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העיר תל-אביב התפתחה במרחב שבו היו יישובים ערביים 
- בעיקר יפו ושכונותיה, בדרום, אבל גם כפרים קטנים יותר 
במזרח ובצפון העיר, כפי שאנו מכירים אותה כיום. בהכללה 
תל-אביב  של  הערביים  שהיישובים  לקבוע  ניתן  מסוימת 
ותושביהם נמחקו לחלוטין במפות, בשלטים במרחב עצמו. 
וסלמה  מוונס  שיח'  סומייל,  מנשייה,  כביר,  אבו  השמות 
מינימאלי  הוא  עליהם  הידע  אבל  המדוברת,  בשפה  נותרו 

ומודחק. 

במידה  שמובילה  הישראלית-עברית  העיר  היא  תל-אביב 
רבה את התרבות החדשה שנוצרה בארץ מאז הקמת מדינת 
את  שהקדים  מה  את  בה  דווקא  לזכור  חשוב  לכן  ישראל. 
הזו  שהתרבות  מה  את  הישראלית,  התרבות  ואת  העיר 
עיכלה לתוכה. העקבות של היישובים הפלסטיניים שנהרסו 
זו  מפה  העיר.  ובנוף  הישראלית  בתרבות  קיימים  ב-1948 

מבקשת לציין אותם, לעשות להם כבוד.

העיר  מנוף  חלק  הם  תל-אביב  של  הערביים  הכפרים 
וכך ראוי שיהיו. כמו כל עיר בעולם, גם  ומהזיכרון שלה, 
אבל  הקיים.  והרס  חדשה  בנייה  תוך  מתפתחת  תל-אביב 
שהוא  העיר,  של  הזיכרון  את  שימחק  לו  אסור  הזה  ההרס 
חלק מתרבותה ומחיי האנשים החיים בה היום, אלה שחיו 

בה בעבר ואלה שעוד יחיו בה.

עבודה  על  מבוססת  "רגילה",  תל-אביב  מפת  היא  המפה 
נוספו הכפרים הערביים  לאור", שעליה  הוצאה  "מפה  של 
שהיו בה עד 1948 ועודם קיימים בחלקם היום. בנוסף, היא 
מביאה את סיפור המקומות הללו באמצעות עדויות, תמונות 
היסטוריות ועכשוויות, וחומר מחקרי. המפה מתמקדת בכל 
אחד מהכפרים, ומסומנים בה רבים מהבתים שעדיין נותרו עד 
השנים האחרונות. מפה זו אינה מתיימרת להיות מקצועית 
לחלוטין: המיפוי של הכפרים בעבר והתאמתם למפה כיום 
מדויק על-פי מיטב הבנתם של א/נשים שחקרו את הנושא, 

אך אינם קרטוגרפים מומחים. 

במפות  מופיעים  הערביים  מהכפרים  חלק  ועוד:  זאת 
אופן  בגלל  כנראה  שונים,  בגדלים  שונות  היסטוריות 
למשל,  כביר,  אבו  הערבית.  והעיר  הכפר  של  ההתפתחות 
מופיע בדרך כלל כשכונה של יפו, ולא ככפר נפרד. השכונה 
ברור  בנוי  מרכז  ללא  לירושלים  הכביש  לאורך  התפתחה 
שרטוט  על  שהקשה  מה  ומפוזרים,  רבים  בתים  וכללה 
במפות  מופיעים  אחרים  כפרים  שלה.  המדויקים  הגבולות 
ולכן,  שלהם  החקלאיים  השטחים  גבולות  עם  היסטוריות 
מבקשת  המפה  הבנוי.  הכפר  היה  היכן  לדעת  קשה  שוב, 
הבנוי  החלק  הכפרים,  גרעיני  של  הגבולות  את  להראות 
על  מתפרסות  השונות  האדמה  וחלקות  הפרדסים  שלהם. 

חלקים גדולים בהרבה.

השכונות  יפו.  ללא  תל-אביב,  העיר  במרחב  עוסקת  המפה 
יפואיות,  היותן  למרות  במפה,  נכללו  ומנשייה  כביר  אבו 
מפני שמיקומן הוא בשטח שהפך לחלק אינטגרלי של תל-
אביב ובמידה מסוימת הופרד מיפו. (לקריאה נוספת בענין 
שחורה",  עיר  לבנה,  "עיר  רוטברד  שרון  של  ספרו  ראו  זה 

הוצאת בבל, 2005)

וסומייל  אל-ע'רבי  ג'מאסין  מוונס,  שיח'  מסלמה,  חלקים 
קיימים עד ימינו בזכות אותם דיירים – אלה שהמדינה על 
מוסדותיה המשפטיים מכנה "פולשים" - שגרים בבתים אשר 
היהודים  מהתושבים  חלק   .1948 עד  פלסטינים  חיו  בהם 
האלה הפכו בעצמם לפליטים מחלקי העיר האחרים בעטיים 
של האירועים האלימים ב-1948, וחלק היו פליטים מארצות 
מוסדות  באישור  הערביים  בכפרים  התיישבו  הם  אחרות. 
העיר והמדינה, ואחר כך נדרשו לעזוב - בדרך כלל לטובת 
בניית אוניברסיטה או מגדלי נדל"ן. בימים אלה, בתמיכתה 
בנייה  חברות  מכרסמות  תל-אביב,  עיריית  של  ובעידודה 
גדולות בשרידי הכפרים. אם לא תשתנה מגמה זו, יש סכנה 
שבעוד עשור או שניים יחשבו ילדי תל-אביב שעירם (כמו 

בציורי נחום גוטמן) באמת צמחה מהחולות.*

תל אביב, 2007

*מקורות:

 - All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and
 Depopulated by Israel in 1948; Walid Khalidi (Editor),

Institute for Palestine Studies, 1992.

