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3  אל-לד בין שכבות הזמן -  

תקציר

בשורות אלו מחבר מחמוד דרויש בין ההווה לבין העבר בצורה דואלית- מצד אחד הוא מתאר את העבר 
כמייצר פצע בגופו של ההווה, ומצד שני ובאופן קצת אירוני, הוא טוען שההיסטוריה מצליחה לחלוף 

ולהמשיך הלאה, כאילו כלום לא קרה!
מרכז העיר לוד הינו הצטלבות בין שכבות הזמן, באופן המציג תהליכי הרס שונים שעברו בעיר. דרך 

משקפיים אלו, אנו מתמקמים ברחוב הרצוג כמקרה בוחן, על מנת ללמוד את האופי שלו כדוגמא למפגש 
בין שכבות הזמן.

 لم يكن...
ً
 لم يكن, و كأن شيئا

ً
 “كأن شيئا

 في ذراع الحاضر العبثي
ٌ

جـرٌح طـفيف

والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله يلقي عليهم نظرة... و يمـر”

)محمود درويش،" أنا لسُت لي"(

"As if nothing had happened, 

And as if nothing had happened.

A slight cut in the arm of the absurd present.

History mocks its victims and its heroes.

It glances at the in passing and goes on."

)Darwish, M. ”I am not mine“(

איור 1: תכניות נולי המראות את הפער בין מרקם העיר בשנת 1938 לבין שנת 2014. מקור: דרמן דרמן ורבקל אדריכלים.
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סוגייה ושאלת מחקר

רחוב הרצוג נבנה בתקופת המנדט הבריטי. הוא נושק למרכז העיר העתיקה שהצטברה מתקופות 
היסטוריות ארוכות עד שנהרסה פיזית בתחילת השלטון הישראלי בארץ.

מיקום הרחוב הכרונולוגי והגיאוגרפי - בין רקמה ורנקולרית מהתקופה העות'מאנית לבין תכנון עירוני 
מודרניסטי לאחר קום מדינת ישראל, מעלה את השאלה על המפגש בין שכבות הזמן: התוצרים 

האדריכליים והמשמעויות החברתיות והתרבותיות.

מכך שאלת המחקר:
איזה כוחות מתבטאים בבנייה ברחוב הרצוג? באיזה אופן הבנייה ברחוב הרצוג קשורה למרקם 

הורנקולרי, ובאיזה אופן היא מבטאת ערכים חיצוניים?

כיוון שהבניינים ברחוב נבנו כבנייני מסחר, המתודולוגיה שלנו תעקוב אחרי מאפייני מבני מסחר 
בשלושה שכבות זמן: מבני המסחר ברחוב הרצוג שנבנו בתקופה המנדטורית ועדיין קיימים עד היום, 

מבני המסחר בעיר העתיקה העות'מאנית, ומבני המסחר בעיר המודרניסטית שתוכננו ללוד.
השאיפה שלנו היא שהקבלה זו תוכל ללמד אותנו על רמת המשכיות או קטיעות תוצר זה – בנייני רחוב 

הרצוג – בהשתלשלות ההיסטורית; בין התפיסה הורנקולרית של העיר העות'מאנית, לבין התפיסה 
המודרניסטית שהיה רצון להביא לאזור.

איור 2: אימג' המתאר את הפצעים הנוצרים במרחב בעקבות תהליכי ההרס.



סקירה היסטורית
מראשית ההיסטוריה ועד התקופה 

העות'מאנית
תקופת המנדט הבריטי
מהנכבה-1948 ועד היום
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סקירה היסטורית

העיר לוד ממוקמת במרכז הארץ, היא אחת הערים העתיקות בישראל ובעולם, עם היסטוריה מצטברת של יותר 
מ- 3500 שנה. ממוקמת על הגבול בין אזור השפלות ואזור מישור החוף, המיקום שלה טמן פוטנציאל אסטרטגי 

לאורך ההיסטוריה. מצד אחד היא יושבת על שטח חקלאי פורה של ואדי מוסרארה )נחל איילון(, בעל אדמת סחף 
עשירה, וממוצע מי גשמים שנתי של מעל 500 מ"מ - תנאים אלו תרמו רבות לחקלאות, גידול ירקות ודגנים, מטעי 
זיתים ופרדסים )Da'adli', 2019(. מצד שני, העיר לוד יושבת בצומת של שני עורקים ראשיים בפלסטין, דרך קהיר-

דמשק, ודרך יפו-ירושלים )Schwartz, 1991(. )ראה איור 3(

איור 3: המיקום העירוני של לוד.
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איור 4: תצלום אוויר משנת 1917. מקור: דרמן ורבקל אדריכלים.

איור 5: תצלום האוויר מיום ה- 26 ליוני 1936. מקור: הארכיון המנדטורי של רשות העתיקות.



8  אל-לד בין שכבות הזמן - סקירה היסטורית

איור 6: תצלום אוויר 2018. מקור: עיריית לוד. 
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מראשית ההיסטוריה ועד התקופה העות'מאנית

העיר לוד בהיותה עיר היסטורית החוזרת למאה ה-15 לפני הספירה, עברה בתקופות רבות ומגוונות, ורובדה 
בשכבות היסטוריות מצטלבות. היא ידועה בהיותה בירת הפרעונים בשם "רתן". השתנתה לעיר "דיוספוליס" 

תחת שלטון האימפריה הרומית במאה ה-27 לפני הספירה. במאה ה-3 נשלטה לוד על ידי הביזנטיים מה שהוליד 
כנסייה אייקונית לעיר שנבנתה בשנת 330. בתקופת האסלאם של החילאפה הראשדה, נשלטה העיר על ידי עמר 
אבן אל-עאס והיוותה צומת הדרכים הראשית של פלסטין ובירתה הצבאית והמנהלית. בתקופת הצלבנים נבנתה 
כנסייה חדשה על חורבות הכנסייה הביזנטית, בשם סנט ג'ורג' שעומדת עד היום. בתקופה הממלוכית נבנה ח'אן 
אל-חילו העומד גם הוא עד היום, וגשר ג'נדס )העובר על האיילון של היום( נבנה על ידי השליט ביברס. העיר לוד 
המשיכה להתפתח בתוך אותה רקמה היסטורית צפופה עד לתקופה העות'מאנית )עמר אלע’בארי, 2012(. באותו 
זמן, לוד שימשה כתחנת ביניים לקווי רכבת שהתפתחו תחת השלטון העות'מאני: קו יפו-ירושלים,  קו ראש העין-

לוד, וקו טולכרם-רפיח שלאחר מכן התחבר לחיפה למסילה החיג'אזית )ראה תמונה -מיפוי רכבות(.
במהלך מלחמת העולם הראשונה, סבלה העיר בשנת 1916 מתקפת ארבה ורעב. עם קריסת השלטון העות'מאני 
בשנת 1917, מנתה לוד 7000 נפשות, והכילה, בנוסף להתקבצויות בתי מגורים, מבני ציבור רבים, מהם מסבנות, 

