
הדרך הלבנה . משמאל נראה החפיר שלמרגלות החומה. 1860-של יפו בהחומה העותמאנית: בתצלום
,  (בעל שלושת המגדליםהמיבנה )הכניסה לשער העיר . כיום רחוב יפת, שלאורכו היתה הדרך מיפו לעזה

.gallica.bn.fr)הספריה הלאומית של צרפת , לואי ויניה: תצלום. )נמצאת בפינה הימנית התחתונה



שהמזרחומאחר.בעולםביותרהעתיקותהעריםאחתהיאיפו

כברמבוצרתהיתההיא,קדםימימאזמלחמותשסועהיההתיכון

מכניםשהארכיאולוגיםמהשלבעיצומה,הספירהלפני18-הבמאה

תקופת"או,"התיכונההכנעניתהתקופה"או,"ההיקסוסתקופת"

,העתיקהיפובגבעתארכיאולוגיותחפירות."התיכונההברונזה

קיר)חלקלקהחשפו,1948-1976השניםביןלסירוגיןשנערכו

מצוראילילהרחיקשנועד,וטיחאבנים,עפרשכבותשלמשופע

חומהמוקפתהיתהכברשהעיר,מעידהזוחלקלקה.(החומהמבסיס

.עתבאותה

מכתובתמגיעה,וחומתהיפושללקיומההראשונההכתובההעדות

הכנעניותהעריםברשימתיפונכללתשבו,החרטומיםבכתבמצרית

.הספירהלפני15-הבמאה,השלישיתחותימספרעהבידישנכבשו

כמאתייםשנכתבה,מצריתפפירוסבמגילתנחשפהנוספתעדות

תחותימסשבימיכךעלהשארביןמסופרובהמכןלאחרשנה

היהיכוללאשצבאו,כךכלבצורהחומהמוקפתיפוהיתההשלישי

,בעורמהפעלהואזאתבמקום.חזיתיתבהסתערותאותהלכבוש

מתנותכביכולשהכילו,קשבסליחייליםמאתייםהעירההגניב

.מבפניםיפועלהשתלטווהם–העירלמושל

,במצריםהשנירעמססשלשלטונובעת,הספירהלפני13-הבמאה

מלבניארמוןאומצודהבהשבנו,המצריםבשליטתיפוהייתהעדיין

שערךבחפירות.שנייהמצודהעליהבנו,נשרפהומשזאתחימר

כניסהחומתנחשפו,קפלןיעקבר"ד,אביבתלשלהארכיאולוג

בשערשניצבו,האבןמזוזותשלשבריםארבעהוכןהשרופהלמצודה

.חרטומיםבכתבבהםחרותיםהשנירעמססכשתואריהמצודה

לפני  13-שרידי חומת המצודה המצרית מהמאה ה: בתצלום
הספירה וסימון בן ימינו של מיקום שער רעמסס

(תצלום ויקיפדיה)



