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תקציר

תרחלשלם ר לם  אמצע המאה הקדומת הלד חיק משלנדללם שהשפלעד עי חלל הח רה הלדם  ארץ. אחו 
התרחלשלם ה דיטלם זה הלה הקמת המולנה: מולנת לשראי.  שנת 1948 דאחרל סלדם תקדפת שיטדו 

המנוט ה רלטל  ארץ פיסטלו, הדקמה מולנת לשראי עי אומת הללשד לם הער לם שנכחד עו אז, כך 
שחיק -ודי מהללשד לם נהרסד דתשד להם פדנד. עלר חלפה הללתה אחת מ לו הללשד לם האיה, שע רד 
את התרחלש הטר-ל שי העם הפיסטלנלג הנכ ה. חלפה יפנל הקמת המולנה הללתה עלר שהתאפללנה 

 התפתחדת אדר נלזם ער ל פיסטלנל  ארץ פיסטלו, התפתחדת שתרמה  ה-ורת התר דת דהמדרשת שי 
העם הפיסטלנל  עלר, דירד  הלא  יטה   נללה. העלר התמקמה  אזדרלם שדנלם יאדרך השנלם, כך ש כי 
תקדפת שיטדו הלא הדקמה מחוש. העלר שהדקמה  תקדפת ואהר איעדמר )תקדפת השיטדו העדת'מנל( 

הלא העלר שנ נתה  תחדם החדמדת שי חלפה דממנה התפתחד שכדנדת חלפה שחיקו נשאר עו הלדם. 
אחת השכדנדת שהתפתחנה מחדץ יתחדם החדמדת הללתה שכדנת אי דר-',שכדנה שהתמקמה עי - די 

החדמה המער לת שי העלר. רחד  'סטנטדו' אד רחד  'אי דר-'' הדא הרחד  שעד ר סמדך יחדמה דהפרלו 
 לו העלר  תחדם החדמדת ישכדנת אי דר-' שהתפתחה מער ה. יאדרך המחקר, נלסלנד יזהדת את מאפללנל 

הרחד  יאדרך תקדפדת שנדת מאז הקמת השכדנה מחדץ יחדמדת עו למלנד דיתעו את השלנדללם שע רד 
עי חזלתדת הרחד , כך שורך שלנדללם איד הציחנד יהסלק מסקנדת ע דר ההשפעה שקל י הרחד  ע דר 

תפלקוד כ- די מודמה אחרל שתפקו כ- די פלזל יאדרך שנלם ר דת. המחקר התמקו  מקטע הורדמל שי 
הרחד  שממדקם הלדם  שכדנת דאול סאיל  דלודע  שם של ת צלדו/דאול סאיל .
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אלך רחד  שעמוה  מקדמד חדמה פלזלת, מהדדה 
הלדם - די מודמה?

רחד דת  עלר ירד  מד-ורלם דמתאפללנלם יפל החזלתדת העדמודת  כי צו מצוול הרחד . יאדרך הזמו 
דעק  תרחלשלם פדילטללם כיכיללם דח רתללם חזלתדת איד עד רדת שלנדללם ר לם: שלפדץ, הרלסה, הדספה, 

הרחקה,  נללה מחוש דעדו. רחד  של ת צלדו נחש  ירחד   עי חזלדתדת שהשתנד  תולרדת - דהה 
מתקדפת השיטדו העדת'מנל עו למלנד דזאת עק  התרחלשלם ההלסטדרללם שפעיד  עלצד  עלרדנלדת הרחד  

מחוש  תדך העלר. נלתו ימללו את התרחלשלם ההלסטדרללם יפל תקדפדת שיטדו, דורך זאת נלתו יה לו 
את ההשיכדת ע דר הרחד . ימשי,  תקדפת השיטדו העדת'מנל עמו הרחד  ילו החדמה המער לת שי 

העלר חלפה שי ואהר איעדמר, אך אחרל נפלית החדמה, חזלת הרחד  המזרחלת כ ר קל יה צדרה שדנה 
יחידטלו דכך השפלעה עי תפקדו הרחד  דשלנדל מעמוד. הרחד  הפך מהלדתד רחד  שידל שעד ר מחדץ יעלר 

אי רחד  שמקשר את העלר עם העדים החלצדנל יאדרך - דיה המער ל. רחד  זה הדפך ירחד  שמד לי 
אי שכדנדת חושדת מחדץ י- די החדמדת. כלדם, הרחד  עדמו עם חזלת  עית מספר  נללנלם צמדולם אחו 
ילו השנל אשר נ נד  תחלית המאה הג20 )תקדפת השיטדו העדת'מנל( דע רד שלפדץ חזלתדת עם תדספדת 

