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קורותיה של 'האגודה העברית למען ירושלים' נזכרות בשולי המחקר ההיסטוריוגרפי, אך נשתמרו היטב במקורות 
אופי  על  אך שמרה  גיסא  והספרות האקדמיים מחד  דגל המחקר  את  נשאה  זו אשר  אגודה  לתקופה.  הראשוניים 
עממי ואידאולוגי מאידך גיסא, פעלה באחת התקופות הסוערות ביותר בתולדותיה של העיר ירושלים. איש המפתח 
בתולדות האגודה היה ההיסטוריון והגאוגרף, איש ירושלים ישעיהו פרס, שלאורך מרבית שנות חייו עסק במחקרה של 
ארץ ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט ועמד בחזית המאבק על דמותה וצביונה של העיר. פרס פעל ללא הרף להוציא 
לפועל את מטרות האגודה ולממש את חזונה בין השנים 1942–1948, ואף בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה. 
קיים כר נרחב למחקר מקיף אודות האיש, עבודתו המחקרית הענפה ותרומתו לתחום ידיעת הארץ ועברה – ועוד 
חזון למועד. מפת ירושלים ייחודית שפרסמה האגודה בשנת תש"ח, משקפת בזעיר אנפין אך במידה רבה את חזונה 
של האגודה ומטרותיה: להדגיש את היותה של ירושלים עיר עברית, לאומית, עתיקה ומודרנית. במבט לאחור ניתן 
לומר, כי על אף הצלחותיה המעשיות הצנועות שלה הרי שבדברי ימי קורותיה של ירושלים, יש ל'אגודה העברית למען 
ירושלים' מקום של כבוד בעיקר במישור הערכי והחינוכי ובחיזוק התודעה הלאומית כלפי עיר הקדומים. מילות מפתח: 

ירושלים, תודעה, ישעיהו פרס, חלוקה, האגודה העברית.

The Map of the Hebrew Association for Jerusalem 1942–1953
Yoram Elmakias, Land of Israel Studies, "Orot Israel" Academic College, Elkana

The history of The Hebrew Association for Jerusalem is mentioned in the margins of historiographical 
research, but is well preserved in the early sources of the period. This association, which carried the flag 
of academic research and literature on one hand, but maintained a popular and ideological character on 
the other hand, operated during one of the most turbulent periods in the history of the city of Jerusalem. 
The key person in the history of the Association was the Jerusalemite historian and geographer 
Yeshayahu Peres, who spent most of his life researching the Land of Israel in general and of Jerusalem in 
particular and stood at the forefront of the struggle over the image and character of the city. Peres strove 
constantly to implement the goals of the Association and to realize its vision during the years 1942-1948, 
and even in the first years after the establishment of the State. There is a wide scope for comprehensive 
research on the man, his extensive research work and his contribution to the field of knowledge of the 
land and its past. A unique map of Jerusalem, published by the Association in 1948, clearly reflects the 
vision of the Association and its goals, by emphasizing the fact that Jerusalem is a Hebrew, national, 
ancient and modern city. Despite its modest practical successes, the Hebrew Association for Jerusalem 
deserves a place of honor in the city's history, mainly in the moral and educational sphere, as well as in 
strengthening the national consciousness towards the ancient city. Key Words: Jerusalem, Yeshayahu 
Peres, Partition, The Hebrew Association.

יושב ראש 'האגודה העברית למען ירושלים' לדוד  1948 פנה ישעיהו פרס,  בחודש פברואר שנת 
בן גוריון בדברים אלו: "החלטת האומות המאוחדות להוציא את ירושלים מכלל המדינה היהודית, 
פוגעת קשה בנפש האומה הישראלית, והפיכת עיר הקודש ומחוזה לאזור בינלאומי, יצירה גאוגרפית-
מדינית שאין דומה לה בתולדות ימי העולם, יש בה משום יסוד לעורר בנו הרהורים קשים בנוגע 
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לעתידה של עיר הנצח".1 הימים – ימי מלחמת העצמאות בירושלים, טבעת המצור הלכה והתהדקה, 
המורל היה ירוד והאווירה – אווירת נכאים. תושבי ירושלים היו עסוקים בלשרוד את ימי המחסור 
והרעב המתקרבים ולא היו פנויים לעכל את משמעות ההחלטה של כ"ט בנובמבר 1947 על הצבת 
ירושלים תחת משטר בינלאומי. הגופים הציוניים היו עסוקים גם הם בדאגה לביטחונם וכלכלתם של 
תושבי העיר, בעוד מעמדה של העיר במפת המדינה העתידית היה לוט בערפל. השאלה שריחפה 
באוויר היתה, כיצד עתידים להתנהל החיים האזרחיים והדתיים של בני העדות השונות בירושלים 
אם אכן תתממש הצעת החלוקה וירושלים תהפוך לעיר בינלאומית? החל מראשית דצמבר 1947 
עסקה ההנהגה הציונית בירושלים בגיבוש מסמכי עמדה ומדיניות באשר לשאלת מעמדה של העיר 

ותושביה היהודים, אם וכאשר תיושם מפת החלוקה בעיר.

במורכבות הביטחונית והפוליטית הזו, התנהל במקביל דיון ערכי עקרוני בדבר מקומה העתידי של 
ירושלים בתודעת העם היהודי והוא, מה יהיה מעמדה הלאומי של העיר בעיני העולם בכלל והעולם 
היהודי בפרט, אם וכאשר תיושם מפת החלוקה? מה יעלה בגורלן של העיר העתיקה והעיר החדשה 
סמליותה  את  לכאורה  לעמעם  ובכך,  בינלאומית  לעיר  להופכה  המבקשת  החלוקה,  הצעת  לאור 
היהודית? את הפולמוס הזה עוררה אגודה אידאולוגית עממית ירושלמית, אשר פעלה מזה כשש 
קיום  יהודיים,  אתרים  ושימור  תיעוד  מחקר,  באמצעות  ירושלים  של  העברי  צביונה  לחיזוק  שנים 
סיורים לימודיים בעיר העתיקה והחדשה ופעילות חינוכית ערכית בירושלים וסביבתה – 'האגודה 

העברית למען ירושלים' ולהלן – 'האגודה'.

במסגרת פעילות האגודה, בעיצומה של המלחמה בשנת 1948, הונפקה מפה עברית של ירושלים 
של  השני  לכרך  כנספח  יותר  מאוחר  פרס  ישעיהו  צרף  המפה  את   .1:15,000 של  מידה  בקנה 
אנציקלופדיית ארץ-ישראל שבעריכתו, בהוצאת ראובן מס: 'לספר מצורפת מפה חדשה של ירושלים 
האחרונים,  החודשים  של  המדינית  העיר. ההתפתחות  של  היהודי  אופייה  את  במיוחד  המבליטה 
שבתוצאותיה יהפכו ירושלים ומחוזה לאזור בינלאומי – יצירה גאוגרפית מדינית, שאין דוגמה לה 

בתולדות ימי עולם'.2

ירושלים',  למען  העברית  'האגודה  שבהוצאת  ירושלים  מפת  את  ולנתח  להציג  מבקש  זה  מאמר 
בשאלות:  נעסוק  המפה  לפרסום  הרקע  להבנת  תש"ח.  בשנת  בעיר  הלחימה  ימי  של  בעיצומם 
מה היו המניעים להקמת 'האגודה העברית למען ירושלים' שפרסמה את המפה? מה היו תחומי 
פעילותה? מה הביא את 'האגודה' להוציא לאור מפה בעיצומם של ימי המלחמה בירושלים? ובמה 

נתייחדה מפת ירושלים זו מערב הקמת המדינה? 

נראה שלמרות שפע המחקרים אודות התפתחותה של ירושלים בתקופת המנדט ויחסו של הממסד 
הציוני לירושלים, לרבות סקירת גופי המחקר השונים שפעלו בירושלים עד הקמת המדינה – הרי 
שאין כמעט התייחסות לפועלה של 'האגודה העברית למען ירושלים' ומאמר זה מבקש למלא מעט 

י' פרס לד' בן גוריון, 'בעיית ירושלים', 11 בפב' 1948, אמ"י פ-2878/2; על הצעות החלוקה ומעמד ירושלים ראו:   1
דין וחשבון מאת הוועדה המיוחדת לארץ ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה הכללית. הוצאת הארץ, תל 
אביב, 1947; 'תוכנית חלוקה עם איחוד כלכלי לפי ועדת אד הוק', הוצאת 'אומות מאוחדות )או"ם(', 1947, אצ"מ 

.MM/383/1

פרס-אנציקלופדיה, חלק ב' )1948(, הקדמה; י' פרס, מפת ירושלים – עם מפתח כללי לפי סדר א"ב ומפתח   2
לשמות המוסדות, המקומות הציבוריים והשכונות, ראובן מס, ירושלים, תש"ח.
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את החסר. עיקרו של המחקר מבוסס על תיקי הארכיון של ישעיהו פרס שבארכיון הציוני המרכזי 
)אצ"מ( ותיקי 'האגודה העברית למען ירושלים' שם ובארכיון מדינת ישראל )אמ"י(. יבולו המחקרי 
של ישעיהו פרס, פרסומיה של האגודה בין השנים 1943–1953 וסקירות עיתוני התקופה, מהווים 
מקורות ִמשניים משלימים למחקר תולדות מפת 'האגודה', שברבות השנים עקבותיה הלכו ונעלמו.

האגודה העברית למען ירושלים

'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני!

 ]...[ מחשבתנו  ראש  על  ירושלים  זכר  את  ונעלה  נא  נשובה  לעמנו,  מאורעות  הרת  של  זו  בשעה 
כל צעד ושעל בעיר מכורתנו מזכיר לנו את עברה הגדול, רבים בה שרידי העבר ומצבות הזיכרון, 

שלצערנו רבה העזובה ורב החילול בהם ואין דואג לשמירתם.