הארכיאולוג יעקב קפלן  
מתבונן באבן מגולפת  

, שנמצאה בחפירות יפו
בעת חשיפתה

.  של שער רעמססהארבעת אבני המזוז: למעלה
שמו של רעמסס בכתב החרטומים מופיע בחלק  

העליון של האבן הימנית התחתונה



צירהיה,רעמססשערבאתרהדופןיוצאיהמימצאיםאחד

משתיאחתנשענהשעליו,קילו35במשקלברונזה

,(למעלהבתצלום)זהמימצא.המצודהשערדלתות

איפשר,השערממזוזתאחתלמרגלות,באתרושנתגלה

.(משמאל)המצודהשערמראהאתבמשוערלשחזר



החוףרצועתעלשהשתלטו,הפלשתיםארצההגיעוהספירהלפני12-הבמאה

אזהשתייכהיפו.בדרוםלעזהמעברעדלירקוןשמצפוןקסילהמתל,הדרומית

שלהתלבשולישנערכובחפירות:אותהלבצרדאגווהםהפלשתיתאשדודלשליטי

לפניהשמיניתלמאהשתוארכו,חזקיםביצוריםושרידיחלקלקהנתגלוהעתיקהיפו

.הספירה

הם,ברזלכליייצורשלבטכנולוגיהושליטתםהפלשתיםשלהצבאיתעוצמתםבגלל

בתקופת,הישראליתההתנחלותבתקופתבשטחיהםלנגוסישראלמבנימנעו

פישעללמרות,ביפולהחזיקהמשיכוהם.ושלמהדודממלכתובתקופתהשופטים

ביןימייםמסחרקשריאיפשרוהםזאתעם.דןשבטבנחלתנכללההיא,המקרא

עלך"התנמספר,למשל,כך.התיכוןבמזרחאחריםלאזוריםהישראליתהממלכה

.בירושליםשלמהמקדשבנייתלצורך,"יפוים"אלמצורארזיםגזעיהובלת

שרידינחשפוהקודמתהמאהשל70-הבשנותביפושנערכוהארכיאולוגיותבחפירות

.חמרמלבניבנויותשחומותיה,תקופהמאותהמצודה

תהליךאצלםהחלהזמןבמשךאולם,צפונהעודהפלשתיםהתפשטועוצמתםבשיא

לפני701בשנת.בספנותולהתמחותביפולהשתקעליהודיםשאיפשר,שקיעהשל

פלשתישלטוןעודהיהלאומאזפלשתארץכלאתאשורמלךסנחריבכבש,הספירה

נבוכדנצרידיעל604בשנתכיבושםעםהגיעמדיניכגוףהפלשתיםשלסופם.עצמאי

.הראשוןהמקדשביתאתוהרסירושליםאתגםכבששנהשבאותה,בבלמלך,השני

.התיכוןהמזרחמבמתהפלשתיםנעלמו,עתאותהמאז

,חומותרקלאהפלישתיתבשכבהנתגלוהעתיקהיפובתלשנערכובחפירות,אגב

כי,"האריהמקדש"הכינויאתקיבלהמקדש.תקופהמאותהמקדששרידיגםאלא

שהגולגולתספקואיןמצריתחרפושיתשלשברשבתוכהאריהגולגולתבונמצאה

.זהבמקדשבפולחןמשמעותיחלקהייתה

שברי כלי חרס פלשתיים  
אופייניים שנתגלו בחפירות יפו



בבלנכבשה,הספירהלפני539בשנת

השתלטהמהרהשעד,פרסממלכתבידי

כולל,הבבליתהאימפריהשטחיכלעל

אתהפרסיםהעניקומסוייםבשלב.יפו

,מצודהבהשבנה,צידוןלמלךהעיר

שנערכובחפירותנמצאושרידיהאשר

,התיכוןבמזרחכרגילאולם.במקום

לידייםהספירהלפני301-ביפועברה

תלמיידיעלכיבושהעם,חדשות

.ההלניסטימצריםמלך,הראשון

אתהנושאותמטבעותנמצאוזומתקופה

י"השם .(דגושהפ)"יֹופִּ

מטבע הלניסטי הנושא  
את שם יפו ביוונית

שרידי חומת יפו מהתקופה הפרסית  
(תצלום מארכיון קפלן)



