
תל-אביב -  העיר העברית הראשונה

רוב העולים שהגיעו לארץ בתקופת העלייה השנייה. מ-1904 עד 1914, התיישבו 
בערים. אחת הערים שהיהודים העדיפו לגור בה הייתה ÂÙÈ. בשנת 1888 גרו ביפו 
1500 יהודים, ואילו בשנת 1905 כבר חיו בה 5000 יהודים. 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 1907 התארגנה קבוצה של 60 משפחות.

הם רכשו אדמה באיזור החולות הצופה אל הים, צפונית-מזרחית ליפו.
 .''˙È·-˙ÊÂÁ‡'' בשנת 1909 התחילו לבנות את השכונה החדשה, שנקראה
המגרשים הוגרלו בין המשפחות, נחפרה באר מים ועליה הוקם מגדל מים, 

שסיפק את תצרוכת המים לשכונה.
כעבור זמן קצר הועברה מיפו לרחוב ‰¯ˆÏ גימנסיה ''‰¯ˆÈÏ‰'' - 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 .''„�ÏÈÂ�ËÏ 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 1913 הוסכם 

על הקמת הקולנוע הראשון.
ב-1914 היו בתל-אביב כבר 139 בתים, אבל בזמן מלחמת העולם הראשונה 
נעצרה התפתחותה. בפסח 1917, גירשו 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.
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ֵ ּתל-ָאִביב -  ָהִעיר ָהִעְבִרית ָהִרא ׁש ֹוָנה

ְ  ּׁשב ּו  ְ  ּׁשִנָ ּיה. מ-1904 ַעד 1914, ִהְתַי ִ ּבְתק ּוַפת ָהֲעִלָ ּיה ַה ִ ּגיע ּו ָלָאֶרץ  ֶ ׁשִה ֹרב ָהע ֹוִלים 
ְ ּבָיפ ֹו  ְ ׁשַנת 1888 ָ ּגר ּו  ִ ּב ָ ּב ּה ָהְיָתה ָיפ ֹו.  ְ ּיה ּוִדים ֶהֱעִדיפ ּו ָלג ּור  ֶ ׁשַה ֶ ּבָעִרים. ַאַחת ֶהָעִרים 
ְ ּבִמְסָחר  ָ ּבם ָעְסק ּו  ָ ּב ּה 5000 ְיה ּוִדים. ֻר ְ ּכָבר ַחי ּו  ְ ׁשַנת 1905  ִ ּב 1500 ְיה ּוִדים, ְוִא ּל ּו 

 ּוִבְמָלאָכה.
ִ ּגיע ּו  ָ ּכז ָהָאֶרץ. ֳאִנ ּי ֹות ִה ְ ּבֶמְר ִ ׁשית  ִ ּכי ָהְיָתה ִעיר ָנֵמל ָרא ִ ׁשים  ְ ׁשָכה ֵאֶליָה ֲאָנ ָיפ ֹו ָמ
ָ ׁשַלִים, ְטֶבְרָיה, ֵחיָפה, ְצַפת ְוע ֹוד.  ְ ּכמ ֹו: ְיר ּו ֶ ּמָ ּנה ֶלָעִרים ֲאֵחר ֹות  ֵאֶליָה  ּוְדָרִכים ָיְצא ּו ִמ
ֶ ׁשל ָיפ ֹו. ֵהם ָרצ ּו  ְ ּמֻלְכָלכ ֹות  ָ ּצר ֹות ְוַה ִ ּסְמָטא ֹות ַה ַ ּב ֶ ׁש ּלֹא ָרצ ּו ָלג ּור  ַאְך ָהי ּו ְיה ּוִדים 

ְ ׁשֵקָטה, ְנִקָ ּיה  ּוְמֻסֶ ּדֶרת.  ְ ׁשכ ּוָנה ִעְבִרית  ִלְבנ ֹות 
ָ ּפח ֹות. ְ ׁש ֶ ׁשל 60 ִמ ְ ּגָנה ְקב ּוָצה  ְ ׁשַנת 1907 ִהְתַאְר ִ ּב