בירתנו,  עיר  של  העבר  שרידי  את  לשמור  במטרה  ירושלים',  למען  העברית  'האגודה  את  ייסדנו 
שבזכותה אנו יושבים כאן, לחקור את ירושלים ואת סביבותיה, לכנס את החומר לתולדותיה ולהווי 
יישובה בזמן הזה, ולהפיץ את ידיעתה ברבים. והננו פונים אל כל איש מישראל לסעדנו במפעל זה 

ברוח ובגשם'.3 

'האגודה העברית למען ירושלים' נוסדה בירושלים בשלהי חודש נובמבר שנת 1942. היוזמה להקמת 
האגודה היתה של מספר משכילים ירושלמים, שעקבו בדאגה אחר התדרדרות מצבם הפיזי של 
אתרים ארכאולוגיים בעיר בכלל ושל אתרים יהודים בפרט. בין היוזמים נמנו: ברוך קנל, יוסף ריבלין, 
דוד אבישר, משה שפירא, רחל הולדר, גרטה ארהרד, רודולף יונס, גיאורג הרליץ, בנימין כהן וצבי 
מוסדות  מצד  לכאורה,  מכוונת  מדיניות,  ננקטת  ארוכה  תקופה  מזה  כי  היתה  תחושתם  שווארץ. 
הממשל הבריטי, לטשטש את עברה היהודי של העיר ולהדגיש בעקביות את היותה אוניברסלית – 
'עיר שלוש העדות הדתיות'. מחלקת העתיקות הממשלתית שימרה וטיפלה אומנם במספר אתרי 
עתיקות בעיר, אך האתרים היהודים הוזנחו: קברי נחל קדרון נפגעו בעקביות על ידי תושבי סילואן: 
'קבר יהושפט )בית החופשית( הולך ומתפורר, קברי בני חייזיר וקבר זכריה שאינם גדורים, הפכו בית 
כסא לעוברים ורועים. רבים מבין המבקרים חורטים את שמם עליהם', 'קברי הנביאים' עברו לרשות 
הסנהדרין  קברי  צרפתיות,  לידיים  עברו  המלכים'  'קברי   – שבוע  כלבא  מערת  הרוסית,  הכנסיה 
'החומות הקדומות  ושבים:  דוד שימשו כמזבלה לעוברים  עיר  ועזובה אחזה בהם, חפירות  ננטשו 
שנחשפו בעיר דוד מתחילות להתפורר ומאבניהן נלקחו לבניינים. קשת וילסון – מתחתה זורק פושט 

עורות את הפרש המעלה צחנה ומכרסם את אבני הגזית...'.4

הערבי,  בשמם  קדומים  ואתרים  יישובים  שמות  לכנות  בחרה  מנדטורית  שמות  ועדת  ועוד,  זאת 
יוזמי האגודה מהזיקה היהודית שלהם. מחלקת המדידות של ממשלת המנדט  והתעלמה לדעת 
פרסמה זה מכבר מספר מפות טופוגרפיות עדכניות של העיר, ובמקביל פרסמה רשימת היישובים, 
האגודה  מייסדי  לדעת  אשר  לכאורה,  פוליטית  מגמה  מתוך  בה,  המופיעים  והרחובות  האתרים 

מתוך: קול הקורא הציבורי הראשון של 'האגודה' שפורסם בעיתונות למען איסוף תרומות לפעילות האגודה,   3
אדר ב' תש"ג )אפריל 1943(.

כל הציטוטים מדברי ברוך קנל לעיתונות 12 בנובמבר 1942, אצ"מ A471/37; וכן במסמך 'מצב המונומנטים   4
העבריים בירושלים והפעולות להצלתם', פרוטוקול ישיבת הוועד המכין של האגודה מיום 16 בנוב' 1942, אצ"מ 
A416/61. כבר ב-19 לפברואר 1940 פנו חברי ועד העדה הספרדית לרב בן ציון מאיר חי עוזיאל וטענו בפניו על 

.A471/37 הפקעת מצבת יד אבשלום ומערת יהושפט בידי הממשל הבריטי עוד בשנת 1923, אצ"מ
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'ירושלים'  הירושלמית, בלטה בה שאיפה גלויה ונטייה ברורה ל'ערביזציה' של המקומות.5 במפת 

עזריה  אל  עד  במערב  יאסין  מדיר  והמרחב:  ירושלים  של  מפורטת  המדידות  מחלקת  מפת   –

במזרח, שועפט בצפון, בואכה בית לחם בדרום – ניכר השימוש בשמות הערביים ו/או הנוצריים של 

הכפרים, החורבות, הגבעות והעמקים – אין כמעט איזכור לשמות עבריים מקראיים. אומנם במפות 

המתייחסות להווה העירוני לא היה לכאורה מקום לציון השמות המקראיים ומן הסתם היה צורך 

טכני לציון שמות הכפרים הערביים בשמם, אך חברי האגודה ראו גם בכך כאמור חלק ממדיניות 
מגמתית.6

להתרוקנות  הביאו  בירושלים,  וה-30  ה-20  בשנות  ו'המאורעות'  הביטחוני  המתח  לכך,  בנוסף 

הדרגתית של הרובע היהודי מתושביו ולהזנחת מוסדות יהודיים עתיקים בו, כך שבשנות הארבעים 

מנתה אוכלוסיית הרובע כ-2,500 תושבים יהודים בלבד. ְלליבם של מייסדי 'האגודה' התגנב חשד 

עתיד  המפואר  ועברה  המיוחד  מצביונה  לאבד  הולכת  היהודי,  העולם  של  ההיסטורית  בירתו  כי 

להשתכח7: "צורך רב וחובת כבוד הם לנו להקים אגודה עברית למען ירושלים, שתדאג לשמירת 

המונומנטים ולחקירתם ושתפיץ בציבור את ידיעת שרידי עברנו".8 היתה זו אם כן, יוזמה עממית 

גורמים  גם  בה  מעורבים  היו  פעולתה  מראשית  כבר  אך  אידאליסטים,  עניין  בעלי  של  מקומית 

יונה ובנימין מייזלר )מזר(, אדריכלים ומהנדסים  מקצועיים: חוקרים והיסטוריונים כמו מיכאל אבי 

כמו אליעזר ילין ומקס הקר וגם בעלי תפקידים פוליטיים כמו יצחק בן צבי מהוועד הלאומי, מנחם 

אוסישקין מהקק"ל והרב הראשי לישראל הרב ב"צ חי עוזיאל.

'החברה  של  פעילותה  הפסקת  בעקבות  שנוצר  חלל  למלא  העברית  האגודה  התיימרה  לכאורה, 

ומקבילה  הראשונה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  ישראל',  בארץ  ההיסטוריים  המקומות  להחזקת 

במחקר  אז  שעסקה  החברה(,   – )להלן  ועתיקותיה'  ישראל  ארץ  לחקירת  'החברה  של  לפעילותה 

עיסוק  מלבד  כי  חשו  'החברה',  של  'הירושלמים'  חבריה  הארץ.  ברחבי  ארכאולוגיות  ובחפירות 

במחקר ארכאולוגי והיסטורי בהם התמחתה 'החברה', הרי שיש הצדקה לקיומו של גוף אידאולוגי 

עממי שיעסוק בתולדות ירושלים בעת החדשה, בשימור אתרי מורשת ירושלמים ובהנחלת תודעה 

באוגוסט 1920 נערכה מחלקת המדידות המנדטורית למיפוי ירושלים שמחוץ לחומות, במסגרת תיכנון עירוני   5
של העיר בידי המימשל האזרחי החדש בארץ-ישראל. המיפוי העירוני נערך בקנה-מידה 1:2,000 של שטח בן 
13 קמ"ר ממערב לעיר העתיקה ומצפון לה. לאחר מכן תוכנן מיפוי של שלושה קמ"ר נוספים. סידרת 21 המפות 
הבסיסית, בקנ"מ 1:2,000, עודכנה במרוצת השנים. בשנת 1927, כשירושלים נכללה בתוכנית המיפוי של ערי 
הארץ למטרת שומת נכסים עירוניים, עודכנו והודפסו מחדש 12 מבין 21 מפות העיר. אף על פי כן התיישנו 
המפות ועידכונן לא הדביק את קצב התפתחותה של העיר. המהדורה החדשה של מפת העיר העתיקה, בקנ"מ 
1:2,500, יצאה לאור בשנת 1936, נוספו בה פרטים חדשים, בזכות שיטת מיפוי חדשה. מפה זו היא למעשה 
בסיס מיפוי העיר העתיקה של ירושלים עד היום. ראו: ד' גביש, קרקע ומפה. יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1991; 

אתר המרכז למיפוי ישראל http://mapi.gov.il נדלה ביום 19 לדצמבר 2017.

ברוך קנל לחברי הוועד המכין של האגודה, 10 בנוב' 1942, אצ"מ A416/61; י' כץ, 'שמות מקומות ותפקידם   6
הפוליטי – המאבק הציוני לשמירת שמות המקומות העבריים בתקופת היישוב', מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-
ישראל טו )תשנ"ח(, עמ' 105–116; בן-אריה, 'התפתחות לימוד ידיעת ארץ-ישראל בעם היהודי בעת החדשה', 

.MM/34/1 אצ"מ ,Jerusalem )map(-Survey of Palestine, 1947 ;333–329 'עמ ,)קתדרה 100 )תשס"א
פרוטוקול שיחה בין קנל לשפירא, 14 לדצמבר 1942, אצ"מ A471/37; התכתבות עם התאחדות בני היישוב   7

.A471/37 באמריקה, 31 לדצמבר 1946, אצ"מ

.A471/37 ברוך קנל לעיתונות 12 בנובמבר 1942, אצ"מ  8
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היסטורית עברית של בירת העם היהודי.9 עם השנים נוצרה חפיפה מסויימת בפעולות שני הגופים, 
התפקידים  הגדרות  בשאלת  משותפים  דיונים  והתקיימו  ביניהם  דעות  וחילוקי  ויכוחים  התגלעו 
ותחומי הפעולה של 'האגודה' ו'החברה' ואף עלו רעיונות, כמו לאחד את שני הגופים או להפוך את 
'האגודה' לסניף הירושלמי של 'החברה'. בסופו של דבר החליטו חברי 'האגודה' על שיתוף פעולה 
מקצועי ותיאום נושאי המחקר, ההרצאות והסיורים עם מנהלי 'החברה', אך כל גוף העדיף לשמור 
על עצמאותו והמשיך לפעול בנפרד בגיוס חברים ובהתנהלותו הכלכלית. סוכם כי 'החברה' תעסוק 
בעיקר בחקר העבר, במחקר ארכאולוגי ובחפירות ארכאולוגיות בכל רחבי הארץ, ואילו 'האגודה' 
בטיפול  העיר,  של  החדשות  השכונות  בחקר  החדשה,  בעת  גם  ירושלים  העיר  בתולדות  תעסוק 

באתרים ארכאולוגיים ירושלמים ובהנחלת המורשת והתודעה העברית בסגנון יותר עממי.10

איור 1: הזמנה לאסיפה השנתית הראשונה של האגודה, יוני 1944

לאגודה  יהודית  גירסה  מעין  היתה  כי  מרמז  ירושלים',  למען  עברית  'אגודה   – האגודה  של  שמה 
הבריטי  השלטון  להחלת  בסמוך  שנוסדה   ,)Pro-Jerusalem Society( ירושלים'  'למען  הבריטית 
של ירושלים, על ידי סר רונלד סטורס )Storrs(, המושל הראשון של ירושלים והאדריכל צ'ארלס 

'להחייאת ירושלים העתיקה', המשקיף 18 בדצמבר 1944; 'אגודה עברית למען ירושלים', הד המזרח 10 באפריל   9
1943. על 'החברה להחזקת המקומות ההיסטוריים בארץ ישראל', ראו: ד' גורן, ובא לציון גואל, ספריית בית 
אל, ירושלים, 2017, עמ' 243–277; על 'החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה' ראו: בן אריה-התפתחות, עמ' 
314–320, ועמ' 326–336; גופים רשמיים שפעלו מטעם הסוכנות היהודית בין השנים 1943–1947 והתיימרו 
לענייני  'הוועדה  ירושלים',  לפיתוח  'החברה  ירושלים,  'ועדת התיכנון' של  כגון:  ירושלים,  לפיתוחה של  לפעול 
התיישבות עירונית' ו'החברה הכלכלית למען ירושלים' – עסקו בעיקר בהתפתחות הפיזית של העיר: קרקעות 
ביחס  חינוכית  תודעה  ובפיתוח  ההיסטורית  מורשתה  בהנחלת  עסקו  לא  אך  וכד',  ובנייה, תשתיות, תעשייה 

לירושלים. סקירה על אלו ראו אצל כץ-מקומה.

