
וגם כמה מילים אודות שער יפו וסביבתו



.אל הצופה במצגת

בתחילה חשבתי לרכז כאן רק את  

,  התצלומים המעניינים של מגדל השעון

עד  , על שער יפו בירושלים1907-שניצב מ

אלא שעד מהרה נסחפתי  . 1922-שנהרס ב

לתוך מערבולת האירועים ההיסטוריים של  

אותה תקופה ולא יכולתי להימנע מלהרחיב  

את היריעה לנושאים נוספים הקשורים  

ואשר התרחשו עד לאחר מלחמת  , לעניין

שהרחבה זו היא  , אני מקווה. ששת הימים

בני גבירצמן.                  רק לטובת העניין

עם , רחבת שער יפו: בתצלום
המגדל המתנשא מעליה  

בתצלום שנעשה  ( מסומן בחץ)
.1919-בערך ב, מראש המצודה



פשטה ברחבי האימפריה  20-ובתחילת המאה ה19-בסוף המאה ה

רובם המכריע כאות כבוד , הטורקית אופנה של הקמת מגדלי שעון

אם לרגל יום הולדתו ואם במלאת תקופה מסויימת  , לסולטן הטורקי

כי הקפדה על זמן מדוייק  , האופנה הזאת קיבלה עידוד רשמי. לשלטונו

,  נחשבה כחלק מהתדמית של קידמה טכנולוגית ומודרניות אירופית

בסך הכל הוקמו כמאה מגדלי  . ששליטי טורקיה ניסו לשוות למדינתם

.כמה מגדלי שעון מרחבי האימפריה: בתצלומים. שעון כאלה

לוב, טריפולי

לבנון, טריפולי

מונטנגרו, פודגוריצה

,  ה'דוקמאבאהצ
איסטנבול



גם ארץ ישראל נסחפה באופנת  

מגדלי השעון של האימפריה  

העותמאנית ובעשור הראשון של 

הוקמו מגדלי שעון  20-המאה ה

נצרת  , שכם, עכו, חיפה, צפת, ביפו

שספק אם המגדל שהוקם בה נועד  )

פרט למגדל  . וירושלים( לשעון

נותרו כל , שהוקם בירושלים

.המגדלים הללו על תילם עד ימינו

שכם

נצרת

עכוצפת

יפו

חיפה



,ומוזנחתנידחתעירירושליםהייתה19-ההמאהבאמצע

בההתנהלוהחיים.העותמאניתהאימפריהבפאתי

ירדהובערביםמצומצמיםהיווהמלאכההמסחר,בעצלתיים

חדירתלמנועכדיהעירשערינסגרולילהכל.אפלההעירעל

נעילתלאחרשהגיעואורחעוברי.בדואיםוגנביםשודדים

האווירה.בבוקרלמחרתעדהשערלפניללוןנאלצו,השערים

,זהמתצלוםזועקותבעיראזששררהוההזנחההקודרת

העירבתוךהמוליכההדרךנראיתבו,1860-בבערךשנעשה

נראהמשמאל.(טאב'חאלאבןעומררחבתכיום)יפולשער

.עליושסגרהוהחומההחפירולמרגלותיוהמצודהחומתקצה



.1880-ביפושערשלהפנימיצידו
גמליםמגלהברישוםבוחןמבט

לממכרסככה,בשערעוברים
כלימוכרתורוכלת(מימין)ירקות

לחומתמעבר.(משמאל)חרס
שהוקםבדואיאוהלנראההחפיר
.יפושערשלהחיצוניתברחבה

המאהשלהשנייההמחציתבמהלך

.להתעוררהרדומההעירהחלה19-ה

נתנההעותמאניהשלטוןחולשת

לתקועהזדמנותהאירופיותלמעצמות

אתאילצוהן.התיכוןבמזרחיתדות

המתגורריםלאזרחיהןלהעניקהסולטן

שלאזכויות:"קפיטולציות"שלטונותחת

הקונסוליות.העותמאנייםלאזרחיםהיו

עלהגנו,בירושליםהמעצמותשפתחו

מספרגדלזאתובעיקבותאלהזכויות

היומהבאיםרבים.לעירשהגיעוהזרים

יישוב"בברובםהתערואשר,יהודים

התמיכהכספיעלבעיקרשחי,"הישן

בריכוזיעבורושנאספו,"(חלוקה"ה)