ְ ּבֵאז ֹור ַהח ֹול ֹות ַה ּצ ֹוֶפה ֶאל ַהָ ּים, ְצפ ֹוִנית-ִמְזָרִחית ְלָיפ ֹו. ֵהם ָרְכ ׁש ּו ֲאָדָמה 
ַ ּבִית''.  ֶ ׁשִ ּנְקְרָאה ''ֲאֻחַ ּזת- ָ ׁשה,  ְ  ּׁשכ ּוָנה ַהֲחָד ְ ׁשַנת 1909 ִהְתִחיל ּו ִלְבנ ֹות ֶאת ַה ִ ּב
ֵ ּפק  ִ ּס ֶ ׁש ְ ּבֵאר ַמִים ְוָעֶליָה ה ּוַקם ִמְגָ ּדל ַמִים,  ְ ּפָרה  ָ ּפח ֹות, ֶנְח ְ ׁש ִ ּמ ֵ ּבין ַה ִ ׁשים ֻהְגְרל ּו  ִ ּמְגָר ַה

ְ  ּׁשכ ּוָנה. ַ ּמִים ַל ִ ּתְצֹרֶכת ַה ֶאת 
ִ ּגיְמַנְסָיה  ִ ּגיְמַנְסָיה ''ֶהְרְצִלָ ּיה'' - ַה ֹבר ְזַמן ָקָצר ָהָעְבָרה ִמָ ּיפ ֹו ִלְרח ֹוב ֶהְרְצל  ַ ּכֲע

ָ ׁשל ֹום''. ָ ּמק ֹום  ּב ֹו ִנְמָצא ַה ּי ֹום ''ִמְגָ ּדל  ַ ּב ִ ּגיְמַנְסָיה ה ּוְקָמה  ָהִעְבִרית ָהִרא ׁש ֹוָנה. ַה
ָ ׁשה: ֶהְרְצִלָ ּיה, ִעְבִרָ ּיה, ֲאִביָבה, ְיֵפהִפָ ּיה. ְלַב ּס ֹוף  ְ  ּׁשכ ּוָנה ַהֲחָד ְ ּצע ּו ַל ִ ּבים ֻה ֵ ׁשמ ֹות ַר
ֶ ׁשל ָהִעיר ָהִעְבִרית  ְ ׁשָמ ּה  ְ ּגמ ּו ֶאת  ִ ּתְר ָ ּכְך  ֵ ּתל-ָאִביב''.  ָ ּצָעה ִלְקֹרא ָל ּה - '' ְ ּבָלה ַהַה ִהְתַק

ֶ ׁשל ֶהְרְצל - ''אלטנוילנד''. ֵמִאיר דיזנגוף ִנְבַחר ִלְהי ֹות ֹרא ׁש ָהִעיר ָהִרא ׁש ֹון. ְ ּבִסְפר ֹו 
ָ ּב ּה ֲחֻנ ּי ֹות,  ְ ׁשכ ּוַנת ְמג ּוִרים. ָאס ּור ָהָיה ִלְבנ ֹות  ֵ ּתל-ָאִביב  ָ  ּׁשִנים ָהִרא ׁש ֹונ ֹות ָהְיָתה  ַ ּב
ִ ּבְתַנאי  ְ ׁשָקא ֹות ָקִרים -  ְ ּגִליָדה  ּוַמ ֹ ּכר  ַ  ּׁשר ִלְמ ֵ ּתי ָמל ֹון א ֹו ִמְסָעד ֹות. ַאְך ב-1911 ֻא ָ ּב
ַ ּכם ַעל  ְ ׁשַנת 1913 ֻהְס ִ ּב ִ ּלְפֵני ַהֲחנ ּות.  ֶ ׁש ִ ּמְדָרָכה  ֻ ׁשְלָחנ ֹות ַעל ַה ְ ּסא ֹות ְו ִ ּכ ֶ ׁש ּלֹא ַיֲעִמיד ּו 

