תל-אביב  -העיר העברית הראשונה
רוב העולים שהגיעו לארץ בתקופת העלייה השנייה .מ 1904-עד  ,1914התיישבו
בערים .אחת הערים שהיהודים העדיפו לגור בה הייתה  .ÂÙÈבשנת  1888גרו ביפו
 1500יהודים ,ואילו בשנת  1905כבר חיו בה  5000יהודים .רובם עסקו במסחר
ובמלאכה.
יפו משכה אליה אנשים כי הייתה עיר נמל ראשית במרכז הארץ .אוניות הגיעו
אליה ודרכים יצאו ממנה לערים אחרות כמו ˙Ùˆ ,‰ÙÈÁ ,‰È¯·Ë ,ÌÈÏ˘Â¯È :ועוד.
אך היו יהודים שלא רצו לגור בסמטאות הצרות והמלוכלכות של יפו .הם רצו
לבנות שכונה עברית שקטה ,נקייה ומסודרת.
בשנת  1907התארגנה קבוצה של  60משפחות.
הם רכשו אדמה באיזור החולות הצופה אל הים ,צפונית-מזרחית ליפו.
בשנת  1909התחילו לבנות את השכונה החדשה ,שנקראה ''‡.''˙È·-˙ÊÂÁ
המגרשים הוגרלו בין המשפחות ,נחפרה באר מים ועליה הוקם מגדל מים,
שסיפק את תצרוכת המים לשכונה.
כעבור זמן קצר הועברה מיפו לרחוב  Ïˆ¯‰גימנסיה '' - ''‰ÈÏˆ¯‰הגימנסיה
העברית הראשונה .הגימנסיה הוקמה במקום בו נמצא היום ''מגדל שלום''.
שמות רבים הוצעו לשכונה החדשה :הרצליה ,עבריה ,אביבה ,יפהפייה .לבסוף
התקבלה ההצעה לקרוא לה '' -תל-אביב'' .כך תרגמו את שמה של העיר העברית
בספרו של הרצל  ÛÂ‚ÊÈ„ ¯È‡Ó .''„ÏÈÂËÏ‡'' -נבחר להיות ראש העיר הראשון.
בשנים הראשונות הייתה תל-אביב שכונת מגורים .אסור היה לבנות בה חנויות,
בתי מלון או מסעדות .אך ב 1911-אושר למכור גלידה ומשקאות קרים  -בתנאי
שלא יעמידו כיסאות ושולחנות על המדרכה שלפני החנות .בשנת  1913הוסכם
על הקמת הקולנוע הראשון.
ב 1914-היו בתל-אביב כבר  139בתים ,אבל בזמן מלחמת העולם הראשונה
נעצרה התפתחותה .בפסח  ,1917גירשו הטורקים את היהודים מיפו ומתל-אביב
בעקבות התקדמות הצבא הבריטי מדרום הארץ למרכזה .רק עם נצחון האנגלים
 חזרו תושבי העיר לבתיהם.לאחר שהסתיימה המלחמה ,התחילו להגיע לתל-אביב עולים .בשנת 1921
התחילה יציאה המונית מיפו לתל-אביב לאחר שערביי יפו רצחו עשרות יהודים.
העיר הקטנה התחילה להתפתח במהירות .בעקבות זאת הוחלט לוותר על חוקי
המסחר הקודמים ,שאסרו פעילות כלכלית בתל-אביב .שלטונות המנדט הבריטי
נתנו לעיר העברית אוטונומיה עירונית .מאז התפתחה תל-אביב בקצב מדהים.
היום תל-אביב היא העיר השנייה בגודלה בארץ .היא נקראת גם '' -עיר ללא
הפסקה'' .יש בה אוניברסיטה ,מכללות ,מוסדות חינוך ,מרכז רפואי גדול,
חנויות ,שווקים ,אזור תעשייה ומסחר ,מרכזי בילוי וקניות ,מוזיאונים ,בתי מלון
וטיילת יפהפייה לאורך חוף הים.
מעובד ע''י סרג' פרידמן ע''פ מקורות שונים
Coordination de l'enseignement de l'hébreu - ORT Villiers le Bel - Aout 2012

ֵתּלָ-אִביב ָ -הִעיר ָהִעְבִרית ָהִראשׁוָֹנה
ֹרב ָהעוִֹלים ֶשִׁה ִגּיעוּ ָלָאֶרץ ִבְּתקוַּפת ָהֲעִלָיּה ַה ְשִּׁנָיּה .מַ 1904-עד ִ ,1914הְתַי ְשּׁבוּ
ֶבָּעִריםַ .אַחת ֶהָעִרים ֶשַׁהְיּהוִּדים ֶהֱעִדיפוּ ָלגוּר ָבּהּ ָהְיָתה ָיפוִֹ .בּ ְשַׁנת ָ 1888גּרוּ ְבָּיפוֹ
ְ 1500יהוִּדיםְ ,וִאלּוּ ִבּ ְשַׁנת ְ 1905כָּבר ַחיוּ ָבּהּ ְ 5000יהוִּדיםֻ .ר ָבּם ָעְסקוּ ְבִּמְסָחר
וִּבְמָלאָכה.