ישיבות משותפות להנהלת 'האגודה' ו'החברה' מיום ט' בשבט ומיום ט"ז שבט תש"ה ועוד, ספר הפרוטוקולים   10
.A471/7 של האגודה, אצ"מ
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רוברט אשבי )Ashbee(. באגודה זו היו נציגי ממשל בריטים, נציגי העדות יהודים וערבים, מהנדסים 

ואדריכלים. האגודה הבריטית פעלה לשיקום ושידרוג התשתיות העירוניות, פעלה להקמת ועדות 

תכנון ובנייה, הוצאת מפות ועוד.11 בין השאר היתה האגודה הבריטית אמורה לערוך רשימה של 

כלל האתרים ההיסטוריים בעיר, לתעדם ולפעול לשיקומם ותיחזוקם, אך בפועל לא הצליחה לעמוד 

בכל יעדיה. אופיה האוניברסלי של אגודה זו לא היה מסוגל לתת מענה ראוי לאינטרסים היהודים 

הבריטית  האגודה  פעילות  עוינים.12  מגמתיים  ממניעים   – האגודה  חברי  לטענת  ולעיתים,  בעיר 

התרכזה בשנים 1918–1922. בעקבות התגברות המתח הדתי-לאומי ועם העברת הטיפול ברישוי 

ותכנון העיר לידי העירייה האזרחית, פחתה פעילותה והאחריות לשימור האתרים העתיקים הועברה 

הוקמה  ישראל,  מדינת  של  חסותה  תחת  כבר   ,1959 בשנת  הממשלתית.  העתיקות  למחלקת 

האגודה מחדש בירושלים המודרנית בשם: 'למען ירושלים – איגוד דורשי ירושלים', אשר מאגדת 

בתוכה גופים שונים )כגון: המחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, המחלקה לאדריכלות 

מטרות  אתרים(,  לשימור  והמועצה  הטכניון  של  ערים  ולתכנון  לאדריכלות  המחלקה  בצלאל,  של 

דומות לזו של האגודה המנדטורית המקורית.13 

התגבשות האגודה והכינוסים הראשונים

חברי הוועד המכין של האגודה העברית התכנסו מספר פעמים במהלך חודש נובמבר 1942, החלו 

לגבש עקרונות, קבעו תקנות ובחרו חברי מועצה ציבורית והנהלה. ב-24 בדצמבר פנו חברי הוועד 

לישעיהו פרס, איש החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה שיעמוד בראש 'האגודה'.14 

כך  אחר  ב'חדר',  החלו  לימודיו  שנות  בירושלים.  העתיקה  בעיר   1874 בשנת  נולד  פרס  ישעיהו 

גם  גרמניה. בהמשך השתלם  יהודים בהאנובר,  למורים  לבית המדרש  ומשם  'למל'  בבית הספר 

לארץ  בשובו  הקדושה'.  הארץ  קדמוניות  'לחקר  האוונגלי  הגרמני  ובמוסד  ברלין  באוניברסיטת 

בית  למנהל  היה   ,)1908( תרס"ח  משנת  והחל  'עזרה'  חברת  של  החינוך  במוסדות  כמורה  עבד 

ספר 'למל' בירושלים במשך כארבעים שנה. כמורה, התמסר לחקר ארץ-ישראל, נמנה עם מייסדי 

ומחקרים  מאמרים  ספרים,  פרסם  הנהלתה.  וחבר  ועתיקותיה'  ישראל  ארץ  לחקירת  'החברה 

ישראל  בארץ  'ספר המסעות  לארץ-ישראל  הראשון  המדריך  ספריו:  מבין  עת.  ובכתבי  בעיתונות 

וסוריה הדרומית' שהופיע בעברית ובגרמנית )התרפ"א, 1921(, ארבעת הכרכים של האנציקלופדיה 

 R. Storrs, The memoirs of Sir Ronald Storrs. Putnam: New York, 1937; C. R. Ashbee, K. A. C.  11
 Creswell, Jerusalem: Being the records of the Pro-Jerusalem Council during the period of the British
צ'רלס  של  העירונית  מחשבתו  היזלר-רובין,  נ'   ;.Military Administration. J. Murray: London, 1921–1924
רוברט אשבי ובטוייה בירושלים, עבודת גמר )מ"א(, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000; ק' כהן-הטב, לתור 
את הארץ: התיירות בארץ ישראל בתקופת המנדט 1917–1948, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2006 עמ' 97–98. 

ויש כנראה כוונה  'החותם העברי אינו טבוע על ירושלים אלא באופן חלקי מאוד]...[ בולט אופיה הבינלאומי.   12
להבליטו...', מתוך: 'כינוס עברי למען ירושלים', הבקר 2 ביוני 1944; 'תהליך נישולנו המכוון והשיטתי מירושלים 
העתיקה מאז הכיבוש הבריטי, צריך לשמש לנו אזהרה לבל נתייחס בשוויון נפש לבעיה זו', י' פרס לד' בן גוריון 

11 לפברואר 1948, אמ"י פ-2878/2.

על האגודה 'למען ירושלים' לאחר הקמת מדינת ישראל והדיונים להקמתה מחדש, אפריל 1958–יולי 1960,   13
אצ"מ,S61/362 אמ"י ג-5582/11.

.A471/37 יונס, קנל וחברי הוועד המכין לי' פרס, 24 בדצמבר 1942, אצ"מ  14
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הגאוגרפית-היסטורית של ארץ-ישראל ועוד.15 כיליד ירושלים ומוקירה, התמסר פרס למחקרה של 
מהמתנגדים  לימים  והיה  וירושלים  ישראל  ארץ  על  מחקרים  עשרות  פרסם  ובהווה,  בעבר  העיר 
החריפים להצעות החלוקה ולהפיכת העיר לבינלאומית בחסות בריטית החל משנת 16.1937 פרס, 
כמו חוקרים עבריים לפניו, שאף להבליט את הזיקה העברית המקראית של המקומות בארץ-ישראל 
גם במישור הכרטוגרפי. הוא עיבד ופרסם מספר 'מפות עבריות' ששולבו בספריו 'סוריה וארץ ישראל' 
ו'האנציקלופדיה הטופוגרפית-היסטורית' ובתוכן גם מפת ירושלים )1921(, היו אלו למעשה מפות 
טופוגרפיות גרמניות שעובדו מחדש ותורגמו לעברית.17 לאור פועלו המרשים במחקריו הגאוגרפיים 

העבריים, ראו בו מייסדי האגודה העברית מועמד טבעי לעמוד בראש האגודה.

כנשיא 'המועצה' הציבורית של האגודה נבחר הרב הראשי הספרדי הרב בן ציון חי עוזיאל וכנשיא 
ואופן פעולתה, נוסח  וגיבוש מטרות האגודה  הוועד-יצחק בן צבי. לאחר מספר חודשי התארגנות 

תקנון, הופץ קול קורא ונקבעו אסיפות חדשיות וכינוסים שנתיים: 

ולהפיץ את  אותם  לחקור  לה,  ומחוצה  בירושלים  על שרידי העבר  ולהגן  מטרות האגודה: לשמור 
וכל  תרבותה  נכסי  על  ידיעות  רכישת  ידי  על  ולהכירה,  ישראל  ארץ  את  לחקור  עליהם.  הידיעה 

צורותיה בעבר ובהווה ולהפיץ את הידיעות האלה בארץ ובעולם.

הדרכה.  וסיורי  טיולים  חפירות,  חקירות,  ידי  על  וסביבתה  ירושלים  את  ללמוד  האגודה:  פעולות 
לערוך  הרחב.  לקהל  והן  האגודה  לחברי  הן  מדעיים,  וכינוסים  שיעורים  הרצאות,  סדרת  עריכת 
הדנה  ספרות  וכל  עלונים  תמונות,  קבצי  מחקרים,  ירחונים,  מדריכים,  ספרים,  לאור...  ולהוציא 

בבעיות שהחברה עסוקה בהן. לייסד, להחזיק ולנהל בתי נכאות, אוספים, ארכיונים ותערוכות...18

האסיפה הכללית השנתית הראשונה של האגודה התקיימה ביום ד' בתמוז תש"ד )25 ביוני 1944(, 
נישאו  רבים,  ציבור  אנשי  השתתפו  באסיפה  פומבי.  באופן  לציבור  האגודה  נחשפה  למעשה  בה 
הרצאות ונבחרו חברי מועצה וועד מנהל. האגודה התיימרה כבר מראשיתה להיות מוכרת רשמית 
)לא"י  חבר  מיסי  לשם  נדרש  באגודה  שנרשם  חבר  כל  מסודר:  באופן  ופעלה  השלטונות  ידי  על 

ארץ ישראל:  י' פרס,   ;1921 ירושלים,  וסוריה הדרומית-ספר המסעות, הוצ' בנימין הרץ,  ארץ ישראל  י' פרס,   15
בניהו  מ'  שלום,  איש  מ'  שנייה(;  )מהדורה   1951 ירושלים,  מס,  ראובן  טופוגרפית-היסטורית,  אנציקלופדיה 
וטופוגרפיה מקראית, הוועד הצבורי להוצאת כתבי ישעיהו פרס  מחקרים בידיעת הארץ  )עורכים(,  וע' שוחט 
איש  מזיכרונות  בירושלים:  שנה  מאה  פרס,  י'   ;1961 ירושלים,  ספר  קרית  בישראל,  המקרא  לחקר  והחברה 
ירושלים, ראובן מס, ירושלים, 1964, ועוד. במסגרת פעילותו הציבורית הענפה היה פרס חבר המרכז ומזכירה 
הראשון של הסתדרות המורים, השתתף בייסוד גני הילדים העבריים בירושלים, חבר בלשכת 'בני ברית' ונשיא 
לשכתה, חבר ועדת בית הספרים 'מדרש אברבנאל', מיסודה של בני ברית, שהפך ברבות הימים לבית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי. כמו כן נמנה עם מייסדי שכונת 'זכרון משה' ויו"ר ועד השכונה, ממקימי 'קרן בני ברית 
לבניין בתים בארץ' שבעזרתה נוסדה בין השאר שכונת בית וגן וכיהן כיו"ר הנהלת הקרן, חבר ועדת השמות 
שליד הקרן הקימת לישראל ועוד. ראו: מ' רבינזון, 'ממניחי היסודות-ליובל השבעים של ישעיהו פרס', מאזניים, א' 
)צ"ט(, תש"ד, עמ' 56–57; מ' אבי יונה, 'ישעיהו פרס ז"ל', ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל, יט )ג/ד(, ינואר 
1955, עמ' 145–146; 'ישעיהו פרס איננו', דבר, 12 ביוני 1955; ד' תדהר )עורך(, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב 

ובוניו, ספרית ראשונים, תל אביב, 1958, כרך א' עמ' 153–154.
.S25/2939 י' פרס ל'ועדת ירושלים' של הסוכנות, 'ירושלים החדשה כמרכז של ארץ-ישראל', נוב' 1937, אצ"מ  16

ראו: בצלאל יפה לי' פרס, 20 בנובמבר 1921, אצ"מ A402/248; י' פרס, ארץ ישראל וסוריה הדרומית, הוצאת   17
בנימין הרץ ירושלים, 1921 תרפ"א, 'דרומה של ארץ ישראל' – עמ' 209, 'אמצעה של ארץ ישראל' – עמ' 273, 
'צפונה של ארץ ישראל' – עמ' 289; מפת 'ירושלם והסביבה הקרובה', שם לאחר עמוד השער ומפתח מפורט 
למפה שם, עמ' 366–371; י' פרס, ארץ ישראל ערוכה עפ"י מפת פישר וגוטה )בהשתתפות דוד ילין(, הוצאת 

דיזינגוף מ., יפו, 1928.