בתי בד ותעשיית ייצור שמן מצליחה עקב ריבוי מטעי הזית מסביב לעיר )עמר אלע’בארי, 2012(, בנוסף ל-זאויות 
- קברי שיח' המהווים חללים בהם התפלל חוג ידוע של מאמינים צופיים של ; )דעאדלה, 2015( )ראה איור 8(, 
ח'אנים, חמאם, ושני מסגדים שאחד מהם הוא המסגד הגדול הנושק לכנסיית סנט ג'ורג )Da'adli, 2019(. )ראה 

איור 9( 
כמופיע בתצלום האוויר משנת 1917 )ראה איור 4(, העיר התחלקה לשתי שכונות: אל-חארה אל-שרקיה )השכונה 

המזרחית( ו- אל-חארה אל-גרביה )השכונה המערבית( )דעאדלה, 2016(. כאשר רוב הבינוי עד אז התמקד 
בשכונה המזרחית ויצר מין משולש צפוף בבנייה ורנקולרית שהצטברה לאורך התקופות השונות בהיסטוריה 
עד לתום התקופה העות'מאנית. בהמשך, אנו נתייחס אל משולש ורקנוקלרי הירסטורי זה כ"עיר העות'אמנית 

העתיקה" של לוד.

איור 7: מיפוי להתפתחות מסילות הרכבת סביב לוד.
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איור 8: שחזור לקבר השיח' מוחמד אל-גסר, V. Pirsky. תיעוד מילולי לפעילות הזיכר מתוך ספר זכרונתיו של הרופא אריה ליאון מג'רו. 
מקור: דעאדלה, 2015.

Da'adli, 2019  :איור 9: תכנית העיר לוד משנת 1929, עם סימון אתרים מזוהים בעיר. מקור
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תקופת המנדט הבריטי

עם הקולוניזציה של המנדט הבריטי, העיר המשיכה להתפתח תחת ועדה עירונית שהמנדט מינה לניהולה )עמר 
אלע’בארי, 2012(. בתקופת זו לוד הפכה לאחד המקומות החשובים ביותר בפלסטין בתחום התחבורה. קוי הרכבת 
באזור חזרו לפעול לאחר תום המלחמה, התווספו עוד מסילות, ונבנה נמל תעופה בסמוך ללוד. החקלאות שגשגה 
וניטעו מסביב לעיר עשרות פרדסים של פרי הדר ומטעי זיתים נוספים. תעשיית הסבון שמיוצר משמן זית פרחה 

מחדש. את היבול והתוצרת של לוד ייצאו לארצות רבות )עמר אלע’בארי, 2012(. 
מצילום האוויר משנת 1936 )ראה איור 5(, ניתן לראות שליד המשולש הורנקולרי של השכונה המזרחית שלא 

השתנה, התפתחה העיר מערבה אל השכונה המערבית, על ידי שימוש במערך רחובות מצטלבים ורבעים סדורים 
עם בתים צמודי גינות )דעאדלה, 2016(. בין המנדט לבין תושבי השכונה היה חיכוך מתמיד1, והעיר לקחה חלק 

פעיל בהתנגדויות לכיבוש המנדט, כך שחלק מבני העיר נהרג בחיכוכים אלו, עד למרד הגדול ב-1936 בו השתתפה 
חוליית חמושים לודאית )אל-פאר, 2009(. 

בשנת 1946 העיר מנתה 18250 נפשות )עמר אלע’בארי, 2012(. באותה שנה המנדט הבריטי הציע תכנית מתאר 
ללוד שלא בוצעה ישירות, אלה אומצה חלקית מאוחר יותר על ידי הממשל הישראלי )ראה איור 10(. עליה נפרט 

בהמשך. 
שטח אדמות לוד בזמן המנדט, היה 19,868 דונם. מספר תושביה בשנת 1922 היה 8,103 נפש, ובשנת 1948 הגיע ל- 

20 אלף נפש )עמר אלע’בארי, 2012(. במקור אחר באותה שנה האוכלוסייה מנתה 27 אלף )אל-פאר, 2009(. 
 

מן הראוי לציין שבתי העיר, רחובותיה וסמטאותיה הוארו בתקופה זו במנורות נפט מסוגים שונים כיוון שהתושבים והעירייה   1
התנגדו לקיים קשרים עם חברת החשמל היהודית. העירייה ביקשה משלטונות המנדט לאשר לה להקים תחנת חשמל מקומית עצמאית 

אבל הם סרבו לכך )עמר אלע’בארי, 2012(.

איור 10: תכנית מוצעת לעיר לוד משנת 1946. מקור: רשות העתיקות.
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מהנכבה - 1948 ועד היום

בסוף אפריל 1948 כבשו כוחות ההגנה של התנועה הציונית את הכפרים שבין יפו לבין רמלה ולוד, ולוד הפכה 
ליעד הפליטים עד ל- 11 ליולי בו העיר נכבשה כחלק ממבצע דני. כוחות ההגנה פיצצו את מסגד דהמש, ושרפו 

את גופות התושבים שנפלו במבצע. מרבית התושבים גורשו מהעיר וחלקם מתו בדרך החוצה. שארית התושבים 
ששרדו ונשארו בעיר מנו כ-1000, ונכפה עליהם לחיות בגטו סביב המסגד הגדול והכנסייה. לאחר הקמת המדינה, 

הממשלה הושיבה מהגרים יהודים בלוד, חלקם תפס את בתי התושבים הפלסטינים המגורשים או הכלואים, 
וכשפורק הגטו ב- 1949 ורצו הפלסטינים המשוחררים לחזור לבתיהם הם מצאו אותם תפוסים על ידי תושבים 

יהודים )עמר אלע’בארי, 2012(.
בשנת 1952, המשולש הורנקולרי שנשאר מאז התקופה העות'מאנית נהרס כמעט בכלולתו, למעט מספר מבנים 
)Da'adli, 2019(, מהם ח'אן אל-חילו )דעאדלה, 2017(. בעוד שגלי בנייה המשיכו על גבי חורבות העיר העתיקה.  

)ראה איור 11(  
כיום לוד מונה כ-80 אלף תושבים, על שטח שיפוט של 13 אלף דונם )ראה איור 12(. העיר מבטאת בתוכה מה 

שהאדריכל שמואל גרואג קורא לו "חורים, פצעים פתוחים וכישלונות תכנוניים, המשאירים בורות של זיכרון החוזר 
ועולה מן המודחק ]...[ ריקנות פיזית המשקפת לא רק את הקהילה שאיננה, אלא גם את הניסיון להעלים ולמחוק 

מבחינה תרבותית את זיכרון הנוכחות הפלסטינית." )גרואג, 2007, ע. 34(

"Palestinian exodus from Lydda and Ramle 1948" איור 11: ההרס של העיר לוד. מקור: ויקיפידיה
           בנייה בלוד בשנות ה-50: מקור: ויקיפידיה "לוד"
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איור 12: מבט ממערב לכיוון מזרח, 2018. צילום: מרים זערורה.



