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 הקדמה
 

אריה "ירושלים -הושק ספרו החדש של פרופ' יהושע בן 2102בחודש ינואר 
היהודית החדשה בתקופה המנדט". ספר זה מתאר את הקמתם של 

בירושלים שנבנו במשך שלושים שנות שלטון המנדט השכונות היהודיות 
נפש  21,111-(, בהן גדל היישוב היהודי בירושלים מ0101-0191הבריטי )

 נפש בפרוץ מלחמת העצמאות.  011,111לכדי 
 

המטרה העיקרית של העבודה הייתה לקבל תחושה של סוג ושל אופי 
ישמשו המשפחות שגרו בשכונות ירושלים היהודית החדשה על מנת ש

קצה חוט לבירור פרטים של הבתים, המשפחות, השכונה והאזור. 
1

    
 

. אריה התבסס בעבודתו על מסמכים רבים, ביניהם רישומים בטאבו-בן
אולם המסמך שהפך להיות עמוד תווך ראשי לעבודתו, היה מפקד יהודי 

. מפקד זה נערך מטעם "הוועד הלאומי" 0131ירושלים שנערך בספטמבר 
טופסי  הכנת פנקס הבוחרים לקראת הבחירות ל"כנסת ישראל".לצורך 

המפקד נותנים תיאור מפורט של בעלי הבתים והדיירים היהודים בכל 
אריה מאות ראיונות -בנוסף לכל אלה, ערך בןשכונות ירושלים באותה עת. 

אותה תקופה כדי לקבל מעם בני משפחה של התושבים היהודים בירושלים 
של בוני הבתים והדיירים שהתגוררו בשכונות. בין היתר, את הסיפור האישי 

אריה על צבי משה לפידות שבנה את שני הבתים הראשונים -מספר בן
בשכונת גאולה, משם עבר לבנות ברחביה ובקריית שמואל, בסך הכול 

 שבעה בתים.
אריה, דומני שראוי להביא בקצרה את תולדות -לפני הצגת תאורו של בן

 חייו של סבנו.
בעיירה קטנה בשם ליסקוב  0182נולד בשנת  משה לפידות-סבא צבי

ס(. ונָה אשר ברוסיה הלבנה )ביילאררוד  )ליסֶקֶבה בפי היהודים( בפלך ג  
מכלל  11%-)כ 851-גדל מספר היהודים בעיירה והגיע ל 01-במאה ה

ר הסמוך, וכן התושבים(. מקצת היהודים עסקו בסחר בעצים, שנכרתו מהיע
כנסת ושני בתי מדרש, -סחרו בתבואה, בעורות ובפרוות. בעיירה היו בית

 ובתום יום העבודה נתמלאו ביהודים שבאו ללמוד דף גמרא.
החליט שליט רוסיה, ניקולאי הראשון, "לתקן" את  01-בראשית המאה ה

שנים. "הקסרקטין היה  25צבא למשך ברות יהיהודים ולהטיל עליהם ש
                                                           

 אריה, ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט, עמוד ט.-יהושע בן 1
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להקים דור חדש של יהודים, מפורקים מתכונותיהם הלאומיות מיועד 
והדתיות... ההשכלה וההכשרה שיקנו להם היהודים בעבודת הצבא יהיו 
אחרי כלות חוק שירותם )חצי יובל שנים(, לתועלת למשפחותיהם ולברכה 

במעשי ידיהם". 
2

, שנקראו "קאנטוניסטים", 02הגיוס הוטל על ילדים מגיל   
ונות הוטל על ראשי הקהילה היהודית. מאחר ואיש לא היה והבאתם לשלט

מוכן להתנדב לשרת בצבא תקופה כה ארוכה, הלשינו ראשי הקהילה על בני 
העניים ולאחר שהילדים נמלטו על נפשם, "הפכו הפרנסים לסוכני המשטרה 

ולחוטפי אדם".
3

היהודים חיפשו דרכים ותחבולות כדי להשתחרר מן  
השירות הצבאי וניצלו כל פרצה בחוק. היו שהטילו מום בגופם )כמו כריתת 
אצבע ברגל(, אבל התחבולה הנפוצה הייתה להשתמש בסעיף המשחרר 
משירות בנים יחידים. כאשר במשפחה היו יותר מבן אחד, קראו לכל אחד 

 הפך כל אחד מהם לבן יחיד.מהבנים בשם משפחה אחר וכך 
ֶקֶבה בשנת -להורי סבי, הצדיק אריה ( ואשתו 0111לייב )נפטר בליס 

(, 0119 –אהובה )ַחאֶשע ליֶבע( )נפטרה בערב ראש השנה תרמ"ה -חסיה
וצינה( ושלושה בנים )אברהם גדליה, צבי משה וזאב(  היו שתי בנות )וועלע

 ונה:לכל אחד מהם היה שם משפחה שו
, צבי משה נקרא לפידות והבן השלישי הבן הבכור גדליה נקרא זליקוביץ

 זאב נקרא קפלן.
 
