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  השער החדש בחומת יפו

  'אור אלכסנדרוביץ ,שמואל גילר

  

  

  

  

  מבוא

השינויים  שופכת אור על העתיקהיפו בחומת ' השער החדש'ההיסטוריה הקצרה של  תבחינ

מאפשרת לתקן טעות שהשתרשה ו ,19-ית השנייה של המאה ההעיר במחצעברו על המהירים ש

רחוב במקורה המעבר ההוא של יפו  'דשהשער הח'באשר למיקומו המדויק. מקובל לחשוב כי 

אין אחיזה במקורות  אולם לסברה זוהמוביל מרחוב יפת לרחוב הצורפים, אבולעפיה, 

מיקומו המדויק של השער בהסתמך על  זה בא להצביע עלההיסטוריים השונים. מאמר 

וך ת ולתאר את הנסיבות שהובילו לפתיחתו ולהריסתו ,היסטוריים ותצלומים , מפותטקסטים

 .שנים ספורות

  

  'השער החדש'פתיחת 

רק שער בחומת יפו  היה ,מאההשל  שנות השישיםשלהי ועד  עשרה- התשעמראשית המאה 

הוא נבנה בידי מוחמד  '.שער אבו נבוט'או  'ירושליםשער ' המוכר היום בשמות, יבשתי אחד

מבצע שיקום , כחלק מ1818-1807, מושל יפו בין השנים 'נבוט אבו'שאמי המכונה - אגא אל

סביל אבו נבוט השער בנה הכניסה למבנה פתח מול חומת העיר שנהרסה בידי נפוליאון. 

כניסה המזרחית שרידי השער עדיין ניצבים במקומם בהסביל ו ;'ןאסביל סולימ'(מונומנטלי 

הפך את הכניסה לעיר למבוך המבנה ההגנתי של השער  .)לעיר העתיקה וליךרחוב רוסלאן המל

תיאר ), הקונסול הבריטי בירושלים, Finnג'יימס פין ( תנועת הולכי רגל ובהמות.ל וףוצפ פתלתל

  :1856-1853בזיכרונותיו מהשנים המצב שנוצר  את 
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Finn and Beaufort 1878, 342-343 

 ריק היחיד שנותר , ובתים חדשים נבנו בשטחיפואוכלוסיית צמחה השישים  תבמהלך שנו

תנועה ה. הבינוי המואץ הגביר את בעיות של העיר יתהמזרח לחומהסמוך  ,בתחומי החומות

 1868-מפלשתינה לו לסוריה) Murray(מארי התיירים של מדריך ב .'ירושלים שער'דוחק בהו

 כמהעדיין מותקנים עליה ש חומהבהעיר מוגנת " :'שער ירושלים'הופיע שוב תיאור הדוחק ב

חמורים, גמלים עמוס כיוון הים. בצד היבשה קיים רק שער אחד, והוא תמיד ב תותחים ישנים

מצב זה עמד להשתנות  .)Murray 1868, 272( "דרכוכך שקשה לפלס את הדרך וערבים עצלים, 

 )Russelויליאם הווארד ראסל (אירי נאי ההעיתו הצטרף 1868שנת בשלהי . בתוך זמן קצר

עגנה  1869במרץ  9- ). באדוארד השביעי(לימים המלך  לסיימוושל הנסיך מסעו למזרח ל

  כתב:עוד באותה שנה ביומן המסע שפרסם ראסל . ביפו הפמליה


         

 -
Russell 1869, 

329-330

שער שני בחומת  בו מוזכרשמוקדם ביותר כתוב המקור הראסל הוא ככל הנראה ה ו שלתיאור

, אך השפעתו על פתרון ולפתיחת ה הם שהובילוות והתנועהצפיפ מטרדיש יפו. ניתן לשער

על החלטת עיריית  'חבצלת'העברי דיווח העיתון  1871באוקטובר  הבעיה היתה מוגבלת. עוד

כדי לצד השער החדש, רחב יותר בחומת העיר  פתח רוץפ, לשכונסה לראשונה באותו זמןיפו, 

   :להקל על תנועת בהמות המשא

       


        
    



3 

 

          


 במאמר )Schwarzגוטפריד שוורץ (פרצה זו בוצעה לבסוף בסמוך ל'שער החדש', כפי שציין 

 ימזרחהבצד כי " כתב שוורץ בתארו את חומת העיר. 1880שפורסם בשנת  היתועל יפו וסביב

ממש ) שכבר אינו בשימוש, משום ש53 מס'ג'דיד (-באב אל-אל, 'השער החדשעדיין ניצב '

