבחון את שאלת המחקר בצורה רחבה יותר בחרנו להתייחס לרחוב הרצוג בלוד כמקרה בוחן. רחוב 
הרצוג, שם מקורי- צלאח אלדין אלאיובי, הוא רחוב מסחרי היסטורי אשר נבנה בשנות ה-30 על סמך תכנית 

מתאר בריטית, מתוך כוונות של הבריטים לפתח את לוד החוצה מגבולות העיר העתיקה. בתקופת המנדט, עם 
סלילת הרכבת, לוד הפכה למרכז תחבורתי חשוב, דבר שמעודד את המסחר במקום, ולכן עלה הצורך בהקמת 

רחוב ייעודי למסחר. בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט האזור התאפיין באוכלוסיה ערבית נוצרית, 
ואוכלוסיה זו בנתה והפעילה את המסחר ברחוב. לאחר מלחמת 1948 הפכה העיר לבעלת רוב יהודי והתפתחה 

בשכונות חדשות יותר, בעוד שהעיר העתיקה נהרסה בחלקה לשם בניית שיכונים ובחלקה נותרה מוזנחת. רחוב 
הרצוג, שנותר באיזור המוזנח של העיר, מתאפיין עד היום באופי מסחרי, כאשר יש בו מגורים בודדים בלבד ומעט 
תוספות בניה מאוחרות. לא ניכרו ברחוב שינויים מהותיים מאז קום המדינה, ולכן ניתן לזהות בו בנקל את מאפייני 

הבניה המקומיים.

נערוך השוואה בין המאפיינים הארכיטקטוניים של רחוב ג'בור שמנינו בפרק 2, למאפיינים של רחוב הרצוג, 
בהתייחס לחתך הרחוב, השימושים, הפתחים והחיפויים )ראה תמונות בנספח 4(.   

 

חתך: הרחוב צר, חד סטרי, וכולל חניה במקביל לרחוב. המדרכות צרות ואפילו נעלמות לאורכו של הרחוב. הרחוב 
מאופיין ברציפות של מבני המסחר, אשר נקטעת רק בצמתים. חלק מהצמתים הופכים לכיכרות ובהם המסחר 

יכול לפנות גם לצד השני, בעוד שכלל המסחר פונה לרחוב. המבנים ברובם הגדול הם בעלי קומה אחת, ומיעוטם 
כוללים תוספת בניה של מגורים בקומה מעל. רבים מהמבנים כוללים גגוני בטון בכניסות ובמרפסות. כמו כן, ישנם 

גגוני רעפים וגגוני בד שנוספו מאוחר יותר.

שימושים: השימושים כוללים מגוון חנויות מסחריות )שוק, בגדים(, מחסנים, מספרות ומסעדות, אשר כולם 
נמצאים על קו הרחוב. מגורים קיימים רק בקומה מעל. מכאן שהשימוש המקורי ברחוב נשמר עד היום.

פתחים: אופי הפתחים די אחיד, וכולל פתח ראשי לכל חנות, בעל קשת בראשו. חלקם עברו כנראה חידוש מסוים 
ולכן הפתח גדול יותר ולא מקושת. מאפיין בולט הוא הסורגים המעוצבים המופיעים בקשתות כמו גם דלתות הפח 
שמאפשרות סגירה הרמטית של בתי העסק מחוץ לשעות הפעילות. חלק מהפתחים הללו נחסמו בבלוקים ונותרו 

google street view, מאי 2015

מאפייני רחוב הרצוג
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בהם פתחים בעלי מימדים קטנים, שכן מבנים אלה אינם משמשים עוד למסחר, וחלקם נחסמו כליל, כנראה משום 
שהמבנה נטוש או שהפתח לא נחוץ בשל הרחבת החלל לשימוש החלל שנמצא בצמוד אליו. צורת הפתחים 

בקומות המגורים היא מודרנית יותר, כמו גם החלונות והתריסים, משום שמדובר בתוספות מאוחרות.