.אירופהבמזרחהיהודים

לחייגדולהדחיפהנתןהתושביםריבוי

מהרהעדשהפכה,בעירהכלכלה

.שוקקותחבורתימסחרילמרכז

ברחבהאותותיואתנתןהכלליהשינוי

מרכזגםשנעשתה,יפושערשלפני

"מרכזיתתחנה"וגםסואןמסחרי

מביתובאושיצאוולמרכבותלכירכרות

שניהמרוחקת,מיפוואפילווחברוןלחם

.בעגלהנסיעהימי



מאמצע  , תצלום זה של שער יפו
הוא אחד התצלומים  , 19-המאה ה

בגלל הרגישות  . הראשונים שלו
הנמוכה של לוחות הצילום באותם  

נדרשה פתיחה ארוכה של  , ימים
הצמצם ולכן אין רואים אנשים  

אלא רק כתם או שניים  , בתצלום
.שיצרו אנשים בתנועה

סוליימאןהסולטן,16-הבמאהוהשערהחומהבונהאתהמהללתעותמאניתכתובתקבועההשערפתחמעל

אדוננוזוברוכהחומהלבנותציווה,והרחוםהרחמןאללהבשם":הכתובתלשוןוזאת."המפואר",הראשון

לקמרוןמעל."מלכותוינציחאללה.חאןסליםבןסולימאןוהפרסיםהערבים,הטורקיםמלך,הגדולהסולטאן

.פנימהלפרוץהמנסהאוייבעלרותחשמןליציקתהמיועדיםפתחיםשבקרקעיתותא–"מאשיקולי"בולטהשער



מצופה בלוחות ברזל  , דלתות שער יפו נעשו מעץ כבד

,  בשער הותקן גם פשפש. כדי שלא יוכלו להציתן

.שאיפשר לשומרים לפקח היטב על העוברים דרכו

נסגר  ( בתצלום)פ "כמו פרעות תר, בימי מתיחות

.השער הגדול והמעבר התאפשר רק דרך הפשפש

מבט אל רחוב 
מבעד  , יפו

לפשפש הפתוח



.  הם הקפידו על סגירת השער כל ערב ופתיחתו כל בוקר1860עד . השומרים הטורקיים בשער יפו



כדי להקשות  , המעבר בתוך שער יפו נבנה בכוונה בזווית ישרה

.     אבל הדבר גם מנע תנועת כרכרות. על פריצת אוייב העירה

הזה על ידי פירוק חומת  " חוסם העורקים"נפרץ 1898-ב

(  מימין בתצלום הימני)שמנעה מעבר בין המצודה , החפיר

וסלילת כביש כניסה העירה  -( משמאל באותו תצלום)לשער יפו 

הדבר אומנם נעשה רק על מנת להקל על הקיסר  . במקומה

הגרמני וילהלם השני את הכניסה העירה בביקורו בארץ באותה  

אולם מחווה זאת לקיסר מאפשרת עד ימינו כניסת רכב . שנה

.תוך עקיפת המעבר הזוויתי בתוך שער יפו, לעיר העתיקה

.  בעיצומה( מסומנת בחץ צהוב)פריצת חומת החפיר : מימין
הנוסעת בכרכרה  , אשתו, ציור של הקיסר הרכוב על סוסו: למעלה

.1898-נכנסים העירה ב, ופמלייתם( מסומנים בחיצים אדומים)



תצלום  . 19-שער יפו בסוף המאה ה
לבן שנצבע ביד והודפס  -שחור

.  ב"בשיטת פוטוכרום בארה



יום שוק סואן ברחבת שער  
.20-בתחילת המאה ה, יפו



היא גלשה  , כשהתרחבה הפעילות הכלכלית ברחבת שער יפו

לרחוב יפו ועד מהרה החלו להיבנות לאורכו בתים צמודים  

. חלקם חנויות ובתי מלאכה וחלקם בתי מגורים, לחומה

.19-בסוף המאה ה, רחוב יפו בקירבת השער: בתצלום



20-הרחוב בתחילת המאה ה: בתצלום. את כל החומה בקטע זה, עם הזמן כיסו הבתים שניבנו לאורך רחוב יפו



