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��ח �ב�: נ�� �� בניי�

�ני �ו�ב �
�� בבנייני�: ���בי	 י� �� ��י	ו�, �מ�� �� �טיח, �
	� ב��ו� 

���ב�ו� �� ��ב� �מ����. �נ
י�� בבניי� �י� �ו� �	� ���ו	 �ו�ו, �ו� �	� 

����י	 �ו�ו ���מי. �נ
י�� �י� 
� �מ��י ���יט� �� ��י�	ונו� �נ��בו ��ו� 

�חומ	י� ונ��
ו ב�� ��ו	� ��ני�. 

נו���י ב��ו� �י�� �� �� �ביב ב�נ� 1951. �ו	י �יו �יוני�, �ו�י� מ�ו�י�,   

�ני�� מ	�� ��י	–בו	
ני. �בי �י� �ב�� �ינ�ט��י� ��ב�, מטב� ��ב	י�, ב�י�	 

בב�י ��ו���ו� ��ב�ניי� �נבנו ב�ו�� ימי�. �ני �� 
י�י�י �ניי� בבנייני� ��� 

במ�י�ו� ��ינמי� ��ביבי: �נו� ��י	וני �י� �מו� ��	ח�ויו� ו�ניי�, ו��ב�י� מ� 

�מבני�, ���נ� �� ��מ�. ���ו� �י�� �י� ב�ו�� ימי� ��ו	 מו
ב� ומו
�	, חממ� 


בו�ו�יו �מו�	י� �� �י� �יי� �מ���, וו��י � �מו��מ� ו�חי��. ��ו�� �מחו

�ח��  �� מ�ח� ��טיח,  ���ו� �טו�ט�  ��	בו�י  ��ו�	   ��  �
מ� �ו��   ���

ממ�יניו� �ו	 ��י�ו� �ב�–
ו	יוני� ��י�	 ���י�� �י� מחי�� ��י�	ונו� �� מי 

.���� ��� ב�ו ב��	י ��	

�י��  �וו	��י� ��בי��  	ו�חו�, ��חו� ב�ו���  	ו�ח.  �מ� 	��� ���י�   

מ�בי�, �י�� מ��ו� נח��: ��	 נ��, �בו� חב	�י ומ��ו� נ�	� ב�� מ�ו� - �	ט 

ח�וב ���	 �ו
	ו� �� �ו �ח	 �ו�	 �ו�� מ�בי� ב�� �מ� �ני�. מ�ח	 �בבי� 

ב
ימנ�י�  �בו	
ני ��ח	 �� �מי - ���מ�  �ח�ו�  ��טיינ�י,  �י�ו�י ��   	���

�	��י� - �י� ב��י מו�
. מ�ו� �� �נ�� �מ�ו� �בנ� �ב�יי�י בי� ��	 �י�ו� 

�חיי   �
 �ו�י  י��י	  וב� ב��  �ב
	ו�  �י ב���מ� ��ו��  ��בו	נטי�, �י�יי� 


ימנ�י�  ��� ב��ו	 �� �ביב -  �	ו�חו�. ב�ו�� ��ו�� �י� 	� בי� ��	 �ח� 

�ו�ו�וב ��ו	 - �	ח� מ�חו� �מו�ב �� ���ו� �י��. �מ� �� ניח�� ��וו�� 

�מ�ו� �בו ��� בי� ���	 י
	ו� �בנ� ט�ט�� �ו���י�, ��	חי� �ו�ו מ�מ��ו� 

�מובטח ���ננ� �ו.


ימנ�י� �ו�ו�וב ��ו	 �י�� ב	חוב ��� בי�ו - �� ��י� מ�חו	יו �ני� ו��ו�,   

��ו	 �מיוני �ח�וטי� �מי ��יי�י ��, מ�י� "חו���	�" ��� �ח� �� 	ו�� �ב�	 

 ��
בו. ב�יני �מ�, מי�ומו �� בי� ���	 בי�ו �י� ב��י נ�ב� - �� מ�ו� ���

�י�  ��ו�  �"�	�נ�י�"  ��ביב�   ��
ב  ��� וח�י,   ��� ��	� ב�וטובו�י�  ��יו 

נטו� ב�ו��. בבי� ��נו �� ���ו חומו�, �� י��ו מ� ��� �י�� - ו
� �� 	�ו 

����. ב�� ���, �	�ו� ��בטיח �� ��י�י �מ��ו�י �י� ח�� יו�	.