 נללה. החזלת השנלה שי הרחד  מאדפללנת   נללו אחו מסל ל:הלכי  לת המשפט.  נללו שעדמו אחרל 
לדתר ממאה שנה  מקדם החדמה, לחו עם זאת הדא עוללו מזכלר אדתה דפעדי  הפרוה מסדלמת יא רק 

 מד ו הפלזל שי ה נללה עצמה, איה -ם  מד ו התפקדול, ה-אד-רפל דהפדילטל שי חזלת הרחד  השנללה. 
מטרת המחקר הלא יענדת עי השאיה: אלך רחד  שעמוה  מקדמד חדמה פלזלת מהדדה הלדם - די מודמה?

 ולמדל זה -רם ינד יחפש את הקשר שלכדי ינ דע מה נללה ההלסטדרלת שי החדמה שעמוה דה-ולרה 
ירחד  תפקלו מסדלם י לו שלמדר תפקדו זה  מד נלם לדתר רידדנטללם ימאה הג21. כול יקשר  לו 

התרחלשלם יאדרך השנלם די ודר את התפתחדת הרחד , התחינד עם תלעדו מקולם שמטרתד ירכז את 
החדמר ההלסטדרל, האורלכיל דהסטטדטדרל הרידדנטללם ירחד . ורכם נ ודק יאדרך השנלם אלך רחד  

של ת צלדו שעדמו  מקדם החדמה ההלסטדרלת תפקו דה-ל  יס ל ה. ורך תלעדו זה אנד אדספלם מלוע 
עי השכדנה ש ה ממדקם הרחד  דמתמוקלם  חלפדש אחרל השלנדללם שע רד שתל חזלתדתלד, כי שחזלתדת 
איד הם חיק ממערך עלרדנל אשר כי צו עמו כחיק משכדנה שדנה מהשנללה. ההשדדאה  לו שתל הופנדת 

נעשלת עי לול פלרדק הר ולם השדנלם שי כי חזלת, הו מ חלנה מרקמלת דהו מ חלנת ללעדו )פרד-רמה(.
תרחלשלם הלסטדרללם הם מדקו ענללו  מחקר דזאת  שי השפעתם עי עתלו הרחד  דהאדפו ש ד מ-ל  

יס ל ה ה נדלה שקשדרה  סדפד שי ו ר אי המדרשת ה נדלה שי העם הפיסטלנל  עלר חלפה.

סוגיה ושאלת מחקר
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תודלות העיר חיפה

 1761
ההתיישבות הראשונה בחיפה הייתה לאורך החוף באזור בת גלים של היום. בתקופה העות'מנית, דאהר אלעומר 
כובש את העיר חיפה ומקים עיר חדשה שאחר כך תקבל את השם "חיפה אלג'דידה" )חיפה החדשה בערבית(. 

דאהר אלעומר מחליט לבנות חומות סביב העיר חיפה כדי להגן עליה מפני אויבים. על ידי בניית עיר מוקפת 
חומה ומצודה על מדרון הכרמל, יכול היה דאהר אלעומר להגן עליה ועל תושביה שהתפרנסו מדייג, מסחר עם 
הפיראטים ומשטחים חקלאיים שגידלו בהם דגנים, כותנה, ירקות ועצי פרי. מאז הקמתה, היא היוותה מקור, 

להתפתחות אורבנית בעיר חיפה. לחומות אלה היו שני שערים: שער עכו )מזרח( ושער יפו )מערב(. דאהר 
אלעומר מקים נמל חיפה והעיר מתחילה לצמוח ולהתפתח. בשנת 1799 נכבשה העיר בידי צבא נפוליאון ושימשה 

כמפקדתו העורפית בניסיונו לכבוש את עכו. לאחר נסיגתו של נפוליאון חזרה העיר לשליטתו של אל-ג'זאר 
פאשא, ולאחר מותו עברה העיר לשליטתו של סולימאן פאשא יורשו.