הספירהלפניהשנייההמאהבתחילת

.הסלווקייםההלניסטיםלידייפועברה

הגיבו,החשמונאיםמרדפרץכאשר

בטבחיפושלההלניסטיםהתושבים

שטובעו,יהודיםספניםמאתיים

המכבייהודה.יפומולביםבספינותיהם

אתשרףבה,ליליתבפשיטהכךעלהגיב

והרגבנמלההלניסטיםשלהספינותכל

.מפניובנמלטים

,יהודהשלאחיושב,מכןלאחררבלאזמן

חלקיתוכבשצבאובראשיפואל,יהונתן

,הספירהלפני142בשנתרק.העיראת

סופחה–לשלטון,שמעון,נוסףאחכשעלה

וכלהחשמונאיםלממלכתכולההעיר

הציבשמעון.הוגלוההלניסטיםתושביה

שםשהקיםבמצודהכנראה,צבאיכוחביפו

ונעשתההחשמונאיםבשלטוןנותרהוהעיר

הופיעושהרומאיםעד,שלהםהימילנמל

.בזירה

החשמונאיתבשיכבהארכיאולוגיותחפירות

מאבניבנויהחומהשרידיחשפויפושל

מיבנהאליהשצמוד,מטר2.2בעובי,גזית

קירותמשניהמורכבתחומה)סוגרים

.(לחדריםמחולקביניהםשהשטח,מקבילים

נתגלויפובתלשנערכובחפירות

8ששטחו,מרובעמגדלשליסודות

היההמרובעהמבנה.מטרים8על

ריבועמצודתשלפינהמגדלכנראה

מאבנישנבנתהחשמונאיתטרום

שמתחם,היאהחוקריםמסקנת.גזית

בטכניקהנבנהההלניסטיהביצור

המאהבמהלך,מסורתיתפיניקית

כתוספת,הספירהלפניהרביעית

.הפרסיתלחומה

שרידי המצודה הטרום  : למטה בתמונה
חשמונאית במתחם הביצור ההלניסטי  

(תצלום מארכיון קפלן)של יפו 



לפני  63בשנת , עם השתלטות רומא על ממלכת החשמונאים

החליט המצביא הרומאי פומפיוס לבטל את השלטון  , הספירה

שנה לאחר מכן בוטלה החלטה זאת על ידי  16אך , היהודי ביפו

אלא שבימי המרד  . שהחזיר את יפו למלך הורדוס, יוליוס קיסר

יצאו  , לספירה66שפרץ בשנת , הגדול של היהודים ברומא

ספינותיהם של יהודי יפו לפשיטות על יישובים הלניסטיים ולשוד  

שבאותה עת היה המצביא  , אספסינוס. ספינות רומאיות בלב ים

הספנים היהודים  . תקף בעיקבות זאת את יפו, הרומאי בארץ

אך סערה טרפה  , נמלטו בספינותיהם ללב ים עם משפחותיהם

נהרג על ידי הרומאים  , את הספינות ומי שניצל מטביעה

.יהודים4200-לפי יוסף בן מתתיהו  נהרגו אז כ. כשהגיע לחוף

אך הרומאים בנו אותה מחדש , בקרב על יפו נגרם הרס גדול

על שם משפחתו של " )פלאביה יופי"ואף כי שינו את שמה ל

המשיכו  , (שהפך בינתיים לקיסר רומא, אספסינוס פלאביוס

.  יהודים להתגורר בה כמיעוט בקרב תושביה הנוכריים

מהמאה הראשונה  , דגם של ספינת מלחמה חשמונאית
נבנה על פי ציור קיר בקבר יאסון  )לפני הספירה 

(מוצג במוזיאון הימי בחיפה; בירושלים

מטבע של יפו 
עם  , ההלניסטית

תבליט ספינת  
מלחמה 



במאה הראשונה  , לאחר המרד היהודי הגדול ברומא

,  עברו על יפו שנים רבות של שלווה יחסית, לספירה

הן  , בהן שימשה העיר נמל מסחרי לכל מרכז הארץ

תחת השלטון הרומאי והביזנטי והן לאחר הכיבוש  

.  לספירה638בשנת , המוסלמי הראשון

הרסו  , 1099-ב, אמנם לקראת הכיבוש הצלבני

אך הדבר לא מנע , המוסלמים את נמל יפו

מהצלבנים להשתלט על כל הארץ ואז זינקה  

–ויפו ביניהן –הפעילות של  כל ערי הנמל בארץ 
מאחר שדרכן התנקז כל הקשר בין ממלכת  

ומכיוון שיפו היתה הנמל הקרוב  . הצלבנים לאירופה

היא פרחה יותר  , ביותר למרכז הממלכה בירושלים

.  מכל שאר הנמלים

הצלבנים ביצרו מחדש את יפו ושלטו בה עד 

שסלאח א דין המוסלמי הביס את הצלבנים בקרני  

הוא כבש את , בעיקבות נצחונו זה. 1187-ב, חיטין

שם הרס את  , ירושלים ובין השאר גם את יפו

.  המצודה הצלבנית ואת חומות העיר

שעריה , חומת יפו הצלבנית
, בחותם של הנסיך הוגו, ומצודתה

אחד ממושלי העיר בתקופה  
פירוש הטקסט הלטיני  . הצלבנית

" העיר יופה"הוא 

. ציור מימי הביניים. סלאח א דין כובש את יפו



,  רד לב הארי כובש את יפו מידי סלאח א דין'ריצ
יראדה 'ציור של אדוארד ז. במסע הצלב השלישי