חיפויים: המבנים, רובם ככולם מחופים אבן, ככל הנראה האבן המקורית שבה נבנה המקום. במקרים מועטים ניתן 
לזהות החלפת האבן או חיפוי בטיח. בבית הכנסת ניתן לראות מצב מיוחד בו מודבק חיפוי אבן בסגנון מודרני על 

גבי האבן הישנה.

הדמיון בין רחוב הרצוג ובין החלקים הישנים של רחוב ג'בור עוזר לנו להבין כיצד רחוב ג'בור ודאי נראה לפני 100 
שנה, בעל אופי בניה מובהק ואחיד יותר. מאפיינים בולטים שזיהינו כדומים היו גגוני הבטון, הסורגים המעוצבים, 

דלתות הפח, השימוש המסחרי בחזית הרחוב, חתך הרחוב הצר בעל המדרכות הצפופות )שכנראה בשני המקרים 
התעצב בצורה זו בשל הצורך החדש בכניסת רכבים( והבניה המודרנית יותר בקומות המגורים, מול הבניה בעלת 

הסגנון האוריינטלי שלעיתים הוא אותנטי ולעיתים חיקוי של סגנון עבר. 
מצב חיפויי האבן בשני הרחובות מעיד על השוני בסיפור ההיסטורי בין שני הרחובות שהיו בעלי נקודת מוצא 

ארכיטקטונית דומה. המגוון הרחב של החיפויים בשפרעם מראה על שינויים תכופים שהתרחשו ברחוב, כאשר 
כל בעל נכס שיפץ בזמן אחר ולפי ראות עיניו, תוך שמירה יחסית על ההעדפה לחיפוי אבן, אך עם זאת ניתן 
לזהות חיפויי אבן בעלי מופע שונה זה מזה בין מבנה למבנה ובין קומה לקומה. בלוד, לאורך השנים, המקום 

עבר תהפוכות מעטות יותר, דבר הניכר מהאחידות היחסית בחיפויים שלא נראה שהוחלפו לאורך השנים. השוני 
אולי נובע מהשימושים הנוספים הקיימים על רחוב ג'בור, כולל תוספות מגורים רבות ושימושים דתיים. החיים 

ברחוב ג'בור מגוונים יותר, שוקקים יותר ובעלי השפעות חיצוניות רבות, בעוד שרחוב הרצוג עמד מלכת והעיר 
לוד התפתחה בנפרד ממנו ומהעיר העתיקה והרחק ממנו. הסיבות לכך הן שרחוב ג'בור הוא חלק אינטגרלי 
מהעיר שפרעם, אשר כוללת מרקם אוכלוסייה אחיד שאינו שונה על הרחוב מאשר בשכונות הסובבות, ולכן 

הוא נהנה מהתפתחות דומה לזו של העיר ככלל. מעבר לכך, שפרעם המשיכה להתפתח במרקם יחסית דומה 
למרקמו של הרחוב גם במקומות אחרים וחדשים יותר. לעומת זאת, רחוב הרצוג הוא בעל מרקם ייחודי שלא ניתן 
לזהות כמותו בלוד, שכן השינוי בלוד בשנת 1948 היה חד ופתאומי, כאשר אוכלוסיית המקום והתרבות )האנושית 
והארכיטקטונית( בעיר השתנתה ללא היכר, והשאירה מקומות כמו רחוב הרצוג מאחור. לכן, דווקא ארכיטקטורה 
של אוכלוסיה שנעלמה נשמרה בצורה מובהקת יותר מזו של אוכלוסיה שהמשיכה להתקיים ברציפות. עם זאת, 
בשפרעם ניתן ללמוד יותר על התפתחות התרבות המקומית, תוך הבנת רצף ההתפתחות והתמורות שחלו בעיר 

בכל תקופת שלטון.