תהליכי ההרס בלוד
הרס פיזי

תכנון כהרס
הזנחה כהרס
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תהליכי ההרס בלוד

בהתבסס על הזיהויים שהוזכרו קודם, אנו קוראים בהשתלשלות היסטורית זו ביטוי לשלושה תהליכים של הרס 
 The Haifa" במרחב. קריאה זו לעיר לוד אימצנו בהסתמך על הקריאה של ד''ר רונן בן אריה לעיר חיפה במאמרו

Urban Destruction Machine"י)Ben-Arie, 2015(, בו הוא מבחין בהרס כאמצעי לשלטון ההגמוני להדחיק את 
האוכלוסייה החלשה ולהנכיח את עצמו. שלושת תהליכי הרס אלו מתבטאים במרחב של לוד כ-:

הרס פיזי

הרס כתוצאה של מלחמה המניב הרס פיזי של המבנים הקיימים בשטח, בין אם זה נעשה כתוצאה מהחלטות 
מושכלות ומתוכננות של גורמים צבאיים, או כפעולות ספונטניות של הממשל בשטח. 

ההרס הפיזי של שנת 1952 הותיר שטחי ריק פיזיים שמייצרים שכבת מכסה לעבר, ומהווים 60% מהשטח של העיר 
העתיקה היום, כפי שניתן לראות במיפוי יחסי פנוי-בנוי של המצב הקיים היום, במיוחד במרכז העיר סביב הח'אן 

)ראה איור 13(. בנוסף הרס פיזי זה הותיר שטחים "לא מוסדרים" סטטוטורית, דבר שניתן לקרוא כניתוק בעלות 
העבר על המרחב. )ראה איור 14( 

איור 13: תכנית העיר העתיקה של לוד: מיפוי ליחסי בנוי פנוי. 
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נופל תחת קטגורית את מה שהספרות מכנה "הרס יצירתי" )Harvey, 2008(, הרס והסרה של המרקם הבנוי 
על מנת לאפשר בנייה של מבנים חדשים המשפרים את איכות החיים עבור האוכלוסייה החדשה שמשתמשת 

במרחב באותו עת. הרס זה היווה בפועל אמצעי ביטחוני למניעת החזרה של תושבי האוכלוסייה החלשה שגורשו, 
שעלולים לסכן את האוכלוסייה החדשה השולטת באזור. 

אם נסתכל על תכנית המתאר ללוד של המנדט הבריטי לשנת 1946 )ראה איור 10(, ניתן להבחין בראייה מונחתת 
מלמעלה של תפיסה מודרניסטית, שמתייחסת לעיר העות'מנית העתיקה כאל גוש דחוס כאוטי המצריך הסדר על 

ידי הריסה, ומנחיתה במקומו רשתות מוסדרות של רחובות מצטלבים הנראים יותר תואמים לתשתיות עירוניות 
מודרניות. אך בפועל, תכנית זו נושאת בתוכה בסיס למטרות ביטחוניות, בדומה למה שבן אריה מתאר בעיר 

התחתית של חיפה- שם פעולת ההרס שמנעה מהפליטים לחזור לבתיהם ולאזן מחדש את השינוי הדמוגרפי 

תכנון כהרס

איור 14: מיפוי לחלוקת בעלויות באזור העיר העתיקה של לוד.
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  .)Ben-Arie, 2015( 1המשמעותי שקרה, הוצדקה מול הציבור בשם מנגנון התכנון האורבני
מזה אנו סוברים שההרס הפיזי שמחק את העיר העתיקה של לוד, אומנם על פניו הוא הונחת תחת האתוס 

המודרניסטי להתחדשות אורבנית, הוא בפועל אמצעי להשתלטות ארוכת טווח על השטח ומניעת האוכלוסייה 
המקומית לחזור, דבר המתבטא בשינוי הדמוגרפי המשמעותי שחל על לוד עקב המלחמה, בה הועתקה מרבית 
האוכלוסייה המקומית מהעיר, ונכנסה במקומה אוכלוסייה חדשה של מהגרים )עמר אלע’בארי, 2012(. הממשל 

החדש במדינה זכה לתוכניות מתאר מוכנות שהשאיר המנדט הבריטי, ושהיוו את הבסיס הרשמי והמקצועי של 
.)Ben-Arie, 2015( עבודות ההריסה המתוכננות לחלק גדול מהעיר העתיקה

הפער בין הרקמה של העיר העות'מנית שהייתה, לבין התכנית המודרניסטית הקיימת היום, משקפת את קטיעות 
רצף הזמן פיזית ותרבותית )ראה איור 15(, מהשיכונים שנבנו בשנות ה-60, ועד להצעות תכנון העיר של היום. הם 

מוגשים תחת כותרת המבט לעתיד, באופן מנותק המתכחש לפצעי העיר ושכבותיה ההיסטוריות.
אנו רואים את זה גם בניסיון הקיים בדרישה לחפירות ארכיאולוגיות בלוד שלא משקפות מבנה הכוח הקיים היום 
בעיר, ושלא מתייחסות לכל מה ששטוח וחסר בינוי כאל פנוי המאפשר הטלת "תכנון" כלשהוא מלמעלה. כאשר 

כנגד הדרישה לחפירות אלו, מתבצעת בנייה מואצת שבמקרה הטוב מתלוות בחפירת הצלה לא מספקת ללמידת 
העיר העתיקה. )ראה איור 16(

הקריאה של הבנייה המואצת היום כתהליך של הרס לשכבות ההיסטוריה בגלל היותו מונע חפירות ארכיאולוגיות 
החוקרות ומתעדות את העיר העות'מאנית, באה לידי ביטוי בדבריו של דעאדלה: "תהיה זו בכייה לדורות אם 

יימשך תהליך ההרס במקביל לתהליך הפיתוח המואץ שהעיר תחווה בשנים הבאות."2  

פרטי דיון ממאי 1948 של ועדה מיוחדת שמונתה לטפל בענייני פלסטיניים שנשארו בתוך העיר לאחר תום המלחמה, המעידים   1
על איך מומש ההרס התכנוני בשם ההתחדשות האורבנית:

 "היציאה של האוכלוסייה הערבית מחיפה והפינוי המוחלט כמעט של העיר התחתית והשכונות הערביות שבינה לבין הדר הכרמל, 
נותנת הזדמנות בלתי שכיחה לביצוע עבודות שימור הקשורות בהריסה. עבודות אלו יש בהן כדי לתקן באופן יסודי את תנאי הבטחון, 

את עורקי התחבורה ואת המצב הסניטרי שבעיר. העובדה שהבניינים המיועדים להריסה סבלו בינתיים במידה רבה מפעולות מלחמתיות 
בעיר וטעונים הריסה לפי חוקי העיר הנוגעים בבניינים מסוכנים, יש בה משום הקלה ונימוק נוסף לביצוע העבודות הדרושות... ההכרה 

שהעיר לא תוכל להשאר זמן רב שוממה ועזובה נוכח גלי העליה שכולנו מצפים לה ושל שיבת רבים מהערבים אשר נטשו את חיפה 
צריכה להמרצינו להצע את כל הפעולות הדרושות ללא שהיות כלשהן..." )גורן, 1994, עמ' 61(

ראה בנושא זה את מאמרו של ד"ר תאופיק דעאדלה "שרידים ההיסטוריים של לוד העתיקה אינם מטרד." )דעאדלה, 2018(   2
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איור 15: סופרפוזיציה של תכנית מצב קיים היום בעיר, על גבי תכנית משנת 1936 לעיר העות'מאנית ההרוסה. 