 Haifa_1875 Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement for
                            .1875. Page 90

מבט אל חיפה אלגד'דידה מוקפת בחומות ומצודת אלבורג' במעלה ההר- 1801. 
מקור: מפת אוסף המוזיאון הימי הלאומי

 1831
  נכ שה חלפה עי לול הצ א המצרל,  פלקדוד שי 

א ראהלם פאשה.  תקדפה זד מתחליה חלפה יעידת 
 חשל דתה עי עכד. דמרחל  המסור הכרמילתל 

דהטמפירלם.  מהיך שיטדנד הצפלפדת הדיכת ד-ויה 
 חלפה, התדש לם מתחלילם יפרדץ את החדמדת 
 הור-ה יכי ע ר. עם זאת, עו יראשלת שנדת 

העשרלם שי המאה העשרלם, נדתר המרכז המסחרל 
שי העלר  תחדם החדמדת. ה תלם הראשדנלם הדפלעד 
 מורדו ה דר-'  ורך ימצדות השידם שי ואהר אי 
עדמרג  דר-' אגסיאם )רחד  מעיה השחרדר הלדם(. 

דהרד ע הנדצרל נ נה יאדרך הורך ימנזר )רחד  
אינ ל הלדם(. 

1860
 החיה חלפה יהתפשט  הור-תלדת מחדץ יחדמדת 

מכלדדו שענף התעשללה מתחלי יהתפתחת  עלר 
דיתדש לם . הפרלצה מהחדמדת הללתה ישנל כלדדנלם: 

צפדו מער , כך ש כלדדו זה -ישד הנדצרלם יכלדדו 
דאול נלסנאס, התאכיסד שם ד נד כנסלדת דמדסודת 

חלנדך. הלהדולם דהמדסימלם -ישד יכלדדו ורדם מזרח 
ישכדנדת דאול סאיל , ארו  ליאו, חילסה דארוג

אילהדו.
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חדמדת העלר חלפה איג-'ולוה ישע ר 

First World War, 1914-1918 : Ottoman Empire  Palestine North Palestine, Haifa 
Source:australian war memorial 

חומות העיר ההיסטוריות

מה שאפללו את חלפה  תקדפת שיטדו ואהר איגעדמר הללתה החדמה שתחמה את העלר דה-נה עילה. 
יפל מפדת מלפדל הלסטדרלדת שי חלפה, נלתו יזהדת את - דידת החדמה. שטחה שי העלר ש לו החדמדת הלה כג125 

ודנם.  חדמה הלד שנל שערלם )כרמי 1977 :55( ,השער המער ל )שער לפד( שהתמקם סמדך יכלכר אי ח'מרה 
דהשער המזרחל שהתמקם סמדך ימס-ו הקטו )שער עכד(.  לו שנל השערלם חל רה ורך שחצתה את העלר 

)רחד  נתנזדו כלדם( שאדרכה הלה כג470 מטר )לז ק 1998 :153.( יהרלסת החדמה  סדף המאה הג19 הלתה השפעה 
משמעדתלת עי התרח דת דהתפתחדת המרח  העלרדנל  עלר.ימרדת הה-לרה ההור-תלת אי חדץ החדמדת, הלה 

נלתו יה חלו  הר ה שלנדללם שנ-רמד עק  הרלסת החדמדת, כך ימשי הה-לרה מתדך הרד ע המדסימל מזרח -רם 
יהתפתחדת שכדנה ש ה רד  האדכידסללה הלד מדסימלם.  ודמה ישכדנת הנדצרלם דאול נלסנאס שהתמקמדתה 

ה-לרד-רפלת הלתה מדשפעת מהתמקמדת האדכידסלה הנדצרלת  מער  העלר.

רח' סטנטדו

מפה שי חלפה 2019 אלפה ששכו קד החדמה ג רח' של ת צלדוג דאול סאיל  )רחד  
סטאנטדו(. 

מקור: מפת הקרן לחקר ארץ ישראל

מקור:של עירית חיפה GIS תצ"א עדכנית מתוך אתר

נספח 1
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מפת חלפה 1942 , ארכלדו המולנה 

חדמדת חלפה 
איג-'ולוה

מרקם  נללה צפדף שנלתו 
יזהדת כמרקם עלרדנל שדנה 

מהמרקם ה נדל  ס ל ה. 
 מפת 1942, עוללו נלתו 

יה חלו  ה וי המרקם 
ההלסטדרל שי העלר 

העתלקה ימרדת הלעורדת 
החדמה.

הרד ע המדסימל
מ נל צל דר

כלכר חמרה/פרלז

דאול נלסנאס

דאול סאיל 

 סמטת איג דחתדרל

רחד  סטנטדו/ של ת צלדו

מצדוה/ איג דר-'
)-ו הזלכרדו כלדם.(

הרד ע הנדצרל

רח'  סטנטדו
/של ת צלדו
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1923

 "חלפה אי -'ולוה": ר עלה שי העלר דהקהליה הלהדולת. 
מאת תמלר -דרו דלאלר ספרו.