מצירוף התיאורים . )Schwarz 1880, 47-48(" בצמוד לו נפתחה יציאה רחבה יותר מהעיר

, שימש 1869מרץ לפני נפתח החדש') השער ('יפו  בחומתהשער השני ש השונים עולה, אם כן,

במועד בלתי  יותר בחומהמעבר רחב לצדו נפרץ שהפך למיותר כנו לייעודו תקופה קצרה יחסית,

תהליך ההדרגתי של כתחילת ההיחשב ל היכולמעבר זה פריצת  .1871ידוע אחרי אוקטובר 

  .חומת יפו פירוק

  

  

  'החדש השער'מיקום 

 התיאורים מלבד. מעורפלים היום עד נותרו המדויק ומיקומו יפו של 'החדש השער' של קורותיו

 קשה ובעיקר, השער של להקמתו הנוגעת כתובה עדות לאתר קשה, לעיל שהובאו הקצרים

ברחוב  מרוניהמעבר הקים לכנות את טיולנוהגים מדריכי . כיום מיקומו את במדויק לאתר

 ם.של יפו, וכך גם השתרש הזיהוי בכתובי 'שער החדש'כ ,)30פינת רחוב יפת ( אבולעפיה

באופן המזהה אותה  הכניסה לרחוב אבולעפיה מתוארת 1988שפורסם בשנת יפו לעיר מדריך ב

  :עם 'השער החדש'


       

  
         

Or et 
al. 1988, 17

לא הקמרוני ברחוב אבולעפיה  מעברהש מעלה היסטוריים לומיםתצשל מפות ו מדוקדקתינה בח

 מטרים דרומית ארבעיםהיה ממוקם  יפושל  'השער החדש'. עירבחומת המעולם כשער שימש 

(הצורפים  קומתי-. במקומו ניצב היום בית דוהפנינים והצורפיםרן הרחובות ק, בלו מערבית

בן  ,)Sandelששרטט האדריכל הגרמני תיאודור סנדל ( מפת יפוהמיקום המדויק מופיע ב .)12

יוצאת דופן  ,1879-1878סת על סקר שנערך בשנים מבוסזו, ה מפה .של יפו הטמפלרים קהילת

בכתב העת  1880 העיר. המפה פורסמה בשנת היכרות קרובה עםדיוקה, וניכרת בה בבאיכותה ו

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins  שהוזכר לעיל.  כנספח למאמרו של שוורץ
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), 1:9,100(בקנה מידה  העיר העתיקהמפה מפורטת של בתוכה שתי מפות נפרדות:  תהיא כולל

מיקומו מציין סנדל את  )1איור ( העירת במפ ).1:31,800קנה מידה בסביבותיה (יפו וומפה של 

-el :במקרא הגרמני נכתב(בשימוש  עודומתארו כשער שאינו נמצא  ,53במספר  'שער חדש'של 

Bāb el-Dschedid, d. Neuthor (eingegangen)( . הוא תחום מצדו , וריבועית צורת השער

ומתחבר לדרך החיצונית  החוצה את חפיר החומה) ים(היום רחוב הפנינ מעברב מערבידרום ה

 מעל החפיר הפרושֹ  במעבר נוסף לשער ניתן להבחין צפונית .)רחוב יפתהיום ( עזההמובילה ל

אל להניח בביטחון שמעבר זה הוא מעבר ישן שהוביל ניתן . מבנה הצמוד לחומהשבקצהו 

כי  ,עוד עולה ממפת סנדל .דרומית לורצה הפִ והיה בשימוש לפני פריצת  'השער החדש'

   צבה מצודת העיר.יעליו נשעלה רחוב ראשי לעבר ראש התל  'השער החדש'מ

  

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

על מפה  'השער החדש'מיקומו של  אתבמדויק של מפת סנדל מאפשר לאתר  לאפדיוקה המו

ה סריק פניעל העיר מפה דיגיטלית של  טלנוה), CAD. באמצעות תוכנת תיב"מ (של יפועדכנית 

כפי שפורסמה בכתב העת  ,י של המפה. הסריקה נעשתה מעותק מקור)2איור ( מפת סנדל של

ים לתוואי זה 'השער החדש' קווי המתאר החיצוניים שלכי  המסקנה זו עולה הטלההגרמני. מ

מחפיפת עוד עולה  .)3 איור( 12הבית הניצב היום ברחוב הצורפים  הקירות החיצוניים של

המבנים  בטעות כמערך מזוהיםהרחוב אבולעפיה, המבנים לאורך רובם המכריע של , כי המפות

סנדל,  על פי מפתיתר על כן,  .שרטט את מפתו לשסנדבעת , לא היו קיימים 'השער החדש' של
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 סביב חומת העירשחלק מהחפיר  1879שנת בהיה שיהפוך לימים לרחוב אבולעפיה השטח 

  .וודאי שלא שימש כמעבר לתוכה

  
  : הטלת מפה עדכנית של יפו על גבי מפת סנדל2איור 

  