איור 16: תכניות עתידיות מוצעות: דני לזר אדריכלים ובוני ערים ואתוס- אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ | דרמן ורבקל אדריכלים.
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הרס הנובע ממתן עדיפות לטיפול באזורים המזוהים עם התרבות השולטת על חשבון הזנחת המבנים הקיימים 
המזוהים עם תרבות האוכלוסייה המקומית שגורשה, כך שאזורים מוזנחים אלו נשארים כעדות על האלימות 

שהתרחשה בהם )Ben-Arie, 2015(. שרידי העיר העתיקה בלוד המבצבצים היום מעל מישור ההרס הפיזי )ראה 
איור 17( הם בגדר הניצולים שלא משתתפים בעיר שפותחה מסביב, עם פערים דמוגרפיים הקיימים היום בהתאם.1 

תהליכי ההרס מייצרים קטיעות ברצף הזמן ומתבטאים במרחב העיר היום, הם מייצרים חוויה עירונית מקוטעת 
של מרחבים רסיסים מנותקים )ראה איור 18(. כיום, לוד הינה עיר מצולקת, המכילה בגופה פצעים מצטברים, 
וצועקת אותם בקליפה המרחבית כשלושה אלמנטים בולטים: הריקנות הפיזית - הרס פיזי, השרידים - הרס 

הזנחה, ומכונות מגורים מודרניסטים - הרס תכנוני. )ראה איור 19(

נתונים דמוגרפיים שונים של הלמ"ס מעידים על הקשר בין איכות ירודה של אזורים ספציפיים והרמה הסוציו-אקונומית של   1
האוכלוסייה באזור זה, לבין הזהות הלאומית של אותה אוכלוסייה.

הזנחה כהרס

איור 17: מיפוי לשרידים של העיר העות'מאנית.
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איור 18: חתך העובר באזור המזרחי של העיר, במקום בו התבצע ההרס הפיזי של העיר העות'מאנית, וההרס התכנוני מעליו.
החתך מייצג השלכות ההרס על המרחב שייצר חוויה מקוטעת בין התהליכים השונים של ההרס.

איור 19: ביטויים של תהליכי ההרס בנוף העיר.



המחקר
מקרה בוחן- רחוב הרצוג

שאלת מחקר
מתודולוגיה
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המחקר

בין שכבות הזמן ממוקם רחוב הרצוג: רחוב שנראה בתצלום האוויר 1917 )ראה איור 20( כדרך חיצונית העוברת 
באזור החקלאי מתוך העיר ועד לצפון מערב - אזור שכלל בינוי בשל קרבתו לתחנת הרכבת - עד שנסלל בתחילת 

תקופת המנדט הבריטי כרחוב מוקף מבני ציבור בעיקר )ראה איור 21(. הרחוב עובר בדיוק בנקודת ההשקה בין 
השכונה המערבית שהתפתחה בתחילת התקופה המנדטורית, לבין השכונה המזרחית של המרקם הורנקולרי 

העות'מאני - שרקמה זו הוחלפה היום בריקנות פיזית מוקפת שיכונים מודרניסטים. המבנים לאורך רחוב הרצוג 
הינם מבנים המוכרזים לשימור, כך שניתן להבין שהם לא השתנו מאז שנבנו בתקופה המנדטורית. )ראה איור 23(

כיוון שהבניינים ברחוב נבנו כבנייני מסחר, המתודולוגיה שלנו תעקוב אחרי מאפייני מבני מסחר בשלושה שכבות 
זמן: מבני המסחר ברחוב הרצוג שנבנו בתקופה המנדטורית ועדיין קיימים עד היום, מבני המסחר בעיר העתיקה 

העות'מאנית, ומבני המסחר בעיר המודרניסטית ששאפו לראות בלוד.
השאיפה שלנו היא שהקבלה זו תוכל ללמד אותנו על רמת המשכיות או קטיעות תוצר זה – בנייני רחוב הרצוג, 
בהשתלשלות ההיסטורית; בין התפיסה הורנקולרית של העיר העות'מאנית, לבין התפיסה המודרניסטית שהיה 

רצון להביא לאזור.

המיקום של הרחוב הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת ציר הזמן מהווה נקודת מפתח לשאלת המחקר:
איזה כוחות מתבטאים בבנייה ברחוב הרצוג? באיזה אופן הבנייה ברחוב הרצוג קשורה למרקם הורנקולרי, ובאיזה 

אופן היא מבטאת ערכים חיצוניים?

מקרה בוחן - רחוב הרצוג

שאלת המחקר

מתודולוגיה
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איור 20: מיקום רחוב הרצוג של היום על גבי תצלום אוויר משנת 1917.

איור 21: מיקום רחוב הרצוג של היום על גבי תצלום אוויר משנת 1936.
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איור 22: מיפוי למיקום רחוב הרצוג.

איור 23: סקר שימור המראה שהבניינים הסובבים את רחוב הרצוג מוכרזים לשימור. מקור: דני לזר אדריכלים ובוני ערים ואתוס- 
אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ
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איור 24: מיפוי לבניינים המוצבים לשימור סביב רחוב הרצוג.



הרחוב והמסחר בלוד
מסחר בלוד העות'מאנית

הרחוב בתקופה המנדטורית
הרחוב בראייה מודרנסטית
חומרים וטכנלוגיית בנייה 
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הרחוב והמסחר בלוד

בלמידת העיר העות'מאנית התבססנו על סקירת ספרות המתארת את העיר העתיקה, על צילומי האוויר שיש 
בידינו מתחילת המאה העשרים, בנוסף לתכניות בלתי ניתנות לפרסום. יש לציין שהחומרים על העיר לוד הם 

נדירים, ומעט כלים מאפשרים התאמה בין התיאורים המילוליים לבין התצלומים. ולכן לא ניתן להוכיח או לשייך 
כל מסקנה למקור אחד ברור וחלקם הם ניתוח אישי שלנו.