רחד  סטנטדו/ של ת צלדו

רחד  סטנטדו/ של ת צלדו

התפתחות שכונת ואדי סאליב

 1891
 תקדפה זאת נהרסת חדמדת העלר שנ נה עי 

לול שאהר איגעדמר, ד שנת 1891 נ נתה השכדנה 
הלהדולת הראשדנה, מחדץ יחדמדת, שאז קראד יה 

"ארו אי להדו", ד מק לי התפתחה שכדנה ער לת 
מדסימלת צמדוה אילה  שם שכדנת אי דר-' 

שקל יה את השם דאול סאיל  אחרל שהתאחוד 
שתל השכדנדת: אי דר-' דדאול סאיל .

1905
 שנת 1905 נחנכה תחנת חלפה מזרח  כחיק 
ממסלית הרכ ת החל-'אזלת שנ נתה עי לול 

העדת'מנלם. העלר חלפה מק ית מעמו  לניאדמל 
ד כך הלא מתח רת יעדו מונלדת דהדפכת ימדקו 

מסחרל חשד . חלפה מדשכת מה-רלם מי נדו, 
סדרלה דעלראק אילה. ד כך נהלה  לקדש י תל 

מ-דרלם,  תל עסק דמ נל צל דר.

 תחנת הרכ ת החל-'אזלת מזרח, שכדנת דאול סאיל   רקע, 1905
 אול דת מדזלאדו הרכ ת
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 1948-1950
  שנת 1948 מתחליה המיחמה  לו הכדחדת 

הצ א הלהדול י לו כדחדת צ א מולנדת הער  
דהעם הפיסטלנל. כתדצאה מהכל דש, תדש לם 

פיסטלנללם פדנד מ תלהם דה תלם הרלקלם 
אדכיסד עי לול עדילם חושלם מצפדו אפרלקה, 

רדמנלה דספרו. השיטדו הלשראיל מללצר 
רצף  לו הור הכרמי דהעלר, דמללצר נתק  לו 
האזדרלם הער ללם )דאול נסנאס, דאול סאיל  

דחילסה(.  שכדנה מתחלי יהלדת מצדקת 
ולדר  שי הצפלפדת ה- דהה. מה ש-ם -רם 

י רלדנדת דהתפרעדת עי רקע תחדשת קלפדח 
כייל.  

1938-1945 
 סדף שנדת הג30 נדצר רצף שי  נללה  לו 

ארו אי להדו י לו שכדנת דאול סאיל  דהור 
כרמי. מאדרעדת אילמלם -דרמלם ינטלשתה 
שי שכדנת  ארו אי להדו ד מק לי שכדנת 

דאול סאיל  מתרח ת.  שנת 1945 השכדנה 
ממשלכה יהתרח  כמד שאר השכדנדת 

מס ל ה.

דאול סאיל 

העלר העתלקה

הור הכרמי

רחד  של ת צלדו  לו העלר העתלקה ישכדנת דאול סאיל  /1936
מקדר: מחיקת השלמדר העלרדנלת חלפה

רחד  של ת צלדו מדפלע  תכנלת 'רד ע האמנלם' ע דר שכדנת דאול סאיל 

 

1960 עד ימינו
 צפלפדת מאדו - דהה  שכדנת דאול 
סאיל  -רמה יהתפרעדלדת ד רלדנדת, 

עי רקע תחדשת קלפדח כיכיל דח רתל. 
 שנת 1959 התדש לם העמלוד את 

תשכדים מהממסו ורך מחאדת 
ח רתלדת. מחאדת ח רתלדת 1959 -רמד 

 סדף יפלנדל שי התדש לם החושלם 
 לו השנלם 1962 עו 1970 . ה תלם 

המאדפללנלם   נללה הער לת הפיסטלנלת 
המסדרתלת נאטמד  א נל  נללו כול ימנדע 

פילשדת, דחיק -ודי מה נללנלם נהרסד. 
 תחלית שנדת הג80 הדחיט יהקלם 

רד ע אדמנלם  תדך שרלול השכדנה,  ה 
מדפלע רחד  של ת צלדו כרחד  ראשל 
שמקשר  לו צפדו הרד ע אי הורדם. 

התכנלת יא התממשה דהדחיט עי תכנלת 
שנללה סמדכה יתכנלת הקדומת ש-ם הלא 

יא התממשה דכך נשארה שכדנת דאול 
סאיל  נטדשה.



