השער החדש בחומת יפו
שמואל גילר ,אור אלכסנדרוביץ'

מבוא
בחינת ההיסטוריה הקצרה של 'השער החדש' בחומת יפו העתיקה שופכת אור על השינויים
המהירים שעברו על העיר במחצית השנייה של המאה ה ,19-ומאפשרת לתקן טעות שהשתרשה
באשר למיקומו המדויק .מקובל לחשוב כי 'השער החדש' של יפו הוא המעבר המקורה ברחוב
אבולעפיה ,המוביל מרחוב יפת לרחוב הצורפים ,אולם לסברה זו אין אחיזה במקורות
ההיסטוריים השונים .מאמר זה בא להצביע על מיקומו המדויק של השער בהסתמך על
טקסטים ,מפות ותצלומים היסטוריים ,ולתאר את הנסיבות שהובילו לפתיחתו ולהריסתו תוך
שנים ספורות.

פתיחת 'השער החדש'
מראשית המאה התשע-עשרה ועד שלהי שנות השישים של המאה ,היה בחומת יפו רק שער
יבשתי אחד ,המוכר היום בשמות 'שער ירושלים' או 'שער אבו נבוט' .הוא נבנה בידי מוחמד
אגא אל-שאמי המכונה 'אבו נבוט' ,מושל יפו בין השנים  ,1818-1807כחלק ממבצע שיקום
חומת העיר שנהרסה בידי נפוליאון .מול פתח הכניסה למבנה השער בנה אבו נבוט סביל
מונומנטלי )'סביל סולימאן'; הסביל ושרידי השער עדיין ניצבים במקומם בכניסה המזרחית
לרחוב רוסלאן המוליך לעיר העתיקה( .המבנה ההגנתי של השער הפך את הכניסה לעיר למבוך
פתלתל וצפוף לתנועת הולכי רגל ובהמות .ג'יימס פין ) ,(Finnהקונסול הבריטי בירושלים ,תיאר
את המצב שנוצר בזיכרונותיו מהשנים :1856-1853
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 ובתים חדשים נבנו בשטח היחיד שנותר ריק,במהלך שנות השישים צמחה אוכלוסיית יפו
 הבינוי המואץ הגביר את בעיות התנועה. סמוך לחומה המזרחית של העיר,בתחומי החומות
1868-( לסוריה ולפלשתינה מMurray)  במדריך התיירים של מארי.'והדוחק ב'שער ירושלים
 "העיר מוגנת בחומה שעליה מותקנים עדיין כמה:'הופיע שוב תיאור הדוחק ב'שער ירושלים
 גמלים, והוא תמיד עמוס חמורים, בצד היבשה קיים רק שער אחד.תותחים ישנים בכיוון הים
 מצב זה עמד להשתנות.(Murray 1868, 272) " כך שקשה לפלס את הדרך דרכו,וערבים עצלים
(Russel)  הצטרף העיתונאי האירי ויליאם הווארד ראסל1868  בשלהי שנת.בתוך זמן קצר
 עגנה1869  במרץ9- ב.(למסעו למזרח של הנסיך מוויילס )לימים המלך אדוארד השביעי
: ביומן המסע שפרסם ראסל עוד באותה שנה כתב.הפמליה ביפו

           
         -

Russell 1869,  
329-330

תיאורו של ראסל הוא ככל הנראה המקור הכתוב המוקדם ביותר שבו מוזכר שער שני בחומת
 אך השפעתו על פתרון, ניתן לשער שמטרדי הצפיפות והתנועה הם שהובילו לפתיחתו.יפו
 דיווח העיתון העברי 'חבצלת' על החלטת עיריית1871  עוד באוקטובר.הבעיה היתה מוגבלת
 כדי, לפרוץ פתח רחב יותר בחומת העיר לצד השער החדש, שכונסה לראשונה באותו זמן,יפו
:להקל על תנועת בהמות המשא
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פרצה זו בוצעה לבסוף בסמוך ל'שער החדש' ,כפי שציין גוטפריד שוורץ ) (Schwarzבמאמר
על יפו וסביבותיה שפורסם בשנת  .1880בתארו את חומת העיר כתב שוורץ כי "בצד המזרחי
עדיין ניצב 'השער החדש' ,אל-באב אל-ג'דיד )מס'  (53שכבר אינו בשימוש ,משום שממש
בצמוד לו נפתחה יציאה רחבה יותר מהעיר" ) .(Schwarz 1880, 47-48מצירוף התיאורים
השונים עולה ,אם כן ,שהשער השני בחומת יפו )'השער החדש'( נפתח לפני מרץ  ,1869שימש
לייעודו תקופה קצרה יחסית ,ונהפך למיותר כשנפרץ לצדו מעבר רחב יותר בחומה במועד בלתי
ידוע אחרי אוקטובר  .1871פריצת מעבר זה יכולה להיחשב כתחילת התהליך ההדרגתי של
פירוק חומת יפו.