השוואה - ניתוח
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סיכום

ממצאי המחקר העלו כי רחוב ג'בור, שבמבט ראשון נראה כרחוב סתמי בעיר ערבית בארץ, הוא רחוב 
בעל סיפור היסטורי מרתק, אשר תחת זכוכית מגדלת אדריכלית חושף את כל פרקיו לאדם המשוטט בו. 
הסיפור נטווה מאליו כשבוחנים את השכבתיות המבנית ברחוב, את מגוון הפתחים, החומרים והסגנונות 
בו. הוא נשען על זהות מקומית שורשית הניכרת משמות ותיקים כמו כרכבי, ח'ורי ונח'לה, המתנוססים 

על שלטי הבתים. תרבות הבניה הערבית ביחד עם ההתערבות המינימלית של המדינה או של גופים 
אחרים בקביעת תכנון כולל למקום, יצרו מצב של התפתחות אורגנית של הרחוב, אשר ניתן לדמותו 
ליצור חי ונושם, צומח וקמל במחזוריות. הזמן בו ביקרנו במקום ותעדנו אותו מנציח רק נקודה מתוך 

רצף זמן גדול יותר, ואכן ניתן היה לזהות שינויים גם בין שני ביקורים סמוכים אותם ערכנו. אם נצא מתוך 
התיעוד הנקודתי המציג מצב תמוה כמו מבנה מגורים רעוע ונטוש על גבי מסעדת סושי חדישה, ונביט 
באופן רוחבי על הרחוב נבין את משמעותו האמיתית של שגרת יומיום ומחזוריות חיים של אנשים ושל 

מקום.
ממצאינו מראים כי היחסים בין חיי קהילה, מגורים ותעסוקה אשר מתרחשים כולם על הרחוב, הם אלו 
שנופחים בו חיים, והמפגשים בין שימושים אלו הם שמקנים את זהותו הייחודית אשר נשמרת על אף 
התמורות הגשמיות שמתחוללות בו בלא הפסק. הפעילות ההמשכית של הרחוב על מאה או מאתיים 

שנותיו, אשר קורית מעצמה באין מפריע, מתעתעת מעט.  ניתן היה לחשוב שבהיעדר תהפוכות 
משמעותיות, המקום יישמר כמו שהיה במקור - אך ההיפך הוא הנכון. החיים במקום מרוכזים בהווה 
ולא מביטים לעבר בנוסטלגיה. הוכחות לכך הן הנטישה של מבני האבן היפים שחלקם נשמרו באופן 

שמאפשר שיפוץ שלהם ושימוש בהם, לטובת מבנים הבנויים בטכנולוגיות עדכניות, הכנסה הדרגתית 
של חומרים חדשים ועיצוב עכשווי והבלחות של שלטי חנויות נוצצים עם שמות אנגליים. התרבות 

המקומית פתוחה להשפעות חיצוניות וניתן לזהות זאת על השינויים הסגנוניים הניכרים במקום, המנסים 
להתאים אותו לרוח התקופה. עם זאת, דבר שאולי השתרש ונובע מהזהות המקומית הוא ההעדפה 

לחיפויי החזיתות החשובות באבן, אך גם כאן יש ריבוי ניסיונות בעלי מראה עדכני יותר או מסורתי יותר. 
למסקנה זו הגענו בזכות ההשוואה למקרה המנוגד, רחוב צלאח אלדין אלאיובי בלוד, הרצוג דיומא, אשר 

השתמר כל כך בצורתו המקורית דווקא בגלל המהפך הדרמטי שהתחולל בו.
לסיכום, נשאל את השאלה שליוותה את המחקר בחשאי - מהי אדריכלות ערבית? מה המאפיינים שלה 

שבאים לידי ביטוי ברחוב ג'בור בשפרעם? התשובה שלנו תהיה שאדריכלות ערבית היא כל דבר שצומח 
משגרת החיים בעיר הערבית, והיא מחוסרת זמן או מקום מוגדרים. זאת אדריכלות שמושפעת מהצרכים 

הבסיסיים ביותר של החברה הערבית - קהילה, דת, תעסוקה ומגורים, והיא מתעדכנת ומתפתחת יחד 
עם הצרכים המשתנים של החברה ובהתאם אליהם.      