  - די מודמללו ג התפתחדת הרחד  

התפתחות הרחוב 

הרחוב כדרך מבוצרת
הרחוב אחרי נפילת החומות

הרחוב של היום - הגבול של העבר
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הרחוב כדרך מבוצרת

1894
רחד  של ת צלדו מדפלע  פעם הראשדנה 
 מסמך תלעדול  מפת חלפה  שנת 1894. 

הרחד   זמנד קל י את השם רחד  איג
 דר-'  שי הלדתד מק לי יצמודת רי דר-' 

שהשקלפה עי העלר  תחדם החדמדת. 
ירחד  יא הללתה משמעדת תפקדולת מכלדדו 
שורך מק ליה אילד שקלשרה  לו שנל שערל 

החדמדת הללתה הורך המרכזלת  עלר.

מפת חלפה 1894/ ארכלדו ההלסטדרלהגהספרללה המרכזלתג טכנלדו

ה-וית אזדר העלר העתלקהג רחד  של ת צלדו מדפלע כורך אחדרלת צמדו יחדמה המזרחלת שי העלר

 ורך אי דר-'
)רח' של ת צלדו(

  סמטת אי  דחתדרל
)הורך המרכזלת(
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הרחוב אחרי נפילת החומות

1900
אחרל שנפיד חדמדת העלר, שכדנדת צמדודת 

יעלר העתלקה מתחלידת יהתפתח דנלתו 
יראדת שרחד  אי דר-' מדשפע מהתפתחדת 

זד. הרחד  מתרח  דמתארך לחו עם  נללת 
שכדנת דאול סאיל  ורדמה דשכדנת דאול 

נלסנאס צפדנה. הרחד  מתחלי יק י מעמו 
לדתר - דה  שי הלדתד קד תפר  לו השכדנדת 

החושדת מחדץ יתחדם החדמדת אי העלר 
העתלקה  תדך החדמדת.

דאול סאיל /אי דר-'

דאול נלסנאס

ורך אי דר-'

תצידם אדדלר חלפה 1900/ ארכלדו המפדת ע"ש יאדר ג הספרלה היאדמלת

התאמת התצ"א עם כלדדו המפה הראשדנה

העלר העתלקה

ורך אי דר-'

1918
אחרל תדם מיחמת העדים 

הראשדנה,מסתללמת תקדפת השיטדו 
העדת'מנל דמתחליה תקדפת שיטדו המנוט 

ה רלטל. רחד  אי דר-' מק י שם חוש: 
סטנטדו. הרחד  מדפלע  תצידם אדדלר שי 

העלר חלפה עי לול הצ א ה רלטל. ורך 
תצידם אדדלר זה נלתו יזהדת את שהרחד  

מהדדה קד ומלדנל שי הפרוה  לו מרקם 
העלר העתלקה הצפדף ישכדנדת המתפתחדת 

עי רכס ההר. אחרל נפלית החדמה הרחד  
לדרש את תפקלו החדמה ההלסטדרלת שי 
העלר העתלקה דעד ו  הפרוה מרקמלת 

שפעם החדמה פעיה  ה.

תצידם אדדלר חלפה 1918/ ארכלדו המפדת ע"ש יאדר ג הספרלה היאדמלת
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 עק דת התפתחדת לחסל המסחר עם 
אלרדפה - ר קצ  הלל דא שי חדמרל 

ה נללה דהט לע את חדתמד  שדק. 
 תכנלת פלתדח שאדשרה שנת 1935 
רדאלם ה וי משמעדתל  פרד-רמה 

שנמצאת משנל צצול הרחד . את  תל 
המ-דרלם מצו העלר העתלקה )מדפלעלם 

עם שמדת המשפחה שי מל ששכו 
 הם( יעדמת הצו השנל שיפל התכנלת 

לדעו יפרד-רמה מסחרלת. כאו נלתו 
יזהדת את תפקדוד שי הרחד  כתדדך 

ד- די המפרלו  לו שתל פרד-רמדת: 
מ-דרלם דמסחר.

רחד  סטנטדו/ של ת צלדו

 תל מ-דרלםרחד  סטנטדו/ של ת צלדו

אלזדר מסחרל

אלזדר מ-דרלם

אלזדר ההתמקודת  רחד 

1935
 אמצע שנדת הג30 שי המאה הקדומת 

שכדנדת העלר חלפה מתפתחדת, מתרח דת 
דמצטדפפדת. שכדנת דאול סאיל  ורדמה 

יעלר העתלקה מצטדפפדת  לו שנל 
הרחד דת: רח' אי דר-' דרח' דאול סאיל  

)המשכד שי רחד  סטנטדו(. 