  

  )חסייה( אריה לייב לפידות      ַחאֶשע
 0111נפטרה               0111נפטר 

 

 
 

  גדליה אברהם
 זליקובץ

 0151נ.   
 0132נפ. 

 צבי משה
 לפידות

 0182  נ. 
 0158נפ. 

 זאב
 קפלן
 0185נ.  
 0131נפ. 

 צינה
 

 0181נ.   
 0133נפ. 

 וֶועֶלע
 

 נפטרה בגיל
11 

 
 
 
 

                                                           
 .18ש. דובנוב, דברי ימי עם עולם, עמוד   2
 שם, שם.  3
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, תחילה ב"חדר" ואחר בליסקֶבה קיבל את חינוכו הדתי   משה לפידות-צבי

הספר הממלכתיים ושפת -כך בתלמוד תורה. ילדי היהודים לא הלכו לבתי
דיבורם הייתה יידיש. משהתבגר, פנה לעסקים וכבר בגיל צעיר גרס כי 
"טובה תורה עם דרך ארץ". לאחר שהתבסס קמעה בעסקים, החליט כי 

בכרכרה הגיע הזמן להקים בית ומשפחה. בחפשו אחר שידוך מתאים נסע 
רחל לבית גולדין. סבא -לעיירה הסמוכה קוסוֶבה, כדי לדבר נכבדות ברבקה

משה נתקבל שם בסבר פנים יפות והשיחה נסבה על דברי תורה וענייני -צבי
בתום השיחה נתקף לפתע בתשוקה עזה לימים סיפר לי הסב כי פרנסה. 

לראות את המיועדת להיות אשתו ובניגוד לכל המוסכמות, ביקש שיכניסוה 
לחדר. הוריה ואחיה נדהמו מבקשתו זו, כי לא היה מקובל להפגיש את 
החתן עם הכלה לפני הנישואין. אולם לאחר שנרגעו הרוחות, נתפייסה 

משה הוקסם מאישיותה של -רחל נקראה להיכנס לחדר. צבי-דעתם ורבקה
הייתה זו אהבה ממבט ראשון, ובו ברגע פנה אל אביה וביקש  –הנערה 

 להחיש את הסידורים כדי שיוכל לשאתה לאישה.
באו  רחל לבית גולדין-ורבקה משה לפידות-לא עברו ימים רבים, והזוג צבי

גרו בקוסובה; הבעל עסק במשך היום במסחר ובערב  בברית הנישואים . הם
פנה ללימוד הגמרא והאישה עסקה בניהול משק הבית. קוסוֶבה בפלך 

סקי, כדי להבדילה מהעיירה קוסוב נפולֶ -גרודנָה נקראה גם קוסוב או קוסוב
אשר בהרי הקרפטים שבגליציה. קוסוֶבה הייתה עיירה קטנה, והיהודים מנו 

לפי תושביה. היהודים התיישבו בקוסובה כבר בסוף כשני שליש משלושת א
עזר היו להם להשלמת -ועסקו במלאכה ובמסחר זעיר, ומשקי 08-המאה ה
 ההכנסה. 

היה אדם חרוץ, נמרץ ותקיף. הוא עשה חיל במסחר,  משה לפידות-ביצ
רחל ניהלה את משק הבית וגידלה את ששת ילדיה, -בעוד אשתו רבקה

 כולם נשאו את שם המשפחה לפידות:ושלוש בנות ושלושה בנים, 
                               

 
 

        
                  

   
 
 
 

 רבקה רחל גולדין –צבי משה לפידות        
 0108נפטרה        0158—0182

 חסיה  
    0111.  נ

 0151נפ.

 צפורה 
  0113נ. 
 0113נפ.

 

 שבתאי 
  0118  נ.

 0191נפ. 
 

 לאה 
  0111נ. 
 0111נפ.

 

 שאוליעקב 
  0111  נ.

 0188נפ. 
 

 מרדכי 
    0113  נ.

