


'  ורג'השיקמים של רחוב המלך ג

אביב הם חלק מנוף ימי  -בתל

סבי וסבתי התגוררו מאז  . ילדותי

של המאה הקודמת  30-שנות ה

באחד הצריפים המזרחיים של  

שניצבו על אם הדרך , שכונת נורדיה

לאחר שהוענק לקטע  . מיפו לסומייל

זה של הדרך השם רחוב המלך  

קיבל  , 1935-ב, החמישי' ורג'ג

שהתנוסס  , 67הצריף את המספר 

כדי , 70-עליו עד שנהרס בשנות ה

דיזנגוף  "לפנות מקום למיכלול 

אחת ממעלותיו של הצריף  ". סנטר

הזה היו השיקמים שניצבו לפניו  

וקראו לי תמיד לטפס עליהם וכך 

לא . נצרבו בזכרונותיי מאותם ימים

,  בגילי המתקדם, שעד היום, פלא

עולים בי רגשות חמים בכל פעם  

.  שאני עובר על פני השיקמים הללו

רגשות אלה הם שהביאו אותי להכין  

מעין פינה של המדור  , מצגת זאת

.הפרטי שלי" נעים להיזכר"

בני גבירצמן
משמאל נראה הקצה המזרחי של שכונת הצריפים  . של המאה הקודמת40-בשנות ה' ורג'רחוב המלך ג

.השיקמים הרחוקים שבמרכז התצלום הם אלה שטיפסתי עליהם בילדותי. נורדיה



פיקוס השיקמה  )השיקמה 

איננה  ( ממשפחת התותיים

מקורה  ". ילידת הארץ"

שם היא מתרבה  , באפריקה

בזכות צירעת  , באורח טבעי

המטילה את ביציה  , הפיקוס

בפרי השיקמה ותוך כדי כך  

בארץ אין  . מאביקה אותו

צירעה כזאת וכל עצי 

השיקמה הגדלים כאן מאז ימי  

החלו את דרכם  , קדם

, (ענפים צעירים)כייחורים 

.שנשתלו בידי אדם

השיקמה טופחה בארץ במשך  

, אלפי שנים על ידי חקלאים

בזכות פירותיה ובזכות  

הקורות האיכותיות שהופקו  

לא פלא  . מגזעיה וענפיה

שהיא מוזכרת כמה וכמה  

.  ך ובמדרשים"פעמים בתנ

השיקמה נודעה גם באריכות  

כנאמר במדרש  , ימיה

כימי העץ ימי  : "בראשית רבה

כשיקמה הזאת שהיא  ; עמי

".עושה בארץ שש מאות שנה

בעונת הסתיו, פגות שיקמה מבשילות
(ר אבישי טייכר"ד: תצלום)



שלידניניקובהיאשהבליסה,לחשובמקובל."שיקמיםובולסבוקר"הואשכן,העםמפשוטיאחדשהוא,עצמועלך"בתנמעידעמוסהנביא

נובעלבוקריםהבליסהביןהקישור.מתיקותואתלהגדילכדיאוהבשלתואתלהקדיםכדי,בשמןוסיכתוירוקבעודוהשיקמהפריקליפת

אתבולסיםהרועיםהיוובתמורהקרקעותיהםעללמירעהעדריהםאתלהעלותלרועיםמתיריםהיושיקמהעצישלשבעליהם,מכךכנראה

.הקרקעבעלילטובתהפירות

.השיקמהמפריבהרבהמתוקותאףוהתאניםכללבליסהמצריךאינו,למשל,תאניםשגידולבעוד,עמלשלמרובההשקעהחייבההבליסה

שלרצונםפגהמודרניתשבתקופה,איפוא,פלאלא.השיקמהמעץהקורותניצולאתגםהפחית,19-ההמאהבסוףהחל,ארצהזולעץיבוא

.בישראלהמוגניםהעציםברשימתהשיקמהנמצאתכיום.הארץרחביבכלוהלךהתדלדלהללוהעציםומספרבשיקמיםלטפלהחקלאים

פרי השיקמה  

(  בתצלום מימין)