העיר העות'מאנית של לוד נראית בתצלום האוויר משנת 1917 1  כפי שדעאדלה מתאר "רקמה צפופת מבנים עם 
נימים על פנה עלה יבש" )דעאדלה, 2016(, )ראה איור 27( בנייניה מורכבים בעיקר מבתי מגורים המבטאים מרקם 

ורנקולרי המזוהה לערים העתיקות בארץ: יחידות דיור צמודות קרקע, מגדרות את המגרשים בקו אפס עם הרחוב, 
ובנויות סביב חצרות )חוש\דאר( )רא האיור 28(, בין אם זה חוש לבית פרטי או חוש משפחתי המאחד מקבץ של 

בתים השייכים למשפחה מורחבת אחת )Ahmad, 2008(. )ראה איור 25( 
כתוצאה מכך הרחוב מקבל הגדרה ספציפית ופיזית, הקירות של הבית הם הקירות של הרחוב שמצלים עליו. 

בקומה הראשונה החלונות הפונים החוצה הם בעלי סף תחתון גבוה על מנת לשמור על פרטיות הדיירים, במקביל 
החלונות הפנימיים גדולים ופתוחים לחוש הפנימי. בכך החוש הוא זה שמזין את הבית באיכות, והרחוב הציבורי 

הוא המרחב שנותר למעבר )ראה איור 29(. 
חלקים מהרחוב התרחבו למסחר רחוב, ובחלקים אחרים הרחוב מתרחב למרחב ציבורי הכולל שווקים, ביאדר 

וכדומה. העיר העות'מאנית בלוד בתחילת המאה ה-19 כללה שלל מבני ציבור מהם: 13 זאויות , 6 ח'אנים, 10 
מסבנות ובתי בד, שני מסגדים, כנסייה, בית חולים, בתי ספר, בנק, חמאם, ועוד )אל-פאר, 2009(. )ראה איור 9(

למרות שלא ניתן לשים את האצבע על כל פונקציה ומבנה בעיר העות'מאנית, ניתן מהקריאה שלנו לאוסף 
התצלומים, התמונות, והתיאורים לעיר, להבין שהמסחר של העיר התפזר על הרחובות הראשיים. למשל, החזית 

הדרומית של ח'אן אל-חילו הכילה תאים הפונים אל הרחוב )ראה איור 30(, והחזית הצפונית של החמאם המשיכה 
את המסחר באותו רחוב )ראה איור 31(, וההנחה היא שהרחוב המסחרי המשיך עד למסגד הגדול והכנסייה.

בספרו של ד''ר מוסטפא אל-פאר ישנם תיאורים המעידים על פעילויות מסחריות שונות שהתרחשו בעיר העתיקה 
ובשכונה המערבית, בנוסף לשווקים השונים של תוצרת חקלאית, בדים, צאן ועוד, שהתקיימו בזמנים שונים 

בשבוע2.
הטענה שלנו היא שהעיר העות'מאנית של לוד הינה עיר שאין בה הפרדה מוחלטת בין השימושים; בכך שלמשל 
בצמוד לבית המגורים התקיים מפגש חברתי רוחני של מתפללים, בעוד ליד פעילות תרבות כמו החמאם התקיים 

מסחר.
טיפולוגיות המסחר המתוארות בסקירות ספרות של העיר האסלאמית לאורך ההיסטוריה מתארות מצבים בהם 

סוגי המסחר מסווגים לטיפולוגיות בעלות מאפיינים מרחביים בתוך העיר- כמו באזאר, שוק, ח'אן, בידיסטאן, 
ועוד )Bianca, 2000(. לדעתנו טיפולוגיות אלו הם התפתחות מאוחרת של מסחר בערים גדולות שהתחיל כחלק 

ממרקם העיר, ופעילות המסחר משתרעת מעבר להגדרות אלו. העיר לוד הינה דוגמא שבה התרחשו פעולות 
עירוניות ללא חלוקה מובהקת למעט מספר מבנים בולטים כמו הח'אן שיש לו טיפולוגיה מאוד מובהקת והינו 
משמש כאכסניה לשיירות סוחרים, שבה יכולות השיירות הנוסעות בדרכים לעצור למנוחת לילה מבלי לחשוש 

משודדי הדרכים. 

לניתוח המבוסס על תצלומי אוויר לעיר העות'מאנית התבססנו יותר על תצלום האוויר משנת 1936 ולא משנת 1917 מכיוון וחלק   1
זה של העיר לא השתנה במהלך התקופה המנדטורית, והתצלום 1396 הינו יותר ברור.

מהתיאורים של אל-פאר ניתן ללמוד לעומק על פעילות השווקים בלוד בתקופה העות'מאנית:  2
"היה המסחר בכל סוגיו פועל בצורה רבה בשוק השבועי של יום שני בעיר, שאליו היה מגיע מספר גדול מתושבי הערים השכנות, שראו 

ביום זה כיום הכללי לקניות, בו הם קנו את שלל צרכיהם מהשווקים, מגרעינים, בדים, פירות וירקות ועוד.. בנוסף על כך, היו עוד שווקים 
שונים, כמו שוק הבדים הממוקם בעיר העתיקה, ושוק מוצרי מזון ושוק עופות, ושוק ירקות ואחרים." )אל-פאר, 2009, עמ' 85(

מסחר בלוד העות'מאנית
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קיומם של הח'אנים בעיר מעידים על ביקורים של הסוחרים ומכך התרחשו סביבם פעולות מסחריות ותרבותיות.3 
)ראה איור 26(

אך בשל קטיעות התפתחותה של העיר, עקב ההרס שהתרחש בה, הפעולות לא התפתחו לכדי מבנים של 
טיפולוגיות מובהקות בממדים עירוניים גדולים, כמו שניתן לראות בערים גדולות כמו חלב, איסטנבול, וחלקים 

מעכו העתיקה. )ראה איור 32(

מהתיאורים של אל-פאר ניתן ללמוד לעומק על הח'אנים בלוד בתקופה העות'מאנית:  3
" לוד התפרסמה במספר גדול של ח'אנים שהכילו מאות בהמות מסוגים שונים, מהח'אנים היו:

1. ח'אן אל-חילו, ח'אן ארכיואלוגי היסטורי, המכיל שירותים וחללים מיוחדים לבעלי שיירות ובהמות.
2. ח'אן אבו אל-עמירה, ממוקם באמצע רחוב אל-חאווז.

3. ח'אן שאבת, ממוקם דרומה לשוק הבהמות )אל-חלאל( שהקימה עיריית לוד לקראת שוק ימי שני.
4. ח'אן באטא, ממוקם מאחורי רחוב אל-מלק פייסל בקרבת מועדון התרבות והספורט.

5. ח'אן אל-קרזון, ממוקם מול מועדון התרבות והספורט ברחוב אל-מלק פייסל.
6. ח'אן אל-עלמי, ממוקם ברחוב אלחאווז הפונה לכיוון אל,-חארה אל-שרקייה." )אל-פאר, 2009, עמ' 87(

איור 27: חלק מתכנית בה רואים רחוב הרצוג, ומצד ימין המשולש העותמני 
הדחוס. מקור: אגף ההנדסה, עיריית לוד

מקור: הארכיון המנדטורי של רשות העתיקות.