 2113נפ. 
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 ישראל-משפחת לפידות עולה לארץ
 

ההתעוררות הציונית ברוסיה של ימי העלייה השנייה לא פסחה על פלך 
ישראל וניסו לעשות -בארץגרודנָה. צעירים סיפרו על ההתיישבות החדשה 

 הסמוכה הוקמו בעיר סלונים 21-נפשות לציונות. בתחילת המאה ה
ובסביבתה אגודות ציוניות, שהראשונה בהם הייתה האגודה "שאו נס 
ציונה", וראשיה השתתפו באופן פעיל בקונגרסים הציוניים של אותה תקופה. 

אמצעים כדי בקוסוֶבה ובעיירות הסמוכות, התאגדו קבוצות של בעלי ה
רחל, שהייתה דתית -ישראל.  הסבתא רבקה-לקנות בצוותא אדמות בארץ

סב לעלות המאוד, נדבקה בחיידק העלייה ארצה וניסתה לדבר על לבו של 
סב, שהיה איש המעשה, לא התלהב מצעד הלירושלים עיר הקודש. 

נודע, והעדיף את עסקיו בקוסובה. -הרפתקני שכזה. הוא חשש מהבלתי
סבתא ותכפו, החליט לנסוע בגפו, כדי השר הלכו הפצרותיה של  אולם כא

אמצעי מן האפשרויות -ישראל ולהתרשם באופן בלתי-לראות מקרוב את ארץ
 הגלומות בה. אמר ועשה.

ישראל עשה סבא באנייה שהפליגה מאודסה ועגנה -את המסע לארץ
בעיר  בנמל יפו, הנמל היחידי בארץ באותם ימים. ברדתו מן האנייה, סייר

אביב עדיין לא הייתה קיימת( וביקש לנסוע לירושלים. את הדרך -יפו )תל
לעיר הקודש עשה בכרכרה רתומה לשני סוסים )מסע שנמשך יום תמים( 
ויעדו הראשון היה ביקור בכותל המערבי. הוא סייר בארץ וביקר במושבות 

ישראל במלה -החדשות ובשובו לקוסובה סיכם את רשמיו מביקורו בארץ
ֵבער" דהיינו -אחת: "אַ  "מדבר שממה". הארץ באותם ימים הייתה  –מיד 

מפותחת, אפילו בהשוואה לעיירות היהודיות שברוסיה הלבנה. סבתא -בלתי
רחל לא השתכנעה מדברי בעלה והמשיכה במאמציה להשפיע עליו -רבקה

הקודש היה כה חזק, עד  ארץלעלות ארצה. הדחף הדתי של המגורים ב
 שיים הכלכליים.שחיפה על הק

ישראל, -עברו מספר שנים, וכאשר עמד הסבא בסירובו לעלות לארץ
 אמרה הסבתא לבעלה:

אסע עם  –החלטתי לנסוע לארץ הקודש, ואם אינך רוצה להצטרף 
 הילדים ואתה תישאר בגפך בקוסוֶבה.

 סבא נכנע והחל בתכנון הנסיעה.
( "אגודת באותם ימים התארגנה בעיר ביאליסטוק )הסמוכה לקוסובה

ישראל. סבא הצטרף לאגודה -מנישביץ'" במטרה לקנות יחד אדמות בארץ
ישראל הגיע לאזור והציע לאגודה -ושילם את חלקו ברכישה. שליח מארץ
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את  ניצח לקנות את אדמות כפר אוריה בדרך לירושלים וכך היה.  הרגש
ההיגיון. סבא ארז את המיטלטלין, לקח את אשתו וחמשת ילדיו )הבת 

ה שנישאה בינתיים, נשארה בבריסק עם בעלה( ויצא בשנת יכורה חסיהב
למסע הארוך לארץ המובטחת. אחרי טלטולים רבים בים, הגיעה  0103

ישראל -האנייה למצרים ומשם עשתה משפחת לפידות את דרכה לארץ
)כ"ב באלול תרע"ג(, הגיע המסע לקיצו  0103בספטמבר  29-ברכבת. ב

ביפו. סבא בדק את האפשרות להתיישב בכפר ומשפחת לפידות התיישבה 
התנכלות ערביי הסביבה מנעה זאת מן אדמת הטרשים ואוריה, אולם 

המתיישבים החדשים. הקבוצה התפרקה ו"אגודת מנישביץ" העבירה את 
 האדמות לקרן הקיימת לישראל.
החרושת של האחים ואגנר אשר השתייכו -ביפו שכר סבא דירה ליד בית