ל: הגדלת סביבתו של 'השער החדש': א) השער החדש; ב) : הטלת מפה עדכנית של יפו על גבי מפת סנד3 איור
  בית טיאן; ג) מעבר אבולעפיה

  א

  ב

  ג
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ככל הנראה  םשצול ,לום פנורמי של יפותצניתוח בגם  ךנתמ להמבוסס על מפת סנד הזיהוי

. בפינה השמאלית )4איור ; Bonfilsהצלם הצרפתי פליקס בונפיס ( בידי 1870סביב שנת 

. מבנה זה העירלחומת הניצב מחוץ  ניתן להבחין במבנה גדול ומרשיםהתצלום של העליונה 

ינו ניתן להבחין . מימ)סוחר מרוני עשיר מלבנון(יאן טאנטואן מתואר במפת סנדל כביתו של 

של מגדל  הצפוניבצד  למה שנראה כפתח מקושת הקבועמהדרך הראשית המוביל  וןבגשר

ניתן להבחין בין מגדל זה ובין מגדל שמירה נוסף, צפוני,  .הבולט מתוואי החומה שמירה

כי מגדל השמירה השוואה למפתו של סנדל מאפשרת לקבוע בוודאות . בשרידי חומת העיר

  ).('שער חדש' Neuthor-אצל סנדל כהמתואר , הוא ח הכניסה הקשתיפת , עםהדרומי

  
. לערך (אוסף ורמן, באדיבות הספרייה הלאומית) 1870צילם פליקס בונפיס, ש: קטע מתצלום של יפו 4איור 

  מיקום 'השער החדש' מסומן בחץ

  

   מגדלי השמירה

היתה ספורות קודם לכן ם ב מעבר בהתפתחותה. שניבשלאת יפו  מנציחבונפיס  תצלומו של

שער 'המצדית שחלשה על , שחיבר בין של החומה בחלקה המזרחי. עדיין יפו עיר מוקפת חומה

ם חלשו מגדליה. , נקבעו שני מגדלי שמירה)סידני סמית'(מצדית למצדית הדרומית  ירושלים'

 הדרך שהובילה מ'שער ירושלים' ביןופריד בינם מחפיר , כש)Fausse-braie( גרֶ שטח הֶ על 

איש  1842במפה בריטית ששרטט בשנת  מופיעים. מערך החומה והמגדלים )'דרך עזה'דרומה (

החומה נראה כי חלק זה של  ).5איור ; Skyringסקיירינג ( צ'רלס פרנסיס, לוטננט בריטיצבא 

סדרה של מזאת ללמוד ניתן . עשרה- התשע השישים של המאה נותר ללא שינוי לפחות עד שנות

 )6 איור( מהםאחד ב .1860) בשנת Vingesשלושה תצלומים שצילם הצלם הצרפתי לואי וין (

מחברת ביניהם. מגדל  מתפוררתשחומה כ ,בחומה המזרחית שמירההשני מגדלי ניתן להבחין ב

וין לא  בתצלומו של פתחים.מחוסר , החדש' רהשעבו נפתח מאוחר יותר 'שהשמירה הדרומי, 

ממפה צבאית בריטית גם דומה עולה  התמונאת החפיר.  גשרים כלשהם החוציםגם נראים 

  .)7איור ; Bedfordבדפורד ( פרנסיסלוטננט  1863ששרטט בשנת 



7 

 

  
. מגדל השמירה (באדיבות הספרייה הלאומית) 1842סיס סקיירינג, : מפת יפו ששרטט לוטננט צ'רלס פרנ5איור 

  הדרומי מסומן בעיגול

  

(הספרייה הלאומית של צרפת,  1860תצלום של החומה המזרחית של יפו שצילם לואי וין,  :6 איור
gallica.bn.frמגדל השמירה הדרומי מסומן בחץ .(  
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(באדיבות הספרייה הלאומית). מגדל השמירה הדרומי  1863מפת יפו ששרטט לוטננט פרנסיס בדפורד,  :7איור 

  מסומן בעיגול

מדריך מהדורה אנגלית של , שצורפה ל1876משנת  ,של סנדליותר  דמתיפו מוקמפת 

פרץ נ ש'השער החדש'לטענה מספקת גם היא תמיכה , לפלשתינה (Baedeker)הטיולים בדקר 

של מגדל  תהצפוני פאהב השערמיקום  במפה זו מצוין .)8איור ( הדרומיבמגדל השמירה 

, סמוך לבית גדול ובודד שעומד מחוץ לחומות העיר, שהוא ללא ספק ביתו של הדרומי השמירה