איור 26: שחזור של מבנה ח'אן אל-חילו. מקור: מכון 
ישראלי לארכיאולוגיה

מקור: הארכיון המנדטורי של רשות העתיקות.

איור 25: תכנית מקבץ מגורים מרמאללה, דוגמא 
 Ahmad, :לחוש השייך למשפחה מורחבת. מקור
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Ahmad, 2008 :איור 28: מגוון יחידות דיור המזוהים לערים עתיקות בארץ, בהם רואים את החוש במרכז. מקור

איור 29: רחוב בלוד 1918 | חצר פנימית-חוש, קבוצת למידת תפירה 1903. מקור: בלוג לוד והארכיון
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איור 30: תכנית הח'אן וסביבתו על גבי תצלום אוויר משנת 1936. מקור: דעאדלה, 2017

 .V. Pirsky ,איור 31: שחזור חמאם, מבט צפון-מערבי 
 Da'adli, 2019 :מקור
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איור 32: אוסף שרטוטים למבני מסחר בערים עתיקות אסלאמיות

Dichter, 2000 :ח'אן אל-עומדאן. מקור

Dichter, 2000 :ח'אן פהלואן. מקור

Dichter, 2000 :ח'אן אל-שונה. מקור

Dichter, 2000 :ח'אן אל-שוארדה. מקור

Dichter, 2000 :שוק אל-אביד. מקור

Dichter, 2000 :בזאר אל-ג'זאר. מקור

Dichter, 2000 :בזאר אל-עאת'ם. מקור

תכנית מרכז העיר העתיקה של אסטנבול, טורקיה - שני בידיסטאנים המשולבים ברשת חנויות. 
Bianca, 2000 :מקור

חתך ומבט משוק במרקש, 
מרוקו. שוק מקורה אופייני 
עם דוכנים משולבים, שוק 

לייצור הנעלה. מקור: 
Bianca, 2000
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הרחוב בתקופה המנדטורית

המצב הכלכלי בלוד השתפר מאוד בתחילת תקופת המנדט דבר שעודד הגירה אליה. הגיעו אליה סוחרי מקנה 
מכל הארצות, במיוחד עם התפתחות מצב התחבורה, והעיר התפרסמה שוב בשוק השבועי שלה, שחזר לעבוד כל 

שבוע בימי שני )עמר אלע’בארי, 2012(. המסחר באופן כללי התפתח ושגשג בעיר בתקופה זו.
בשנת 1934 פתחה המועצה שני רחובות ראשיים בעיר: רחוב אל-מלק פייסל, שהינו רחוב הרצל היום. ורחוב 

סלאח אל-דין אל-איובי, שהיום מתחלק לרחוב צהל בצידו הדרומי ורחוב הרצוג בצידו הצפוני )עמר אלע’בארי, 
2012(. )ראה איור 33(

רחוב הרצוג שנראה בתצלום התקופה העות'מאנית כשביל חיצוני לעיר שאינו מוקף בינוי )ראה איור 34(, ונסלל 
רשמית כרחוב סלאח אל-דין אל-איובי בשנת 1934, הוקף מבני מסחר. הצלבת התכנית של אזור הרחוב מתקופה 
זו עם תכנית עדכנית מראה שהבניינים לאורך הרחוב כמעט ולא השתנו, למעט שינויים קטנים בחלוקה הפנימית, 

או תוספות בנייה למיניהם שרואים בבקשות היתרי בנייה ברחוב )ראה איור 35(. אך ברובם, מבנים אלו מוצבים 
כיום לשימור. מתכניות התרי בנייה של אגף ההנדסה בעיריית לוד רואים שקומות הקרקע של מבנים אלה הם 

חללי מסחר ועסקים מגוונים, הכוללים חנויות, מכולות, בתי קפה, מכבסה, פיצוחיה, נגרייה, מספרה, בנק ועוד. 
המבנים עדיין פועלים כמבני מסחר היום.

מאז הקמת מבנים מסחריים אלה, הרחוב שגשג בפעילויות מסחריות שהתווספו לשווקים של העיר העתיקה ושאר 
המסחר שהתפתח לאורך רחוב אל-מלק פייסל.4 )ראה איור 36(

ניתן לראות בתכניות של מבנים אלה שהם חללים הבנויים על הדופן החיצונית של המגרש, הקירות של החללים 
צמודים לרחוב שנותר ברוחב ממוצע של- 6 מ' עם מדרכות מנמליות של- 1.2 מ'.

הרחוב מוקף קירות עם פתחי כניסה המגדיר באופן ברור את הגבול בין החוץ לפנים, ללא מרווח ביניים לשהייה. 
ההצמדות לרחוב וההפרדה בקיר בין החלל הפנימי לרחוב הינהם מאפיין זהה לעיר העות'מאנית. 

בין המבנים לאורך הרחוב ישנן הפסקות המובילות לרחובות פנימיים, וההפסקה הגדולה בחלק הצפוני של הרחוב 
מהצד המזרחי היא מרחב השוק של היום. 

הרחוב הזה מגלם תפיסה חדשה לתפקוד העיר, בה ישנה הגדרה ברורה לאזור ציבורי-מסחרי, בשונה מהעיר 
העות'מאנית בה חלקי מסחר שונים נצמדו לשאר הפונקציות. 

מהתיאורים של אל-פאר ניתן ללמוד לעומק על פעילות השווקים והשירותים הציבוריים בעיר:  4
"בעקבות שגשוג שוק יום שני, הוחיו שאר השווקים המקומיים והתרחבו, מהבולטים מהם:

1. שוק העיר העתיקה השוכן בשכונה המערבית, ומשתרע על שטחים רחבים מכניסת העיר ברחוב אל-מלק פייסל ועד רחוב אל-חאווז 
ועד השכונה המזרחית. שוק זה כלל חנויות ומפעלי בד והנעלה, כלי בית, בשמים ומזון. השוק משך את התושבים המקומיים בנוסף 

למבקרי שוק יום שני מערים אחרות.
2. רחוב אל-מלק פייסל, היה מלא במבני מסחר לאורכו המתחיל במפגש עם רחוב סלאח אל-דין ועד סיומו במפגש עם רחוב אל-חאווז 

המוליך לשכונה המערבית. מה שגרם להקמת בנקים ברחוב זה להקלת והחייאת הפעולות המסחריות, הבולטים מביניהם – "אל-בנק 
אלערבי" ו"בנק אל-אומה".

כמו כן, הוקמו בלוד שווקי צאן, שפעלו מצהרי יום ראשון עד סוף יום שני בכל שבוע, וקיבלו סוחרים מרחבי פלסטין, ונמכרו בהם צאן 
ובהמות במספרים גדולים וסוגים שונים." )אל-פאר, 2009, עמ' 86(
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 Palestinian exodus from Lydda 1948" איור 33: מבט לעיר משנת 1932, רחוב הרצוג חוצה את התמונה מימין לשמאל. מקור: ויקיפידיה
"and Ramle

איור 34: מבט מהפינה של רחוב הרצוג אל המסגד והכנסייה משנת 1918. מקור: בלוג לוד והארכיון
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איור 35: סופרפוזיציה של תכניות הבניינים מסביב לרחוב הרצוג על גבי תצלום אוויר של הרחוב.