ם שהגיעו מגרמניה. היה זה מפעל ליציקות ברזל והרכבת לקבוצת הטמפלרי
הביא לפיתוח מזורז של ו 0111בשנת  שהוקם ,מנועים ומשאבות מים

 הכלכלה ביפו ובסביבתה הקרובה והרחוקה.
פרצה מלחמת העולם הראשונה בין גרמניה והאימפריה  0109בקיץ 
צרפת, הונגרית לבין "מדינות ההסכמה" שכללו את בריטניה, -האוסטרו

הצטרפה תורכיה  0109הברית. באוקטובר -רוסיה ולבסוף גם את ארצות
 הונגרים.-סטרוולמלחמה לצד גרמניה והא

עם פרוץ המלחמה ביטלו השלטונות התורכים את זכויות היתר שהיו 
לבעלי אזרחות זרה. הסדר זה נקרא "משטר הקפיטולציות" והאזרחים 

, של ארצם. ג'אמל פאשאהזרים נהנו מהחסות שהעניק להם הקונסול 
שנתמנה מושל עליון של סוריה רבתי, דרש מכל האזרחים הזרים לקבל על 
עצמם אזרחות תורכית ולשרת בצבא בהתאם לצו גיוס חובה. יהודים בעלי 
אזרחות זרה ניסו לברוח למצרים, שם שלטו הבריטים שלא טרחו לגייס 

 אזרחים זרים.
בתיות עולה כי משפחת לפידות קבלה על עצמה מכל העובדות הנסי

אזרחות תורכית. שבתאי היה הבן היחידי שהגיע לגיל גיוס והיה צורך 
 להסתירו כדי שלא יגויס בכוח לצבא התורכי.

ישראל, ומשחתת -כבר בתחילת המלחמה הוטל הסגר ימי על חופי ארץ
חשד צרפתית התקרבה ליפו והפגיזה את המפעל של האחים ואגנר בשל ה

שמייצרים בו נשק עבור הצבא התורכי. ההפגזה הורגשה בכל הסביבה, 
 וקירות הבית בו גרה משפחת לפידות רעדו מהדף האוויר.

בעקבות המצב החדש שנוצר, שם סבא פעמיו לירושלים עיר הקודש. 
שערים, ולאחר שיפוצו העביר -בירושלים הוא קנה  בית ישן בשכונת מאה

דירות גדול ובחזיתו היו מספר חנויות. -יה ביתאת משפחתו אליו. הבית ה
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הדירות והחנויות הושכרו, להוציא חנות אחת, בה מכרה המשפחה מיני 
הדירה אפשרה לסבא לפרנס את משפחתו -גלנטריה. ההכנסה משכר

בכבוד, והסבתא הייתה מאושרת. אמנם קשיי הקליטה היו מרובים והעול 
היא  –ת התגשם חלום חייה של ניהול הבית היה כבד, אולם לעומת זא

 הקודש ירושלים.-זכתה לחיות בעיר
התורכי העוין החרים כל דבר שהיה לו שימוש מלחמתי, החל   השלטון

בבהמות ואמצעי תחבורה למיניהם וכלה במצרכי מזון. בגלל המחסור 
בפחם, נכרתו היערות בארץ והעצים שמשו להסקת קטרי הרכבות וכן 

שהתארכה המלחמה, הלך המצב והחמיר. לחימום הבתים בחורף. ככל 
הרעב שפקד את הארץ הורגש במיוחד בירושלים, שהייתה רחוקה מהאזור 
החקלאי. סבתא התקשתה להאכיל את משפחתה, לכן החליט סבא לשלוח 
את הילדים הגדולים יותר אל היישובים החקלאיים שבשפלה. שבתאי, 

לציון, שם עבדו -אשוןבלוויית שתיים מאחיותיו )ציפורה ולאה( נשלחו לר
ביקב ובשכר שקיבלו, קנו מזון אצל האיכרים ויכלו להתקיים בכבוד. אבי, 

שמן, -שאול, שהיה צעיר יותר, נשלח לעבוד בחווה החקלאית בבן-יעקב
עלקוסקי(. שם קיבל אבא תמורת )וֶ  ידי יצחק אלעזרי וולקני-שהוקמה על