.19-מהמאה ה

יצאה,חיטיןבקרנידיןאסלאחנצחוןבעיקבות

במצביאיושהבולט,השלישיהצלבלמסעאירופה

זהמסע.מאנגליההארילברד'ריצהמלךהיה

דיןאסלאחשלמהישגיורביםלמחוקהצליח

,הארץשלוהשפלההחוףעריכלאתמחדשולכבוש

אחתהיתהיפו.מוסלמיבשלטוןנותרהירושליםאך

עלבוצרהאףוהיאהצלבניםלידישחזרוהערים

אתשחידש,התשיעילואיידיעלובמיוחדידיהם

.מגדלים24בהובנההעירחומת

,ביצוריהכללמרות.זמניהישגרקזהשהיהאלא

המצריהסולטןבידי1268-בקרבללאיפונפלה

כלאתהצלבניםמידישכבש,בייברסהממלוכי

,בארץבידיהםשנותרוהשטחים

הממלוכיםהרסו,מחודשתצלבניתלפלישהמחשש

והותירויפואתכולל,בארץהצפוניותהחוףעריאת

.מתושביםריקהריסותגלאותה

.הארץאתהעותמאניםכבשוואז



אתלכבוששיצא,גדולעותמאניצבאמסוריהפלש1516-ב

הכוחהשתלטיחסיתקצרזמןתוך.הממלוכיםמידימצרים

.עותמאנישלטוןשלשנה400בכךופתחהארץעלהפולש

שלופריקהלטעינהכנמלביפוהשתמשוהעותמאנים

לשלטונםהראשונותהשנים150במשךאבל,מטענים

הציבואףהם.כלשהויישובביפולהקיםהירשולא,בארץ

.בעירשהיאהתיישבותכללמנועכדי,קטןצבאימשמר

ימיםבאותם.17-ההמאהבאמצערקנפרץהזה"סכר"ה

לצרפתהעותמאניתהאימפריהביןטוביםיחסיםשררו

להתיישבצרפתייםפרנציסקנייםנזיריםהורשוובזכותם

לארץמאירופההמגיעיםנוצרייםבצלייניםשםולטפלביפו

החלוהפרנציסקניתהאכסניהולצדרבזמןעברלא.הקודש

יפוהפכהכבר18-ההמאהובתחילתנוספיםמיבניםלקום

.קטנהלעיירה

להקיףהעותמאנייםהשלטונותהחליטומסוייםבשלב

זאתחומהאולם.במהירותהמתפתחתהעיירהאתבחומה

יפואתמלכבוששוניםאזורייםשליטיםלמנועהצליחהלא

היולעיתים.18-ההמאהשלהשנייהבמחציתפעמיםכמה

שוניםחלקיםובהרסתושביםבטבחמלוויםאלהכיבושים

יפושוקמהכזאתמלחמהכלאחריאולם,העיירהשל

בזכותאם,פורחתכעירנודעההיאהמאהובסוףבמהירות

בדרכםבהשעברוהנוצרייםלצלייניםשניתנוהשירותים

בתבואותוהמסחרהסבוןתעשייתבזכותואםלירושלים

.בהשהתפתחווכותנה

פרט לנמל וכמה  , עיר ריקה כמעט לגמרי מאדם: 16-תחריט של יפו במאה ה
במגדל  . שנותר מביצורי יפו הצלבנית, בראש הגבעה נראה מגדל. מיבנים פזורים

כיום משולב המגדל  . זה הוצב המשמר העותמאני שמנע התיישבות אזרחים בעיר
.19-שנבנה בסוף המאה ה, הזה במנזר סנט פטרוס הפרנציסקני



כאשר,1799-ביפואתפקדוגדולוקטלהרס

אומנם.לעכובדרכוצבאועםאליההגיענפוליאון

שלאאבל,בפניוהעירשעראתסגרהיפוגם

החומהאתלפרוץנפוליאוןהצליח,בעכוכמו

כי,לתושביםגדולאסוןזההיה.העירהולחדור

במסעופתחובעירהשתוללוהצרפתייםהחיילים

שנרצחוהאזרחיםמספר.וביזההרס,רצחשל

:כןעליתר.מאותוחמשאלףעדבאלףנאמדאז

עלשהגנועותמאנייםחיילים3000-מלמעלה

כי,רובםאתלהרוגהורהונפוליאוןנישבוהעיר

גםנוספהכךעל.להתעכברצהולאלעכומיהר

בגללכנראה,בעירשפשטההחולירעמגיפת

–שנקברומבליברחובותיהשהתגוללוהגופות
.והלךגאההחולליםומספר

,לעכובדרכונפוליאוןהמשיךדברשלבסופו

.המומיםותושביםהרוסהעירמאחורבהשאירו

שוביפובאה,מכןלאחרבלבדאחתשנה

שהחליט,מעכופחהזאר'גידיעלהפעם,במצור

הפעם.מחוזולתחוםאותהלצרףעצמודעתעל

שבסופםתמימיםחודשיםתשעההמצורנמשך

מטעמומושללהומונהההרוסההעירנכבשה

.זאר'גאלשל

,שחלומהםואלהנפוליאוןשלבחייליוגםפגעה,1799-בביפושפשטההדברמגיפת
ביקרנפוליאון.הנמללידהיוםעדהניצב,הקדושניקולסשםעלהארמניבמנזראושפזו