הרחבה התוססת שלפני שער יפו הייתה 
מקום נאות לביטויי נאמנות לשלטון  

. כמו המיבנה בעל הכיפה שמימין, העותמאני
שנחנך       , (סביל, מזרקת שתייה)זהו רהט 

היום בו נפתחו חגיגות חצי  , 1.9.1900-ב
.היובל להכתרת הסולטן עבד אל חמיד



את  , שאליעזר בן יהודה הוציא לאור בירושלים, "ההשקפה"פירסם העיתון העברי 23.7.1904-ב

:מנדל קרמר, הידיעה הבאה מאת כתב העיתון

מושל  , אלא המותצרף, מי שיזם את הקמת מגדל השעון לא היתה עיריית ירושלים, לפי ידיעה זאת

:  שמו ותוארו המלאים של המושל פורטו בידיעה אחרת באותו עמוד והם. ירושלים הטורקי באותה עת

החליטה  , לעיל נאמר שכוונת הפחה הייתה רק לשפר את חזות איזור שער יפו" ההשקפה"אף כי בידיעת 

וכמו בערים אחרות ברחבי האימפריה להקדיש את המגדל המתוכנן  " ללכת עם הזרם", כנראה, העיריה

.הזה עבר כבר כמה שנים לפני כן" חצי היובל"למרות ש, זאת. שנה לעלותו על כסאו25במלאת , לסולטן

היא עלתה לתושבי  . לא הייתה מיבצע זול, מטר מעל לרחבת השער13שהתנשא לגובה , הקמת המגדל

, כנראה, הכסף גוייס. שהיו סכום נכבד מאוד באותם ימים, (ט"ליש800)פרנק 20,000-ירושלים כ

.  אף שרובם היו אז עניים מרודים, במיבצע התרמה נרחב בין התושבים

הוא עיצב את המגדל בקו של  . פסקל אפנדי סארופים, תיכנון המגדל נמסר לידיו של מהנדס העיר דאז

,  במקביל הוזמן בצרפת השעון למגדל. שהיה תערובת של כמה סגנונות ארכיטקטוניים, "בארוק מוסלמי"

.  כדי להראות את השעה לארבע רוחות השמים, "פנים"שהיו לו ארבעה 



האבנים לבניית 
המגדל נחצבו 
. במערת צדקיהו

אבני  : בתצלום
המגדל פזורות  
לפני פתח 

לקראת  , המערה
העברתן לשער  

בפינה  . יפו
השמאלית  
למטה נראים  
שני סתתים  
מקציעים את 
.פני האבנים



מסומן  )בה נראה מימין , לתמונה פגומה זאת, אוליי, פרט, בניית המגדל בפועל לא תועדה בתצלומים

. שייתכן כי נועד להעלאת אבני המגדל אל ראש שער יפו, קצהו של מנוף( בחץ



הבנייה עצמה החלה      . במערת צדקיהו, הוחל בחציבת האבנים המיועדות לבניין, עם השלמת התיכנון

:  שיצא לאור למחרת" השקפה"וכך מדווח מנדל קרמר בגליון ה. 1907ביוני 25-ב

:כי, "השקפה"נכתב ב, 1907ביולי 26-ב, חודש ימים בלבד לאחר מכן



המקושט  , טקס חנוכת מגדל השעון

1-ב, בדגלי האימפריה העותמאנית

.1907בספטמבר 



שרטוטי המגדל המקוריים נעלמו  

אך די בתצלום  , במרוצת השנים

המוגדל הזה כדי להבחין במאמץ  

הרב של הארכיטקט לפאר את  

כדי , המיבנה בפיתוחי אבן רבים

אפילו  .להרשים את כל רואיו

הוא העמוד שבראש , "עלם"ה

זכה לעיצוב מיוחד ובקצהו  , המגדל

–נקבע סמל האימפריה העותמאנית 

.    חצי הסהר וכוכב



הראה המגדל את  , כאמור

השעה לארבע רוחות  

אבל רק שני . השמים

צדדים הראו את השעה  

,  בשיטה האירופית

-שהיממה מתחילה בה ב

(. 00:00שעה )בלילה 12

שני הצדדים האחרים 

הראו את השעה לפי  

או הזמן  " )השעון הערבי"

או השעה  , המקומי

שבו מתחילה  , (הזמנית

בשעת  ( 00:00)היממה 

בה , השקיעה הממוצעת

מורה השעון האירופי על 

18:00 .