 ואוכל במטבח המשותף. עבודתו מקום מגורים
הקשר בין ירושלים והשפלה היה קשה מאוד. הדואר לא פעל וטלפון לא 
היה בנמצא. גם התחבורה לא הייתה סדירה, ולא תמיד נמצאו הסוסים כדי 
להסיע את הכרכרות. לעיתים לא נותר מנוס משימוש בשיטה הישנה נושנה 

החליט סבא  (,0108ההליכה ברגל. לקראת פסח של תרע"ו )אפריל  –
לבקר את ילדיו. מאחר שלא נמצאה כרכרה להסיע אותו, פתח בצעדה 
מירושלים לשפלה. הוא התעלם מן הסכנות שריחפו על ההולכים בדרכים, כי 

שמן, כדי לבקר את אבי -דאגתו לילדיו גברה על פחדיו. תחילה הגיע לבן
יב, אולם לציון לבקר את יתר ילדיו. הימים היו ימי האב-ומשם פנה לראשון

חג הפסח הממשמש ובא לא הותיר לסבא זמן להאריך את שהותו עם ילדיו. 
לציון כדי לקנות יין לפסח וכך צעד -הוא ניצל את ביקורו ביקב של ראשון

בחזרה לירושלים כאשר בקבוק גדול של יין "כשר לפסח" על כתפו. הדרך 
ש לירושלים הייתה קשה והמשא הכבד גרם להאטת קצב ההליכה. השמ

שקעה, וירושלים הייתה עדיין רחוקה. סבא חשש מפני ליסטים שנהגו 
-להסתובב בדרכים עם חשכה, והחליט לעשות את הלילה בכפר הערבי אבו

גוש. מלון כמובן שלא היה בנמצא, ולבית ערבי לא העז להיכנס. מאחר שגם 
גוש. כך בילה יהודי דתי -בשדה חשש ללון, ביקש מחסה במנזר הידוע באבו

 הלילה במנזר, ולידו בקבוק היין "כשר לפסח". את



1 

 

הרעב בירושלים פשט בכול ומחלות החלו פוקדות את העיר. סבתא, 
שחסכה אוכל מפיה כדי להאכיל את משפחתה, הלכה ונחלשה וכאשר 
חלתה בדיזנטריה, לא יכול היה גופה הצנום להתגבר על המחלה. היא 

(, ונקברה בהר 0108נפחה את נשמתה בראש השנה תרע"ז )ספטמבר 
הזיתים, המשקיף על הר הבית. לפי המסורת היהודית, רק צדיקים זוכים 
להחזיר את נשמתם לבורא בחג ראש השנה. מות סבתא הייתה מכה קשה 
לכל המשפחה; חמשת הילדים שגרו בארץ לא היו נשואים עדין, וגם הסב, 

היה  למרות אישיותו החזקה והנמרצת, לא רק שאהב את אשתו, אלא אף
 תלוי בה במידה רבה.

, החל הצבא הבריטי, בפיקודו של הגנרל אדמונד אלנבי 0101באוקטובר 
 1-שבע נכבשה בסערה, וב-ישראל. באר-את המתקפה הגדולה על ארץ

, נר ראשון של חנוכה, נכבשה ירושלים. אלנבי נכנס בשערי 0101בדצמבר 
ויהודי ירושלים קיבלוהו כמשחרר. כעבור  העיר ברגל, מתוך כבוד לקדושתה,

נכנעו התורכים  0101באוקטובר  31-שנה בערך נכבשה הארץ כולה וב
נשק עם "מעצמות ההסכמה". בכך תמה מלחמת -וחתמו על הסכם שביתת

 העולם הראשונה. 
לירושלים, הגיע אל הלורד  כחודש ימים לפני כניסתו של הגנרל אלנבי

באנגליה מכתב משר החוץ הבריטי )שנודע לימים כ"הצהרת  רוטשילד
 בלפור"( וזה לשונו:

 
 משרד החוץ

 0101בנובמבר  2
 

 לורד רוטשילד היקר,
אהדה -בעונג רב הריני מוסר לך, בשם ממשלת הוד מלכותו, הצהרת

לשאיפות היהודיות הציוניות, שהוגשה לקאבינט ואושרה על ידו: 
"ממשלת הוד מלכותו תראה בעין יפה את הקמתו של בית לאומי לעם 

ישראל ותעשה כל מאמץ כדי לקדם השגת מטרה זו; עם -היהודי בארץ
בר העלול לפגוע בזכויותיהן האזרחיות זאת מובן היטב שלא ייעשה ד

ישראל או בזכויות -יהודיות הקיימות בארץ והדתיות של העדות הלא
 ובמעמד המדיני שנהנים מהם יהודים במדינות אחרות".