שאינולהוכיחכדי,החוליםבאחדנגע,אזשנפוצהשמועהולפיהחוליםחייליואצלשם
בה,זאתתמונהגרוסאן'ז-אנטואןהצרפתיהאמןצייר,זהסיפורלפי.להידבקחושש

.בפריזהלוברבמוזיאוןהציורמוצגכיום.החוליםבאחדנפוליאוןנוגע



רק . והיא עדיין ריקה–זאר 'שאה אז את צלקות ההרס שגרמו בעיר הן נפוליאון והן אל גנמראה שיפו עדיין , 1816-מ, תחריט זה
המבשרים את התאוששות העיר, לאורך הנמל נראים בתים חדשים



שער העיר יפו לפני בניית מצודת  
השער על ידי מוחמד אבו נבוט

מושלעלהוטלוחומתהיפושיקוםשלהמונומנטליהתפקיד

.נבוטאבובכינויויותרהידוע,שאמי-אאגאמחמוד,יפו

בקושטאלעבדנמכרובילדותו1770-בבקווקזנולדהוא

זאר'ג,עכושליטשלבשירותו,(חיילעבד)ממלוכונעשה

המשימותבכלהצליחמחמוד.בעצמוממלוכשהיה,פחה

מושלאתלשרתהמשיךזאר'גשלמותוולאחרעליושהוטלו

לגרשסוליימןעליוהטיל1807בסביבות.סוליימן,החדשעכו

אבו.נפוליאוןכיבושאחרייפועלשהשתלט,מארקאבואת

קצרזמןותוךהעירעלמצורהטיל,צבאבראשליפויצאנבוט

במקומומונהנבוטאבוואילונמלטמארקאבו.אותהכבש

.1818עדבהצלחהמילאאותותפקיד,יפולמושל

ניתן,"האלהאבי"שפירושו,שמווכיקפדןשהיהעליומסופר

שלאמיבכלחבטובהאלהנשאבעירסיוריושבעתמכיווןלו

מאודאכזרהיהכי,עליוסופרכן.הקפדניותבדרישותיועמד

מתפקידיואחדאבל.ידבכריתתעברייניםלהענישהיססולא

והוא–מהריסותיהיפוחומתשיקוםהיהבמעלההראשונים

העובדהמעידההמשימהגודלעל.בכבודבכךעמדאכן

.1818-בשלטונותקופתסוףלקראתרקאותהסייםשהוא

עשיר,עצמאינעשהשהואעכומושלבוחשדשנהבאותה

נבוטואבויפואתלכבושצבאואתשלחהוא.מידייוחזק

.עלילותיוהסתיימולאשבכךאלא.למצריםלהימלטנאלץ

,עלימוחמדמצריםשליטשלובהמלצתולקושטאחזרהוא

.סלוניקילמושלמונה

.63בגיל1833-בלעולמוהלךנבוטאבו



לונה פארק ארעי ביום חג  : משמאל
, ברחבת שער העיר, הקרבן המוסלמי

גלויה מצויירת מהמחצית  . )המסומן בחץ
(19-השנייה של המאה ה

כללנבוט-אבוידיעלהחומהשיקום

:העירלשערחדשמיבנההקמתגם

שני,מגדליםשלושהבעלתמצודה

ושתיומאחורמפניםמקושתיםשערים

להגנה,מפלסיםבשניתותחיםסוללות

.אוייבמפני

לעבורצריךהיההעירהשנכנסמיכל

ולהגיעלחפירמעלשנמתחבגשר

לשמאלחדותהופנהבה,קטנהלחצר

הופנהשבתוכוהשערלביתונכנס

שבמרכזהלכיכריצאאזורקימינה

אוייבלבלוםנועדוהפניות.מזרקה

האיטשהדבראלא.לשערהמתפרץ

וגרםרגיעהבימיהתנועהאתגם

אתלהרוסשאילצו,קשיםפקקים

במחציתהחומהכלעםביחדהשער

.19-ההמאהשלהשנייה

אבובידישניבנונוספיםמיבניםכמה

מסגדהם,קיימיםועודםנבוט

הסביל,שמועלהנקרא,מחמודיה

נבוטאבווסבילהמסגדשליד,(רהט)