- http://www.palestineremembered.com

- http://nakba-online.tripod.com

- לידתה של בעית הפליטים הפלסטינית, 1947-1949; בני מוריס, 
עם עובד, 1991. (תרגום מאנגלית ארנון מגן.)

למידע נוסף על מפה זו מומלץ לבקר באתר של זוכרות:
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דרוויש צרפי סמוך לבית בו נולד, רחוב בן סרוק 25.  
למעלה, דרוויש צרפי הילד בכפר.

קיר בכפר סומייל, סמוך לפינת הרחובות אבן גבירול וארלוזורוב. ברקע מגדל המאה שנבנה בשטח הכפר.

מפרקים את בתי הכפר סלמה כדי להשתמש באבניהם לבניה. יוני 1949 (צילום: זולטאן קלוגר, הארכיון הציוני)

מחמוד אבו סאריס, פליט מג'מאסין אל ע'רביבתי ג'מאסין אל ע'רבי עומדים בפני הריסה.

סביל (רהט מים) ברחוב ישראל מסלנט; בשכונת שפירא

בית שייח מוראד בשכונת שפירא

תושבי הכפר האמינו שסלמה אבו האשם, בן לוויה של 
קרוי  אשר  בכפר,  לפנה"ס  ב-634  נקבר  מוחמד,  הנביא 
על-שמו. ב-1596 חיו בכפר 94 תושבים, ב-1931 התגוררו 
מספר  עלה  וב-1944  בתים  ב-800  תושבים   3,691 בו 
ל-6,670. אדמות הכפר השתרעו באותה עת  התושבים 
על 6,782 דונם, 885 מהם נרכשו בידי יהודים. בתקופת 
המנדט הבריטי רוב הבתים היו מלבני בוץ וקש, אך כמה 
ספר  בית  בכפר  נוסד  ב-1920  עץ.  או  מאבן  נבנו  מהם 
יסודי לבנים, וב-1936 הוקם בו בית ספר לבנות. ב-1941 
למדו בבתי הספר 504 תלמידים ו-121 תלמידות. בכפר 
היו מספר חנויות, כולל חמישה בתי קפה. תושבי הכפר 
גידלו הדרים, בננות, דגנים ובקר, שהושקו במי גשמים 
ובמים מ-85 בארות. הם הובילו את תוצרתם ליפו ומכרו 
חלק ממנה ליהודים ביישובים סמוכים. בתקופת המנדט 
מכוניות  שבבעלותה  תחבורה  חברת  בכפר  הוקמה 

ואוטובוסים.

סלמה היה מוקף מספר יישובים יהודים וספג התקפות 
שהכפר  חשד  רווח  היהודים  בקרב  חודשים.  במשך 
סיפק מקלט לכוחות לא מקומיים, אך עארף אל-עארף 
כותב שאנשי הכפר ארגנו מיליציה של כשלושים איש 

בנובמבר 1947. מאז, כמעט לא חלף יום ללא קרב יריות 
באזור סלמה. שתי תקיפות שביצעה "ההגנה" בדצמבר 
1947 נהדפו בידי לוחמי הכפר. כוחותיו של חסן סלמה 
השתמשו בכפר כבסיס להתקפות על היישובים היהודיים 
אך  הכפר,  מראשי  כמה  של  לדעתם  בניגוד  הסמוכים, 
כנראה תוך שיתוף פעולה עם תושבים אחרים. הגדוד 
השלישי של אלכסנדרוני תקף את סלמה בינואר 1948 
במטרה "להפיל חללים, לפוצץ בתים ולשרוף מכל הבא 
ב-28  וילדים".  בנשים  לפגוע  לא  "להשתדל  אך  ליד", 
בפברואר פלשו כוחות ההגנה לסלמה, ובקרב שהתפתח 
באפריל  ב-15-16  הצדדים.  משני  חללים  מספר  נפלו 
תקווה.  בפתח  שהוצבו  מרגמות  על-ידי  הכפר  הופגז 
התחמושת בכפר הידלדלה ותושביו החלו לעזוב. הכפר 
במהלך  אלכסנדרוני  חטיבת  בידי  באפריל  ב-29  נכבש 
מבצע חמץ שנועד לכתר את יפו ולכבשה. למחרת ביקר 
דוד בן-גוריון בסלמה ופגש בו רק "זקנה עיוורת אחת". 

התושבים עזבו לרמאללה, שכם, עזה וירדן.

ברבע הראשון של המאה ה-20 נרכש החלק הצפוני של 
אדמות סלמה בידי יהודים ועליו הוקמו רמת-גן (1921) 
ואילך).   1922) גבעתיים  את  כיום  המהוות  והשכונות 
הכפר.  שטח  במערב  התקווה  שכונת  הוקמה  ב-1945 
מאזורי  פליטים  ביהודים,  הכפר  יושב   1948 ממאי 
הקרבות בין תל-אביב ליפו ומהגרים מחו"ל. בנובמבר 
1948 סופח הכפר ומרבית אדמותיו לתחומי תל-אביב. 
כשליש משטחו סופח לרמת גן והוקמה בו שכונת רמת 
השקמה. בשנות השבעים החלה עירית תל-אביב לפנות 
את תושבי סלמה ("כפר שלם") מבתיהם ובנתה עבורם 
השכונות  הכפר.  של  המרכזי  הגרעין  סביב  שיכונים 
אליעזר,  נווה  הן  סלמה  אדמות  על  שהוקמו  החדשות 
ניר אביב, נווה חן, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה כפיר 
וליבנה. שכונות נוספות, כמו יד-אליהו, התרחבו לתוך 
שטחי הכפר. את החלק המקורי הישן של הכפר החלה 

העירייה להרוס אט-אט במקביל לפינוי הדיירים.