:  בערבית. נקרא פגה

כשמו של העץ , ומז'ג

.כולו

הפרי גדל בראש 

, ענפים דקים

הבוקעים ישירות  

בתצלום  )מגזע העץ 

ובעיקבות  ( משמאל

השם הערבי הם 

.נקראים גמזיות

נקינס'פרל ג: תצלום



סומייל ודרך סומייל במפת הקרן לחקירת  , יפו

, 1888המפה נושאת את התאריך . ארץ ישראל

.  1877-נעשו ב, אבל המדידות שלפיהן שורטטה

נראית  ( שסומנה על ידי בחץ אדום)דרך סומייל 

מאחר . במפה זאת עירומה כליל מצמחייה

יש , שהמפה מציינת צמחייה במקומות רבים

דרך , לשער שכאשר נעשו מדידותיה בשטח

.  סומייל אכן הייתה חפה לחלוטין מעצים



צפון

אוויריתצלום,למטההשמאליתבפינה

,1917בנובמברגרמנימטוסידיעלשנעשה

האיזורכלאתכבשושהבריטיםלאחר

.הירקוןשלהדרומיתהגדהעדליפושמצפון

דרךנראיתהתצלוםשלהמוגדלבחלק

לאורכהניצביםרביםשיקמהכשעציסומייל

-תלהיאהלא,ביתאחוזתעדכמעטומגיעים

.הראשוניםבימיהאביב

סומייל

צ



,אביב-השיקמה העתיקה ביותר בתל
י ביפו"ברחוב ציהתל

?מיידיועל–סומיילדרךלאורךהשיקמיםניטעומתייאז

רשמימיסמךכלמצאתילאכי,חותכותאינןאלהלשאלותהתשובות

ולכןשנתיותטבעותאיןהשיקמהשלגזע,לזכורישזאתמלבד.בנושא

מקובלתשיטה–הללוהטבעותספירתידיעלגילואתלקבועאפשראי

היאשיקמהעץשלגילוקביעתלכן.אחריםעציםשלגילםבבדיקת

.בלבדהשערהבגדר

,ביפוניצבאביב-בתלביותרהקשישהשיקמהשעץ,לחשובמקובלכיום

אתהפותחותהתיבותראשי)י"ציהתלאפשריהבלתיהשםבעלברחוב

950לפניהלוייהודהשחיבר,אסירייךלשלוםתשאליהלאציוןהפיוט

ממפתשעולהמהלאור.שנהבמאתייםנאמדהזההעץשלגילו.(שנה

',ורג'גהמלךברחוב,יותרהצעיריםשהעצים,להניחסביר,לעילPEF-ה

אחריכלומר,המפהשורטטהשלפיהןבשטחהמדידותאחריניטעו

וארבעיםכמאהבניהםאלהעציםשכיוםהרי,הדברכךאכןאם.1877

.שנה

?הנוטעיםהיוומי

מסביבהשדותאתשעיבדו,מסומיילערביםחקלאיםאלההיו,לדעתי

מפרייםליהנותלהםאיפשרהליפוהדרךלאורךהשיקמיםנטיעת.לכפר

ראויותקרקעותלהםלהקצותשיצטרכומבלי,שלהםהעץומקורות

שיחפצועתבכל,לעציםנוחהגישהלהםנתנהשהדרךגםמה.לעיבוד

.בכך



עדיין לא הייתה  1921-ב
כפי  , דרך סומייל סלולה

שמעיד תצלום זה מאותם  
.ימים



אורחת גמלים פוסעת בדרך סומייל  
.  בטרם נסלל בה כביש, 20-בשנות ה

עץ השיקמה הנראה בתצלום ניצב  
.  גיורא-גם כיום בפינת רחוב בר

הראשון בשורת  , הבית הלבן
נמצא  , הבניינים שבמרכז התצלום

.בפינת רחוב הנביאים



החזיק מעמד  " דרך סומייל"השם 

כפי שמעידה  , 1925לפחות עד 

חותמת הדואר על מעטפת המכתב  

שקיבל אבי מדודו באודסה באותם  

.ימים

הכתובת המתנוססת על המעטפה  

:היא

גבירצמן. מ

רחוב סומייל

סימטה  -כיום )אצל שכונת שפירא 

,(אלמונית

,בית הרצקה

.אביב-תל

ניתן  , זמן מה לאחר קבלת המכתב

השם רחוב , לכל אורכה, לדרך סומייל

.  הכרמל



שדרת השיקמים הייתה מעין  
לתושבי שכונת  " ריאה ירוקה"