נבוטאבובנה,בנוסף.ירושליםבדרך

עירלהיותחזרהויפו–שווקיםמספר

.חייםשוקקת

בו , 1840-מ, קטע מציור של רוברטס: למעלה
החץ  . נראית כל החומה הצפונית המשוקמת

מורה על מצודת שער העיר בעלת שלושת  
נבוט-אבוידי על ידי שנבנתה , המגדלים



הג

,  שער ירושלים בחומת יפו
במחצית השנייה של  

המיבנה עם  . 19-המאה ה
המגדלים בפינה 

השמאלית העליונה הוא 
בפינה  . מצודת השער

מסגד  : הימנית העליונה
לפני השער  . מחמודייה

פרוס מאהל בדואי גדול
(פליקס בונפיס: תצלום)



...הולכים בעיקבות החץ. שרידי שער יפו כיום

8-ו6בין הבתים , הכניסה מטיילת מפרץ שלמה

פנייה ראשונה שמאלה

פנייה שנייה ימינה

1

2

3



. ממצודת השער אל תוך העיר בימינוהיציאה : למעלה
1879-אותו מקום בציור מ: משמאל

4



תוואי החומה ששוקמה על ידי 

ניכר היטב במיפוי זה , נבוט-אבו

שנעשה על ידי צוות  , של יפו

.  1842-הנדסה צבאית בריטי ב
,  "חומת הים"במפה מסומנת גם 

העוברת לכל אורך החוף של יפו  

המאפשר  , ורק שער אחד בה

.לרדת ממש לקו המים של הנמל

המפה מראה גם את שלושת  

:  הרכיבים העיקריים של החומה

 (fausebray)חלקלקה, קיר החומה
מראה  , בנוסף. (ditch)וחפיר 

מגדלים)שתי מצדיות  המפה 
לחזק שנועדו , (הבולטים מהחומה

האחת בפינה  . את הגנת העיר

של החומה והאחרת  מזרחית -הצפון

עוד שלוש  . מזרחית-בפינה הדרום

מצדיות מסומנות בקצה הצפוני  -מיני

בקצה הדרומי שלה  , של חומת הים

.ובמרכז החומה הדרומית

בריבוע הלבן  , כן מופיעה במפה

המצודה  , שבמרכז צפון העיר

שניצבה בנקודה הגבוהה ביותר של  

כיום זהו השטח העיקרי  . גבעת יפו

.של החפירות הארכיאולוגיות בעיר



בתחריט זה נראית היטב החומה המשוקמת  
החץ הלבן מורה  . של יפו מצד צפון ומצד מזרח

.  שעדיין אינו מגובה במצודה, על שער העיר
נראה  . גם מסגד מחמודיה אינו מופיע בציור