בשנות  יפו  של  כשכונה  להיבנות  החלה  מנשייה 
עם  שהגיעו  אנשים  על-ידי  ה-19  המאה  של  השלושים 

השלטון המצרי לארץ.

המוסלמי,  העולם  רחבי  מכל  מהגרים  חיו  במנשייה 
ממצרים עד אפגניסטן, וגם קהילות של עבדים בורחים 
מוסלמית  כשכונה  הקמתה  לפני  וצוענים.  מאפריקה 
התגוררו באזור יהודים ובתחילת המאה ה-19 אף הוקם 

בו בית החולים היהודי הראשון.

”ההגנה“ סברה שמנשייה אינה מהווה איום אסטרטגי על 
תל-אביב במלחמה ב-1948, כי הייתה ריכוז אזרחי גדול 
ומוקף על-ידי התיישבות יהודית. היו אלה אנשי האצ“ל 
שכבשו את השכונה, תוך שהם משתמשים בטקטיקה של 

מעבר דרך הקירות בין הבתים.

האצ“ל ”שחרר“ את מנשייה (לשון הודעת הארגון) ומאז 
נותרו  שנים.  שנמשך  בתהליך  השכונה  להיהרס  החלה 
לציין  למותר  האצ“ל.  ומוזיאון  בק  חסן  מסגד  ממנה 
שמוזיאון זה אינו מזכיר את שכונת מנשייה או את העבר 

של בית המוזיאון עצמו.

כפר  היה  מנשייה,  של  הדרומי  בחלק  הים,  שפת  על 
שרידים  ממנו  נותרו  כיום  אירשיד.  בשם  קטן  דייגים 

מועטים בין הטיילת לים.

הכפר נזכר לראשונה בשנת 1870 בשם ֿסומייל, ובתחילת 
המאה ה-20 קיבל את השם אל-מסעודיה. משמעות השם 

סומייל הוא "אדמה קשה".

בתים  ב-127  תושבים   658 בכפר  התגוררו  ב-1931 
היה  בכפר  ל-850.  מספרם  עלה  וב-1944  צפופים, 
מסגד וב-1931 נוסד בו בית ספר יסודי, שבאמצע שנות 
הארבעים למדו בו 31 תלמידים. התושבים גידלו הדרים 
יד  קטן מהם עסק במסחר, במלאכת  ובעלי-חיים; חלק 
ובמגזר השירותים. תל-אביב המתרחבת יצרה לחץ על 

הכפר וחלק מתושביו החלו לעזוב ב-1946.

אחרי  ההגנה  עם  אש  להפסקת  הסכימו  הכפר  תושבי 
סומייל  זאת,  1947. למרות  פגישה בפתח תקווה בסוף 
היה אחד הכפרים הראשונים שהתרוקנו, ב-25 בדצמבר 
יהודית.  מהתקפה  התושבים  של  הפחד  עקב   ,1947
אִסין,  התושבים ברחו ראשית אל הכפר הסמוך אל-ַג'מַּ
מרץ  אמצע  עד  מיושביו  לחלוטין  הוא  גם  התרוקן  וזה 
1948. על-פי תכנית בנייה קיימת ייהרסו בקרוב שרידי 

הכפר ובמקומם ייבנו ארבעה מגדלים.

ג'מאסין אל ע'רבי גבל בביצות. משמעות החלק הראשון 
של שם הכפר היא "מגדלי התאו" ופירוש החלק השני 
אל- ממזרח,  משכנו  הכפר  את  להבדיל  "המערבי", 
ג'מאסין אל-שרקי. בני שבט ג'מאסין נודעו כצאצאיהם 
של שבטים נודדים שהיגרו אל שפלת-החוף מעמק-הירדן, 
ובספרי המס העות'מנים מ-1596 מוזכר ג'מאסין כשבט. 
ה"ח'וֿס",  היה  הטיפוסי  המגורים  מבנה  ה-18  במאה 
מגזעי-עצים  בנויה  חרוט,  או  פירמידה  בצורת  בקתה 
ומענפים. לצד בקתות אלה נבנו גם כמה בתים מלבני 

בוץ וקש. 

ב-1922 התגוררו בכפר כמאתיים תושבים, ב-1931 עלה 
מספרם ל-566 וב-1944 ל-1,080. אדמות הכפר השתרעו 
ילדי  יהודים.  בידי  נרכשו  שמחציתם  דונם,   1,365 על 
תושבי  ֻמַווִּנס.  שייח'  בכפר  הספר  בבית  למדו  הכפר 
שימשו  הם  תאו.  עדרי  מגידול  בעיקר  התפרנסו  הכפר 
כבהמות עבודה והפיקו מהם מוצרי בשר וחלב, אותם 
בננות  הדרים,  התושבים  גידלו  כן  כמו  ביפו.  מכרו 
ודגנים. מקצת מתושבי הכפר עבדו בפרדסים מרוחקים, 

בעיקר במושבה הגרמנית שרונה.