.A471/37 מתוך התקנון, דצמבר 1942, ארכיון ישעיהו פרס אצ"מ  18
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ויו"ר )פרס(. מכתבים נשלחו לגורמים  לשנה(, מונו חברי ועד מנהל, מזכיר )קנל(, גיזבר )שוארץ( 

מוסמכים )למשל: למחלקת העתיקות המנדטורית, הקק"ל והסוכנות היהודית( על גבי נייר רשמי, 

תורמים וחברי אגודה קיבלו קבלות מסודרות ע"ש האגודה ובעיתונות הופצו ידיעות בשמה הרשמי 

של האגודה: 'אגודה עברית למען ירושלים'. מימון פעולות האגודה וועדותיה )חינוך, מחקר, 'החייאת 

ירושלים' ועוד(, התבסס על דמי החבר ועל תרומות מהארץ ומחוץ לארץ.19 

כאמור, מספר מטרות עיקריות קבעה לה האגודה עם הקמתה: לשמר ולשקם שרידים ארכאולוגיים 

והיסטוריים בירושלים ובסביבותיה, לחקור את עברה של העיר ועתיקותיה ובתוך כך לגאול נכסים 

יהודיים בה ולהפיץ חומר תיעודי ומחקרי על העיר. בין הפעולות שנקטה האגודה לקדם מטרות אלו 

היו: בירור שאלות הבעלות על אתרים יהודיים ובתוך כך סיורים בנחל קדרון בשיתוף חברי החברא 

קדישה הספרדית, קיום כנסים והרצאות מפי מומחים על עברה של העיר, ארגון סיורים מקצועיים 

קברי  שכם,  שער  הסנהדרין,  קברי  השלישית,  החומה  כגון:  בעיר  היסטוריים  באתרים  ועממיים 

המלכים, שכונת שמעון הצדיק, נבי סמואל ועוד. בין השאר אירגנה האגודה 'עליות לרגל' וצעדות 

המוניות של תלמידים ותנועות נוער לירושלים, בעיקר במועדים משמעותיים וסימליים כגון: פסח, 

שבועות, סוכות ותשעה באב.20 עוד התיימרה האגודה להוציא פרסומים מחקריים, ספרים וכתבי 

ותולדותיה בהוצאת  ירושלים  'ירושלים: לחקר   – )האגודה פרסמה לימים רבעון מחקרי בשם  עת 

מוסד הרב קוק, בין השנים תש"ח-תשי"א(, פעלה להקמת ארכיון ראשון לתולדות ירושלים )שהיה 

אמור להתבסס על ארכיבי השכונות השונות ועל תעודות שבבעלות ועד העדה הספרדית(, עריכת 

'ספר ירושלים' בהוצאת 'ביאליק' ו'דביר' ותכנון מוזיאון לעתיקות.21 עם השנים נוספו חברים רבים 

)בשיאה מנתה האגודה כ-150 חברים( וביניהם יש למצוא מדמויות המפתח במחקרה של ירושלים 

יוסף קלויזנר, בנימין מייזלר )מזר(, אליעזר ליפא  יונה,  וארץ-ישראל באותה עת, כמו: מיכאל אבי 

סוקניק, אברהם אלמאליח, אברהם יעקב ברור, נתן שלם, דוד בנבנישתי ועוד.22 

של  הרשמיים  המסמכים  בראש  שיעמוד  )'לוגו'(  סמליל  לגבש  נסיונות  נעשו  הוועד  של  הראשונות  בישיבות   19
האגודה אך הדבר לא יצא לפועל. ועדות המישנה של האגודה היו: ועדת 'חיבת ירושלים' בראשות דוד אבישר, 
ועדת ספרות וארכיון בראשות ד"ר איש שלום, ועדת ירושלים העתיקה בראשות ד"ר מ' פומרנץ, ועדת אירגון 
ותעמולה בראשות המהנדס ד' קטלר, וועדת שרידי העבר בראשות מ' אוסישקין. מתוך פרוטוקול ישיבת הוועד 

.A471/7 מיום 4 בדצמבר 1945, אצ"מ

סיורים למסיימי בתי ספר העממיים )כתות ח'( בשת"פ מחלקת החינוך של הוועד הלאומי התקיימו בקיץ 1945   20
לקראת ט' באב ולרגל יום הזיכרון למאורעות ת"ח ות"ט, ראו התכתבות פרס עם מ' סולוביצ'יק מהוועד הלאומי 

.A471/12 יולי 1945–יוני 1946, אצ"מ

ישיבות  של  פרוטוקולים  ראו:   ,1943 לשנת  הרצאות  ורשימת  הפועל  הוועד  חברי  האגודה,  ותקנות  עקרונות   21
והודעות לעיתונים, אצ"מ A71/37,י  1943, אצ"מ 471/7A; פרסומים  ינואר  הוועד המכין של האגודה מחודש 
האגודה  S44/516; הרצאות  אצ"מ   ,1944 ביוני'   25 מיום  האגודה  תוכנית האספה השנתית של   ;S25/5737
לשנת 1944, הד המזרח 10 למרץ 1944; מפעולות איסוף החומר לארכיון ראו שם בנוגע לאוספים של משפחת 
ופולקלור  ירושלים  'ארכיון  ועוד:  אודות הקהילה התימנית.  לציון'  'מתימן  וקובץ  ביי קריגר  יוסף  נבון,  ביי  יוסף 
ירושלמי', דבר 13 במרץ 1946, עמ' 3; 'ארכיון ירושלים', הבקר 13 במרץ 1946, עמ' 4; רבעון לחקר ירושלים 

יצא במשך ארבע שנים.

רשימות שמות חברי האגודה באצ"מ A471/7, A471/8, A471/12, A471/16 ועוד; אופיה העממי של האגודה   22
ִאפשר הצטרפותם של 'אוהבי ירושלים' רבים ולאו דווקא מתחומי ידיעת הארץ, על כן ניתן למצוא ברשימות גם 
פקידים, נהגים, עורכי דין, מורים, סוחרים ואנשי ציבור. אף דוד בן גוריון, יו"ר הנהלת הסוכנות, גילה התעניינות 
בפעילות האגודה ואף השתתף באסיפה השנתית הראשונה שלה שהתקיימה ב25 ביוני 1944, ראו: י' פרס לבן 

.S44/516 גוריון, ל' סיון תש"ד, אצ"מ



49'להחזיר לירושלים את עטרת יושנה...' – מפת 'האגודה העברית למען ירושלים' 1942–1953

האגודה יצרה שיתופי פעולה עם הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית ומחלקת העבודה שלה, 
לטובת איתור וגאולת נכסים יהודיים בעיר העתיקה, איכלוס יזום של עולים ברובע היהודי, שהלך 
והתרוקן מתושביו היהודים ובתמיכה במפעלי תעשייה ומלאכה בעיר שבין החומות. חברי האגודה 
וועד יהודי העיר העתיקה, זיהו מגמת השתלטות של עדות שונות )ארמנים, סורים, ערבים חברונים 
הרובע  את  לנטוש  ונאלצו  כלכלית  למצוקה  נקלעו  אשר  ברובע,  שונים  יהודיים  נכסים  על  ועוד( 
הציוניים  המוסדות  של  דחופה  להתערבות  קראו  כן  על  ועוד(.  חולים  ביקור  חולים  בית  )ישיבות, 
שבחרו להתעלם, לדעתם, ממצבו ההולך ומתדרדר של הרובע היהודי. בין השאר הועלו רעיונות 
לאיכלוס יזום של דירות ריקות, נטושות ומוזנחות ברובע בגרעיני התיישבות פרודוקטיביים, לגיוס 
דמויות תורניות בירושלים והעולם היהודי בכלל, לטובת רכישת קרקעות הרובע היהודי 'בין הכותל 

המערבי להר ציון'.23 

כמעט  נתרוקנה  זו  ירושלים  היהודי,  הלב  רבים  דורות  במשך  בחוזקה  פעם  ְשּבה  העתיקה  העיר 
מיישובה היהודי. דרכיה שוממות, ושביליה אבלים... בתים וחצרות של יהודים הולכים ועוברים לידי 
זרים ואין מציל. אגודתנו עושה מאמצים נמרצים בעזרת מוסדותינו הלאומיים, להחיות את היישוב 

בעיר העתיקה בדרכים שונות.24

בין השאר עשתה האגודה ניסיונות לרכישת מצבות נחל קדרון-מערת יהושפט, יד אבשלום ומערת 
בני חייזיר, איתור מחדש של קבר 'קלונימוס בעל הנס' וקבר ר' עובדיה מברטנורה, טיפוח סביבת 
'קברי הסנהדרין' ועוד. האגודה, שהוכרה על ידי השלטונות הבריטיים )פרס עצמו היה יועץ בוועדת 
השמות ואף נעזר בפרסומים הכרטוגרפים של מחלקת המדידות(, פעלה ברציפות עד לפריצתה 

של מלחמת העצמאות בירושלים. 