,  1836-שהודפס בספר ב, שהתחריט, איפוא
. נעשה הרבה לפני כן



,  עוצמתה של חומת יפו העותמאנית המשופצת
, נראית היטב בתחריט זה, בקטע הצפוני שלה

המגדל בשוליים השמאליים של  . 1852-מ
על שמו של  , התחריט הוא מסגד מחמודייה

. שבנה גם אותו, מחמוד אבו נבוט, מושל העיר



במבט  , יפו המוקפת חומה
קטע מציור של דייויד  . מדרום

.1840-רוברטס מ

חומת יפו הדרומית מאותה  : מימין
.  נקודת מבט של התמונה העליונה

בצידה הימני נראית המצדית שהיתה  
מזרחית של החומה  -בפינה הדרום

ובאמצע הציור נראה חיבור החומה  
,  1853-ציור מ.  הדרומית עם חומת הים

.  חוקר השווייצרי טיטוס טובלרהשל 



גרמה פתיחותה  19-של המאה ה/במחצית השנייה 

לפריחת  , אל אירופההגוברת של האימפריה העותמאנית

שעברו בו יותר ויותר מטעני יצוא ויבוא  , הן בגלל הנמל. יפו

והן בגלל ריבוי התיירים המבקרים בארץ והתחלת עלייתם  

שחלקם התיישבו  , של יהודים מאירופה ומצפון אפריקה

:  באמצע המאה עדיין היה מספר התושבים מועט. בעיר

רובם מוסלמים  , איש בלבד5867ישבו בה 1854בשנת 

כבר נימנו בה  1895אולם בשנת . היו יהודים33ורק 

אך אז כבר  , גם אלה היו רובם מוסלמים. איש17,713

.רובם אשכנזים והשאר ספרדים, יהודים2970ישבו בעיר 

גרם ללחץ כבד על  , הגידול הניכר במספר התושבים

שמלכתחילה לא הייתה מתוכננת  , המערכת העירונית

, סיפר1800-נוסע אירופי שעבר בעיר ב. לאוכלוסיה גדולה

ובגלל  ... מפותלים ומלוכלכים, הרחובות צרים מאוד"כי 

שישים  ". רובם טובים אך מעט מדירי חזירים... הזוהמה

-שנה לאחר מכן לא היה המצב שונה ובמדריך תיירים מ

הרחובות יוצרים מבוך סימטאות ללא  "כי , נכתב1866

."מתפתלים ומזוהמים, מוצא ושבילים צרים

הפיתרון לכך היה יכול להימצא בהגדלת שטח העיר  

אלא שהחוק  , ובבניית רובעים מרווחים ומודרניים יותר

אסר לבנות בתים  , שהגדיר את יפו כעיר מבצר, העותמאני

ברצועת קרקע שרוחבה שניים וחצי קילומטר מסביב  

.  לחומה

-ברקע . שאיפשר לרדת עד לשפת המים בנמל, שער הים-במרכז הציור 
19-בה התגוררו תושבי יפו העתיקה באמצע המאה ה, הצפיפות הבלתי אפשרית

חומת הים



כדי לפרוץ דרך נוחה לנמל ומשום  , גם חומת הים נהרסה
.  כך לא ניבנו בתים על התוואי שלה גם אחרי ההריסה

. המסמן בדיוק היכן ניצבה, בן ימינו, ריצוף בהיר: בתצלום

שכנראה הוצב על חומת  , תותח חוף עותמאני: למעלה
התותח  נחשף בנמל וכיום הוא ניצב ליד המנזר  . הים

בסך הכל הוצבו כשלושים תותחים  . הפרציסקני ביפו
מצדיות שהיו פרוסות לכל אורך -במצדיות ובמיני

.חומות העיר



ויניה מנקודה  לואי תצלום פנורמי זה של יפו העתיקה המוקפת חומה נעשה על ידי צירוף שלושה תצלומים נפרדים שצילם קצין הצי הצרפתי 
.gallica.bn.fr)הלאומית של צרפת הספריה : תצלום)התצלום בשער מצגת זאת מורכב רק משניים משלושת התצלומים . אחת

כי העתיד צופן הרחבה ניכרת של העיר מעבר לחומה ורבים החלו לרכוש ככל , היה ברור לרבים מתושבי יפו19-כבר באמצע המאה ה

שעיבדו אותן וכאשר נדרשו , אחד המקורות לרכישת קרקעות כאלה היו פלחים ובדואים. שיכלו  קרקעות בסביבה הקרובה והרחוקה

אבל האפנדים לא היו יחידים בשטח ובמקביל להם רכשו קרקעות גם  . ויתרו עליהן ומכרו אותם לאפנדים עשירים מיפו–לשלם מיסים 

הקודש  אמריקאים שניסו להתנחל בארץ , טמפלרים גרמניים, כנסיות נוצריות, נכבדים מכל העדות, (כולל מלבנון)סוחרים מקרוב ומרחוק 

.  ל"יהודים מחוואפילו 

-בעיקבות זאת בוטל בסוף שנות ה. 1858-שנתקבל באימפריה העותמאנית ב, שינוי משמעותי במיוחד אירע בעיקבות חוק קרקעות חדש

.  מעמדה של יפו כעיר מבצר והדבר איפשר להרוס את החומה ולבנות במקומה בתים פרטיים, 19-של המאה ה60

שער העיר והמצודה נהרסו  . כבר כמעט לא נותר לה זכר19-של המאה ה70-פירוק החומה היה תהליך מהיר יחסית ועד סוף שנות ה

.  כמעט כליל והשוק שברחבת השער הישן הורחב ותפס את מקומם



וכלהמהמושלהחל–המקומיהשלטוןעובדיהיוביפוהמקרקעיןשוקשלמהפריחהבמיוחדשנהנהמי,העותמאניתבאימפריהכרגיל

לרכזביפוהיזמיםהמשיכו,19-ההמאהשלוהשמוניםהשבעים,השישיםבשנות"כי,אומרתקרקרות'פרופההיסטוריונית.בפקידיו

אתלרשוםבידיהםועלה...הטאבופקידיאו(.ג.ב–המושל)הקיימאקאםשיחודכגון,לרובכשרות-בלתיבדרכים...קרקעותבידם