 אכיר לך תודה אם תביא הצהרה זו לידיעת הפדרציה הציונית.
 

 שלך בכנות
 ארתור ג'יימס בלפור
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ידי הצבא הבריטי וסיום המלחמה, חזרו החיים לאיטם -ם כיבוש הארץ עלע

למסלולם הרגיל. היהודים בעלי האזרחות הזרה, שגורשו מן הארץ בזמן 
ידי התורכים, החלו לחזור לבתיהם ולבנות את ההריסות -המלחמה על

 שהותירה המלחמה האיומה.
הפיחה תקוות לאומי ליהודים, -ישראל בית-הצהרת בלפור, להקים בארץ

 רבות בקרב היישוב היהודי בארץ והשלטון הבריטי נתקבל בברכה. 
עם תום המלחמה חזרו ילדי לפידות לירושלים והמשפחה התאחדה 

 מחדש.
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 ירושליםבלפידות בונה  צבי משה
 

ראשית שנות העשרים של המאה העשרים היו שנים של עלייה ושגשוג, 
 מזלו בבנייה.וסבא החליט כי הגיע הזמן לנסות את 

נֶֶלר". בית-שערים שכן בית-לא רחוק משכונת מאה -היתומים הגרמני "ש 
היתומים היה בנוי על שטח אדמה גדול, מוקף בחומה גבוהה, ובבעלותו היו 

נֶֶלר לבין שכונת מאה שערים. היה זה -גם שטחי קרקע רבים באזור שבין ש 
ערים נמנעו ש-אזור סלעי שלא היה ראוי לעיבוד חקלאי. יהודי מאה

נֶֶלר ולא קיימו יחסי שכנות עם יושביו הנוצרים. סבא,  מלהתקרב למחנה ש 
היתומים, גרמני נוצרי בשם באוֶאר, -לעומת זאת, התיידד עם מנהל בית

היתומים, ניאות באוֶאר -ובזכות ידידות זו ולאור המצב הכספי הקשה של בית
בא הכשיר את היתומים. ס-למכור לסבא חלקת אדמה מחוץ לחומות בית

בנה עליה בית בן שתי קומות. היה זה הבית  0123הקרקע שקנה, ובשנת 
שערים )כיום רחוב -היהודי הראשון שנבנה באזור זה מחוץ לשכונת מאה

(. עם גמר הבנייה, ביקש סבא (2עמוס , פינת רחוב 29ר פמלכי ישראל מס
ה להשכיר את דירות הבית, אולם לא נמצאה אפילו משפחה אחת שהעז

נֶֶלר, וזאת מחשש ליסטים ערביים שהסתובבו  לגור כה קרוב למחנה ש 
ברירה, העתיק סבא את משפחתו אל הבית החדש שבנה, וכך -באזור. בלית

שערים -בבית בודד ששכן בין מאה משה לפידות-גרה לה משפחת צבי
נֶֶלר. לא עבר זמן רב ונמצאו כמה יהודים אמיצים שה סכימו לשכור דירה לש 

בבית סבא. לאחר מספר חודשים החלו בעלי הון להתעניין ברכישת הבית 
 לפני שיצאה שנה מיום שנסתיימה הבנייה, נמכר הבית.ו

לאחר מכירת הבית הראשון, קנה סבא מגרש נוסף בסמוך לו והחל 
)כיום רחוב מלכי ישראל  0125בבניית הבית השני, שעמד על תילו בשנת 

(. )בראשית שנות אלפיים נהרס הבניין בחלקו 0פינת רחוב יונה , 08מספר 
-וכיום שוכן שם סניף של בנק המזרחי(. וכך, באזור השומם שבין מאה

נֶֶלר, עמדו בדד שני בתים, הדומים אחד לשני כשני תאומים זהים.  שערים וש 
ברגע שנסתיימה בניית הבית השני, עברה משפחת לפידות לגור בו. בבית 

או הבנים והבנות לבית לפידות עם בחיר ליבם והקימו את זה ניש
                 משפחותיהם. 