מיקום 'השער החדש'
קורותיו של 'השער החדש' של יפו ומיקומו המדויק נותרו עד היום מעורפלים .מלבד התיאורים
הקצרים שהובאו לעיל ,קשה לאתר עדות כתובה הנוגעת להקמתו של השער ,ובעיקר קשה
לאתר במדויק את מיקומו .כיום נוהגים מדריכי טיולים לכנות את המעבר הקמרוני ברחוב
אבולעפיה )פינת רחוב יפת  ,(30כ'שער החדש' של יפו ,וכך גם השתרש הזיהוי בכתובים.
במדריך לעיר יפו שפורסם בשנת  1988מתוארת הכניסה לרחוב אבולעפיה באופן המזהה אותה
עם 'השער החדש':

        
            
         

Or et 
al. 1988, 17

בחינה מדוקדקת של מפות ותצלומים היסטוריים מעלה שהמעבר הקמרוני ברחוב אבולעפיה לא
שימש מעולם כשער בחומת העיר' .השער החדש' של יפו היה ממוקם ארבעים מטרים דרומית
מערבית לו ,בקרן הרחובות הפנינים והצורפים .במקומו ניצב היום בית דו-קומתי )הצורפים
 .(12המיקום המדויק מופיע במפת יפו ששרטט האדריכל הגרמני תיאודור סנדל ) ,(Sandelבן
קהילת הטמפלרים של יפו .מפה זו ,המבוססת על סקר שנערך בשנים  ,1879-1878יוצאת דופן
באיכותה ובדיוקה ,וניכרת בה היכרות קרובה עם העיר .המפה פורסמה בשנת  1880בכתב העת
 Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereinsכנספח למאמרו של שוורץ שהוזכר לעיל.
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היא כוללת בתוכה שתי מפות נפרדות :מפה מפורטת של העיר העתיקה )בקנה מידה ,(1:9,100
ומפה של יפו וסביבותיה )בקנה מידה  .(1:31,800במפת העיר )איור  (1מציין סנדל את מיקומו
של 'שער חדש' במספר  ,53ומתארו כשער שאינו נמצא עוד בשימוש )במקרא הגרמני נכתבel- :

) .(Bāb el-Dschedid, d. Neuthor (eingegangenצורת השער ריבועית ,והוא תחום מצדו
הדרום מערבי במעבר )היום רחוב הפנינים( החוצה את חפיר החומה ומתחבר לדרך החיצונית
ש מעל החפיר
המובילה לעזה )היום רחוב יפת( .צפונית לשער ניתן להבחין במעבר נוסף הפרו ֹ
שבקצהו מבנה הצמוד לחומה .ניתן להניח בביטחון שמעבר זה הוא מעבר ישן שהוביל אל
'השער החדש' והיה בשימוש לפני פריצת הפִ רצה דרומית לו .עוד עולה ממפת סנדל ,כי
מ'השער החדש' עלה רחוב ראשי לעבר ראש התל שעליו ניצבה מצודת העיר.

איור  :1מפת יפו העתיקה שערך ושרטט תיאודור סנדל בשנים  .(Sandel 1880) 1879-1878מיקום השער החדש
מסומן במפה במספר ) 53מוקף בעיגול אדום(

דיוקה המופלא של מפת סנדל מאפשר לאתר במדויק את מיקומו של 'השער החדש' על מפה
עדכנית של יפו .באמצעות תוכנת תיב"מ ) ,(CADהטלנו מפה דיגיטלית של העיר על פני סריקה
של מפת סנדל )איור  .(2הסריקה נעשתה מעותק מקורי של המפה ,כפי שפורסמה בכתב העת
הגרמני .מהטלה זו עולה המסקנה כי קווי המתאר החיצוניים של 'השער החדש' זהים לתוואי
הקירות החיצוניים של הבית הניצב היום ברחוב הצורפים ) 12איור  .(3עוד עולה מחפיפת
המפות ,כי רובם המכריע של המבנים לאורך רחוב אבולעפיה ,המזוהים בטעות כמערך המבנים
של 'השער החדש' ,לא היו קיימים בעת שסנדל שרטט את מפתו .יתר על כן ,על פי מפת סנדל,
4

השטח שיהפוך לימים לרחוב אבולעפיה היה בשנת  1879חלק מהחפיר שסביב חומת העיר
וודאי שלא שימש כמעבר לתוכה.