נספחים
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נספח 1 - מפת התמקדות ברחוב ג'בור יוסף ג'בור - מגלידת שפרעם ועד השוק
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נספח 3 - קטלוג פתחים רחוב ג'בור

נספח 4 - תמונות רחוב הרצוג, לוד
google street view, 2015 :מקור
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נספח 6 - חתך רחוב

נספח 7 - תמלול ראיונות
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ראיון עם מריה ממשרד גורדון אדריכלים ובינוי ערים בע"מ, אדר' דורית שפינט ממשרד זה ערכה את הוראות התכנית 
הכוללנית לשפרעם ותכננה את התשריט המוצע. השיחה התבצעה בתאריך 13.5.19 - 

אלון: שלום, אנחנו חוקרים את איזור העיר העתיקה של שפרעם, וראינו שאתם עבדתם על פרויקט בנושא.
מריה: המשרד שלנו לא חקר את העיר העתיקה, יש יועץ שימור שנעזרנו בו. יש את נילי בר און עידית שלומי, שעשו חקר 

שימור בהזמנת העירייה, אתה תמצא את המשרד שלהן באינטרנט. אם אתה רוצה חומרים אתה יכול לפנות אליהן. ויש 
גם יועצת שימור נוספת שעובדת על זה. מעדכנת את מה שהיה אז וגם מרחיבה את השטח. היועצת הנוכחית היא ענת 

אסתרליס. אתה יכול לדבר איתה, אני לא מכירה את הנושא. תדבר איתן, אני לא יודעת מי תוכל לעזור יותר.
אלון: בכל מקרה, מעניין אותי מה אצלכם במשרד עשיתם בנושא?

מריה:  אנחנו עשינו תכנית מתאר כוללנית. כלומר בדקנו מה יש ביישוב היום מכל מיני היבטים של תעסוקה, מגורים, שטחי 
ציבור, מבני ציבור, שימור ונושאים נוספים, וחיפשנו שטחים להרחבת הישוב. זה שלב סטטוטורי. אחרי שיאשרו את התכנית 

שלנו, הישוב יוכל להתרחב לפי ההגדרות והתנאים שלנו.
אלון: והתכנית הזאת עוד לא אושרה?

מריה: היא עכשיו בהתנגדויות.
אלון: ראינו בתכנית הזאת שיש כן התייחסות לשימור וקביעת מדיניות בנושא. לפי מה זה נקבע? מי מגדיר את המדיניות?

מריה: יש בוועדה המחוזית יועץ שימור של הוועדה ויש את יועצת השימור של התכנית שבהתחלה לא היתה ועכשיו 
התווספה, שהיא ענת. היא נוספה ברגע האחרון לצוות התכנית הכוללנית. היא אומרת לנו מה כדאי לשמור ואיפה כדאי 

לטפח ואיפה זה לא ערכי. יועץ השימור של הוועדה המחוזית הוא הגורם שמאשר את הכללים שהיא מציעה. אלו שני 
הגורמים החיצוניים שנמצאים דיון בינם. אנחנו מסתכלים מבחינה אורבנית על המקומות, ולא ממש מעניין אותנו איפה יש 

איזשהו פרט לשימור. אנחנו מחפשים מרקם ומחליטים אם אנחנו רוצים אותו או לא רוצים אותו. אז ההנחיות שיש בתקנות 
הן מתואמות אבל הן עדיין לא סופיות כי יש עוד עבודה שלא נעשתה בזמן. 

אלון: תודה.
מריה: בהצלחה. 
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ראיון עם אדר' ענת אסתרליס, יועצת השימור לעיריית שפרעם, מאיישת את התפקיד לאחר נילי בר-און ועידית שלומי 
שערכו את סקר השימור של שפרעם בשנת 2012 - תאריך שיחה 13.5.19 - 

אלון: שלום ענת, רצינו לשמוע ממך כמי שעובדת על התכנית הכוללנית של שפרעם, באיזה מקום עומדת מדיניות השימור 
בעיר העתיקה, מתוך הנחה שלך יהיה המידע.

ענת: בעניין מדיניות השימור המידע דווקא לא מגיע ממני, אלא מהמשרד של דורית.
אלון: שם הפנו אותנו אליך, לכן קיווינו שיש לך תיקי תיעוד כלשהם שיכולים לעניין אותנו.