שכדנת דאו סאיל 

חתך טדפד-רפלה שי שכדנת דאול סאיל   ד 
מדפלע רחד  דאול סאיל  )של ת צלדו  כלדם(  

כ- דיה המזרחל שי השכדנה.

העלר העתלקה

 שכדנת 
דאו סאיל 

רח' דאול סאל 

רח' אי דר-'

ל 
אי

ס
ול 

א
' ד

ח
ר-'ר

 ד
אי

ח' 
ר

רחד  של ת צלדו  לו העלר העתלקה ישכדנת דאול סאיל  /1936
מקדר: מחיקת השלמדר העלרדנלת חלפה

 ללעדול קרקע ע דר שכדנת דאול סאיל ,1935.
מקדר: אתר ההנוסה עלרללת חלפה 
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דאול סאיל 

רחד  סטנטדו/ של ת צלדו

רח' אי דר-' / מעיה השחרדר

קרללת הממשיה

יוצר המודל: ואליד כרכבי, צילום: אורית סימן טוב
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הרחוב של היום הגבול של העבר
 

1948
אחרל מיחמת 48, שכדנת דאול סאיל  

מתפנה מתדש לה הפיסטלנללם ד מקדמם 
מת-דררלם העדילם החושלם. עשדר יאחר 

מכו, התנאלם ש שכדנה מתורורלם דהעדילם 
החושלם פדנד ישכדנדת לדתר טד דת. כך, 

השכדנה הדפכת ירצדעה עלרדנלת מדזנחת 
דהרחד  מא ו את ערכד העלרדנל דהדפך יורך 

חשדכה דמדזנחת.

1985
 מהיך שנדת הג 80 הת- שה תכנלת 
שלמדר שעסקה  הקמת רד ע אמנלם 

 שכדנת דאול סאיל  הנטדשה, אך 
הלא יא מדמשה.  תכנלת זד הרחד  
חדזר יהדפלע כורך מרכזלת ירד ע 

 מלדחו  -יי הלעורדת שי כ לשלם 
שעד רלם  י  הרד ע. 

2004
השימת  נללו הלכי  לת המשפט 

שעדמו מצוד המזרחל שי הרחד . 
נקדות תפנלת  תהילך התפתחדת 

הרחד .  זמו שהלה שלדדל משקי  לו 
שנל צוולד שי הרחד  הלדתם שרלולם 

שי שכדנדת הלסטדרלדת  עלר,  נללו 
אחו מ-ולר את זהדתד שי הרחד  

מחוש ד-דרם יד יהלראדת, יתפקו 
דיה-ל  אחרת יס ל ה. רחד  של ת 

צלדו/דאול סאיל  מעיה קדנפיקט 
הלסטדרל פדילטל דאפליד יאדמנל. 

הרחד  דשד  אחרל מאה שנה עד ר 
ילו 'חדמה', אך הפעם הלא שדנה 

 משמעדתה דתפקלוה.

 הלכי  לת המשפט  חלפה מדי שרלול שכדנת דאול סאיל ,2004.
מקדר: חלדטלו אורלכילם



  - די מודמללו ג הרחד  כחדמה מודמה 

הרחוב כחומה מדומה 

הקשר עירוני
חזיתות הרחוב
ניתוח ומסקנות
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רח' של ת צלדו

שטח  נללנל צל דר אזדר מסחרל מ-דרלם

 נללנל מ-דרלם  דחזלת חנדלדת

הקשר עירוני
 

כלדם השכדנה שי דאול סאיל  עד רת תהילך 
שי התחושדת עלרדנלת ייא תכנלת מכדדנת. 

ההתפתחדת דההתחושדת הלא נעשלת עי לול 
לזמלם פרטללם שרכשד את המ נלם הנטדשלם 

 שכדנה. רחד  של ת צלדו/ דאול סאיל  מהדדה 
הלדם הזומנדת נוינלת נולרה, כך שרחד  זה 

לדצר מעלו 'תעית נלקדז' יכי הפלתדחלם הלזמלם 
 - דידת השכדנה, כך שנלתו יה-לע מכי  נללו 

אי הרחד  דמהרחד  אי העלר.  נדסף, ורך רחד  
זה נלתו הלדם ילצדר את הרצף העלרדנל  לו העלר 
התחתלת ישכדנת הור ורך שכדנת דאול סאיל .

הרחד  כתדדך עלרדנל. 
רח' של ת צלדו כרחד  משנל  לו 2 רחד דת ראשללם.