איור  :2הטלת מפה עדכנית של יפו על גבי מפת סנדל

ג
א

ב

איור  :3הטלת מפה עדכנית של יפו על גבי מפת סנדל :הגדלת סביבתו של 'השער החדש' :א( השער החדש; ב(
בית טיאן; ג( מעבר אבולעפיה
5

הזיהוי המבוסס על מפת סנדל נתמך גם בניתוח תצלום פנורמי של יפו ,שצולם ככל הנראה
סביב שנת  1870בידי הצלם הצרפתי פליקס בונפיס ) ;Bonfilsאיור  .(4בפינה השמאלית
העליונה של התצלום ניתן להבחין במבנה גדול ומרשים הניצב מחוץ לחומת העיר .מבנה זה
מתואר במפת סנדל כביתו של אנטואן טיאן )סוחר מרוני עשיר מלבנון( .מימינו ניתן להבחין
בגשרון המוביל מהדרך הראשית למה שנראה כפתח מקושת הקבוע בצד הצפוני של מגדל
שמירה הבולט מתוואי החומה .בין מגדל זה ובין מגדל שמירה נוסף ,צפוני ,ניתן להבחין
בשרידי חומת העיר .השוואה למפתו של סנדל מאפשרת לקבוע בוודאות כי מגדל השמירה
הדרומי ,עם פתח הכניסה הקשתי ,הוא המתואר אצל סנדל כ') Neuthor-שער חדש'(.

איור  :4קטע מתצלום של יפו שצילם פליקס בונפיס 1870 ,לערך )אוסף ורמן ,באדיבות הספרייה הלאומית(.
מיקום 'השער החדש' מסומן בחץ

מגדלי השמירה
תצלומו של בונפיס מנציח את יפו בשלב מעבר בהתפתחותה .שנים ספורות קודם לכן היתה
עדיין יפו עיר מוקפת חומה .בחלקה המזרחי של החומה ,שחיבר בין המצדית שחלשה על 'שער
ירושלים' למצדית הדרומית )מצדית סידני סמית'( ,נקבעו שני מגדלי שמירה .המגדלים חלשו
על שטח הֶ ֶרג ) ,(Fausse-braieכשחפיר מפריד בינם ובין הדרך שהובילה מ'שער ירושלים'
דרומה )'דרך עזה'( .מערך החומה והמגדלים מופיעים במפה בריטית ששרטט בשנת  1842איש
צבא בריטי ,לוטננט צ'רלס פרנסיס סקיירינג ) ;Skyringאיור  .(5נראה כי חלק זה של החומה
נותר ללא שינוי לפחות עד שנות השישים של המאה התשע-עשרה .ניתן ללמוד זאת מסדרה של
שלושה תצלומים שצילם הצלם הצרפתי לואי וין ) (Vingesבשנת  .1860באחד מהם )איור (6
ניתן להבחין בשני מגדלי השמירה בחומה המזרחית ,כשחומה מתפוררת מחברת ביניהם .מגדל
השמירה הדרומי ,שבו נפתח מאוחר יותר 'השער החדש' ,מחוסר פתחים .בתצלומו של וין לא
נראים גם גשרים כלשהם החוצים את החפיר .תמונה דומה עולה גם ממפה צבאית בריטית
ששרטט בשנת  1863לוטננט פרנסיס בדפורד ) ;Bedfordאיור .(7
6

איור  :5מפת יפו ששרטט לוטננט צ'רלס פרנסיס סקיירינג) 1842 ,באדיבות הספרייה הלאומית( .מגדל השמירה
הדרומי מסומן בעיגול

איור  :6תצלום של החומה המזרחית של יפו שצילם לואי וין) 1860 ,הספרייה הלאומית של צרפת,
 .(gallica.bn.frמגדל השמירה הדרומי מסומן בחץ

7

איור  :7מפת יפו ששרטט לוטננט פרנסיס בדפורד) 1863 ,באדיבות הספרייה הלאומית( .מגדל השמירה הדרומי
מסומן בעיגול