צידו של השעון שפנה  

לרחבת עומר אבן אל  

השעון  "הראה את , טאב'ח

בתצלום משמאל  ". הערבי

אך , 4הוא מורה על שעה 

הצל של עוברי האורח  

כי התצלום נעשה  , מעיד

.  לפני הצהרים10-ב



(.  מסומן בחץ)המבהיקה למרחוק , נוסף לקו הרקיע של ירושלים מגדל מאבן בהירה, עם השלמת הבנייה

1910-התצלום נעשה מדרך חברון ב



מגדל השעון
מגדל דוד

רחוב יפו

,זהאלכסוניאווירבתצלוםגםמופיע(בחץמסומן)השעוןמגדל

י"עשהוטסגרמניממטוסנעשההתצלום.מערב-מזרחשכיוונו

הצהרתיום)2.11.17-ב',מ1800בגובההולסהאוזןלויטננט

.הבריטיםבידיהעירכיבושלפניכחודש,בבוקר8.45-ב(בלפור

.בהגדלהמהתצלוםחלק–למעלה.המלאהתצלום–משמאל



,  הנשען על מיבנה השער, הבית בעל הגג המשופע. לאחר הקמת מגדל השעון, של רחבת שער יפו" המראה החדש"

גרנד ניו  "מתוך העיר מציץ קצהו של מלון . שהוקם מעט לפני בניית המגדל על השער, הוא בית הדואר העותמאני

.  הראשון משורת המיבנים שהוקמו ברחוב יפו לאורך החומה, "פאסט"ומשמאל לשער נראה קצהו של מלון " הוטל



המוליכה אל  , טאב'רחבת עומר אבן אל ח
הצבע הלבן של  . 1910-בתצלום מ, שער יפו
לעומת מיבנה  , מבליט אותו" טרי"המגדל ה

גם תצלום  . השער העתיק והבתים שמסביבו
לבן והוא נצבע ידנית  -זה היה במקורו שחור

על ידי הצלם אריק מטסון השוודי ואשתו  
"  אמריקן קולוני"האמריקנית אדית מה

.שהתמחו בכך, בירושלים



נוסף עוד מגדל לרחבת שער  1912-ב
,  (במרכז התצלום)מיבנה עם צריח : יפו

שהיה אולם תצוגה וביתן מכירות של  
".  בצלאל"מוצרי בית הספר לאמנויות 

אלא מעץ  , המיבנה לא היה מאבן
מודעה של ביתן  : משמאל.מצופה פח

מהזמנים שבהם  , "בצלאל"
.ניצב על תילו



מלחמת העולם הראשונה נתנה את אותותיה גם  
.  באירועים שונים שהתרחשו למרגלות המגדל

אוסטריה היתה  )יחידה צבאית אוסטרית : בתצלום
צועדת לתוך העיר  , (אז בת ברית של טורקיה

.העתיקה דרך שער יפו



אחד האירועים המשמעותיים  

,  ביותר בעת החדשה בירושלים

התרחש  , לפני מלחמת העצמאות

כאשר הצבא  , 1917בדצמבר 

הבריטי כבש את העיר ושם קץ 

שנמשך , לשלטון העותמאני בה

הצבא הטורקי נסוג , שנה400

יומיים  . בדצמבר9-מירושלים ב

פסע  , בדצמבר11-ב, לאחר מכן

,  גנרל אלנבי העירה דרך שער יפו

"  מככב"ה, למרגלות מגדל השעון

(.  משמאל)בתצלום האירוע 

אלא הלך  , אלנבי לא רכב על סוסו

שגם ישו  ", כאות כבוד לעיר, ברגל

אלנבי צעד עד  ". נכנס אליה רגלית

שם נערך טקס  , לרחבת מגדל דוד

בו נקראה לפני הציבור  , רשמי

הכרזה על הנהגת משטר צבאי  

. בעיר

שסבלו בימי  , כל תושבי ירושלים

המלחמה מרדיפות הטורקים  

קיבלו בעין יפה את השלטון  , ומרעב

הבריטי ובעיר נפתחה תקופה  

.חדשה

דרך  , גנרל אלנבי נכנס לירושלים ברגל
במגדל  " השעון הערבי. "שער יפו

1.30כלומר , 7.30שמאחוריו מורה על 
.  בצהרים לפי השעון האירופי



בשער " החלפת המשמר"