הדיירים הראשונים בבית לפידות, הייתה משפחת סוקניק. אבי המשפחה, 
אותו הכיר סבא משה לפידות עוד ברוסיה הלבנה, היה פרופסור 

יה, הקימה את ילארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.  אשתו, חס
גן הילדים הראשון בשכונת זיכרון משה הסמוכה. הבן הבכור, יגאל ידין, היה 
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לימים רמטכ"ל צה"ל ולאחר מכן היה אף הוא פרופסור לארכיאולוגיה 
באוניברסיטה העברית. הבן השני, יוסי ידין, היה לימים שחקן תיאטרון והבן 

ויר ונפל במלחמת הצעיר, מתתיהו סוקניק, היה לימים טייס בחיל האו
 אביב. -העצמאות בהגינו על תל

המעשה החלוצי של סבא דרבן יהודים נוספים, שאזרו עוז ובנו באותה   
סביבה. כאשר גדל מספר הבתים, התאספו תושבי המקום והכריזו על 
הקמתה של שכונה חדשה בירושלים. סבא, שהיה מראשי הדוברים, הציע 

ל את אדמתה מידי הגרמנים. הצעתו לקרוא לשכונה בשם "גאולה", כי גא
 נתקבלה, ומאז נקראת השכונה הסמוכה למחנה שנֶֶלר בשם "גאולה".

   
 

 
 
 2פינת רחוב עמוס מספר  29הבית הראשון, ברחוב מלכי ישראל     
 

שמה  הברית, ּכומיל שיינֶע חיה-יה שעלתה מארצותיהבית השני נמכר ליהוד
  ומשפחת לפידות המשיכה לגור בו בשכירות.
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 המדרגות שהובילו לקומה השנייה  
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 : שבנה סבא לפידותאריה את בניית שני הבתים הראשונים -וכך מתאר בן
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: אריה-בן יהושע כותב גאולה שכונת של בנייתה על

2
    

 

 התקופה בשלהי בירושלים שקמו הרבות היהודיות כבשכונות שלא
-נדיבים כמו שונים גופים של יוזמות עמדו שמאחוריהן, מנית'העות

 אנשים, העתיקה מהעיר תושבים של מאורגנות אגודות, ל"מחו פטרונים
 והתפתחו שקמו כוללים ארגוני, המזרח-ארצות עדות מבני וקבוצות

 מתוכננות שכונות ובנו שתכננו מסחר וחברות העתיקה בעיר בירושלים
-ותל אברהם כרם, גאולה השכונות של ההקמה שמאחורי הרי, מראש
, שהוא כל חברתי גוף של מראש מתוכננת פעולה שום עמדה לא ארזה
 בניית לצורכי קרקעות קנו שבחלקם, יחידים של יוזמה זו הייתה אלא
 מתוך קרקעות שקנו עסקים אנשי ובחלקם למשפחותיהם מגורים בתי

 אלא. עסקי רווח מטרות לשם, למגורים פרטיים לאנשים למוכרם כוונת
, באזור לגור שנכנסו התושבים החלו, הבתים בניית כדי שתוך

 עד, בו בנייה ולהמשך השטח של משותף לתכנון, עצמם הם מתארגנים
 .ממש של שכונות ליצירת

 כמו, המנדט בתקופת בירושלים שקמו הנודעות הגנים כשכונות שלא גם
 שמאחוריהן, ועוד משה-קריית, וגן-בית, רחביה, הכרם-בית, תלפיות
 גודל של מראש תכנון הייתה שמגמתם מאורגנים ציוניים גופים עמדו

 עמדו לא כאן השכונות של ההקמה שמאחורי הרי, ואופייה השכונה
 של ציבור ומבני שכונתיים גנים מראש תוכננו לא ולפיכך כאלה גופים

 היה כאן שהסתמן התכנון. וכדומה ספר-בתי, כנסת-בתי כמו מוסדות
 בני המכריע בחלקם, רבים מגורים-ובתי מצטלבים רחובות של בעיקרו

 התבצעה הבנייה עיקר. בתוכן רבות משפחות של לקליטה, קומות שתי
 גם משתלבות הן כאשר השכונות של והגידול ההתפתחות כדי תוך

 .לידן שעברו ועירוניות ראשיות ובדרכים שכנות בשכונות
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0981-0981אריה, ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט, עמודים -יהושע בן 2
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הייתה לבנות במקום מבודד, בו המגרשים זולים, לפידות המדיניות של סבא 
ולמכור את הבית לאחר פיתוח האזור. כך נדד מגאולה אל שכונת רחביה, 

 יעקב שאול, אבי, שהחלה אז להתפתח. הבית הראשון שבנה סבא עם בנו
אותם ימים, נהגו לבנות ב. 01עזרא מספר -ברחביה היה ברחוב אבן