 �� ��וי  מ�ב  מ�י�  	�יני,  �	בו�י   ��� �יו   	��� בבי�  �	��וני�  �ימי�   

��יט�� ���ומי�. �	��ונ� בחיי נ�
��י �� �נ�י� ממ�ומו� ���וטיי� - י�ו, 

�מנו� ב� �ו� ב�� בניי� ב�חוב �ב� �בי�ו� ב� �ביב, ���י �נו �חמי�י� 
�� �מ�� �–20. מ�חו� נ��י� בנייני �מ�ו�י� ב�ב� �בי�ו� 142 ו–144
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י�, חו�ו� - ���� ���מי� ��יי�י �ו
� במ�
� �חיי� �ממנו ב��י. ��יי�  ב� 

�� �בנ�י �י�� �ני נמ��, �ב� �י� ב	ו	 �י ��ו �ביב� �י�י� מו�	� מ�ו� ו�ונ� 

מב�י ���	 ���	�י. �בניי� �י� י��, �ח�	י� �נ�יי� �� ��	ו� 
בו�ו�, מ	��ו� 

�ב�וניו�, ���ו�, ��	ו� �� מ�וי	ו�, �	ני�י� מ
ו��י� - �וביי�טי� �ב�י�	 

�י� מ�ניי� ��יי	 ב�י�ו	י� מ��ממי�. ח�� מ���ו	י� �יו ��ו	י� �
י��, ב��� 

מ�ח�  בח�	ו�   	
� �ח�  �	בי   �
 ו�י�  ���ו�י�,  מ��ני   �� ���י�  �יו  �מו� 

�מ�	
ו� ו�� �ח�י� �י�נו מי��. �� �ח� �� י�� מ� �ו� �ו�� ��. ��� ��� �ו� 

�� �י� ��	� �� בי� ���	, �י �בי� ���	 �י� �	�. �נו�חו� ��ו �� �י� ��ב	, 

ו�נחנו �� ���נו ���ו�.

��� �� �בני �בניי� �� ��י�	ונו� ��י מ�בי� ב	חוב ��� 13 בי�ו. �י�	ונו�   

���ו�.   �� מח�	,   �� י��,   �� �מבו��י�   ����  �� �ב�  מיי�יי�,  �י�יי�, 

 ������ ��י–���	  �י   ��  �� ח��יי�.   �� ��ב	י�,  מטב�   ,���� �י�	ונו� 

ומיט�ט��  �ו���  ��ו�  מ�חו	,  נו�	ו   �� חיי,  �מ��   �� �מ��נט�  מ������ 

�ח�י�� 	��ונ� ��	בו� חומ	י� �ח	�, מ
	� ומ��	נ�, ����י�� �נ	�� במי�� 

מ� �� �נ�יב �מ��ו�י �בח	�י �י.

��י  
מו	� � ����י�ו�  �י�ו	  �ח	,  �י�ו	   �
 ��מ�   ��  �� �י�   ��� וב��   

 �� �בנ�י   ��  	��� בבי�  �ני�  �ו��  ב��  ב�י�ב�.   �	 ����י�  י�ו��  ��יומו 

�ו�מ� �מט�� ��ח	 �� ��י�	ונו� ���	 בחובו �בניי�. �וו�� מ�ו� ��יי�י ח�� 

 �� �ח�ו�  ���חי�  ��י   �מבחו  �	��� �נ	��  ��ו�  �יי�י  �בניי�,   �� מ��י�ו	 

��י�	ונו� ����.