חיילים בריטיים ניצבים  : יפו

,  במיסדר בפתח השער

במקום השומרים הטורקיים  

.שפיקחו עליו קודם לכן

תצלום זה נעשה ביום 

כניסתו של אלנבי לירושלים  

.1917בדצמבר 

נוכחות החיילים הבריטיים   

,  משהו, המנצחים בשער מעיבה

על איחולי הנצחיות של השלטון  

בכתובת התשבחות  , העותמאני

המתנוססת  , לסולטן סוליימן

...מעל לראשיהם



פחות מחודש לאחר הכרזת  , 5.1.1918-ב

מונה מושל  , המשטר הצבאי בירושלים

התפקיד הוטל על רונלד  . צבאי לעיר

,  איש משרד המושבות הבריטי, סטורס

שישב עד אז בקהיר והיה מעורב בפעילות  

הדיפלומטית הבריטית הענפה ורצופת  

סטורס  . התככים ברחבי המזרח התיכון

קיבל לצורך תפקידו החדש דרגת ייצוג של  

.  קולונל

שנים ספורות לאחר מכן גרם סטורס לכך 

אולם  . שמגדל השעון יוסר מעל שער יפו

המשימה הראשונה במעלה שעמדה בפניו  

עם מינויו הייתה אספקה מיידית של מזון  

שרעבה ללחם עוד מימי  , לאוכלוסייה

הוא גם נדרש להסדיר את  . השלטון הטורקי

לאחר שעמד  . הזרמת המים לעיר הצמאה

פנה לטיפול  , במשימות הללו בהצלחה

בנושאים עירוניים אחרים שהטרידו את  

אולם עד מהרה הסתבך סטורס  . התושבים

בפקעת היחסים בין יהודים וערבים ואף כי 

,  הכחיש נמרצות שהוא מעדיף צד כלשהו

שהוא אוהד את  , חשדו בו היהודים

. הערבים

1918-רונלד סטורס ב



להפגנההערביםיצאו1920בפברואר.בלפורהצהרתאתליישםהבריטיםכשהחלוגאתההערביתהלאומנות

...רעמבשראותזההיה.הציוניוהמפעלהיהודיתהעלייהנגד,(ברקעהשעוןמגדלעם,בתצלום)יפוברחוב



נגדפרועהלהסתהערבייםלאומניםידיעלנוצלה,יפוברחובההפגנהלאחרחודשייםשהתקיימהמוסאנביתהלוכת

הצבאבעוד–עשרותופצעויהודיםשישהרצחו,היהודילרובעהתהלוכהמשתתפיפרצוזאתבעיקבות.היהודים

יהודיעללהגןשניסו,יהודיםצעיריםכעשריםועודבוטינסקי'זזאבאזנעצרוזאתלעומת.ידאוזלתמגליםוהמשטרה

לתוצאותהאחריותאתסטורסעלהטילובארץהיהודיהיישובראשי...בערביםלפגועבכוונהוהואשמוהעתיקההעיר

.החוגגיםעלכבדצבאימשמרהצבתידיעלמוסאנביחגיגותאתלאבטחמתפקידוהיהלדעתם.המהומותשלהקשות

כשנתייםרק.ההתפרעויותאתלמנועבמשטרהיהיהשדיכשהאמיןנכשלסטורסכי,קבעהבריטיתחקירהועדתגם

.לסטורסהיהודיםביןהיחסיםשופרו,בארץהרוחותמהלזמןכשנרגעו,מכןלאחר

תהלוכת נבי מוסא  
,  1920באפריל 

שהתדרדרה לפרעות  
ביהודי העיר העתיקה



רק לאחר שהפורעים הערבים סיימו את : מאוחר מידיי
הגיע  , פ"מסע ההרג שלהם ברובע היהודי בפסח תר

הצבא הבריטי כדי לסייע למשטרה להרגיע את  
חמוש במקלע  , משמר בריטי ממונע: בתצלום. הרוחות