תושבי הכפר התנגדו לנוכחות של כוחות לוחמים ערבים 
בו. בדצמבר 1947 או בינואר 1948 נערכה בפתח תקווה 
מספר  של  מנהיגים  לבין  "ההגנה"  נציגי  בין  פגישה 
כפרים, בהם ג'מאסין, שבמהלכה הביעו האחרונים את 
רצונם בשלום. יוזמה זו נענתה בחיוב על-ידי היהודים, 
שביקשו מתושבי הכפרים להישאר בבתיהם ולקבל את 

נותר   1947 דצמבר  בסוף  מרותם.  ואת  היהודים  הגנת 
הכפר כמובלעת פלסטינית בין תל-אביב לרמת גן, והיה 
נתון במעין סגר, כשהיהודים מפקחים על כניסת אנשים 

וכלי-רכב לתוכו.

אירועים אלימים פרצו לעתים בין תושבי הכפר ליהודים 
באזור. ג'מאסין ננטש בשבעה בינואר 1948 באופן חלקי 
בגלל פחד מהתקפה יהודית, וב-17 במארס עזבו אותו 
אחרוני תושביו. כיום שוכנת באתר הכפר שכונת גבעת 
אדמות  על  בבלי  שכונת  הוקמה  לה  ומצפון  ב'  עמל 

הכפר.

נשארתי בכפר עד 1948 ואז עברתי ליפו. הייתי בן 
17. עבדתי בדואר לפני המלחמה והמשכתי לעבוד 
בו גם אחריה. היה לנו פרדס גדול מעבר לנתיבי 
שישה  על  פרדס  למשפחה  היה  ובכפר  איילון, 
דונם. לאבא שלי היו שלוש נשים והוא רצה לשאת 
רביעית. במשפחה היו 13 נפשות. הייתה לנו באר 
מנגנון  מסובב  היה  הסוס  לכולם.  משותפת  מים 
שחפרו  תעלה  מהבאר.  המים  את  מעלה  שהיה 

מהירקון הייתה מביאה מים וממלאת את הבאר. 

אבו  סאריס,  אבו  היו  בכפר  הגדולות  המשפחות 
ליל, אבו דאוד, סמאק. המשפחה הגדולה ביותר 
בדרך  מכפר  המשפחה  מקור  סאריס.  אבו  הייתה 
סאריס.  בשם  גוש,  מאבו  רחוק  לא  לירושלים, 
וכתוצאה  גדול בכפר  סכסוך  היה  בזמן הטורקים 
כאן,  והתיישבה  הכפר  את  המשפחה  עזבה  מכך 
במקום  בכפר.  נולדו  שלי  ואבא  סבא  בג‘מאסין. 
בו מוקמים המגדלים על-ידי חברת חבס היו בתים 
של משפחת סמאק. אבא שלי מכר כאן בית במאה 

ש“ח.

באזור  שחיו  מהג‘מוסים  הוא  הכפר  שם  מקור 
באים  היו  הג‘מוסים  קר,  שכשהיה  סיפרו  בעבר. 
אל-שרקי,  בג‘מאסין  ולנוח.  להתחמם  כדי  לאזור 
הג‘מוסים  את  תפסו  שלנו,  מהכפר  מזרחה  קצת 

וגידלו אותם.

לגור  עברנו  אז  מסוכן  כאן  נעשה   1948 בתחילת 
שלי  אבא  בטוח.  יותר  היה  שם  כי  מוונס  בשיח‘ 
כך  אחר  אבל  בג‘מאסין  הראשונים  בימים  נשאר 
עבר לשיח‘ מוונס. היה למישהו רובה ציד בלבד 

וידעו שזה לא יכול להגן.

היה אחד בשם סלים בשיח‘ מוונס, איש נחמד, נהג 
מונית. תפסו אותו ארבעה אנשים ואיימו על אנשי 
שיח‘ מוונס שיעזבו את הכפר ַולא - יהרגו אותם. 

לכן הם עזבו.

: מחמוד אבו סאריס מג‘מאסין אל-ע‘רבי

שיח' מּווִּנס נבנה על גבעת אבן-חול, 800 מטרים מצפון 
הים.  מחוף  קילומטר  וכ-2.5  [הירקון]  אל-עּוַג'ה  לנהר 
הכפר נקרא על שם איש דת מקומי שאתר מקודש לזכרו 
תושבים   1,154 בכפר  התגוררו  ב-1931  בכפר.  הוקם 
אדמות  ל-1,930.  מספרם  עלה  וב-1944  בתים,  ב-273 
הכפר השתרעו על 15,972 דונם, מהם 3,545 נרכשו בידי 
יהודים. בתחילה בנו התושבים את בתיהם מלבני בוץ 
החלו  שגידלו  הדרים  מייצוא  גדלה  וכשהכנסתם  וקש, 
לבנות בתים מאבן ומלט. בבית ספר יסודי לבנים שהוקם 
בכפר ב-1932 היה שטח ללימוד חקלאות, וב-1941 למדו 
בו 232 תלמידים. בית ספר לבנות נפתח ב-1943 עם 56 
תלמידות. בנוסף להדרים, גידלו תושבי הכפר גם בננות 

ודגנים.

נציגי  בין  פגישה  תקווה  בפתח  נערכה   1947 בדצמבר 
בהם  כפרים,  מספר  של  מוח'תארים  לבין  "ההגנה" 
שיח' מוונס, אשר במהלכה הביעו האחרונים את רצונם 
הם  היהודים.  על-ידי  בחיוב  נענתה  זו  יוזמה  בשלום. 
ביקרו בשיח' מוונס ובכפרים נוספים וביקשו מתושביהם 
להישאר ולקבל את הגנת היהודים ואת מרותם. אנשי 
לתושבי  ההגנה  בין  אש  הפסקת  הסכם  הפרו  הלח"י 
חמישה  וחטפו   1948 במארס  לכפר  חדרו  מוונס,  שיח' 

ממנהיגיו.