       
איור 2: מודעות על א( סיור מיום 3 באוק' 1944; ו-ב( הרצאה מיום 18 ביוני 1944

על אף פעילותה הנמרצת, הישגיה בפועל של האגודה העברית היו צנועים והצלחתה היתה ככל 
והפרסומים  בעיתונים  המודעות  ההמוניים,  הסיורים  והתודעתי.  החינוכי  במישור  בעיקר  הנראה 

הרוכשים  מול  בתחרות  עמדה  לא  אך  היהודי,  ברובע  נכסים  לרכוש  באפשרות  התעניינה  אף  הקיימת  הקרן   23
הערבים. ראו פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל עם אוסישקין מיום ה' כסלו תש"ה )21/11/1944( ועם מ' ויינגרטן-
נשיא ועד יהודי העיר העתיקה, מיום י' בטבת תש"ה, ספר הפרוטוקולים, אצ"מ A471/7; מכתב ישעיהו פרס 
לרב משה שפירא באטלנטיק סיטי מיום 29 באפריל 1947, אצ"מ A471/13; האגודה העברית למען ירושלים 
העתיקה', המשקיף 7 בדצמבר 1945 עמ' 7; עוד בשנת 1931 ערך פרס סקר מקיף על אוכלוסיית הרובע היהודי 
ובשנת 1946 התפרסמו מפקדי האוכלוסין של מחלקת הסטטיסטיקה המנדטורית ושל המחלקה לסטטיסטיקה 
של הסוכנות, כך שבהפרש של כעשר שנים ידע פרס להעריך את התהליכים הדמוגרפיים שהתחוללו בו, ראו: 
פרס-אנציקלופדיה חלק ב' ערך ירושלים, עמ' 424 ושם בהערה 1 על הפער בין נתוני הסוכנות והממשלה; י' 

פרס, 'אם אשכחך ירושלים', ירושלים, רבעון ב', ירושלים תש"ט, עמ' א-כא. 

.S25/5737 י' פרס למ' שרתוק, סיון תש"ז, אצ"מ  24
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המחקריים תרמו מן הסתם לחיזוק התודעה הציבורית של האגודה. הרעיונות היומרניים אכן נשאו 

בשורה ותקווה גדולה, אך נגוזו אל מול קשיים אובייקטיביים, תקציביים ופוליטיים. האגודה, מעצם 

היותה אגודה עממית, הפכה לאבן שואבת לירושלמים ותיקים ולמוקד פניות של חוקרים, רבנים 

ואזרחים מודאגים, אך לא היה בכוחה ליצור שינויים מעשיים דרמתיים ולא היתה מסוגלת לעמוד 

במטרותיה היומרניות שלה עצמה. כתיבתו ועריכתו של ספר ירושלים נמשכה זמן רב והוא פורסם 

למעשה בשלמותו רק לאחר מותו של פרס, הארכיון ההיסטורי לא הושלם והחומר המועט שנצבר 

העברית  שבאוניברסיטה  התיכון'  במזרח  ישראל  קהילות  לחקר  ל'מכון  דבר  של  בסופו  הועבר 

בראשות יצחק בן צבי.25 מוזיאון העתיקות העברי לא הוקם. 

איור 3: המשקיף, 7 בדצמבר 1945, עמ' 7

נסיבות התקופה ותמורות הזמן לא ִאפשרו כמעט לבחון את מידת הצלחתה של האגודה, גם מפאת 

הזמן הקצר שפעלה ואף בשל העובדה שעם פרוץ המלחמה ובעקבותיה הכרזת המדינה וחלוקת 

העיר, פעילות האגודה דעכה ותחומי אחריותה והטיפול בהם עברו למוסדות הרשמיים כמו עיריית 

המלחמה  לאחר  הדתות.26  ומשרד  היהודית  הסוכנות  של  ירושלים  לפיתוח  המחלקה  ירושלים, 

ולנכסים  ובעיקר בנוגע לבתי הכנסת  עוד השקיע פרס מאמצים רבים להחייאת פעילות האגודה 

היהודיים ברובע היהודי והמוסלמי שנפגעו במהלך המלחמה. בקובץ רבעוני 'ירושלים' השני שיצא 

בשנת תש"ט פרסם פרס רשימה ארוכה של הבתים והחצרות של היהודים בעיר העתיקה והכריז: 

'כי אנו לא נוותר על חלקנו בעיר הקדושה. חובה קדושה מוטלת עלינו לבנות את ההריסות ולהקים 

את הרובע היהודי על תילו ברוב פאר והדר'.27 ותיקי האגודה עוד התכנסו מספר פעמים עד שלהי 

שנת 1953 ועסקו בעיקר באירגון עליות בני הנער לירושלים, פרסום רבעון 'ירושלים' ובהוצאתו של 

.A471/13 יצחק בן צבי לישעיהו פרס מיום 21 במרץ 1950, אצ"מ  25

מתוך: ספר הפרוטוקולים של ישיבות הנהלת האגודה מהחודשים ינואר 1943–מרץ 1953, ארכיון ישעיהו פרס,   26
שלאחר  בימים  האגודה  של  החייאתה  למען  רבים  וגופים  אישים  לרתום  ניסה  פרס  ישעיהו   ;A471/7 אצ"מ 
ראש  משרד  שלה:  החדשה  המדיניות  והתוויית  האגודה  של  ציבורית  אסיפה  של  כינוס  לקראת  המלחמה 
ב-19  התקיימה  הישיבה  ועוד.  החינוך  העיתונאים, מחלקת  אגודת  העתיקות,  היסוד, מחלקת  קרן  הממשלה, 

.A471/16 בנוב' 1950, אצ"מ

והאגודה  קוק  הרב  מוסד  ותולדותיה,  ירושלים  לחקר  ירושלים-רבעון  בתוך:  ירושלים',  אשכחך  'אם  פרס,  י'   27
העברית למען ירושלים, ירושלים, תש"ט, עמ' טז-כא.
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בד'  ירושלים' התקיימה  למען  'האגודה העברית  ישיבתה האחרונה של הנהלת  ירושלים'.28  'ספר 

באדר תשי"ג. 

האגודה העברית ותוכנית החלוקה

עמדה  מסמכי  בגיבוש  בירושלים  הציונית  ההנהגה  עסקה   1947 דצמבר  מראשית  החל  כאמור, 
ומדיניות, באשר לשאלת מעמדה והתושבים היהודים בה, אם וכאשר תיושם מפת החלוקה בעיר.29

ידי  על  תשכח  ולא  תוזנח  לא  "ירושלים  כי  גוריון  בן  דוד  התבטא  ההחלטה  לאחר  ספורים  ימים 

זו שמכח כחה הגענו עד הלום",30 אך לא היה בכוחה של הכרזה  ירושלים  המוסדות העליונים – 

להתמודד  שנאלצו  והתושבים  הלוחמים  של  בסבלם  ולהמעיט  במעמדה  הנסיגה  את  למנוע  זו 

הוודאות באשר  חוסר  ובמיוחד עם   ,1947 חודש דצמבר  וברכוש מראשית  בנפש  עם התנכלויות 

מפתח  ועמדות  מרכזיים  ממבנים  התפנותם  ומשמעות  בעיר  הבריטים  הכוחות  של  להתנהלותם 

חשובות.31 דוחות פנימיים, בחלקם מוגדרים 'סודיים', אל ראשי הגופים הציוניים, הסוכנות היהודית 

והוועד הלאומי, מעלים תמונה מורכבת באשר לעורף האזרחי בירושלים: מחד גיסא רוח התנדבות 

של אזרחים ואזרחיות, סולידריות ועזרה הדדית, ומאידך גיסא מורל ירוד של חיילי 'משמר העם', 

ביזת נכסים יהודים וערבים, נפגעים רבים בנפש וברכוש וכמובן מספר ההרוגים העולה מיום ליום. 

על כל אלו נוספו בעיית הפילוג בהנהגה המקומית, הוראות סותרות באשר להתנהלות היומיומית, 

בעיית השתמטות של חלק מתושבי העיר מהנטל הביטחוני וחוסר מרות של התושבים כלפי הנהגת 

י' פרס לדוד בן גוריון, 27 בפברואר 1950, אמ"י פ-2878/2.  28

'תוצאות החלוקה ביחס לירושלים', ד"ר א' בונה תזכיר מיום 26 בדצמבר 1947, אצ"מ KKL5/16725; ד"ר א'   29
פורדר, 'חלוקת הסמכויות במדינה הבין-לאומית, ירושלים', 9 במרץ 1948, אמ"י פ-2878/2; תזכיר ז' אהרונוביץ' 
לוועדה המרכזת של הוועד הפועל מיום 14 במאי 1948, שם; י' הלר, במאבק למדינה-המדיניות הציונית בשנים 
ירושלים  העיר  'מקומה של  כץ,  י'   ;213 הערה  ושם   102 עמ'   ,1996 ירושלים,  שזר,  זלמן  מרכז   ,1948–1936
במסכת פעולותיו של הממסד הציוני בשלהי תקופת המנדט', ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל, ס"א )א( 1996, 
עוד  החל  הפולמוס  מפתיע,  היה  לא  הציונית  ההנהגה  בקרב  ירושלים  בינאום  בשאלת  העיסוק   ;90–67 עמ' 
בשנת 1937 עם פרסום מסקנות ועדת החקירה המלכותית )ועדת פיל(. כבר בחודש נובמבר הוקמה בסוכנות 
ידי  על  נדחתה  היהודית  העיר. התוכנית  חלוקת  עם  תוכנית מעשית  להכין  עליה  הוטל  ירושלים', אשר  'ועדת 
הבריטים ואף הצעת החלוקה עצמה ירדה מסדר היום עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, אך מאז ועד החלטת 
האו"ם עמדה 'שאלת ירושלים' על כף המאזניים, ראו: ר' גביזון )עורכת(, שישים שנה להחלטת כ״ט בנובמבר 
1947 – החלטת החלוקה והמחלוקת סביבה: מקורות ועיונים, מציל"ה ירושלים, תשס"ט; י' כץ, 'גיבוש הצעת 
החדשה'  'ירושלים  פז,  י'   ;439–401 )תשנ"א(  ד  נו,  ציון   ,'1938–1937 החלוקה,  לגבולות  היהודית  הסוכנות 
בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים 1937–1938', קתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה, 72: תשנ"ד, 

עמ' 113–134.

ציטוט דבריו מתוך מכתבו של ועד 'בית העם' לד' בן גוריון, 5 בדצ' 1947, אמ"י פ-2878/2; על מאבקו של בן   30
גוריון וממשלת ישראל נגד בינאום ירושלים בהחלטת עצרת האו"מ ולאחר המלחמה ראו: ז' שלום, 'מאבקה 
של מדינת ישראל לסיכול החלטות עצרת האו"ם על בינאום ירושלים בשנות החמישים', בתוך: פ' גנוסר )עורך(, 
3, מכון בן-גוריון לחקר ישראל  ומדינת ישראל, כרך  עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב 
והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב, תשנ"ג-1993; א' ביאלר, 'הדרך לבירה – הפיכת ירושלים למקום מושבה 

הרשמי של ממשלת ישראל בשנת 1949', קתדרה 35, 1985, עמ' 184–194.