,  חוסם את הכניסה לעיר העתיקה ליד שער יפו, לואיס
.אחרי הפרעות



המולדכנסייתהיהבהוראתוהריסה

בתחוםהיאגםשנמצאה,לחםבבית

הוקםהעותמאניםבימיעוד.סמכותו

קיר,"ביטחוניותמסיבות",בכנסייה

המרכזילאולםהנכנסיםמעינישחסם

חשבסטורס.הכנסייהמזבחאת

נתן,המקוםבאווירתפוגםשהקיר

חשוף1918ומאז–להרסוהוראה

.לאולםהנכנסכללעיניהמזבח

הקיר לפני  –למעלה : בתצלומים
,  המזבח שנחשף–למטה . הריסתו

.        כשלפניו עדיין מוטלות הריסות הקיר

ביןוהמתסכלהמתמידהמאבק

מסטורסמנעלאוערביםיהודים

אזרחייםבתחומיםרבותלפעול

ניכרתהחיוביתוהשפעתושונים

היה,למשל,כך.ימינועדבעיר

בעירביתכלכי,שקבעהואזה

–באבןמצופהלהיותחייב

רחובותאתמייפהזווהחלטה

לא,זאתעם.כיוםגםירושלים

כאשר,מהריסהסטורסנרתע

.המציאותמחוייבתשהיאחשב

בוצעהשבוהראשוןהמקום



של סטורס היה רחבת שער יפו והבתים הצמודים לחומה לאורך  " תאוות ההריסה"מקום נוסף שעורר את 

שסולק בקלות מכיוון שהיה בנוי מעץ ופח , "בצלאל"ליחס זה היה ביתן " הקורבן הראשון. "רחוב יפו

שנה לעליית הסולטן על כסאו ובית  25במקביל סולקו מהרחבה הרהט שהוקם בה לרגל מלאת . בלבד

כבן נאמן לתרבות  , סטורס. ואז הגיע תורו של מגדל השעון–הדואר שהיה דבוק למיבנה שער יפו 

"  הבארוק המוסלמי"בגלל אופי , "קוץ בעין"התייחס אל המגדל כאל , כולל הארכיטקטורה שלה, המערבית

המגדל  "בזכרונותיו הוא מכנה אותו . של החומה" הנקי"שלו ומכיוון שלטעמו הוא פגע בקו האופקי 

.  ובהשפעתו הוחלט להרסו עד היסוד" הנפשע

1918-שהוקמה ב, (Pro Jerusalem)" למען ירושלים"הוחלט על הריסת המגדל על ידי אגודת , רשמית

,  יהודים–האגודה הייתה מורכבת מנציגי כל התושבים . כדי לסייע לו בניהול העיר, על ידי סטורס עצמו

.  וסטורס היה נשיאה–ערבים ונוצרים 

תוכנית אב מפורטת יותר לבינוי  , שהכין על סמך תוכנית מקליין, י האגודה האדריכל פטריק גדס"הוזמן ע

.כל העיר

בשימור האתרים הארכיאולוגיים  , טיפלה האגודה בשיפור פני העיר, בזכות כספים שגייס עבורה סטורס

אבל לאחר שהמימשל הצבאי  . בעידוד אמנות מקומית ומלאכה עממית ובהקמת מוזיאונים וספריות, שלה

1922-ב. החלה פעילות האגודה להתדלדל, וסמכויותיו הועברו לעיריית ירושלים1920-בירושלים בוטל ב

,  את הריסת מגדל השעון–ולבצע –אבל לא לפני שהספיקה להחליט , למעשה, היא חדלה להתקיים

.  בהיענות לגחמתו של סטורס בנושא הזה

שיתוף כל העדות בפעילות האגודה קיבל ביטוי בסמלה  

המכיל בכפיפה אחת את חרמש הסהר  , (משמאל)

.מגן דוד יהודי וצלב נוצרי פרנציסקני, המוסלמי

הייתה האגודה מעין ועדת תיכנון בלתי רשמית  , למעשה

את  1918-במסגרת זאת היא הזמינה כבר ב. לעיר

,  ויליאם מקליין, מהנדס העיר המצרית אלכסנדריה

שנה לאחר מכן. להכין תוכנית מיתאר ראשונה לעיר



אומנם תושבי ירושלים לא קיבלו את ההחלטה  

במרץ 5-כפי שמדווח ב, הזאת בשוויון נפש

(:משמאל" )דואר היום"העיתון 1922

כפי , אלא שהבטחות לחוד ומציאות לחוד

9-ב" דואר היום"שמעידה הידיעה שפורסמה ב

(.מימין)1922ביולי 



ח פעילות  "בהקדמה לדו

"  למען ירושלים"אגודת 

1920-1922בשנים 

:  כותב סטורס בסרקזם

שהוקם  , מגדל השעון"