"ההגנה"  על-ידי  הכפר  על  המצור  והידוק  זה  אירוע 
ראש  של  ניסיונותיו  למרות  תושביו,  לנטישת  הביאו 
עזיבת  את  למנוע  רוקח  ישראל  תל-אביב  עיריית 

התושבים. עד השלושים במרץ התרוקן הכפר.

בראשית אפריל 1948 נכנסו כמאתיים משפחות יהודיות 
להתגורר בבתי הכפר הנטושים, ובחלק אחר של הכפר 
הוקם מחנה צבאי. כיום כוללות אדמות הכפר את רוב 
השכונות של תל-אביב שמצפון לירקון, ושטחים נוספים 
מדרום לירקון באזור בני ברק וקריית אריה. אוניברסיטת 
תל-אביב הוקמה על אדמות הכפר והתפתחה למרכזו. 
סמינר  אזור  את  גם  כוללות  מוונס  שיח'  אדמות 
הקיבוצים, מוזיאון הארץ, גני התערוכה, פארק הירקון, 
אזור התעשייה שליד קריית עתידים, אזור קניון איילון 

ברמת גן ותחנת הרכבת של בני ברק.

ששימרה  תל-אביבית  עוני  לשכונת  הפך  עצמו  הכפר 
את השם הערבי המקורי, ובהמשך פונתה ברובה בידי 
אוניברסיטת תל-אביב. כיום נותרו מהכפר בתים בודדים: 
של  הסגל  כמועדון  ומשמש  ששופץ  הירוק",  "הבית 
האוניברסיטה וכמרכז אירועים; בית ברחוב לבנון מס' 
ארץ  מוזיאון  במתחם  בידאס,  למשפחת  השיך  בית   ;45

ישראל. מדרום לכפר נותרו שרידים של בית הקברות.

במתחם מלון רמת אביב עמד עד שנת 2003 בית 
בבית  גדל  אבי  ה-19.  המאה  בסוף  בנה  שסבי 
הוראה  למדתי  מכן  לאחר  שנים  עשרות  הזה. 
ביקרתי  הבית.  אל  מבט  עם  הקיבוצים  בסמינר 
בבית לראשונה עם אבי ב-1966, אחרי שהסתיים 

הממשל הצבאי.

אבא סיפר לי על הבית, על כל האזור, על הכפר. 
בסמוך.  במסגד שהיה  וגם  הקברות  בבית  ביקרנו 
היום הוא כבר לא קיים. אבא הראה לנו את  בית 
על  מתכת.  גדר  המוקף  המשפחה,  של  הקברות 
שמות  ועליהם  שיש  לוחות  עדיין  היו  הקברים 
הקבורים בהם. אחרי 1967 באו קרובים שלנו מירדן 
וזו  מוונס  בשיח‘   1948 עד  חיו  הם  במקום.  לבקר 
היה  זה  לכפרם.  שחזרו  הראשונה  הפעם  הייתה 
מרגש מאוד, כולם בכו. התרגשתי מאוד בגלל מה 

שנשאר מהכפר ומה שלא.

הלכנו עם הקרובים לבית והם סיפרו לנו מה היה 
בו בכל חדר. בחדר הזה פסנתר ובהוא משהו אחר... 
סיפרו מה עשו בכפר ואיך היו החיים. כששמעתי 
שעומדים להרוס את הבית כאב לי מאוד. פגשתי 
את ”זוכרות“ וזה נתן שביב של תקווה שהרס הבית 

יימנע. אבל כלום לא עזר.

מאוד כאב לי כשראיתי את ריסוק האבנים. זה כמו 
אחורה.  אותי  החזיר  זה  שאבד.  מהמשפחה  חלק 
הזיכרון  של  המחיקה  ועל  שלי  אבא  על  חשבתי 
שלו, שלי. חברת ”אפריקה ישראל“, שהרסה הבית 
מי  לכתוב  הבטיחה  חדשים,  בניינים  לבנות  כדי 

היה גר שם קודם, אבל לא עשו זאת.

מהכפר,  שנותר  ובמה  באזור  לעתים  מבקרת  אני 
בכל   .45 לבנון  חיים  ברחוב  ובבית  הירוק  בבית 
מבית  נוסף  חלק  שנגסו  מגלה  אני  כזה  ביקור 
לא  זה  וגם  יום  שיבוא  חוששת  ואני  הקברות 

יישאר.

עם  לנו  שהייתה  הטובה  השכנות  את  זוכר  אני 
ולאכול  קר  תה  לשתות  מהם  למדתי  היהודים. 
פולנית  וקצת  עברית  למדה  גפילטע-פיש. אחותי 
לימדה  בתמורה  אצלנו.  שגרו  היהודיות  מהנשים 

אותן ערבית. 

אני זוכר את החגים ואת החתונות בכפר, אלו היו 
האירועים של מפגשי המשפחות, כולם ביקרו את 
הסביבה  מכפרי  גם  לחתונות  נוהרים  היו  כולם, 
שגרו  היהודיות  המשפחות  באו  שגם  וכמובן 
בשכנות. הכפר היה בנוי בין הפרדסים מסביב. היו 

בריכות מים וסוכות ענבים.