את המדרגות לקומה השנייה מחוץ לבניין )בניית חדר מדרגות  בירושלים
כי  כפי שאנו מכירים היום, הייתה אז בבחינת חידוש(. לימים סיפר לי אבי,

עזרא התעוררה בעיה בבניית המדרגות, כי הבנאי -בבית שנבנה ברחוב אבן
תעכבה. פנה סבא אל אבי והציע לו לבנות ההערבי לא בא לעבודה והבנייה 

מדרגות בעצמו. השיב אבא כי הוא לא בנה מדרגות מימיו ואינו יודע את ה
 כיצד עושים זאת. הגיב על כך הסב:

שמע, יענק'ל, אתה הרי יהודי חכם. האם יעלה על הדעת שדבר שערבי 
 בור מסוגל לעשות, לא תוכל גם אתה לבצע?

 
העז אבא ובנה את המדרגות, ועל אף שיצאו קצת עקומות, הן עומדות 

 שנה. 11-וקיימות כבר למעלה מ
לאחר זאת בנו האב ושני בניו )יעקב שאול ומרדכי( בית ברחוב קרן קיימת 

)מול הגימנסיה העברית(. יש לציין כי הבתים הראשונים שבנה  20מספר 
סבא צבי משה בגאולה היו בני שתי קומות והכניסה לקומה השנייה הייתה 

 ןב ברחוב קרן קיימת, היה כבר הבאמצעות מדרגות חיצוניות. הבת שנבנ
שלוש קומות והכניסה לקומות העליונות היו כבר באמצעות חדר מדרגות 

 מודרני.
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 .01עזרא מספר -המדרגות העקומות שהובילו לקומה השנייה ברחוב אבן
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 20קיימת מספר -הבית ברחוב קרן
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 אז שהייתה, שמואל-קריית אל סבא פנה, ברחביה הבתים בניית לאחר
 מספר ת"האדר ברחוב נבנה הראשון הבית. מיושבת-ובלתי חדשה שכונה

 הלוואה" בנק של הגזבר שהיה, שבתאי הגדול הבן במימון הפעם, 3
 שבתאי. יוסף הצעיר בנו נולד בה בשנה, 0138 בשנת נמכר הבית". וחיסכון

 סך) נאה רווח הבית ממכירת  שקיבל מאחר, מזל לו הביא יוסף כי לומר נהג
 (.ימים באותם גדול סכום, לירות 311 של

 בו, 31 מספר מתתיהו בן ברחוב בית ביוזמתו בנה גם לפידות שבתאי
 לפידות משפחת שבנתה לבתים מתווסף זה בית. משפחתו עם התגורר

 .בירושלים
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 רחובהאחד ב: נוספים בתים שני מרדכי הצעיר ובנו הסב בנו שמואל בקרית

; פייגע השנייה אשתו עם משה צבי הסב התגורר בו, 1 מספר מטודלה
 פרומה אשתו עם מרדכי התגורר בו, 08והשני ברחוב מטודלה מספר 

 .(ויעל בועז, בלהה) ילדיהם ושלושת
 

 
 

 1הבית ברחוב מטודלה מספר 
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 08הבית ברחוב מטודלה מספר 
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 לאליעזר בירושלים נשאה, לפידות משה צבי לילדי השנייה הבת, ציפורה
 בעקבות. לחיפה רוסטובסקי משפחת עברה 0123 ובשנת, רוסטובסקי

 הדר שכונת. בחיפה גם בית שיבנה אביה לב על, בירושלים הבנייה תנופת
 של לתאוריה שהתאים מה, פיתוחה בתחילת ימים באותם נמצאה הכרמל
 לאחר, ואכן. מפותחות בלתי בשכונות לבנות כדאי לפיה לפידות משה סבא

 ברחוב בית 0131 בשנת לבנות הסב החל, לאביה הבת בין שיחות מספר
 לה התווספו שנים מספר ולאחר אחת קומה נבנתה תחילה. 13 מספר הרצל
 לפקח כדי לחיפה מירושלים לנסוע נהג, הצעיר הבן, מרדכי. קומות שתי עוד
 גם בירושלים לפידות סבא שבנה הבתים לשבעת הצטרפו וכך. הבנייה על

 לאחר, שנבנה החדש בבית לגור עברה רוסטובסקי משפחת. בחיפה הבית
 .נוימרק ושלום לאה משפחת, ציפורה של אחותה גם אליה הצטרפה מכן

 

 , הדר הכרמל, חיפה13הבית ברחוב הרצל מספר 
 
 