ָיפוֹ ָמ ְשָׁכה ֵאֶליָה ֲאָנ ִשׁים ִכּי ָהְיָתה ִעיר ָנֵמל ָרא ִשׁית ְבֶּמְר ָכּז ָהָאֶרץֳ .אִניּוֹת ִה ִגּיעוּ
ֵאֶליָה וְּדָרִכים ָיְצאוּ ִמ ֶמָּנּה ֶלָעִרים ֲאֵחרוֹת ְכּמוְֹ :ירוּ ָשַׁלִיםְ ,טֶבְרָיהֵ ,חיָפהְ ,צַפת ְועוֹד.
ַאְך ָהיוּ ְיהוִּדים ֶשׁלֹּא ָרצוּ ָלגוּר ַבּ ִסְּמָטאוֹת ַה ָצּרוֹת ְוַה ְמֻּלְכָלכוֹת ֶשׁל ָיפוֵֹ .הם ָרצוּ
ִלְבנוֹת ְשׁכוָּנה ִעְבִרית ְשֵׁקָטהְ ,נִקָיּה וְּמֻסֶדֶּרת.
ִבּ ְשַׁנת ִ 1907הְתַאְר ְגָּנה ְקבוָּצה ֶשׁל ִ 60מ ְשׁ ָפּחוֹת.
ֵהם ָרְכשׁוּ ֲאָדָמה ְבֵּאזוֹר ַהחוֹלוֹת ַהצּוֶֹפה ֶאל ַהָיּםְ ,צפוִֹניתִ-מְזָרִחית ְלָיפוֹ.
ִבּ ְשַׁנת ִ 1909הְתִחילוּ ִלְבנוֹת ֶאת ַה ְשּׁכוָּנה ַהֲחָד ָשׁהֶ ,שִׁנְּקְרָאה ''ֲאֻחַזּתַ -בִּית''.
ַה ִמּ ְגָר ִשׁים ֻה ְגְרלוּ ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹתֶ ,נְח ְפָּרה ְבֵּאר ַמִים ְוָעֶליָה הוַּקם ִמ ְגָדּל ַמִיםֶ ,שׁ ִסּ ֵפּק
ֶאת ִתְּצֹרֶכת ַה ַמִּים ַל ְשּׁכוָּנה.
ַכֲּעֹבר ְזַמן ָקָצר ָהָעְבָרה ִמָיּפוֹ ִלְרחוֹב ֶהְרְצל ִגּיְמַנְסָיה ''ֶהְרְצִלָיּה'' ַ -ה ִגּיְמַנְסָיה
ָהִעְבִרית ָהִראשׁוָֹנהַ .ה ִגּיְמַנְסָיה הוְּקָמה ַבּ ָמּקוֹם בּוֹ ִנְמָצא ַהיּוֹם ''ִמ ְגָדּל ָשׁלוֹם''.
ֵשׁמוֹת ַר ִבּים ֻה ְצּעוּ ַל ְשּׁכוָּנה ַהֲחָד ָשׁהֶ :הְרְצִלָיּהִ ,עְבִרָיּהֲ ,אִביָבהְ ,יֵפהִפָיּהְ .לַבסּוֹף
ִהְתַק ְבָּלה ַהַה ָצָּעה ִלְקֹרא ָלהּ ֵ '' -תּלָ-אִביב''ָ .כְּך ִתְּר ְגּמוּ ֶאת ְשָׁמהּ ֶשׁל ָהִעיר ָהִעְבִרית
ְבִּסְפרוֹ ֶשׁל ֶהְרְצל '' -אלטנוילנד''ֵ .מִאיר דיזנגוף ִנְבַחר ִלְהיוֹת ֹראשׁ ָהִעיר ָהִראשׁוֹן.
ַבּ ָשִּׁנים ָהִראשׁוֹנוֹת ָהְיָתה ֵתּלָ-אִביב ְשׁכוַּנת ְמגוִּריםָ .אסוּר ָהָיה ִלְבנוֹת ָבּהּ ֲחֻניּוֹת,
ָבּ ֵתּי ָמלוֹן אוֹ ִמְסָעדוֹתַ .אְך בֻ 1911-א ַשּׁר ִלְמ ֹכּר ְגִּליָדה וַּמ ְשָׁקאוֹת ָקִרים ִ -בְּתַנאי
ֶשׁלֹּא ַיֲעִמידוּ ִכּ ְסּאוֹת ְו ֻשְׁלָחנוֹת ַעל ַה ִמְּדָרָכה ֶשׁ ִלְּפֵני ַהֲחנוּתִ .בּ ְשַׁנת ֻ 1913הְס ַכּם ַעל
ֲהָקַמת ַהקּוְֹלנוַֹע ָהִראשׁוֹן.