שנה  וחמישים  כמאה  לפני  הגיעה  צרפי  משפחת 
עסקה  במצרים המשפחה  סומייל.  לכפר  ממצרים 
שבאזור  אל-כביר  תל  שנקרא  במקום  בחקלאות 
הירקון,  ליד  פרדס  ניהל  אבא  איסמעליה.  העיר 
בין הגשר שבקצה אבן גבירול היום לגשר של דרך 
חיפה ודרומה. בעל הפרדס היה ערבי נוצרי מיפו, 
שהבניין  לסבון  מפעל  גם  לו  שהיה  דוניאן,  חנא 

שלו עדיין קיים עם השם צמוד ליפו העתיקה.

בבית  קצת  למדתי  בסומייל.  נולדו  וסבי  אבי 
הפסקתי  המלחמה  בגלל  אבל  הכפר,  של  הספר 
את הלימודים לכמה שנים ורק בגיל יותר מבוגר 
אבא  של  המשפחה  בג'לג'וליה.  אותם  השלמתי 
שלי התגוררה בלב הכפר, אבל אבא שלי בנה את 
הבית שלו בקצה הכפר, במה שהיום רחוב בן סרוק 
מס' 25. הבית הזה קיים עד היום. זה היה הקצה 

של הכפר, ממנו והלאה היה מדבר פראי.

הבית היה מוקף בהרבה פרחים שאבא שלי גידל 
שהיום  איפה  ומזרחה,  ממנו  אבל  אהב,  ומאוד 
פראי  היה  הרצליה,  וגמנסיה  ההסתדרות  בנייני 
לגמרי, מערות, תנים ושועלים, והחיות האלו היו 
כל הזמן מציצות לנו הביתה. אני זוכר את קולות 
בלילה.  מהפרדסים  השועלים  ויללות  החיות 
בסומייל עצמה לא היו סכסוכים עם היהודים ב-
תקריות  על  שמועות  בגלל  החלו  הבעיות   .1948
שקרו במקומות אחרים: תקריות ירי בסלמה ובאבו 
את  הבנתי  לא  יאסין.  בדיר  שגם  וכמובן  כביר, 
המצב טוב, אבל אבא שלי, שהריח את המלחמה 
שעומדת לפרוץ, החליט לקום ולעזוב את הכפר. 
סמכתי על אבא והלכתי אחריו. אבא פחד כי ראה 
הרוגי ירי משני הצדדים. הוא לקח משאית והעלה 
תל- דרך  הכפר  את  עזבנו  וכך  כולנו   את  עליה 

אביב לשכונת ג'באליה שבדרום יפו.

מיפו התגלגלנו ללוד ומלוד לשכם. למזלנו, עזבנו 
והרג  ניכנס לשם  יום אחד לפני שהצבא  את לוד 

הרבה מאוד אנשים במסגד.

בא  כך  ואחר  ספר,  בבית  תחילה  ישבנו  בשכם 
באוהל  גרנו  שבו  פליטים  מחנה  והקים  אונר"א 
שנה. אחר כך התפצלה המשפחה, אבא שלי עבר 
לג'לגוליה, שם הייתה לו חלקת אדמה ואותה הוא 
אבן  לבית  בקלקיליה,  לגור  עברנו  ואנחנו  עיבד, 
עם  לגור  כולנו  עברנו  שנים  מספר  אחרי  אמיתי. 

אבי בג'לג'וליה. 

בסומייל שוכנו משפחות עולים מאירופה. את הבית 
המשכנו להשכיר, אבל הדיירים קיבלו מהמדינה 
את הזכות להיות דיירים מוגנים, כך שהם שילמו 
עם  פעם  מדי  בא  הייתי  מינימלי.  דירה  שכר  לנו 
אבא שלי לגבות את שכר הדירה. יום אחד אבא 
שלי החליט למכור את הבית למרות שקיבל מאית 
כי  בכפר  פעם  מדי  מבקר  אני  הריאלי.  מערכו 
את  להרוס  שרוצים  חבל  בשבילי.  היסטוריה  זו 

סומייל.

אל- דג‘ן,  בית  עבסיה,  הכפרים  היו  סלמה  ליד 
חיריה, יאזור והעיר יאפא. הבית שלנו היה בקצה 
לנו פרדסים.  היו  מואזין הכפר.  היה  סלמה. אבי 

רוב התושבים היו פלאחים.

ספר  בית  היה  באדמות.  יחד  עבדו  וגברים  נשים 
עד  בנפרד. למדתי  ובנות למדו  בנים  בכפר, אבל 
המלחמה.  פרצה  כי  להפסיק  ונאלצתי  ב‘  כיתה 
כשהמורה הייתה מבקשת שנצייר בננה, אבי היה 
היו  לציירן.  שנדע  כדי  בננות  מלא  סל  לנו  נותן 
בדואים שעבדו באדמותינו וקיבלו אוכל בתמורה. 
הם חיו באוהלים ובבתים מטין. לדודי היה דיוואן 
על  לדבר  קפה,  לשתות  הגברים  התאספו  שבו 

פוליטיקה ולהאזין לרדיו.
 

כשיצאנו מסלמה הייתי בת 11, היו לי שלוש אחיות 
ושלושה אחים. חשנו סכנה אחרי שהיהודים חטפו 
עבד,  אחי  ואת  חשיה  אבו  עות‘מאן  דודי,  בן  את 
הנשק.  מוחבא  היכן  לגלות  בניסיון  אותם  וחקרו 
המשפחה חשבה שהם מתים וערכה להם הלוויה. 
רועה  על-ידי  נמצאו  הם  מכן  לאחר  ימים  כמה 

קשורים ליד באר.
 