מקדר: תצ"א 2018 מתוך אתר GIS שי עלרללת חלפה.
שורדת פי"לם

שחרדר
מעיה ה

חסו שדקרל

מ-דרלם

משדי  מסחר

מ נלם הרדסלם 

שלמדר
חיקם י

רח' של ת צלדו

 לת המשפט

שכדנת דאול סאיל 
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חזיתות הרחוב
 

אחרל שנ חר מקטע מהרחד  )המקטע הצפדנל(, 
החיטנד יתעו את שתל החזלדת שי הרחד  כל 

מ חלנתנד, חקלרת הרחד  התמקוה  ה נת 
התפתחדת שתל השכדנדת המק לידת ירחד . 
ורך תלעדו הרחד  הציחנד יהראדת שהרחד  
הלדם אלננד שדדה משקי  שתל חזלתדתלד, כך 

שהחזלת המזרחלת מדרכ ת מ נללו אחו שים 
יעדמת החזלת המק ליה שמדרכ ת ממספר 
מ נלם  עיל טלפדס דס-נדנל  נללה שדנלם אחו 

מהשנל. 

חזית רחוב מגורים ועסקים : מבט מרחוב שיבת ציון לכיוון מערב

חזית בית המשפט : מבט מרחוב שיבת ציון לכיוון מזרח

סופרפוזיציה כפעולת ניתוח ראשונה עבור חזיות הרחוב.
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חזית בית המשפט : מבט מרחוב שיבת ציון לכיוון מזרח



חזית רחוב מגורים ועסקים : מבט מרחוב שיבת ציון לכיוון מערב
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ניתוח ומסקנות
חזלת מער לת

מסחר

מ-דרלם

משרולם

מ-דרלם נטדש

החזלת המער לת שי הרחד  הלא החזלת שעדו המ נלם שיה שרוד אחרל 
מימחמת 48 דאחרל ההרס שי השכדנה  שנדת ה 70. מ נלם איה שדפצד דטדםיד 

מחוש ד כי זאת הפרטלם הקטנלם שאפללנד את ס-נדו ה נללה שיהם עוללו 
מדפלע עו הלדם. נלתו יראדת שחזלת זד הלא חזלת עשלרה עם סד-ל פתחלם שדנלם 

שמצ לעלם ע דר התקדפה  ה נ נה ה נללו.

 נדסף יכך, הפרד-רמה שי ה נללנלם  חזלת זד הלא מאדו עשלרה. חזלת זד 
כדיית פדנקצלה מסחרלת, מ-דרלם, משרולם ד-ם מ-דרלם נטדשלם. הפדנקצלה 

המסחרלת שממדקמת  קדמת הקרקע שי הרחד  מללצרת אלנראקצלה 
יהדיכל הר-י  שכדנה ימרדת הצו המק לי שהחזלת שיא אלננה נ-לשה 

מהרחד .
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ניתוח ומסקנות
חזלת מזרחלת

החזלת המזרחלת שי הרחד  מהדדה מעלו קלר ענק ודמה מאדו יחדמה שנכחה 
 אדתד מקדם יפנל מאה שנה. חזלת זד מאדפללנת  מ נה אחו מסל ל שתדפס 

את החיק התחתדו שי ההר דמהדדה קלר חסם מדי המ נלם שממדי. -ד ה ה נללו 
הדא כפדי מ-ד הד שי ה נללו ה- דה  צוד השנל שי הרחד . 

החזלת שי ה נללו  רד ה אטדמה דימרדת שנמצא מספר פתחלם  חזלת, אך 
פתחלם איה אלנם נ-לשלם כיי. כך הדפכת חזלת הרחד  יהלדת תחת שילטתד 

שי ה נללו שאלנד מללצר אלנטראקצלה עם הדיכל הר-י אד המשתמשלם השדנלם 
העד רלם ילו ה נללו.  נדסף יכך, הפדנקצלה שי ה נללה דהלדתד מ נה משרולם 

מללצר נל-דו עם הפרד-רמה העשלרה מצוד השנל שי הרחד . כך נלתו יראדת 
שהרחד  הפך יהלדת  עי שתל חזלתדת מנד-ודת אחת מהשנללה דאלנו מצילחדת 

יללצר אלנטראקצלה כישהל אחת מדי השנללה.