בָ 1914-היוּ ַבּ ֵתּלָ-אִביב ְכָּבר ָ 139בּ ִתּיםֲ ,אָבל ִבְּזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ָהִראשׁוָֹנה
ֶנֶעְצָרה ִהְת ַפּ ְתּחוָּתהְּ .בֶּפַסח ֵ ,1917גְּרשׁוּ ַהטּוְּרִקים ֶאת ַהְיּהוִּדים ִמָיּפוֹ וֵּמֵתלָ-אִביב
ְבִּעְקבוֹת ִהְתַקְדּמוּת ַה ָצָּבא ַה ְבִּריִטי ִמְדּרוֹם ָהָאֶרץ ְלֶמְר ָכָּזהַּ .רק ִעם ִנְצחוֹן ָהַאְנ ְגִּלים
 ָחְזרוּ תּוֹ ָשֵׁבי ָהִעיר ְלָב ֵתּיֶהם.ְלַאַחר ֶשִׁהְס ַתְּיָּמה ַה ִמְּלָחָמהִ ,הְתִחילוּ ְלַה ִגּיַע ְלֵתלָ-אִביב עוִֹליםִ .בּ ְשַׁנת 1921
ִהְתִחיָלה ְיִציָאה ַהמּוִֹנית ִמָיּפוֹ ְלֵתלָ-אִביב ְלַאַחר ֶשַׁעְרִבֵיּי ָיפוֹ ָרְצחוּ ֶע ְשׂרוֹת ְיהוִּדים.
ָהִעיר ַהְקָטָנה ִהְתִחיָלה ְלִהְת ַפּ ֵתַּח ִבְּמִהירוּתְ .בִּעְקבוֹת ֹזאת ֻהְחַלט ְלַו ֵתּר ַעל ֻחִקּי
ַה ִמְּסָחר ַהקּוְֹדִמיםֶ ,שָׁאְסרוּ ְפִּעילוּת ַכְּל ָכִּלית ְבֵּתלָ-אִביבִ .שְׁלטוֹנוֹת ַה ַמְּנָדּט ַה ְבִּריִטי
ָנְתנוּ ָלִעיר ָהִעְבִרית אוֹטוֹנוְֹמָיה ִעירוִֹניתֵ .מָאז ִהְת ַפּ ְתָּחה ֵתּלָ-אִביב ַבֶּקֶּצב ַמְדִהים.
ַהיּוֹם ֵתּלָ-אִביב ִהיא ָהִעיר ַה ְשִּׁנָיּה ְבּגוְֹדָלהּ ָבָּאֶרץִ .היא ִנְקֵראת ַגּם ִ'' -עיר ְללֹא
ַהְפָסָקה''ֵ .ישׁ ָבּהּ אוִּניֶבְרִסיָטהִ ,מְכָללוֹת ,מוְֹסדוֹת ִחנּוְּךֶ ,מְר ָכּז ְרפוִּאי ָגּדוֹלֲ ,חֻניּוֹת,
ְשָׁוִקיםֵ ,אזוֹר ַתֲּע ִשָׂיּה וִּמְסָחרֶ ,מְר ְכֵּזי ִבּלּוּי וְּקִניּוֹת ,מוֵּזאוִֹניםָ ,בּ ֵתּי ָמלוֹן ְוַטֶיֶּלת
ְיֵפהִפָיּה ְלֹאֶרְך חוֹף ַהָיּם.
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Vocabulaire
s'occuper, travailler dans
commerce
artisanat
ruelles
terrain
tirer au sort
être creusé
être fondé
fournir
consommation
être transféré, déplacé
être proposé
être accepté
proposition
être accepté, confirmé
être établi, installé
être conclu
être arrêté
être décidé
stupéfiant, grandiose
être appelé
la ville qui ne dort jamais
collèges universitaires
institutions scolaires
marché
promenade

- לעסוק ב,עסקו
מסחר
מלאכה
סמטאות
 מגרשים,מגרש
 להגריל,הוגרלו
 להיחפר,נחפרה
 להקים,הוקם
 לספק,סיפק
תצרוכת
 להעביר,הועבר
 להציע,הוצע
 להתקבל,התקבלה
 הצעות,הצעה
 לאשר,אושר
 להעמיד,יעמידו
 להסכים,הוסכם
 להיעצר,נעצרה
 להחליט,הוחלט
מדהים
 להיקרא,נקראת
''''עיר ללא הפסקה
 מכללות,מכללה
מוסדות חינוך
 שווקים,שוק
טיילת
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Quetions

מדוע התיישבו היהודים ביפו ?
מדוע קבוצת יהודים מיפו החליטה לבנות שכונה חדשה ?
אילו חוקים היו בשכונה החדשה?
מדוע לדעתכם ,החליטו לאסור על מסחר בתל-אביב ?
ספרו על התאריכים בתולדות תל-אביב:
-1909
-1911
-1913
-1914
-1917
-1921
ספרו איך נראית תל-אביב היום בהשוואה לאחוזת בית.
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