�ני� �ח	 ��, ב�נ� 2001, �נ� ��י ���	י�� נ�ו	 מימ	, ��מי� ���� ��מי�   

ב�י �מי�י�  י�ו -  ב��ו	  �י ��	ו� ��	 מ�י� �� "ב�י ב�	"  ו��י�  ��בו��, 

מ�ו�	י� ��ו�מו במ�	ח� �� י�ו ב�ב �	��י�, �	וב �� ב�י� מבני ב�	 נמו�י 

�ומ� �נבנו �ו�� ���. נ�ו	 נו�� ו
�� בי�ו, ו��ב	 �מ�ו	�� �� ב�י� �טו	י 


ו� 	��י� ��ומי�, ב�י� �	�� במ�� �ני� מח�ו� ח�	ו, �מ�י� ��ט	י� �ו�ו 



� �ח	י ��ב	 ���
ו		 במ�ומו� �ח	י�. �ו� ��חי� �ח�ו	 �� ��ב	 ב��מו, 

���י�   ��� ב��  �ח�ט�י  �ב�  	ב�,  ��	נו�  בי  �ו		   �� �נו��  ��י.  �נ�  ו�� 

�ו�ו ��מי�י ��ו	�� ב�וניב	�יט� �� �ביב, ���	י�� �	
'יו �	מ�. �	
'יו 
י�� 

����בו� 	ב� יו�	.

��חנו �� ��טו�נטי� �ח�� ב�י ב�	. �� מ��ו �	ב� יו�	 מ��: �� �י מ�ו�   

נח��  י�ני�,  ו���ומי�  וב��–��  ב��ב  ��ויו�  מ�ו���י�,  �טח  �יו	י  י�נו�, 

�	� ��� ב�ו��ו� ��	בו� �מ�ומי�. ב�י �ב�	 �מ�ביב �י�ו �יו �י��ו� �ביני�� 

נמ�ח� ��י	: ��בי�י� �	��וני� ו��	�י� ���י�ו� ��י�	ו ביני�� נ���ו ב	בו� 

�ימי� �	חובו�. ב�י �ב�	 ��מ�, ��ו�מו במ�ו	 �מבני� ח���יי�, ���ו �מ�ונו� 

ו��	��י�  �מ�ו	יי�,  �ו�בי��  בי�י  �ננט�ו  ��ח	  �ב�.  �מ
ו	י  ו�ב�ו�  בי ��י ביבי ב�חוב ��� 13 בי�ו. �מ��� מימי�: ב���ו�ו 
�ימנ	י� 	ו�ו�וב ��ו�, �י	וח 
 ��� 1969; �מ��� מ�מ��: �
ני	� �ח�� �בו ��ו�� ��י 	וו��חי בחי

�מ���ו, 2011; �מט�: �ח�� �מ�
�י ב�ומ� ���יונ� ��ח� �ימו� �בי בי�י 
���י
� �י� �יו (�יו�: בי �	�� ��מו��טי בי�ו), 2011



11 �ח �ב�: נ� �� בניי	

��ב	  	�ו��  ���ו�  ב�טח  �ב�י�  נו�	ו  מ
ו	י�,  בב�י  ו�ו�ו  נ��	ו  ��ביב� 

נ��ח - �� �� �יו 	� �	יטי� �ו�יי� בנו�, ��� �
ו	� ��י�	י �חו�� �ו�ו.

�ניי�  �י�וב��י,  ו�נ�  �ומי  	וני��   .13  ��� ב	חוב  �בי�   �
 ח�	�י   ��  

מ��טו�נטי� ���חנו �
�ו� ב�י ב�	, ��חי�ו �ח�ו�, נ�ב� �ח	 נ�ב�, �� �י�ו	ו 

�� בי� ���	 ��י. ���ו� ��חי�ו ��ו� ��מו�. �� �בי� בנ� ��� ב�� ��י 

ביבי ב�ו� �מ�� �–19. ביבי �י� �ב�� �מי� וב�� �	��ו� מי�ו. �ו� 
	 בבי� �� 

מ��ח�ו �� 1948. ��	בי �
	 מ�ח� �מ�	
ו� בי� ���	 �י� ��י �וו��חי, �ב 

�בי� �� מ��ח� ביבי. �ו� נו�	 מ�חו	 ��מו	 �� �בי� ב�מ� �מ��ח� ביבי ��ב� 

�� י�ו ב
�� �מ�חמ� ו����	� בי� �	�ו� �	ב. �� �� מנ� �� ����� �בי� - 

���ו	� מ�ו� ��� �יו בי�י ��י �וו��חי מ�מ�י �ב��ו� - �ב� �ו�	 �ו ��מ�י� 

 �	

ו		 �� מ��ח�ו בבי� �מו���, בח�	 בו�� �� מ��ח�. �ח�	 �מ�ח� ����

�מ�	
ו�.