אבי  את  היכו  נשק,  לחפש  לביתנו  נכנסו  יהודים 
בשובך  מוחבא  היה  הנשק  דודי.  בית  את  והרסו 
מוסא  דודי  התרנגולות.  ובלול  באורווה  היונים, 
היה מביא נשק להגנת הכפר, שהיה מאוד מאורגן.
יורים.  היו  וממנו  גבוה  היה  לנו  השכן  הבית 
היהודים תקפו את הבית בזמן שאחי היה בו. הוא 

ברח, רדפו אחריו וירו ברגלו אך לא תפסוהו.

והבריחו  התקווה  שכונת  את  תקפו  הכפר  לוחמי 
את כל תושביה. נותרו בה רק שני ילדים שנתפסו 
נמשכה  בכפר  המלחמה  האדום.  לצלב  ונמסרו 
היה  הקטן  אחי  בלילות.  בעיקר  חודשים,  שישה 
אחרי  הכפר.  למרכז  רצה  והייתי  בצווארי  אוחז 
ששמענו על הטבח בדיר יאסין, החליטו שילדים, 
רק  בכפר  נותרו  לרמלה.  עוזבים  וקשישים  נשים 

עשרות לוחמים, מתוך 8,000 תושבים.

וכולם  סלמה  לחסן  קשור  שהיה  מפקד  היה  אבי 
היו תחת פיקודו של חאג‘ אמין אל-חוסייני. אחרי 
קרבות קשים אזלה התחמושת ולא נשלחה תגבורת 
עזבו אבל  וחוסייני. הלוחמים  על-ידי חסן סלמה 
ימים  שלושה  כעבור  רק  אליו  נכנסו  היהודים 
מחשש שהם עדיין בכפר, דבר שהעיד על עוצמת 

ההתנגדות.

מרמלה עזבנו לבלטה, ליד שכם, ושם נותרה רוב 
והפכנו  בסלמה  עשירה  משפחה  היינו  המשפחה. 
המפרץ  במלחמת  הפליטים.  במחנה  כל  למחוסרי 

עברנו לעמאן.

זוכרות קמה במטרה להביא את ידיעת הנכבה לציבור 
היהודי בישראל. הנכבה היא האסון של הפלסטינים 
יישוביהם  ורוב  מהארץ  רובם  גורשו  שבו  ב-1948, 
נהרסו או אוכלסו מחדש על-ידי יהודים. הכרה בנכבה 
הינה תנאי הכרחי לפיוס עם הפלסטינים בעתיד. היא 
למעשי  היהודים  של  המוסרי  בחוב  הכרה  מחייבת 
השיבה  זכות  קבלת  וכן   ,1948 של  והחורבן  הגירוש 

של הפליטים הפלסטינים לארצם.

הנכבה הפלסטינית כמעט אינה ידועה ואינה נוכחת 
לעתים  מופיעה  היא  בישראל.  הציבורי  במרחב 
כמו  כאיום,  תמיד  ונתפסת  מתוכננת  לא  כהתפרצות 
הייתה רוח הרפאים של החברה היהודית בארץ. לכן 
שרבים  כפי  ולתמיד,  אחת  ממנה  להיפטר  אפשר  אי 
כתושבת  לקבלה  מאוד  קשה  גם  אבל  מייחלים,  היו 
הפוליטיקה  ושל  ההיסטוריה  של  המרחב,  של  קבע 
זוכרות מאמינה כי להכרה בנכבה  שבהם אנו חיים. 

פוטנציאל משחרר עבור יהודים בישראל.

של  חדשות  אפשרויות  פותחת  מקרוב  הכרתה 
התייחסות לקונפליקט האלים שמסביבנו, אפשרויות 
בישראל,  בדיון  הדעת"  על  יעלו  "לא  כלל  שבדרך 
הקיבעון  מול  אל  תקווה  לתת  שעשויות  אפשרויות 

וההידרדרות הנמשכת.

זוכרות פועלת בכמה אופנים להכרת הנכבה:

- סיורים לאתרים פלסטיניים מ-1948.    
- שילוט אתרים פלסטיניים שהוחרבו בנכבה

- עדויות מהנכבה מצולמות בוידיאו
- ערכה חינוכית לבתי ספר תיכוניים

- סדנאות למורים ותלמידים
- פרויקט משותף עם עמותת "מהפך- תע'יר" ללימוד         

  הנכבה באוכלוסיות מוחלשות בישראל 
- כתב עת

- חלל תצוגה
- מרכז מידע בתל-אביב המכיל ספרים, וידיאו, מפות     

  ועוד 
- אתר אינטרנט

- ערבי עיון
- פעולה ישירה

- אירועי זיכרון לטבח דיר יאסין ויום הנכבה
- הגשת התנגדויות לתכניות בניה שהורסות 

  את המורשת הפלסטינית הבנויה.

את  לחשוף  במטרה  זוכרות  על-ידי  מופקת  זו  מפה 
המקומות הפלסטיניים בתל-אביב. היא ממומנת על-

. www.misereor.de ידי ארגון "מיסראור" מגרמניה

עשו את המפה
מפה הוצאה לאור

עיצוב גרפי: צ'ב קמרר
עריכה: איתן ברונשטיין, טליה פריד

ראיונות, צילומים, כתיבה: אפי בנאי, מיכאל יעקובסון,
 עופרה ליית, נגה קדמן, רנין ג'רייס

עריכה לשונית: אפרת אבן צור
סיורים: יונתן משעל, מג'דולין בידאס, דרוויש צרפי

צוות זוכרות: אסתר גולדנברג, רנין ג'רייס, עומר אגבריה,
 טליה פריד, פרידריקה שוורצר, נגה קדמן, מיכל פדה
 תומר גרדי, אורי גופר, נורמה מוסי, איתן ברונשטיין.