מיפוי בו מוקמו חלק מהמבנים המקיפים את הרחוב באופן ליניארי. ניתן לראות את האופן בו החללים מייצרים דופן דו ממדית של קיר 
צמוד רחוב עם הפרדה חדה בין הפנים לרחוב. 
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איור 36: שוק התפוזים משנת 1918. מקור: בלוג לוד והארכיון

שוק אל-חלאל, שוק הצאן משנת 1930. מקור: בלוג לוד והארכיוןשוק בלוד משנת 1939. מקור: בלוג לוד והארכיון
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הרחוב בראייה מודרנסטית

תכנית המוצעת לעיר לוד בשנת 1946 )ראה איור 37( מגלמת תפיסה מודרניסטית לעירוניות ששאפו לבצע בעיר. 
 Old Town - התכנית מראה את מרכז העיר העות'מאנית- המשולש הדחוס כגוש אחד אפור, תחת הכותרת

Reconstruction Area, שחוצים אותו רחובות מצטלבים סדורים מוצעים יחד עם כתמי צבע המעידים על חלוקות 
ברורות של פונקציות לעיר העתידית להבנות.

רחוב סלאח אל-דין לאורכו מתוכנן לפי הצעה זו כרחוב מוקף מסחר במלואו. החלק הדרומי – רחוב צהל היום, 
מתוכנן להישאר רחב כפי שנראה בתצלום של 1936 כשני נתיבים עם אי ליניארי. והחלק הצפוני – רחוב הרצוג 

היום, שבו בנייני המסחר כבר קיימים, מתוכננת לו הרחבה נוספת. 
המניע מאחורי הרחובות הרחבים קשורה ככל הנראה לשירות התשתית המודרנית של הרכבים. התוצר המוצע 

מגלם ראיה עירונית מודרניסטית מובהקת של "איזור -Zoning " המתייחס לרקמה העות'מאנית הקיימת כרקמה 
חסרת ערך ויש להרוס אותה ולבנות עיר חדשה מותאמת לצרכי המודרנה.

תכנית זו לא בוצעה על ידי המנדט הבריטי, וכנזכר לעיל, לאחר הנכבה ב-1948 תושבי העיר גורשו למעט כ-1000 
תושבים, ולאחר מכן בשנת 1952 העיר העות'מאנית נהרסה, ועם גלי העלייה של יהודים לעיר נבנו במקום חלקים 
ממנה בנייני מגורים מודרניסטים חזרתיים - שיכונים, ואזורים אחרים נשארו ריקים ומוזנחים, ככה נוצר הנוף של 

שכבות ההרס שהזכרנו לעיל והמתקיים עד היום.
ואמנם תהליך זה והשינויים המוצעים בתכנית מנדטורית, מתבצעים תחת שם המודרנה והרצון לשיקום העיר-

"ההרס היצרתי", הם בפועל וכפי שהוסבר לעיל בנושא ההרס התכנוני, מהווים שכבת מכסה לחקירה ארכיאולוגית 
לעיר העות'מאנית, שאליהם מתווספים הליכי הבניה המואצים של היום. לדבריו של דעאדלה:

"הצבעים או השכבות השונות הן בגדר המורשת של לוד - אם לא של כלל האנושות - והם אמורים להעשיר את 
העיר ולא להוות איום. ותהיה זו בכייה לדורות אם יימשך תהליך ההרס במקביל לתהליך הפיתוח המואץ שהעיר 

תחוויה בשנים הבאות." )דעאדלה, 2018( 

איור 37: תכנית מוצעת לעיר לוד משנת 1946. מקור: רשות העתיקות.
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חומרים וטכנלוגיית בניה

החזיתות של המבנים ברחוב מעידות על הצטברות השינויים שקרו לאורך הזמן, דבר המתבטא בחיפויים המגוונים 
שיש - שכבות שונות אחת על גבי השנייה, מקולפות ובלויות באופן המשדר את עקבות הזמן שעבר עליהם. )ראה 

איור 39(

בין השכבות המקולפות ניתן להבחין ברוב הבניינים, בשכבת בסיס של בטון או בלוקים, בנוסף לקורות פלדה 
הבולטות מהתקרות. כמו כן, בסקירת השרטוטים האדריכליים שהצלחנו להשיג מאגף ההנדסה בעיריית לוד לחלק 

מהמבנים, רואים שקירות המבנים הם בעובי של 20-25 ס"מ. בהתבסס על הבחנות אלו, ניתן להסיק שהבניינים 
ברחוב הרצוג, נבנו ברובם בשיטה קונסטרוקטיבית מודרנית של קורות ועמודים מבטון, בשונה מן השיטות 

והחומרים שאפיינו את הבנייה במרכז העיר העות'מאנית העתיקה שהתבססה על קשתות וכיפות מקירות אבן 
ותקרות אבן או עץ.

אמנם לא ניתן לקבוע באופן מדויק נקודת זמן ספציפית בה הגיעו לאזור חומרי בנייה מתקדמים, אך קיום מסילת 
הרכבת באזור לוד הינו בהחלט מעיד על האפשרויות שיכלו להיפתח באופי הבנייה: גם בגלל נוכחות מסילת 

הברזל עצמה, וגם בגלל ההזדמנות לייבוא חומרים חדשים לאזור.
גם מחזיתות הרחוב היום, וגם משרטוטים האדריכליים של החזיתות, ניתן להבחין בשימוש חוזר בפתחים עם 

קשתות )מספר מהן קשתות מחודדות( זאת על אף הידיעה שהבנייה מבטון לא מצריכה קשתות כאלמנט 
קונסטרוקטיבי )ראה איור 38(, מה שמעיד על קשר כסוג של המשכיות לתקופה שקדמה לזו - התקופה העתיקה.

איור 38: שרטוטים של חזיתות מבנים ברחוב הרצוג.



איור 39: תיעוד מדויק למצבה של חלק מחזית הרחוב היום: הדגשת שכבות החומרים המצטברים אחד על גבי השני. 
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סיכום

רחוב הרצוג הינו תוצר של מספר כוחות, הקשורות לנקודת הזמן ולמיקום הגיאוגרפי שלו:
הרחוב שנבנה בתקופה המנדטורית, בין העיר העות'מאנית שקדמה לו בזמן ושכנה לידו גיאוגרפית, 

לבין התכנית המוצעת למסחר מודרניסטי ששאפו לממש בעיר ואומצה חלקית לאחר מכן. הוא מגלם 
במאפיינים שלו תוצר היברידי: אזור מסחרי מופרד השואף למנגנון ה"איזור" של העיר המודרנית, בשונה 

ממרקם העיר העות'מאנית בה חללי המסחר התפזרו ברחביה ונצמדו לפונקציות אחרות, ויצרו חוויה 
עירונית רציפה ומגוונת.  ובמקביל, הרחוב בנוי כיחידות צמודות לדופן שלו עם הפרדה מוחלטת בין 

הפנים לבין הרחוב בדומה לבנייה הורנקולרית שהתקיימה בעיר העות'מאנית העתיקה.
גם דרך החזית שצוברת את עקבות הזמן מעליה, אנו רואים עוד סימנים של תוצר היברידי: מצד אחד 

טכנולוגיית בנייה מתקדמת של קורות ועמודים מחומרים חדשים של בטון ופלדה, אך אחיזה בסגנון 
קשתות בפתחים המנסה להיות דומה לעיר העות'מאנית העתיקה ללא צורך קונסטוקטיבי.