דוחות על כוונת הבריטים לעזוב את העיר ולהמליץ על העברתה למשטר בינ"ל וההשלכות לכך על מעמדה של   31
ירושלים, נידונו בוועד הלאומי ובסוכנות היהודית לפני הכרזת האו"ם וכמובן לאחריה, ראו: דוח מאת ד"ר א' 
פורדר לי' בן צבי וד' אוסטר, 27 באוק' 1947, אצ"מ A116/86; דוח המחלקה המוניציפלית של הוועד הלאומי, 
28–31 בדצ' 1947 ומיום 5 בינו' 1948, אמ"י פ-2878/2; תזכיר ד"ר א' בונה, 'תוצאות החלוקה ביחס לירושלים', 

.KKL5/16725 26 בדצמבר 1947, אצ"מ
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היומיומית  הקיומית  המלחמה  מלבד  קשה,  אזרחית  וקריסה  פילוג  בפני  עמדה  ירושלים  היישוב. 
בחזית הדרכים ובהדיפת המצור על העיר והעיר העתיקה בפרט.32 

47, מגלה כי חלקים נרחבים מירושלים  ירושלים מכ"ט בנוב'  עיון בפרטי מפת החלוקה של אזור 
נכללו בשטח האזור הבינלאומי. מדובר על שטח של כ-120 ק"מ רבועים הכוללים, מלבד  רבתי, 
תחום 'אזור בניין ערים', גם את השטח הכפרי של ירושלים: משועפט בצפון ועד מבואות בית לחם 
היתה  הדבר  משמעות  במערב.33  יאסין  ודיר  כרם  עין  ועד  במזרח  ואל-עזריה  דיס  מאבו  בדרום, 
והתעשייה שלה לרבות  והחדשות, מרכזי המסחר  הוותיקות  ירושלים על שכונותיה  כל  שלמעשה 
המוסדות הציוניים, יהיו מחוץ לשטח המדינה היהודית העתידית. החשש הגדול היה בעיקר מהגירה 
היהודית  המדינה  גבולות  תוך  אל  ירושלים  של  האמידה  היהודית  האוכלוסייה  של  נמנעת  בלתי 
החדשה, בתוכם ראשי היישוב העברי ופקידי המוסדות הציוניים, בעלי עסקים סוחרים ותעשיינים, 
היה מהגירה מערבית  נוסף  ההיסטורית.34 חשש  בירתה  עיר  ללא  עברית  מדינה  והיווצרותה של 
נוצרית בכוון ההפוך, או בלשונו של פרס – 'מסע צלב בדרכי שלום', קרי – התעוררות לאומית-דתית 
בעקבות תוצאותיה העגומות של מלחמת העולם השנייה והשתלטות אירופאית על נכסים נרחבים 

בירושלים, בדומה לתהליך שעבר על העיר במהלך המאה ה-19:

ירושלים  של  היהודי  לצביונה  בנוגע  דאגות  בנו  לעורר  יסוד  משום  בהן  יש  האלה  האפשרויות  כל 
בעתיד. תהליך נישולנו המכוון והשיטתי מירושלים העתיקה מאז הכיבוש הבריטי, צריך לשמש לנו 
אזהרה לבל נתייחס בשוויון נפש לבעיה חשובה זו. עלינו להחזיר לירושלים את עטרת יושנה כמרכז 
דתי, רוחני ותרבותי של העולם כולו ]...[ להגדיל ולהרבות באזור ירושלים הבינלאומי את התושבים 

היהודים ולבצר בו את עמדתנו, למען נהיה נכונים ביום שידובר בו לעמוד על זכותנו.35

במסמך ארוך ומפורט לראשי הנהלת הסוכנות הציג פרס תוכנית מקיפה לחיזוקה הדתי, התרבותי 
ניתוקה  גזירת  לאור  בעיר,  דווקאית  להיאחזות  קרא  הוא  ובראשונה  בראש  העיר.  של  והפוליטי 
מהמדינה היהודית ולהופכה, לפחות באופן סימלי, לבירת מדינת העם היהודי כולו. בין השאר הוא 
גבוהה, חיזוק האוניברסיטה  גדולות ברמה  ישיבות תורניות  וייסוד  גדולה'  'סנהדרין  קורא להקמת 
העברית בהר הצופים והקמת מוסדות מחקר ומדע. לייסד ולרכז בירושלים את מוסדות התרבות, 
הספריות, בתי הדפוס העבריים, הסמינרים להוראה, המוזיאונים, ומרכזי תיירות. ליצור מרכז כלכלי 
אשר  העיר,  של  בעורפה  כלכלי  מרכז  והקמת  ותעשייה  עסקים  בעלי  לעודד  בירושלים,  תעשייתי 

ישחרר אותה מהתלות באספקה חקלאית חיצונית.36

דוח 'הלך הרוחות של העורף בירושלים', מיום 23 במרץ 1948, אמ"י פ-2878/2; דוח 'סודי בהחלט-לא לפרסום'   32
של המחלקה למחקר של לשכת ההסברה, אדר ב' תש"ח, שם; חיים סלומון יו"ר ועד הקהילה העברית בירושלים 
לוועדת הששה בתל-אביב, 24 בפב' 1948, שם; מ' גולני, 'הנהגת היישוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות 

)דצמבר 1947–מאי 1948(', קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 54: 1989, עמ' 172-156.

.A417/818-4m מפת ירושלים בתוכנית החלוקה, נוב' 1947, אצ"מ  33

חששות דומים ולא בלתי מבוססים הועלו בישיבות הנהלת הסוכנות והוועד הלאומי באותם ימים, ראו: פרוטוקולים   34
של ישיבות הנהלת הסוכנות מהחודשים ינואר-מרץ 1948, אצ"מ ספרי הפרוטוקולים; פרוטוקול ישיבות הוועד 
הלאומי, 15-14 במרץ 1948, אצ"מ J1/8863; 'הבריחה מירושלים מקבלת צורה ומימדים מבהילים. היא נעשתה 

כעין מגיפה המתפשטת והולכת על תושבי העיר כולה', ירושלים 23 ביוני 1948, אמ"י פ-2878/2.

י' פרס לד' בן גוריון, א' באדר א' תש"ח, אמ"י פ-2878/2.  35

1947, ראו: משה רוזנבליט להנהלת הסוכנות 'מעשים במקום  יוזמות כלכליות שכאלו עלו כבר בשלהי שנת   36
 24 גוריון,  בן  לד'  בירושלים  היהודית  הקהילה  ועד  יו"ר  סלומון,  ח'  פ-2878/2;  אמ"י   ,1947 לדצ'   8 דיבורים', 

לנובמבר 1947, אמ"י שם; ח' אלישר לד' בן גוריון 30 לדצמבר 1947, אמ"י שם.
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ירושלים בתודעת הצבור היהודי:  'האגודה' לחיזוקה של  בצד כל הצעדים המעשיים האלו קראה 
'להגדיל ולהאדיר את כבוד ירושלים בעינינו אנו ובעיני אומות העולם, ולחזק את הכרת ערכה של 
ירושלים כעיר הנצח של האומה הישראלית'. על ידי עיסוק בהיסטוריה של העיר, במחקר הארכאולוגי, 
פרסום מונוגרפיות, ספרים וכתבי עת על העיר, ובעיקר – ליצור זיקה נפשית והיכרות בלתי אמצעית 
לחקר  רבעון  הוצאת  היו  המיידיות  האגודה  מפעולות  ורחובותיה.  שכונותיה  עתיקותיה,  העיר,  עם 
ירושלים ותולדותיה בשיתוף מוסד הרב קוק ואירגון סיורים המוניים לתלמידים, בני נוער ומבוגרים 
במיוחד  מובלט  שבה  ירושלים,  של  עברית  מפה  אלו  בימים  הוציאה  'האגודה  זו:  במסגרת  בעיר. 

האופי היהודי של עירנו'.37

'מפה עברית של ירושלים' – תש"ח

אז  עוד  תכנן  פרס   .1944 יוני  בחודש  כבר  ירושלים' החלה  'מפת  של  עבודת ההכנה  כי  מסתבר, 
 .1936 משנת  המנדטורית  המדידות  מחלקת  מפת  על  המבוססת  העיר  של  עברית  מפה  ליצור 
שאיפת האגודה היתה לעדכן את המפה בעיקר מבחינת זיהוי אתרים מקראיים ומתן שמות עבריים 

ליישובים וכפרים קיימים:

המפות הטופוגרפיות של ירושלים, שהופיעו עד עכשיו, מעלימות במידה ידועה את הערכים היהודים, 
הן ההיסטוריים הן של הזמן הזה. שומה עלינו איפוא, להוציא מפה עברית-יהודית של ירושלים, שבה 
יובלטו במיוחד עתיקות היהודים, יישובה היהודי בזמן הזה, בתי כנסת, בתי לימוד וחינוך, המוסדות 

הלאומיים והציבוריים היהודים.38 

מכיון שמטרת האגודה היתה ליצור מפה עדכנית מדעית, פנה פרס למהנדסים – מ' הקר, מהנדס 
הידרולוגי של עיריית ירושלים וחבר הוועד המנהל של החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, וז' ליפשיץ, 
מודד בחברת הכשרת היישוב, שניהם חברי החברה לחקירת א"י ועתיקותיה – וביקש את סיועם 
בהכנת המפה ובתקצוב הוצאתה. התכנון המקורי היה להוציא את המפה כמפה רשמית של מחלקת 
המדידות המנדטורית ומבוססת על מפות קודמות שלה. ליפשיץ לא התלהב בתחילה מעבודתה 
השטחית לטענתו, של האגודה השואפת ליצור מפה עדכנית מחד גיסא אך מאידך גיסא מתבססת 
על מפת מחלקת המדידות ישנה של ירושלים משנת 1936: "היא מבוססת על חומר ישן נושן, שאינו 
משקף את המציאות כיום. כל הפרטים כמו הרחובות, בתים וכד', השתנו תכלית שינוי]...[ הדרך 
הרצויה ביותר היא להרכיב מפה חדשה על סמך חומר חדש ומבוסס".39 לאחר עבודה מאומצת 
והקמת ועדה מקצועית המורכבת מאדריכלים ומהנדסים שבה נקבעו קנה המידה, גבולות, סימולים 
המפה  את  להוציא   1947 אפריל  חודש  בסוף  ליפשיץ  אישר  רלוונטים,  עדכונים  וכמובן  ומינוחים 
את  להדפיס  היתה  המקורית  הכוונה  הנדרשים.  והעדכונים  חדשים  שרטוטים  בסיס  על  העברית 

הציטוטים ממכתב י' פרס לד' בן גוריון, 11 בפב' 1948, אמ"י שם; "גלויות יהודה וישראל השכיחו מלב העם   37
את רוב השמות שהיו בוודאי שגורים בפי אבותינו בשבטם לבטח בארץ, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ועכשיו, 
כשאנחנו מניחים בה מחדש את יסודות חיינו הלאומיים-המדיניים, שומה עלינו לחדש את ימינו כקדם ול'יהד' 

את מפת הארץ", פרס-אנציקלופדיה, חלק א' )1946(, עמ' הפתיחה.