 

מנשייה ההרוסה בשנת 1949 (צילום: רודי ויסנשטין)

על שפך הירקון חיו מתחילת המאה ה-20 דייגים 
שהתגוררו בעשרות בקתות, רובן צריפי עץ. סמוך 
עשרות  כמה  חיו  הצפונית,  הגדה  על  לרידינג, 
ימינו  עד  חי  הדייג,  אהרון  מהם,  שאחד  דייגים 
הדייגים“  ”אזור  נקרא  זה  כפר  נולד.  שבו  בבית 

(בערבית: ַמְנְטַקת ְאל-ַסַיאִדין).

יפואים  היו  אלה  דייגים  אחרים  מקורות  לפי 
הירקון  ובשפך  למנשייה,  סמוך  אירשיד,  מהכפר 
של  הדרומית  בגדה  ציודם.  את  אחסנו  רק  הם 
הירקון חיו עשרות דייגים בדואים ממשפחת אבו 
בין  סכסוכים  התגלעו  הארבעים  בשנות  ג‘ברה. 

הדייגים היהודים לערבים באזור.

ַסְּכַנת אבו כביר היא משכונותיה של יפו שהחלו להיבנות 
מחוץ לחומות העיר בשנות השלושים של המאה ה-19 
על-ידי מצרים שבאו עם אברהים פשה. הבנייה התרכזה 
בתחילה בסמוך לדרך לירושלים והבתים נבנו לשימוש 

חקלאי כבתי פרדס (בייארות).
שבכל  וילות  הפרדסים  בעלי  בנו  יותר  מאוחר  בשלב 
השכונות  נבנו  העשרים  בשנות  באר.  הייתה  מהן  אחת 
הבתים  בין  ופלורנטין  שפירא  שאנן,  נווה  היהודיות 
הערביים והפכו בכך לשכונות מעורבות. בעקבות המרד 
הערבי ב-1936 עזבו רוב הפלסטינים את בתיהם, ואלה 
שנותרו עזבו את אבו כביר בתחילת 1948 לכיוון ירדן 

ושכם, ולתוך העיר יפו.

בשנות החמישים יושבו בבתי אבו כביר מהגרים יהודים 
מבולגריה, מרוקו וטורקיה, חלקם פליטים. עשרות בתי 
אבו כביר וסביבתה עדיין קיימים היום בדרום תל-אביב, 
זו. סביר  חלקם מתפוררים ורבים מהם מסומנים במפה 
או  תחתם  אחר  משהו  לבנות  כדי  ייהרסו  שהם  להניח 
שהזמן יכלה אותם. לעומתם, בית אנטון ַאיּוּב המפואר, 
הנמצא בשולי שכונת "נווה עופר", מיועד לשימור בגלל 
שבתקופה מסוימת גרו בו כמה מאנשי הביל"ויים. זו גם 

הסיבה שהוא ידוע כאן כ"בית הביל"ויים".

זוכרות

סומייל סלמה אבו כביר

שיח' מוונסמנשייהג'מאסין

במתחם מלון רמת אביב עמד עד שנת 2003 בית שמחמוד בידאס בנה בסוף המאה ה-19.

שרידי כפר סלמה (כפר שלם)

רצפת בית, שריד של שיח' מוונס ברחוב חיים לבנון 45 רמת אביב

ביתו של אהרון הדייג סמוך לשפך הירקון

רחוב אבן גבירול 61, תל-אביב יפו 64362
טלפון: 6953155 03   פקס: 6953154 03                

zochrot@netvision.net.il
www.zochrot.org

ן אל ע'רבי  ג'מאסי

”בתחילת 1948 נעשה כאן מסוכן 
אז עברנו לגור בשיח‘ מוונס כי שם 
נשאר  שלי  אבא  בטוח.  יותר  היה 
אבל  בג‘מאסין  הראשונים  בימים 
היה  מוונס.  לשיח‘  עבר  כך  אחר 
וידעו  בלבד  ציד  רובה  למישהו 

שזה לא יכול להגן.”

מחמוד אבו סאריס מג‘מאסין אל-ע‘רבי

מנשייה 

”מאוד כאב לי כשראיתי את ריסוק 
מהמשפחה  חלק  כמו  זה  האבנים. 
אחורה.  אותי  החזיר  זה  שאבד. 
חשבתי על אבא שלי ועל המחיקה 

של הזיכרון שלו, שלי.“

מג'דולין בידאס

  דרוויש צרפי נולד בסומייל מג'דולין בידאס שיח' מוונס 

באדמות.  יחד  עבדו  וגברים  נשים 
בנים  אבל  בכפר,  ספר  בית  היה 
עד  למדתי  בנפרד.  למדו  ובנות 
כי  להפסיק  ונאלצתי  ב‘  כיתה 

פרצה המלחמה.

"אני זוכר את השכנות הטובה שהייתה לנו עם היהודים. למדתי מהם לשתות 
מהנשים  פולנית  וקצת  עברית  למדה  אחותי  גפילטע-פיש.  ולאכול  קר  תה 

היהודיות שגרו אצלנו. בתמורה לימדה אותן ערבית"

דרוויש צרפי, נולד בסומייל 

כפר הדייגים 

אבו כביר

סומייל

סלמה

זהרה עבד אלקאדר אבו חשיה, נולדה בסלמה ב-1932, חיה ברבת עמון.

 זהרה עבד אלקאדר אבו חשיה, נולדה בסלמה

מסגד חסן בק.