דרך הקבלה זו של הרחוב עם שתי התקופות, ניתן לקרוא את הבנייה ברחוב כהמשך של הרצף 
ההיסטורי ששימש את אותה אוכלוסייה מקומית, אך בהשפעת התפיסה התכנונית המודרנית, והשינויים 
שחלו על המרחב. בשונה מהבנייה המודרניסטית המונחתת באופן חד משמעי לאחר ההרס הפיזי בשנת 

1952 וההרס התכנוני לאחר מכן שמחקו טוטאלית את המרקם ההיסטורי ויצרו קטיעה משמעותית 
בתפיסה ובמרחב.



40  אל-לד בין שכבות הזמן - הרחוב והמסחר בלוד

נספח תמונות

מבט לכנסייה ולמסגד, ינואר 1948. מקור אתר יפו48

מאורעות שנת 1936 בפלסטין, פיצוץ בית. מקור: מכון ישראלי 
לארכיאולוגיה

גשר ג'ינדס 1870. מקור: פנטרסט

לוד 1900. מקור: רונה סלע, אוצרת

מכירת פרחים בתחנת רכבת 1930. מקור: בלוג לוד והארכיון

ח'אן אל-חילו, חזית דרומית. מקור: מכון ישראלי לארכיאולוגיה



41  אל-לד בין שכבות הזמן - הרחוב והמסחר בלוד

   .Matson מבט הפונה לכנסייה ולמסגד של העיר )1900-1920(., אוסף
 PalestineRemembered מקור: ארכיון

העיר העתיקה לאחר הנכבה. מבט מהמסגד מכיוון מערב. מקור: מכון 
ישראלי לארכיאולוגיה 

כרטיס טיסה מיפו לפריז, מנמל התעופה של לוד. מקור: בלוג 
לוד והארכיון.

פרסומות מסחר בגדים בלוד משנת 1935. מקור: בלוג לוד 
והארכיון

נספח תמונות



42  אל-לד בין שכבות הזמן - הרחוב והמסחר בלוד

בבליוגרפיה

חומר אקדמי 

אלע’בארי. ע' )2012(. זוכרות את אלִּלד )לוד(. עמותת זוכרות. בית חנינה, י-ם: דפוס אלרסאלה.

גורן, ת' )1994(. לתולדות העלמותה של "העיר העתיקה" מנוף חיפה )1948-1951(. אופקים בגאוגרפיה, 40-41. עמ'   
  57-82  

גרואג, ש' )2007(. שימור ושכחה. בלוק – ערים זמניות, כרך 4. עמ' 33-36.

דעאדלה, ת' )2015(. לוד בוקר ליום שישי ה-26 ליוני 1936. לוד, דיוספוליס – עיר האלוהים, כרך 1, עורכים: שביט   
א', דעאדלה ת' וגדות י'. ירושלים: כתר הוצאה לאור. עמ' 151-164.  

דעאדלה, ת' )2016(. לוד: שחזור מרקם עירוני ]הרצאה מתוקשבת[.
https://www.youtube.com/watch?v=IZqdbwxx7u0&t=199s :אוחזר מתוך  

דעאדלה, ת' )2017(. ח'אן אל-חילו: סיכום לקראת עונת החפירות העשירית. לוד, דיוספוליס – עיר    
האלוהים, כרך 3, עורכים: שביט א', דעאדלה ת' וגדות י'. ירושלים: כתר הוצאה לאור. עמ' 141-159.  

דעאדלה, ת' )7/18/2018(. שרידים ההיסטוריים של לוד העתיקה אינם מטרד. 
https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/BLOG-1.4548128 :אוחזר מתוך  

Ahmad. T. )2008(. Style analysis for dwellings in Palestine in Ottoman period: Case study city of   
 Nablus. Thesis )M.Arch.(. An-Najah National University.
 
Al-Far, M. M. )2009(. City of Lod: Site & fame & history & struggle. Beirut, Lebanon: Airp.

Bianca, S. )2000(. Urban form in the Arab world: Past and present )Vol. 46(.  Eidgenössische   
 Technische Hochschule Zürich. Institut für Orts-, & Regional-und Landesplanung. vdf   
 Hochschulverlag AG. pp.123-136

Da’adli, T. )2019(. Remains of Ottoman buildings in the city of al-Ludd. Der Islam, 96)1(.    
 Doi:10.1515/islam-2019-0005. De Gruyter. pp. 158–189

Dichter, B. et al. )2000(. Akko : Sites from the Turkish period. Haifa: Gottlieb Schumacher    
 Institute for Research of the Christian Activities in 19th Century Palestine, University    
 of Haifa. Print.

Harvey, D. )2008(. The right to the city. New Left Review, 53. pp. 23–40.

Schwartz, J. J. )1991(. Lod )Lydda(, Israel from its origins through the byzantine period 5600 B.C.E –   
 640 C. E. )Vol. 571(. BAR International Series. pp. 23-30.



43  אל-לד בין שכבות הזמן - הרחוב והמסחר בלוד

אוסף תמונות 

 PalestineRemembered ארכיון
  https://www.palestineremembered.com/al-Ramla/al-Lydd/Picture16188.html  

אתר יפו 48
https://www.yaffa48.com/?mod=articles&ID=26123  

בלוג "לוד והארכיון"
 https://bit.ly/2OqwYMl  

 דני לזר אדריכלים ובוני ערים ואתוס- אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ
/http://www.dannylazar.com  

/https://ethos-group.co.il/index.php/il  

דרמן ורבקל אדריכלים
/http://www.deve-arc.com  

הארכיון המנדטורי של רשות העתיקות
http://www.iaa-archives.org.il/Default_heb.aspx  

ויקיפידיה
"Palestinian exodus from Lydda and Ramle 1948"  

  /https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle#/media  
File:RuinsOfLydda.png  

"לוד"  
  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Piki  

Wiki_Israel_18920_Architecture_of_Israel.jpg  

מכון ישראלי לארכיאולוגיה
/https://www.ancientlod.com  

רונה סלע, אוצרת
http://www.ronasela.com/en/index.asp?show=70  

רשות העתיקות.
/http://www.antiquities.org.il  