בי
 ביבי �י� בי� ב�	 ����י, ���� מבנ� ח���י �	ימיטיבי ��ח�ו� ��י�   

ו�מוב� -  �י	 �
מ�, מ��ני �נטי�י�, ח�	 מ��, בי� מ
ו	י�  ו�ו�	� ח���י�, 

	��י�   �	�  ��� 	חוב,   ��� �י�   �� ב�מו�  ��ב	  �	חוב  מ�ביב.  
�ו�   ��	�

��ובי�� ����. �� ��ני�, �ו� ��ני ���ח��י ��מו� ��, חו��� ח�	 �מ�� ��י 

��נו� מ�ו� �מ�ב�ו� ביו�ו
י�. ��	�� �מ�ביב �מ�. מ��ני ��ונ� ��	� �� י�ו, 

���ימו �ב	יטי� ב�י�ו�י ��	��י� �מ�� י��י ���ו�י� ��י	�ו בב	י
�� ��	בי� 

במ�חמ� ��ו�� ��ניי�, �ח�י�ו. 	� 	חוב ��� נ��	 	חוב ���, �� �� �י ��יו� 

�ב	 �� נו��י� �	�ו ����. 

ב�ו� �נו� ����י� �וח�ט ���י� ב�מו� �בניי� ��י�� �� 
ימנ�י� �ו�ו�וב   

�נו��  �	בו�י  מ���  ���ו	�  �ביב–י�ו.   ��  �� ����מי�  �מ����   �� ��ו	 

��ח�י	 �י�ו �� �בו�� �	מו�. �מ���, ב�ו�ו �ינ� י� �וח�ט �מחו� �� �� ���ו	 

�י�� - ��ו�� �מ� ב�י ב�	 �ח	י� - ��י ���י� מ
	�י חני� �מ����. ב�ח�ט� �ו 

 
�� �י�� ��י�ו מי�� ��� �� �בו� ��י�טו	י� �� י�ו, �	חובו�י� ו�בנייני�. �ו

��� �� �יוו	ו� �� �י� �	 �י - ב�מ� �����י �� �ימו�י ב
ימנ�י� �ו�ו�וב ��ו	 

�� 	�י�י �נ
� �יני בי� �	בי ��ו�, �� ח�ב�י �� ����	 ��י�טו	י �� 	חוב 

��� ו�� ני�י�י ���ו� מי �יו ��נ�י� �
	ו בבי� ��ני ���� �בי� ��	. �ב� 

�בי� ��מו נ��	 במ�ומו, �מ�ט ��� �ינוי. מ� ����נ� �י� ��י�ו	 �י�ו��י 

���יו ���	 ���מי ��יו ו��י, �י�ו	 ��נו�חו� ��ו חו�	� ומ�ח��� 	� מ�ו� 

��בניי� ��יי� �ומ� ב�ו�ו מ�ו� וממ�י� מ� ���� ��בו	 �י�	ונו� ח��י�.

בנייני� �� �מוב� �� נ��י ��י�	ונו� �יחי�י� ��נו. ב�נ� 2007 ��ב���י   

�� י�י �יבו� מ�ני� �
ב� חוו� ��� בנו
� ��ימו	 ��	י� ב	חבי ��יבו�. מ�ני� 

�ו� �יבו� יו�� �ו�� ב�ו��� ��ימו	 �מ	�ימ� �� חב	יו, �מ�ב ב	וב ��יבו�י� 

��ב  ���	י��   1941 ��י� ב�נ�  מ�ני�   ���יבו ��ב  �ו�ני�   �� �ח�וטי�.  �ונ� 

�מ���: בי ��י ביבי, ���י �מ�� �–20; �מט� מימי� ��מ��: ��י ביבי, 
�נו ����י� �� �מ�� �–20; �וט�יי� ביבי, בו �� ��י ביבי ובנ� �ב
ו� 

�	�� �נוו� ביבי ב���	 ��מו� �בי �מ��ח�, �נו ����י� �� �מ�� �–20
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י�ו�ו� 	נ��, מ� י�ו ו�	ביב�, 79—1878 
(Zeitschrift des Deutschen Palästina- Vereins 3[1], 1880)