מפת יפו מוקדמת יותר של סנדל ,משנת  ,1876שצורפה למהדורה אנגלית של מדריך
הטיולים בדקר ) (Baedekerלפלשתינה ,מספקת גם היא תמיכה לטענה ש'השער החדש' נפרץ
במגדל השמירה הדרומי )איור  .(8במפה זו מצוין מיקום השער בפאה הצפונית של מגדל
השמירה הדרומי ,סמוך לבית גדול ובודד שעומד מחוץ לחומות העיר ,שהוא ללא ספק ביתו של
טיאן .הדבר מעלה את ההשערה כי 'השער החדש' היה למעשה שער קדום שנחסם ונפתח
מחדש .ואכן ,במפה מוקדמת יותר ששרטט הקרטוגרף הצרפתי פייר ז'קוטן ) (Jacotinבשנת
) 1799איור  ,(9מופיעים שני מגדלי השמירה בחומה המזרחית של יפו ,כשליד מגדל השמירה
הדרומי מופיע הציון 'יציאה' ) ,(sortieוממנו מתפצלות דרכים מזרחה ודרומה .מצב דומה
מתואר גם במפה ששרטט בשנת  1800ג'ורג' פינק ) ,(Pinkסוקר של הצבא הבריטי ,לאחר
הנסיגה הצרפתית מארץ ישראל .סביר להניח כי היציאה המצוינת במפת ז'קוטן היא השער שאת
פתיחתו ביקשו תושבי יפו בשנות החמישים של המאה התשע-עשרה ,כפי שתיאר זאת הקונסול
הבריטי פין .שער זה נפתח מחדש בסופו של דבר בשנת  1868או  ,1869אך שימש כשער כניסה
לעיר זמן קצר בלבד .זהו 'השער החדש' של יפו.
8

איור  :8מפת יפו המבוססת על סקר שערך תיאודור סנדל .(Socin 1876, 129) 1876 ,השער החדש ,המסומן
בספרה  ,11מוקף בעיגול

איור  :9מפת יפו ששרטט פייר ז'קוטןService historique de l'armée de terre, Armees, France: LII ) 1799 ,
 .(332-2מגדל השמירה הדרומי והיציאה דרכו מסומנים בעיגול
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סיכום
בדצמבר  1879שלח האדריכל והארכיאולוג הגרמני הנודע קונרד שיק ) (Schickדיווח לכתב
העת האוסטרי :Österreichische Monatsschrift für den Orient
 
            
         

Schick 1880, 64-66

תנופת הפיתוח והבנייה ,שכללה שטחים נרחבים מחוץ לחומות העיר ,הפכה את הריסתו של
'השער החדש' לאטרקטיבית מבחינה כלכלית .על אף שגם מבנה השער הראשי של יפו פורק
בחלקו באותם ימים ,נותר המעבר דרכו ללא שינוי ,והוא שימש עדיין נתיב כניסה חיוני להולכי
רגל ולבהמות משא' .השער החדש' ,שהפך לחסר שימוש עם פתיחת הפִ רצה דרומית לו ,פינה
את מקומו לבניין המגורים הניצב שם עד היום )איור .(10
עם זאת ,בתוך זמן קצר יחסית לא התאימה גם הפִ רצה החדשה בחומה לתנועה הגוברת,
משום שביתו גדול הממדים של פרנסיס דמיאני )מס'  52במפת סנדל( נבנה באופן שאילץ את
הנכנסים דרך המעבר לבצע פנייה חדה עם הכניסה לעיר .בשנות השבעים של המאה התשע-
עשרה ,כאשר המתיישבים הטמפלרים החלו להשתמש בכרכרות להובלת תיירים ,לא התאימה
הכניסה המפותלת לתנועתן .משום כך ,ובשל התפתחות השטח הבנוי של יפו לאורך הדרכים
הראשיות המובילות לעזה ,לירושלים ולשכם ,התעורר הצורך בחיבור נוסף של דרכים אלה
לעיר המרכזית.
צורך זה בחיבור נוסף היה ככל הנראה הסיבה להקמת המעבר המקורה שנהפך ברבות הימים
לרחוב אבולעפיה )איור  .(11מעבר זה ,שהיה חלק ממתחם מסחר ומגורים ,אינו מופיע עדיין
במפת יפו ששרטט המהנדס ז'ורז' פרנג'ייה בנובמבר  ,1892ומשום כך ניתן להסיק כי נבנה רק
בשלהי שנות התשעים של המאה .המעבר היה רחב דיו כדי לאפשר תנועה מקבילה ונפרדת של
כרכרות והולכי רגל )דרך מעבר צדדי החסום היום בחנות( .הוא חיבר לא רק את העיר המרכזית
עם דרך עזה ,אלא גם התחבר לדרך חדשה )היום רחוב רבי פנחס( שהובילה מזרחה לעבר דרך
ירושלים .מיקומו המרכזי ,ותפקידו החשוב כעורק תחבורה מרכזי בשלהי המאה התשע-עשרה,
כמו גם מחיקתו הפיזית של 'השער החדש' ,הם ככל הנראה הסיבה לזיהוי השגוי של הכניסה
לרחוב אבולעפיה כ'שער החדש' המקורי של יפו.
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איור  :10הבית הניצב היום על מקומו של 'השער החדש' של יפו ,רחוב הפנינים ) 12צלם :שמואל גילר(

איור  :11המעבר המקורה ברחוב אבולעפיה ,תצלום עדכני )צלם :אור אלכסנדרוביץ'(
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