על ידי התושבים  

,  הנאמנים של ירושלים

בסיגנון שהוא בין  

המגדלור של אדיסטון  

שקרס בזמנו והיה  )

(  צורך לבנותו מחדש

,  לבין אנדרטת יובל

33-לציון יום השנה ה

לשלטונו מבשר הטובות  

של הסולטן המנוח עבד  

הוסר פיזית  , אל חמיד

מצידו הצפוני של שער  

אותו כיער זמן רב , יפו

עתה מכינים  . מידיי

אותו שוב לקראת מילוי  

,  שיוצב מחדש)הבטחה 

,  פחות תוקפני( בעיצוב

לאחר שהוסרו ממנו  

כמה מעיטוריו  

באיזור  , הפוגעניים

המרכזי והמתאים של 

".כיכר הדואר

בזמן פירוק המגדל בשער יפו נפגמו רוב אבניו  . אבל לא בדיוק–הבטחתו של סטורס מולאה 

בסיגנון  , איפוא, עוצב( בתצלום)המגדל החדש . ואי אפשר היה לבנות בהם את המגדל החלופי

אבל המגדל אכן הוקם  . ורק מנגנון השעון הישן הותקן בו20-ברוח שנות ה, מודרני לחלוטין

(.ל"כיום כיכר צה" )רחבת אלנבי"ששמה אז היה , במה שסטורס מכנה כיכר הדואר

המרכז המסחרי הקטן שבו הוקם המגדל החדש הפך . אלא שפרשת המגדל לא תמה בכך

.    פורקו הוא והמגדל ובמקומם נסלל כביש1934-למיטרד תחבורתי וב



ההתמרמרות הציבורית על הריסת מגדל השעון השני קיבלה ביטוי במאמר עוקצני אשר 

:גירסה מקוצרת שלו-להלן . 28.7.1932-ב" דבר"פורסם ב



תועדו  , שלא כמו בפירוק המגדל בשער יפו

בצילום פירוקו של המגדל וסילוקו מרחבת  

מסכם  " דואר היום"העיתון (. משמאל)אלנבי 

:במילים הבאות, 1934באוקטובר 9-זאת ב

.  כך הסתיימה פרשת מגדל השעון הירושלמי

מבכים רבים את סילוקו של  , כאז גם כיום

,  המיבנה הטורקי המעניין מנוף חומת העיר

אך ורק מחמת ההתנגדות האובססיבית  של 

...המושל סטורס לקיומו

סטורס עצמו כבר לא היה בירושלים בעת  

הוא מונה  1926-ב: פירוק מגדל השעון השני

1932-ב. למושל כללי בקפריסין ועבר לשם

מונה סטורס למושל הכללי של רודזיה  

אך שנתיים  , (כיום זימבאבווה)הצפונית 

לאחר מכן אילצה אותו בריאותו הלקויה 

. 1955שם מת בשנת , לשוב לבריטניה



מראשוהמנגנוןהורדהמגדלהריסתבעת.נמכרלאוהואהישןבשעוןמעונייןהיהלאאישכינראהאולם

להעניקהוחלטדברשלבסופוכי,אומריםיש.הופכיןלהשאיןכאבןנותרשם,העיריהבמחסניואוחסן

מופיעהשעוןאיןכיוםאולם.באונייהלאנגליהונשלחנארזהוא1936-ב.הבריטילמוזיאוןכשיאותו

מוטלהוא,הטובבמקרה.לאיבודשהלךוכנראההבריטיבמוזיאוןהשעוניםאגףשלהמצאיבקטלוג

.העשירהירושלמיעברואתיידעשאישמבלי,המוזיאוןבמרתפיכלשהינידחתבפינהלמעצבה

משנישנותרהיחידהשריד

בתחילה.השעוןהיההמגדלים

למרבהלמכרוהעיריהניסתה

המודעהשמעידהכפי,במחיר

21-בפורסמהאשר,משמאל

האנגליבעיתון1935במאי

כיום)"פוסטפלסטיין"הירושלמי

:"(פוסטרוזלם'ג"