�מ�, מוב�  �ו	טב ב�ו��נ�יינ�, �מו�ב� ���מני בי�ו, 1898 (ב��יבו מ��ח

�מ�, '
�� ב��� ��מי� 
חו�י� מי�...': ��� חייו �� �יי� �מ��ח  	
בו�: ��

�ו	טב ב�ו��נ�יינ� 1848—1904, �וניב�	יט חי�� ו�מו�� בי�, י���� 1999)

בי �ב�� �� מ��ח �����, ��� ב� �בי 78, י�ו, 2007. �ח�י 1948 �ו�מ� 

מ�ו� מ�
נו �� מו��ו� ���י�� ”
בי�“ �� ���נ“�
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	�ט	, וח��י� ממנ� �וב�ו ו�ונו ב�מ�� בי�י ���	י�� �מו�� מ�ט�'�י� - �ני�� 

מ��ו	� �	��ונ� �� ��	י��י ��
נו� �בינ��ומי ב�	� י�	��. �נחנו, �ני ו�וו� 

מ�	�י, �נ�ב�� ��מ	 �ו�� �ו� �� מ� ��ני ���	י��י� ���� נ
�ו בו. ב�נו 

 .���יבו� ו�יב	נו �� �חב	י�. 	�ינו ��בי� מ�ו ���	 �ח�וב ��� ביו�	 ב�יבו

���וב� ��יב�נו �י�� מ��י�� - �� ח�	 ��ו��, �� בי� �י��י�, ��י�ו �� 

�בי� �	��ו�. ���	 �ח�וב ביו�	 ב�יני �חב	י� �י� ���. 

ב–7 ב��טמב	 1942 ��� ��יבו� �� ��	��. במ��� ט�� ���יי� �� ��	��   

נ�� �י� ���� �ב	�� �	����, מ	��י מ��"י, �נ�
 ��ח� ח�� ב�� ��יי� �� 

יי�וב ח�� �� ��	��. �	���� �י� �ב	 �� �מו� מי�ו�ו
י� ב�נו�� ��בו��, 

ונ�ומי ���יי� �� ��	�� �נ�
 ���� �יו ��� �ב	. ב�
נונו �מיוח� �נ� �חב	י� 

ו�מ	: "�ני מו�י� ���, �ינ��	��, ��ו� י�י� ���. י�יו ב�י� ו��י�, מי� וח	ו��, 

	��ו�, �ו�י�, �	מי�, י��י� ונו�	. ��ו� י�י� ���!" מ� ���� 
� ��ח �מנ�
ו 

ב�י	� "�ו	ו �ביטו ו	�ו" ��י ��� �ו�� ��ב	י�. �� ��ני� נ�מ� ��י�	ו� �מו�ו 

��� ו���. �	���� �יו� �ו� ב�י�	 �� �� בי� חו�י� 
	י�ט	י. ב�יבו� מ�ני� 

�� ��חו. ���� ��� מ�ו�ו יו� �"��� �� �	����". 

�ב� ���י� �� �י�טו	י� נ�י	י� �מ�י בנו� �יומיומי ��נו. בנייני� - מ�ו�   

��� ���ו	� מ�מ�� �חיינו, ��י�ו	י� ��נו, ��	� �ב� �נחנו 	ו�י� �� ��מנו - 

�� נו�חי� �בו�י� ב�י�	ונו� ��נו. ��� בניי� ו��� מ�ו� י� �י�ו	, ב��� �	ב� 

יו�	 מ�י�ו	 �ח�. ב	חובו� י� �י�ו	י�, ב�ני�ו� �בנייני� י� �י�ו	י�, ב�ומ� 

��י	ו� י� �י�ו	י�. �ב� �� ��י�ו	י� ���� �	י� ���� �
�ו�, ��	ו�, ���נח. 

�ח	� �י	 �י� ��� �י	, בי� �ו� ��� בי�, ו��י	ו� נ��	י� �י�מי�.

בי �ב�� �� מ��ח �ו�, �חוב ��ומ�ו� 6, � �ביב, 2007

בי �ב�� �� �נטו� �יוב (בי �בי�“ויי�) ב��ו� �
ונ נוו� �ו��, י�ו, 2007