.  הצריפים נורדייה הסמוכה
,  20-מאמצע שנות ה, בתצלום

,  נראים כמה מתושבי השכונה
במיפגש בצל השיקמים



סלילת חלקו הצפוני  

של רחוב הכרמל  

,  1926-החלה רק ב

אבל בגלל אילוצי  

נמשכו  , תקציב

. העבודות כמה שנים

הוחלט  1931רק במאי 

על סלילת הקטע  

, האחרון של הרחוב

כפי שמעידה להלן  

"  דבר"הידיעה ב

:מאותם ימים

פועלות  : בתצלום
1926-במכינות צעירות 
התוואי לסלילת  את 
למרגלות  , הכרמלרחוב 

מצודת  "השיקמים שליד 
מאוסף  . )ימינושל " זאב

התצלומים של עדה  
"(בתמונה"; מימון



רחוב הכרמל סלול  –וף סוף ס
למשעי לכל אורכו



שיירות הגמלים ועדרי  

הצאן שהוליכו הערבים 

הישרו  , ברחוב הכרמל

-אווירה כפרית ומזרח

תיכונית על כל  

הוסיף על  . הסביבה

הריח , בוודאי, כך

הכבד שהפיצו גללי  

,  הגמלים והעיזים

שכיסו את הרחוב עד 

אשר טואטאו בידי  

פועלי הניקיון של 

. העיריה

התמונות הפסטורליות  

של שיירות הגמלים  

ועדרי הצאן היו במשך  

עשרות שנים שיגרה  

.  רגילה לאורך הרחוב

אולם עם פרוץ מלחמת  

העצמאות וכיבוש יפו  

,  ל וההגנה"בידי האצ

חדלו אורחות והגמלים  

נעלמו לחלוטין מהנוף  

.אביבי-התל

יום של חול ברחוב  סתם 
20-ההכרמל בשנות 



בתחילת  , חלקו הצפוני של רחוב הכרמל
בקצהו הרחוק של הרחוב  . 30-שנות ה

.נראית שדרת השיקמים



כי הם  , לאחר שמישהו בעיריה החליט לכרות אותם, לזירת מאבק ציבורי1933-השיקמים ברחוב הכרמל הפכו ב
עשו את שלהן והשיקמים ניצלו, כגון המכתב להלן, התגובות הנזעמות(. המודעה מימין)מפריעים לזרימת התנועה 



של האימפריה  ( לפחות תיאורטית)השליט העליון , החמישי' ורג'נכנס לתמונה המלך ג1935-ב

-החליטה עיריית תל, שנה למלכותו25לרגל מלאת . כולל ארץ ישראל המנדטורית, הבריטית

אולם כדי שלא  . אביב לקרוא על שמו אחד מרחובות העיר והבחירה נפלה על רחוב הכרמל

הוא שוק  )חלקו הדרומי . הוחלט לחלק את רחוב הכרמל לשניים, לוותר לחלוטין על השם הזה

שמעבר לכיכר מגן , נותר עם השם הקודם ואילו שם המלך ניתן לחלקו הצפוני( הכרמל של ימינו

.30-בסוף שנות ה', ורג'הכיכר וקצה רחוב המלך ג: בתצלום למטה.דוד

'  ורג'המלך ג
החמישי במלוא  
הדרו



למחרת הטקס, "דבר"דיווח של העיתון  הבית בפינת רחוב  
שלפניו נערך  , בורוכוב

הטקס



שממנה הושמעה ההכרזה על שמו  , במת הכבוד
אביב  -מוקפת בתושבי תל, החדש של הרחוב

שנענו בהמוניהם לקריאת העירייה להשתתף  
מאחורי במת הכבוד נראה קצהו של גן  . בטקס
. שבאותם ימים היה עדיין מגרש ריק, מאיר



קורא  , יהודה נדיבי, אביב-מזכיר עיריית תל
את הגירסה האנגלית של ההכרזה על מתן  

לחלקו הצפוני של  ' ורג'שמו של המלך ג
,  מימין לו ניצב ראש העיר. רחוב הכרמל

,  מאיר דיזנגוף ומימין לו קצין המחוז קרוסבי
על הכבוד  , שהודה בשם הנציב העליון

.שחלקה העיר העברית למלך



המיבנה הגבוה  

,  (בינתיים)ביותר 

',  ורג'ברחוב המלך ג

, הוא מצודת זאב

מרכז מפלגת  

תחילת  . הליכוד

ההיאחזות של  

מפלגה זאת במקום  

:  הייתה צנועה ביותר

העשרים בשנות 

רכשה העיריה את  

,  עיסאוויפרדס 

שהיה נטוע לאורך  

רוב  . סומיילדרך 

הוקצה  שטח הפרדס 

, מגוריםלבניית בתי 

,  הבאראך את בית 

שמימיה שימשו  

, להשקיית העצים

מסרה העיריה  

לתנועת הנוער  

כדי , ר"בית

שתשתמש בו 

.  כמועדון לחניכיה
20-בשנות ה, ר הראשון"מועדון בית



הנראה כאן , ר ואוהדים בטקס חנוכת המועדון"חברי בית: בתצלום". בית טרומפלדור"ניתן לו השם , 1928בינואר 28-ב, עם חנוכת המיבנה

.נראה חלק משדרת השיקמים של רחוב הכרמל ומאחוריה צריפי שכונת נורדיה, איך לא, ברקע. מימין



30-הבאמצע שנות 

גוייסו האדריכלים משה   

אב  )בן חורין ומרדכי 

מיבנה  לתיכנון ( ובנו

הקמת  . גדול יותר

1936-המיבנה החלה ב

והוא היה בן שלוש  

אולם מחוסר  . קומות

לא הושלמה  , אמצעים

בנייתו ובמשך שנים  

ר  "ביתפעלו אנשי 

והתנועה  

הרוויזיוניסטית בשלד  

.  הבניין הבלתי מוגמר

בסופו של דבר אכן  

הושלם הבניין  

,  (בתצלום משמאל)

אבל הוא היה בשימוש  

.  רק שנים מועטות

60-שנות הבאמצע 

במקומו המגדל  הוקם 

מצודת  "הנוכחי של 

על שם זאב  )" זאב

המשמש  , (בוטינסקי'ז

.  כיום כמרכז הליכוד

50-בשנות ה" מצודת זאב"



מימין מתנשא בניין  . כיום' ורג'רחוב המלך ג
ב קומתי ובאמצע משמאל  הר" מצודת זאב""

הו של מגדל דיזנגוף סנטרקצ



בני גבירצמן: ערך וכתב, ליקט
benigv@bezeqint.net