הודעה לציבור

מיבנההיהשבבעלותה,ירושליםעירייתשל)העירוניתהחברה

כעתהמותקןהשעוןממנגנוןלהיפטרמעוניינת(והמגדלהחנויות

ולהגישאותולבדוקיכוליםהמעוניינים.אלנביבכיכרהשעוןבמגדל

עד,השעוןלקנייתהצעותיהםאתהעירוניההנדסהלמשרדבכתב

.1935במאי23-וה22-הצהרילפניאו

וזה תרגום המודעה לעברית  

(:שלא הופיע בפירסום  המקורי)



היתווהשהואבקוויםלפעולהעיריההוסיפה,לכתולאחרוגםעמוקחותםבירושליםאחריוהותירסטורס

להשלמתהעיריהניגשה1944-ב.יפורחובלאורךהחומהחשיפתהיהמאלהאחד.שוניםבנושאים

חלקיתבוצעההמלאכהאבל.(בתצלום)הרחובלאורךלחומהצמודיםבתיםבהריסתוהחלהזאתתוכנית

.נחשףמהחומהקטןחלקורקבלבד



הקרןקבעה19-ההמאהבסוף

פתחלידישראלארץלחקרהבריטית

התייחסותנקודתיפושער

אומצההמנדטבימי.למדידותיה

מוצאכנקודתזו"אפסנקודת"

בארץהעריםמרחקילמדידת

בעמדתונקבעההנקודה.מירושלים

אתשכיווןהשוטרשלהמוגבהת

.השערברחבתהסואנתהתנועה

,(מימין)התנועהשוטרשלבתצלום

כלנראיתלא,30-השנותמראשית

,התחתוןבתצלוםאך,מוגבהתעמדה

כברהיא30-השנותבאמצעשנעשה

העמדה,כךאוכך.היטבנראית

עלשעברובתהפוכותלחלוטיןנעלמה

.הימיםברבותהשעררחבת

סימונה המקובל של  –" התיאודוליט"
על בית עיריית –כאן . י"הקרן לחקר א

...(.לא בשער יפו)ירושלים ההיסטורי 

שוטר מכוון 
את התנועה  
ברחבת שער  

בתחילת  . יפו
.30-שנות ה

"  נקודת האפס"
של 

ירושלים

שהייתה , עמדת השוטר המוגבהת
בימי המנדט" נקודת האפס"



נקודת  "נקלטה באקראי גם , 1948של סיור צבאי בריטי העובר ברחבת שער יפו בתחילת , בתצלום זה

.  עליה ניצבים שני שוטרי תנועה בשרוולים לבנים, (מסומנת בחץ" )האפס



ידעו קרבות עזים אשר  , שהיו במלחמת העצמאות קו החזית בירושלים, שער יפו וקטע מרחוב יפו הסמוך

. שנה היה זה שטח הפקר בין ירדן לישראל בעיר19במשך (. בתצלום)הפכו את האיזור לגל הריסות ענק 



,  כששוחררה העיר העתיקה במלחמת ששת הימים

,  טדי קולק, הבין ראש עיריית ירושלים באותה תקופה

כי נפלה בידיו הזדמנות פז לבצע את החזון של  

וגדס ( 1918תוכנית המיתאר )האדריכלים מקליין 

,  חשיפת החומה לעין כל(: 1919תוכנית המיתאר )

אך נדמו  . כחלק מפארק מרהיב שיינטע למרגלותיה

של דחפורים אל  " אוגדה"שיגר קולק , הדי הקרב

את כל  "גילחו"שטח ההפקר ותוך ימים ספורים הם 

ההריסות ואת כל שרידי המיבנים הדבוקים אל  

הרחוב עצמו נסלל מחדש . החומה לאורך רחוב יפו

ורצועת הקרקע שנחשפה לאורך החומה הפכה  

.למישטח ירוק בלב העיר

דחפור מפנה הריסות  
.  למרגלות המצודה

תמונה שחזרה לאורך  
החומה ברחוב יפו  

1967במשך כל יולי 

1967סלילתו מחדש של רחוב יפו לאורך החומה בקיץ 





תודה מיוחדת ליהודה לבנוני על הערותיו ותיקוניו למצגת זאת