ענת: בגלל שמדובר בתכנית אב, למעשה הנושא של השימור מתבטא בתכנית ממש ממעוף הציפור. 
אלון: נכון, ראינו את התכנית.

ענת: אז זהו האופי של התכנית. הסיפור הוא שהתכנית הזאת הגיעה אליי במצב חירום, כאשר חצי מהחומר מגיע ממשרד 
אדריכלים אחר  שכבר עשה שם סקר ב-2012.

אלון: שזאת בעצם נילי בר און, נכון?
ענת: נכון. אז הרכבתי כמו פאזל מהחומר שלהם ומהדרישות של התכנית הכוללנית, אבל בכל מקרה הדברים שאתה 

מתעניין בהם הם עדיין בעבודה ועוד לא סיימתי. אז הם עשו סקר בגרעין ההיסטורי של העיר – של המאפיינים האדריכליים 
ושל הבניינים ההיסטוריים שעמדו שם בשטח באותה שנה. יש עוד זמן עד שאסיים את העבודה ואז אעביר את החומר 

לדורית. כרגע אני לא יכולה עדיין להוציא לכם חומרים, אז אני חושבת שהכי טוב זה לבקש מנילי ועידית את הסקר שלהן. 
אלון: אותנו באותה מידה מעניין אפילו ההבנה שכרגע העניין נמצא בתהליך של עבודה. כי מה שחשוב לנו זה פשוט להבין 

איפה הדברים עומדים היום, איך כל ההתנהלות מתרחשת. אז מעניין אותי כדי להבין יותר להמשך, האם באיזשהו שלב 
תהיה רשימה של מבנים שאותם צריך לשמר?

ענת: כן, זאת רשימה שכבר ישנה. אבל יותר חשוב, מה שאני עושה זה ליצור קישור בין העבודה שעשו נילי ועידית לבין 
הנספח שצריך לצאת. חוץ מרשימת המבנים אני עושה גם רשימה של מתחמים ככה שאפשר יהיה לתת הנחיות מתחמיות.

אלון: למי?
ענת: בתכנית. תכנית המתאר נותנת את ההנחיות. אז אנחנו רוצים שתכנית המתאר תכיל גם את הנחיות השימור, מבחינת 

מבנים ומבחינת מתחמים. ההשלמה שאני עושה היא בעצם לתת מאפיינים למתחמים ולסמן אותם.
אלון: כיצד העובדה שרוב המבנים שאתם מתייחסים אליהם בתכנית הם בבעלות פרטית משפיעה על העבודה? 

ענת: אנחנו לא לוקחים להם זכויות. בתכנית אנחנו ננסה לגבש תמריצים לשימור. למשל, עוד זכויות במבנים ששמרו. 
אלון: אפשר בתכנית לקבוע מה יהיה השימוש במבנים האלה?

ענת: מבחינת חוק התכנון והבניה הישראלי לא. אין אפשרות כזאת. אפשר לעודד ולאפשר מסחר, אבל אין אפשרות לקחת 
זכויות אלא רק להוסיף. אם יש שימוש של מגורים, וזה מה שיעדיפו האנשים, ]כך יהיה[. זה העניין עם הבעלות הפרטית, 

אתה בעצם לא יכול לפגוע ברכוש שלהם.
אלון: מה מכתיב את ההחלטה אם לשמר או לא? האם זה יותר מושפע מהמצב הפיזי של המבנה היום, מסוג השימוש בו או 

יותר מתוך הסיפור ההיסטורי שלו ואיזה זיכרון הוא שומר?
ענת: העניין הזה רלוונטי לתכניות בקנה מידה יותר קטן. אם היתה תכנית לשכונה או מבנה, או מישהו היה מבקש היתר 
אז השאלה הזאת היתה יותר רלוונטית. אבל כאשר עובדים בקנה מידה כל כך גדול של יישוב, אז חשוב מאוד לזהות את 

המרחב הציבורי, חתך הרחוב, אופי החזיתות ודברים כאלה. וגם את המבנים ההיסטורים עצמם, והניצול של זכויות הבניה 
ייקבע בהמשך לעריכת תיק התיעוד. 

נספח 7 - תמלול ראיונות
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