לוודאיקרוב–1865בשנתמכרעצמוהעירמושל...הכנסותיהםעלשנתימסמתשלוםלהימנעלהםשאיפשר...בסיווגאדמותיהם

".בנייניםהוקמואלהמגרשיםועלירושלים-יפובדרךלחומהמחוץמדינהאדמתשלמגרשים–חוקי-בלתיבאורח

,1907-ב,בירושליםעליולממונהבמכתבשהתלונן,העירמושלאתאפילודברשלבסופוהכעיסוהשוחדתאביהפקידיםשלתעלוליהם

"...פרטילקניין,מדינהאדמותכולןשהיו,וסביבותיהיפואדמותהפכו,הפקידיםשלועורמותיהםתחבולותיהםבסיוע"כי

בית הסראיה הישן  
משכנו של  , ביפו

המושל ופקידיו 
לפני  , תאבי הבצע
הקמת בית  

הסראיה החדש  
בכיכר השעון



בעיקר,1870בסביבותהחלהחומהפירוקשלהתהליך

תאוצהתפסהתהליך.העירשלהמזרחישמהצדבחומה

החומהאבניכלכמעטפורקורבותלאשניםותוך

מיבניםלבנייתנלקחוהציפויאבני.לעירומדרוםממזרח

למילוינוצלומאחוריהןשהיווהעפרוהחצץחדשים

כברמספרשיקקונראדהשווייצריהארכיטקט.החפיר

ניצבהשבובשטחוכימלאכברהחפירכי,1880-ב

מהםשכמהחדשיםובתיםחנויותהוקמוהחומה

גםהוא."ארמונותודמויימפוארים"כידועלמוגדרים

השנישמצידורחברחובנוצרהחפירבמקוםכי,מדווח

בשניםאומנם.יותרצנועיםמגוריםבתילהיבנותהחלו

להמעברכי,צרהזאתמיבניםרצועתהייתההראשונות

המשיכושבעליהםחקלאייםושדותמטעיםנמצאו

לצורכיאלואדמותגםנרכשוהזמןבמשךאבל,לעבדם

.והלכההתרחבהוהעירבנייה

כי,וילסוןארלס'צהבריטיהחוקרכותבכבר1885-ב

משנהונפרצתהולכתעליהאשרהחומה.מתחדשתיפו"

מי'עגנבניתמדרום...הגבוליםהרחבתלשםלשנה

שהותקן,ירושליםכבישולידהשוקכיכרכלומצפון

...וחנויותמחסניםמוקמים–מחודש

מיפוהמוליכההדרךבתחילההיהמדוברשבוהרחוב

מדרוםמי'עגשכונתשלבנייתהעם,זמןלאחר.לעזה

נקראהואוכיוםמי'עגרחובנקראהוא,העתיקהליפו

.יפתרחוב

.הבתים שבצד הימני של הרחוב ניבנו על תוואי החומה שנהרסה. רחוב יפת כיום



העיגול האדום  . 1918-תצלום אוויר של יפו ב
מקיף את המיבנים הגדולים והמפוארים שניבנו 

, מי'ויצרו את רחוב עג, במקום  החומה שנעלמה
המיבנה המרובע הגדול  . הנקרא כיום רחוב יפת

בקצה העליון של העיגול הוא בית החולים  
.הצרפתי על שם המלך לואי התשיעי



.  לאחר ששופץ, כיום18ברחוב יפת הבית 

.  ברחוב יפת18' אחד מבתי העשירים שניבנו על תוואי החומה הוא מס: בתצלומים
הראשון של  כאשר בקומת הרחוב שלו פעל הסניף , 20-ההבית בתחילת המאה : משמאל

המתנוסס  השלט .  שהפך לבנק לאומי לישראל עם קום המדינה, בנק אנגלו פלשתינה
,  "חברת אנגלו פלשתינה בערבון מוגבל"במרכז הבית נושא באותיות דהויות את המילים 

וערביתאנגלית , עברית: בשלוש שפות



,יפושלהעותמאניתהחומההריסתאזמ
–הראשונההפעם.פעמייםהעירנכבשה

.אלנבישלהבריטיהצבאידיעל,1917-ב
ל"אצידיעל,1948-ב–השנייההפעם

:לאחורבמחשבה.היהודיים"ההגנה"ו
החומההייתהעדייןאילוקורההיהמה

?אלהכיבושיםמונעתהייתההאם?קיימת
מקוםאיןבהיסטוריה,שכידועאלא

..."אילוומה"לשאלה
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