ונפתח  שנחסםהיה למעשה שער קדום  'השער החדש' מעלה את ההשערה כיהדבר . טיאן

בשנת ) Jacotin'קוטן (זפייר הקרטוגרף הצרפתי ששרטט מוקדמת יותר מפה בואכן,  חדש.מ

ליד מגדל השמירה בחומה המזרחית של יפו, כשופיעים שני מגדלי השמירה מ ,)9איור ( 1799

מה מצב דו ודרומה. מזרחהמתפצלות דרכים וממנו , )sortie( 'יציאה' הציוןמופיע  הדרומי

לאחר ), סוקר של הצבא הבריטי, Pinkג'ורג' פינק ( 1800 שנתמתואר גם במפה ששרטט ב

א השער שאת יבמפת ז'קוטן ה היציאה המצוינתסביר להניח כי . הנסיגה הצרפתית מארץ ישראל

הקונסול , כפי שתיאר זאת עשרה-תשעי יפו בשנות החמישים של המאה הפתיחתו ביקשו תושב

שער כניסה כאך שימש  ,1869או  1868בסופו של דבר בשנת נפתח מחדש  זהשער  .פיןהבריטי 

  של יפו. 'השער החדש'זמן קצר בלבד. זהו  לעיר
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. השער החדש, המסומן )Socin 1876, 129( 1876: מפת יפו המבוססת על סקר שערך תיאודור סנדל, 8איור 

  , מוקף בעיגול11בספרה 

  

 Service historique de l'armée de terre, Armees, France: LII( 1799: מפת יפו ששרטט פייר ז'קוטן, 9איור 
  ומי והיציאה דרכו מסומנים בעיגול. מגדל השמירה הדר)332-2
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  סיכום

לכתב ) דיווח Schickשלח האדריכל והארכיאולוג הגרמני הנודע קונרד שיק ( 1879בדצמבר 

  :Österreichische Monatsschrift für den Orientאוסטרי העת ה


     

        


Schick 1880, 64-66

, שכללה שטחים נרחבים מחוץ לחומות העיר, הפכה את הריסתו של תנופת הפיתוח והבנייה

השער הראשי של יפו פורק מבנה גם לאטרקטיבית מבחינה כלכלית. על אף ש 'השער החדש'

הולכי ל חיוניכניסה שימש עדיין נתיב והוא ללא שינוי,  דרכוהמעבר  ותרנ, באותם ימים בחלקו

פינה לו,  דרומיתרצה עם פתיחת הפִ לחסר שימוש , שהפך 'השער החדש'. בהמות משאלרגל ו

  .)10איור ( עד היוםשם המגורים הניצב לבניין  את מקומו

לתנועה הגוברת, רצה החדשה בחומה הפִ  םעם זאת, בתוך זמן קצר יחסית לא התאימה ג

שאילץ את באופן ) נבנה במפת סנדל 52של פרנסיס דמיאני (מס'  הממדיםגדול ביתו ש משום

- של המאה התשעבשנות השבעים . לעירעם הכניסה  פנייה חדהלבצע  מעברהנכנסים דרך ה

א התאימה , ללהובלת תיירים , כאשר המתיישבים הטמפלרים החלו להשתמש בכרכרותעשרה

השטח הבנוי של יפו לאורך הדרכים  ובשל התפתחות ,. משום כךלתנועתןהכניסה המפותלת 

דרכים אלה רך בחיבור נוסף של צוה התעורר ,הראשיות המובילות לעזה, לירושלים ולשכם

  . לעיר המרכזית

הקמת המעבר המקורה שנהפך ברבות הימים ל הסיבהככל הנראה  צורך זה בחיבור נוסף היה

אינו מופיע עדיין  מסחר ומגורים,. מעבר זה, שהיה חלק ממתחם )11איור ( ולעפיהרחוב אבל

, ומשום כך ניתן להסיק כי נבנה רק 1892במפת יפו ששרטט המהנדס ז'ורז' פרנג'ייה בנובמבר 

רדת של תנועה מקבילה ונפ אפשרלכדי . המעבר היה רחב דיו בשלהי שנות התשעים של המאה

 מרכזיתהיבר לא רק את העיר . הוא ח)חנותב חסום היוםהכרכרות והולכי רגל (דרך מעבר צדדי 

 לעבר דרךרחוב רבי פנחס) שהובילה מזרחה היום אלא גם התחבר לדרך חדשה ( ,עם דרך עזה

 ,עשרה- תשעבשלהי המאה המרכזי ותפקידו החשוב כעורק תחבורה  ,ירושלים. מיקומו המרכזי

זיהוי השגוי של הכניסה ל, הם ככל הנראה הסיבה 'השער החדש'חיקתו הפיזית של כמו גם מ

  המקורי של יפו. 'שער החדש'לרחוב אבולעפיה כ
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  )שמואל גילר(צלם:  12, רחוב הפנינים : הבית הניצב היום על מקומו של 'השער החדש' של יפו10איור 

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