אטדם

חולר
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1900

1948

2019
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סיכום

רח' של ת צלדו )דאול סאיל ( הדא אחו מ לו סורה שי רחד דת מעילם שאידת הקשדרדת 
יע ר, זלכרדו דסלפדרד שי העם הפיסטלנל  חלפה. רחד  זה ע ר שלנדללם ר לם שעם 

השנלם שלנד את אדפלד.הלדתד חצר אחדרלת ע דר חדמה ענקלת -רם ירחד  יק י אחרלדת 
מאדו -ודיה אחרל נפליתה שי החדמה.  תחלית המאה העשרלם הרחד  הפך מהלדתד 

רחד  שדיל מדסתר מהעלו אי רחד  מרכזל חשדף. הרחד  מק י משמעדת חושה הקדשרה 
יתפקלוד החוש כמעלו - די זמנל  לו העלר העתלקה שהתמקמה  תחדם החדמדת 
ישכדנדת חלפה החושדת מחדץ יחדמדת. עם הזמו השכדנדת מתפתחדת דירחד  לש 

תפקלו חוש:הורך המקשרת  לו השכדנדת החושדת שי חלפה, אך  ד זמנלת,הדא מפסלק 
יתפקו כמפרלו  לו מרקמל העלר השדנלם כתדצאה מצפלפדתם דהתרח דתם שי השכדנדת 

החושדת. 

כלדם, הרחד  חזר ישמש כ- די אשר מפרלו יא רק  לו רקמדת עלר שדנדת, איה -ם 
מצ לע עי קד ה- די  לו חשל דתה שי ה נללה הער לת הפיסטלנלת המסדרתלת יהצדרך 

 הכחותה דהתקללמדתם שי מ נלם  עיל כח שי הנללה דשי פדנקצלה  ולדק כמד הלכי 
 לת המשפט שצמח  מקדם החדמה ההלסטדרלת דעדמו מדי שרלול המ נלם הפיסטלנלם 

עם אמלרה מאדו  רדרה דרולקאילת. 

 הלכי  לת המשפט  חלפה מדי שרלול שכדנת דאול סאיל ,2004.
מקדר: חלדטלו אורלכילם
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ביבליוגרפיה
פינקרפלד- הבנייה הערבית- 1943. )עמ' 32(

"חיפה אל ג'דידה": רבעיה של העיר והקהילה היהודית. מאת תמיר גורן ויאיר ספרן. 

יפעת וייס, ואדי סאליב: הנוכח והנפקד, ירושלים: מכון ון ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ז 2007

אלי נחמיאס, רון שפיגל, ואדי סאליב - המיתוס ושברו, מאורעות ואדי סאליב במבט מחקרי חדש, הוצאת לחמן, 
חיפה, 2009

 Benjamin Z. Kedar, Wayne State University Press, 1999,The Changing Land: Between the Jordan and the
Sea: Aerial Photographs from 1917 to the Present.

 מסמכי תכנית שיקום ואדי סאליב, עיריית חיפה, מינהל ההנדסה המחלקה לתכנון ארוך טווח.
מאמרים:

ד"ר חוה לו-יון, תכנית השימור הראשונה של חיפה: רובע האמנים בוואדי סאליב.

Haifa al-Jadida: The Surrounding Walls and the City,Quarters,2015,Yair Safran
אתרים:

אתר עירית חיפה

http://www.haifa.org.il/ חיפה לתולדות העמותה אתר

ויקיפדיה, ערכים: העיר התחתית, ואדי סאליב

ארכיון המדינה

ראיון: עם מר' ג'וני מנסור
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נספחים

1932 -מבט משכונת הבורג' במרכז התמונה רחוב סטנטון ]כיום: רחוב שיבת ציון[, 
מקור: הספרייה הלאומית , אוסף אלכסנדרוביץ': אוסף תצלומים



27   - די מודמללו ג הרחד  כחדמה מודמה 

 , "Dr. S. Zurub" 1932 - סימטת פאליק ליד פינת רחוב סטנטון ]כיום: רחוב שיבת ציון[ שלט על בית
מקור: הספרייה הלאומית , אוסף אלכסנדרוביץ': אוסף תצלומים

סטנטון פינת אל בורג', 1932
מל חיפה והעיר התחתית משיפולי כתף הדר הכרמל. נראים בניית ההנגר הראשון של הנמל, מקרוב: באר 

ורחוב 
מקור: הספרייה הלאומית , אוסף אלכסנדרוביץ': אוסף תצלומים

1920 - 1930  בית משפט השלום, הדר הכרמל חיפה.
אלבום: תמונות מארץ ישראל באוסף
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מבנים משני צדדי הרחוב לאורך ההיסטוריה

מ נלם מצו שנל שי רחד  של ת צלדו יע ר קרללת הממשיה

28
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מבנים מצד שני של רחוב שיבת ציון לעבר שכונת ואדי סאליב

29
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