י' פרס למ' שרתוק, פב' 1947, אצ"מ S25/5737; רשימת האתרים העבריים במפה והמרתם משמם הערבי,   38
ידיעות החברה  י' פרס, 'מאמרים טופוגרפים',  אצ"מ A402/248; על זיהוי אתרים מקראיים מצפון לירושלים: 

העברית לחקירת ארץ-ישראל, יב )א/ד( ינואר 1945, עמ' 163–165.
מחלקת המדידות המנדטורית פרסמה בינתיים מפות טופוגרפיות עדכניות של ירושלים והמרחב בקנ"מ של   39

.Jerusalem )map(-Survey of Palestine, 1945 :1947 1:10,000, בשנת 1945 ושוב בשנת
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העניין  שונות  ופוליטיות  כלכליות  מסיבות  אך  הממשלתי,  הדפוס  בבית  הקיץ  באותו  כבר  המפה 
יסתיים  לפיה  לאו"ם,  תוכניתה  אונסקו"פ את  ועדת  הגישה   1947 באוגוסט  ב-31  בינתיים,  נדחה. 
1948 וחלוקת הארץ לשתי מדינות, יהודית וערבית וירושלים כאמור,  המנדט הבריטי ב-15 במאי 
לאזור בינלאומי. ב-13 בנובמבר 1947 התקבלה החלטה בישיבת ועד האגודה להפיק את המפה 
 ,1936 מאז  בירושלים  וההתפתחות  השינויים  עודכנו  השאר  בין  מס.  ראובן  בהוצאת  המתוכננת 
על  העבודה  של  בעיצומה  הכפרית.  ובסביבתה  בירושלים  הקרקעות  החדשות,  השכונות  לרבות 
ו-10   13 33 מדינות נגד  1947 הכריעה עצרת האו"ם בהצבעה ברוב של  המפה, ב-29 בנובמבר 
נמנעות, על קבלת תוכנית החלוקה, פרצה המלחמה בירושלים והאגודה ראתה כאמור צורך פוליטי 

חיוני, להוציא ולפרסם המפה בהקדם האפשרי.40

למפה, תרומה ייחודית להכרת ירושלים המנדטורית וסביבתה ערב הקמת המדינה, טרם החלוקה 
שנכפתה עליה עם תוצאות המלחמה. מידות המפה: 44 ס"מ רוחב, על 55 ס"מ אורך, בקנה מידה 
'ירושלים  ק"מ מרובעים משטחה של  כ-55  כוללת שטח של  1:15,000, מה שאומר שהמפה  של 
'גבול  והוגבל בתחום  קטן  יותר  כמובן הרבה  היה  על שכונותיה החדשות  גודלה של העיר  רבתי'. 
לשני  חולק  הזה  השטח  גם  בלבד.  קמ"ר   38 בערך  של  שטח  שכלל  המנדטורי  ערים'  בניין  אזור 
אזורים עיקריים: 'גבול האזור העירוני' והאזור שמחוצה שלו. האזור העירוני כלל את 'גרעין הליבה' 
של ירושלים ושכונותיה החדשות, בגבולות שבין: עמק המצלבה ממערב, שכונת סנהדריה מצפון, 
נחל קדרון וגיא ָאָצל ממזרח והשכונות ארנונה, בקעה ומקור חיים מדרום. מחוץ לאזור העירוני ניתן 
למצוא למשל את הכפרים והשכונות: שיח' באדר, המקשר, נוה שאנן, בית וגן, בית הכרם, יפה נוף, 
קרית משה, גבעת שאול ומלחה ממערב, את בית צפפא ורמת רחל מדרום, את רכס ארמון הנציב, 
מצפון.  'מולדת'  ומתחם  שעפת  אדמות  ואת  ממזרח  הצופים  הר  של  והאוניברסיטה  הזיתים  הר 
ידי תמו"ה-אגודת סוחרי קרקעות  )'מולדת' – מתחם קרקעות בפאתי הכפר ליפתא, שנרכשו על 

ירושלמים בשנות ה-30. כיום – 'קריית מטרסדוף'(.41 

יחד עם זאת, ולאור לקחי הצעת החלוקה הקודמת משנת 1937, שכמעט והתעלמה מהתרחבותה 
של ירושלים היהודית החדשה, ובתגובה למפה בריטית שיצאה במהלך 1947 בה 'הרחיבו' לכאורה 
מנפיקי המפה את תחומה של העיר גם מעבר לגבולות התוכנית והתכנון של העיר, ולטענת פרס 
ונוצרים בכפרים הסובבים אותה.42 בחרו  וחבריו מתוך כוונה לכלול בתוכה גם אוכלוסיות ערבים 
'רחוב הטבעת',   – גבולות הרחוב הדמיוני  משרטטי המפה העברית לתחֹום בקו מקווקו עדין את 
המקיף את תחום הגבול העירוני אך מוסיף לו מספר שטחים נרחבים של ירושלים 'החדשה', כמו 
הלאום(,  וקרית  רם  גבעת   – )כיום  המורחבת'  'רחביה  לשכונת  המיועדת  הגבעה  כל  את  למשל: 
כולל: נווה שאנן, 'שכונת הפועלים' ו'המקשר' ממערב, ואת כל שטח הר הצופים כולל: בית הקברות 

על הקמת 'ועדת מפת ירושלים' ראו: התכתבות י' פרס עם המהנדסים מ' הקר וז' ליפשיץ בנוגע לגבולות המפה,   40
השמות העבריים, סימונים מוסכמים ועוד, יוני 1944–אפריל 1947, אצ"מ, A402/248; מ' הקר לפרס מיום 2 

.A471/37 בפברואר 1945, אצ"מ

האוניברסיטה  מוסמך,  התואר  קבלת  לשם  עבודה  ירושלים.  בסביבות  יהודים  ידי  על  קרקעות  רכישת  פז,  י'   41
העברית, 1992, עמ' 133–134.

יהוו היהודים רק שליש של האוכלוסייה.  ואז  "לפי גבולותיה המורחבים יכללו בה כפרים נוצריים ומוסלמיים,   42
ובשעה שידובר על חלוקת ארץ ישראל וירושלים תיעשה בה לאינקליבה בינלאומית או בינדתית, יקטן בה ערכו 
29 באפריל  או דתית", מתוך מכתבו של פרס לרב משה שפירא, מיום  היישוב היהודי כחטיבה לאומית  של 

.A471/13 1947, אצ"מ



55'להחזיר לירושלים את עטרת יושנה...' – מפת 'האגודה העברית למען ירושלים' 1942–1953

הבריטי, מתחם האוניברסיטה העברית הנושק לגבעת 'אושפיזא' – הלוא הוא ההוספיס במתחם 
אוגוסטה ויקטוריה ממזרח. מדרום – כלל רחוב הטבעת מספר שטחים חקלאיים פתוחים בין שכונת 
תלפיות לשכונת קטמון ומדרום להם – שטחים שנרכשו בעבר על ידי חברת הכשרת הישוב והיו 
בבעלות יהודית.43 לימים, לאחר מלחמת ששת הימים, כונו השכונות החדשות שהחלו להקיף את 
העיר המאוחדת, כגון: רמת אשכול, רמות אלון, גילה ועוד – 'שכונות הטבעת', שקו המיתאר שלהן 

חופף פחות או יותר את תחום 'רחוב הטבעת' שבמפה )איור 4(.

איור 4: מפת ירושלים תש"ח )פרט(, צפון העיר ו'רחוב הטבעת'

לאדמות  העבריים.  והאתרים בשמותיהם  הכפרים, השכונות  במוצהר את  להבליט  המפה בחרה 
שועפט הומלץ לקרוא 'צופים', לכפר עיסויה – 'נוב', שכונת אל-עזריה קבלה את השם – 'בית עניה' 
וא-טור את השם – 'בית פאגי', שכונת אבו תור – מכונה 'הר רפאים' וג'בל מוכבר – 'הר פרצים'. 
השכונות הערביות החדשות כונו בשמותיהן המוכרים גם היום לעיתים בצד שם עברי נוסף: ואדי ג'וז 
)נקרא גם 'עמק הפגרים' או 'עמק האגוז'(, תלביה )מכונה במפה גם כ'ניקופוריה'(, באב א-סהרא, 
מוצררה ושיח' ג'ראח. את הכפר סילואן כינו גם אז 'כפר השילוח' ואת שכונת בקעה – 'עמק רפאים'. 
מכן,  שלאחר  בשנים  מהמפה'  ו'נעלמו  להתקיים  שהפסיקו  ואתרים  עבריות  שכונות  גם  מצויינות 
וג'ורת אל ענב שבגיא בן הינום ושכונת נחלת שמעון הסמוכה לקבר שמעון  כגון: שכונות שמאע 
הצדיק, שכונת בתי זיבנברגן הסמוכה לבית מנדלבאום ובית הקברות סמבוסקי למרגלות הר ציון, 
בית המדרש הערבי למורים שעל רכס ארמון הנציב ושכונת 'היוזם' הסמוכה לארנונה. בתוך כך גם 
שכונות שנבלעו בשכונות גדולות יותר הסמוכות להן ושמותיהן נשתכחו עם השנים: שכונת 'אחוזת 
שכונת  הכרם,  בבית  שנבלעה  'הפועלים'  שכונת  וגן,  לבית  הסמוכות  נוף'  'יפה  ושכונת  ברית'  בני 
'המקשר' הסמוכה ל'קרית משה מונטיפיורי' ושכונת 'הפועל המזרחי' שנטמעה בגבעת שאול. גם 
כמה משכונות 'הנחלאות' שגבולותיהן כמעט ונעלמו ברבות השנים: שבת צדק, זיכרון יוסף, שערי 

עוד בשנת 1937 דרשו יעקב פת ויצחק בן צבי מ'וועדת ירושלים' לכלול שטח זה בתחום העיר העברית. לימים,   43
עם ראשית המלחמה בתש"ח והקרבות הקשים בשכונות הדרומיות, התבררה דרישתם כחיונית ביותר להגנת 

דרום ירושלים. ראו פז-ירושלים החדשה, עמ' 124–125.
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רחמים, זיכרון אחים ונחלת אחים, שכונת 'שער הפינה' הסמוכה לבית ישראל, אבן יהשוע' שליד 
בתי ורשא ועוד.44 

לעיתים  מכונה  המטרה',  'חצר  ונשכח:  שכמעט  ירושלמי  ניחוח  עם  אנקדוטות  כמה  גם  במפה 
'מערת ירמיהו', אשר על פי מסורת עממית ירושלמית בה נכלא ירמיהו הנביא )ירמיהו לב, ב. לח 
'כלבא שבוע' – הלוא הם  ו-יג(, ממוקמת לא רחוק משער שכם, ממול למערת צדקיהו.45 מערת 
'קברי המלכים' בסמוך לשכונה האמריקנית, עליהם כותב ישעיהו פרס בהרחבה בערך 'ירושלים' 
'מגדל  המערה.46  של  מפורטת  תוכנית  גם  ומצרף   ,)192-191 )עמ'  ארץ-ישראל  שבאנצקלופדיה 
החסידות' מן העבר האחד ו'בית הנכאֹת הארצישראלי' מן העבר השני של הפינה הצפון מזרחית 
של חומת העיר העתיקה – הלוא הוא מוזיאון רוקפלר. וגם, 'בית הנכאת לעתיקות היהודים' במתחם 
האגף לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית, ואפילו 'גן החיות' הראשון בדרומו של מתחם הר 
הצופים.47 מעיינותיה המפורסמים של ירושלים מוזכרים בשמם העברי: עין גיחון ו'השילוח', עין רוגל, 
מי נפתוח )ליפתא( ו'עין הלוז'-)עין א-שמע( בשיפוליו המזרחיים של 'הר רפאים' )כאמור, שכונת אבו 

תור(.

עוד מצויינים בתי הקברות בעיר: 'בית הקברות של היהודים' בהר הזיתים, בית הקברות היהודי –
סמבוסקי ובית הקברות הנוצרי בשיפולי הר ציון, 'בית קברות צבאי' בריטי הסמוך לבי"ח הדסה בהר 
הצופים, 'בית קברות מוסלמי' בממילא, ו'גן לנסיונות חקלאיים' הסמוך לשכונת סנהדריה, שהפך 
ברבות הימים לבית עלמין, עם קבורתם של ארבעים ושניים היהודים שנהרגו בפיגוע ברחוב בן יהודה 
בט"ו לחודש אדר ב' תש"ח.48 בנוסף לאלו סומנו במפה, לעיתים בשמותיהם ולעיתים בציון אות, 
מאה ארבעים וארבעה אתרים חשובים ומרכזיים בעיר, למשל: בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי, 
'מחנה צבאי' )אלנבי(, בית הדאר הראשי, מלון פאלאס, בית חולי עיניים, בתי הקולנוע אדיסון, עדן, 

ציון, 'בניין העמודים' ועוד.

בתחתית המפה צורפה מפה מוגדלת של סביבת הר הבית והעיר העליונה תחת הכותרת 'ירושלים 
ממצאים  ובתוספת  מתתיהו  בן  יוסף  של  מספרו  מוכרים  אתרים  ציון  עם   ,)5 )איור  קדם'  בימי 
ארכאולוגיים שהיו מוכרים אז: קשת רובינזון, אורוות שלמה, שערי חולדה, 'השער המשולש' ו'השער 
היחיד', העופל ו'ציֹון עיר דוד'. כך התיימרו עורכי המפה להציג למעיין בה את ירושלים המודרנית 

רשימת מאה שכונות בירושלים ושנות ייסודן ראו: פרס-אנציקלופדיה, חלק ג' )1952(, עמ' 453–454. שכונות   44
14 – אזור נכשל בכלל וקשה במיוחד בגלל  'אזור  הנחלאות הוגדרו בזמן המלחמה בירושלים על ידי ההגנה 
הרכב האוכלוסייה שלו. לכן הוחלט על פעולה מיוחדת במסגרת משמר העם באזור זה', מתוך: 'דין וחשבון על 
פעולה מיוחדת להסברה לציבור בימי המצור', ללא תאריך, אמ"י פ- 2878/2. על שכונות 'נשכחות' אלו ואחרות, 

ראו: ש' זכריה, ירושלים של מטה, הוצאת אריאל, ירושלים, 2003.

על זיהוי מערות אלו ראו: י' פרס, 'חזון ירמיהו על בניין ירושלים והרחבתה', ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ   45
ועתיקותיה, ב', ינואר 1953, עמ' 126–128.

קנית קברי  'לתולדות  י' פרס,  דביר תל אביב, תש"ז;  בית חדייב,  נפש מלכי  קברי המלכים:  כהן,  מ'  גם:  ראו   46
המלכים: )מערת כלבא שבוע( בירושלים', בתוך: ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. שנה 

ה, חוב' טבת-אדר תש"א, עמ' 73–77.

א'  ראו:  ורוממה,  הצופים  הר  הנביא,  קוק, שכונת שמואל  וגלגוליו מרחוב הרב  גן החיות התנ"כי  תולדות  על   47
שולוב, וגר זאב עם כבש: 40 שנות גן החיות התנ"כי בירושלים, הוצ' גן החיות התנ"כי ירושלים, 1981.

2. על ייסוד בית העלמין בסנהדריה ראו: דוח  כך בחוברת רשימת האתרים המפורטת הנספחת למפה, עמ'   48
.J2/3692 דניאל אוסטר מיום יז' באדר תש"ח, אצ"מ
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והמתפתחת מחד גיסא, ואת ירושלים הסמלית וההיסטורית מאידך גיסא, ואולי לקבע על ידי כך את 
הקשר ההיסטורי המתמשך לעיר בתודעה הלאומית.

איור 5: מפת ירושלים תש"ח )פרט(, הר הבית וסביבתו, נחל קדרון ועיר דוד

האגודה העברית – סוף דבר

מפת האגודה העברית פורסמה כאמור במחצית שנת תש"ח, אך הפכה ללא רלוונטית עם תוצאות 
המלחמה והסכם חלוקתה של העיר. לקראת סיומה של המלחמה היו עדיין גורמים ערביים ונוצריים 
שניסו להחזיר את הגלגל לאחור וליצור 'תוכנית ירושלים' לבינאום העיר, עם מועצה עליונה משותפת 
יהודית וערבית  זו התיימרה להביא לפירוז העיר, לאסור התיישבות  בחסות הנציב העליון. תוכנית 
לשלוש  משותף  היסטורי'  ל'נכס  ירושלים  והפיכת  הקיים  המצב  את  להקפיא  ולמעשה  נוספת 
על  בינלאומי  יחול משטר  כי  ישראל דחתה את התוכנית אך הסכימה עקרונית  הדתות. ממשלת 
העיר שבתוך החומות. ממלכת ירדן התנגדה אף להצעה זו מאחר שכל חלקה המזרחי של העיר 
כבר היה בשליטתה.49 ב-30 בנובמבר 1948, עם שוך הקרבות בעיר, נפגשו מפקד חטיבת עציוני 
משה דיין, ועבדאללה א-תל, מפקד הליגיון הירדני, חתמו על הסכם הפסקת אש ושרטטו על גבי 
מפה בקנה מידה של 1:20,000 את גבולות הפסקת האש בזירת ירושלים. הסכם חלוקת העיר בין 
ישראל לירדן הביא לכך שרבים מן האתרים שהאגודה העברית התיימרה לטפל בהם, עברו לתחום 
המדינה הירדנית: קברי נחל קדרון, החומה השלישית, שמעון הצדיק, קברי המלכים וקברי הנביאים, 

ולמעשה כל האתרים שממזרח ל'קו העירוני'. 

פרס-אנציקלופדיה, חלק ג' )1952(, ערך ירושלים עמ' 448–449.  49
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למשרדי  האגודה  סמכויות  עברו  הפורמליים,  משרדיהן  על  ירושלים  ועיריית  המדינה  הקמת  עם 
הממשלה השונים, בעיקר למשרד הדתות ולמחלקה לפיתוח ירושלים, ואט אט הצטמצמה פעילות 
האגודה העברית לאירגון כנסים וטיולים המוניים לירושלים המערבית: הר ציון, הר הרצל והמוסדות 
הלאומיים.50 מפת ירושלים צורפה כאמור כנספח לכרך הראשון העוסק בירושלים באנציקלופדיה 
ירושלים'  'לחקר  רבעונים  מספר  להוציא  הספיקה  עוד  האגודה  ב'(.  )חלק  פרס  של  ארץ-ישראל 
בשיתוף מוסד הרב קוק בין השנים תש"ח-תשט"ו, אך 'ספר ירושלים' המלא שפרס עמל על הוצאתו 

שנים רבות, פורסם בחלקו רק לאחר מותו בינואר 51.1956

במחצית שנות החמישים קמו אגודות עממיות נוספות כמו 'חובבי ירושלים', 'דורשי ירושלים' ו'ארגון 
ידידי ירושלים' שניסו לחקות ולהחיות את פעולותיה של האגודה, בעיקר בתחום החינוכי והתיירותי, 
ירושלים'  'למען  באגודת  השתלבה  או  דעכה  ופעילותן  רב  זמן  מעמד  החזיקו  לא  ככולן  רובן  אך 

המחודשת שבאוניברסיטה העברית.52

איור 6: מפת ירושלים תש"ח )פרט(, מרכז העיר

י' פרס לדוד בן גוריון, 27 בפב' 1950, אמ"י ג-5582/11; התכתבות י' פרס עם ד"ר ברוך בן יהודה, מנהל מחלקת   50
מדריך לעולים  י' פרס,  ג-794/8;  החינוך בנוגע לצעדת תלמידי מוסדות החינוך בירושלים, מאי 1950, אמ"י 

לציון, מוציא לאור לא ידוע, ירושלים, תש"י.
מ' אבי יונה )עורך(, ספר ירושלים: טבעה, תולדותיה והתפתחותה של ירושלים מקדמת ימיה ועד לזמננו, כרך   51
א', מוסד ביאליק, ירושלים, תשט"ז. פרס ניהל מגעים רבים עם מספר גופים בנוגע להוצאת הספר השלם אך 
 ;J1/3454, S83/464 הדבר לא עלה בידו, ראו: תכתובת פרס עם מוסד ביאליק בין השנים 1951-1943 אצ"מ
עם מאיר בניהו ועזריאל שוחט מיום י"ג טבת תשי"ג, אצ"מ S61/362; הכרך הראשון )'תנאי הטבע ותולדות העיר 
מראשיתה ועד חרבן הבית השני'( הושלם כבר ב-1946 ועל הספר המלא חתם פרס בהיותו כבר על ערש דווי, 
אך הדפסתו נדחתה כאמור לעוד עשר שנים. על פרסום כרך א' של הספר ראו: 'החרות', 3 בפברואר 1956. 

ישעיהו פרס נפטר בכ"א בסיון תשט"ו, 9 ביוני 1955.

.S61/362 על הקמתה של 'למען ירושלים' המחודשת בראשית שנות השישים של המאה הקודמת, ראו: אצ"מ  52
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סיכום

קורותיה של 'האגודה העברית למען ירושלים' נזכרות בשולי המחקר ההיסטוריוגרפי, אך נשתמרו 
היטב במקורות הראשוניים לתקופה. אגודה זו אשר נשאה את דגל המחקר והספרות האקדמיים 
ואידאולוגי מאידך גיסא, פעלה באחת התקופות הסוערות  מחד גיסא, אך שמרה על אופי עממי 
מרבית  שלאורך  פרס,  ישעיהו  הוא  האגודה  בתולדות  המפתח  איש  העיר.  של  בתולדותיה  ביותר 
שנות חייו עסק במחקרה של ארץ ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט ועמד בחזית המאבק על דמותה 
וצביונה של העיר. פרס פעל ללא הרף להוציא לפועל את מטרות האגודה ולממש את חזונה בין 
השנים 1942-1948, ואף לאחר הקמת המדינה. קיים כר נרחב למחקר מקיף אודות האיש, עבודתו 
המחקרית הענפה ותרומתו לתחום ידיעת הארץ ועברה – ועוד חזון למועד. מפת ירושלים שפרסמה 
ומטרותיה:  חזונה של האגודה  אנפין אך במידה רבה את  בזעיר  האגודה בשנת תש"ח, משקפת 
וניתוחה  המפה  הצגת  ומודרנית.  עתיקה  לאומית,  עברית,  עיר  ירושלים  של  היותה  את  להדגיש 

מאפשרים הצצה נדירה לימיה האחרונים של ירושלים ערב הקמת המדינה.
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