ֲהָקַמת ַה ּק ֹוְלנ ֹוַע ָהִרא ׁש ֹון.
ִ ּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ָהִרא ׁש ֹוָנה  ִ ּתים, ֲאָבל  ָ ּב ְ ּכָבר 139  ֵ ּתל-ָאִביב  ַ ּב ב-1914 ָהי ּו 
ְ ּיה ּוִדים ִמָ ּיפ ֹו  ּוֵמֵתל-ָאִביב  ְ ּבֶפַסח 1917, ֵ ּגְר ׁש ּו ַה ּט ּוְרִקים ֶאת ַה ְ ּתח ּוָת ּה.  ַ ּפ ֶנֶעְצָרה ִהְת
ְ ּגִלים  ָ ּכָז ּה. ַרק ִעם ִנְצח ֹון ָהַאְנ ְ ּדר ֹום ָהָאֶרץ ְלֶמְר ְ ּבִריִטי ִמ ָ ּצָבא ַה ְ ּדמ ּות ַה ְ ּבִעְקב ֹות ִהְתַק

ֵ ּתיֶהם. ָ ׁשֵבי ָהִעיר ְלָב - ָחְזר ּו  ּת ֹו
ְ ׁשַנת 1921  ִ ּב ִ ּגיַע ְלֵתל-ָאִביב ע ֹוִלים.  ִ ּמְלָחָמה, ִהְתִחיל ּו ְלַה ַ ּתְ ּיָמה ַה ֶ ׁשִהְס ְלַאַחר 
ְ ׂשר ֹות ְיה ּוִדים.  ֶ ׁשַעְרִבֵ ּיי ָיפ ֹו ָרְצח ּו ֶע ִהְתִחיָלה ְיִציָאה ַה ּמ ֹוִנית ִמָ ּיפ ֹו ְלֵתל-ָאִביב ְלַאַחר 
ִ ּקי  ֵ ּתר ַעל ֻח ְ ּבִעְקב ֹות ֹזאת ֻהְחַלט ְלַו ִ ּבְמִהיר ּות.  ֵ ּתַח  ַ ּפ ָהִעיר ַהְקָטָנה ִהְתִחיָלה ְלִהְת
ְ ּבִריִטי  ַ ּמְנָ ּדט ַה ִ ׁשְלט ֹונ ֹות ַה ְ ּבֵתל-ָאִביב.  ָ ּכִלית  ַ ּכְל ְ ּפִעיל ּות  ֶ ׁשָאְסר ּו  ִ ּמְסָחר ַה ּק ֹוְדִמים,  ַה

ַ ּבֶ ּקֶצב ַמְדִהים. ֵ ּתל-ָאִביב  ְ ּתָחה  ַ ּפ ָנְתנ ּו ָלִעיר ָהִעְבִרית א ֹוט ֹונ ֹוְמָיה ִעיר ֹוִנית. ֵמָאז ִהְת
ָ ּבָאֶרץ. ִהיא ִנְקֵראת ַ ּגם - ''ִעיר ְללֹא  ְ ּבג ֹוְדָל ּה  ְ  ּׁשִנָ ּיה  ֵ ּתל-ָאִביב ִהיא ָהִעיר ַה ַה ּי ֹום 
ָ ּכז ְרפ ּוִאי ָ ּגד ֹול, ֲחֻנ ּי ֹות,  ָ ּב ּה א ּוִניֶבְרִסיָטה, ִמְכָלל ֹות, מ ֹוְסד ֹות ִח ּנ ּוְך, ֶמְר ַהְפָסָקה''. ֵי ׁש 
ֵ ּתי ָמל ֹון ְוַטֶ ּיֶלת  ָ ּב ִ ּב ּל ּוי  ּוְקִנ ּי ֹות, מ ּוֵזא ֹוִנים,  ְ ּכֵזי  ִ ׂשָ ּיה  ּוִמְסָחר, ֶמְר ַ ּתֲע ְ ׁשָוִקים, ֵאז ֹור 

ֹאֶרְך ח ֹוף ַהָ ּים. ְיֵפהִפָ ּיה ְל
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Vocabulaire

s'occuper, travailler dans עסקו, לעסוק ב-
commerce מסחר
artisanat מלאכה
ruelles סמטאות
terrain מגרש, מגרשים
tirer au sort הוגרלו, להגריל
être creusé נחפרה, להיחפר
être fondé הוקם, להקים
fournir סיפק, לספק
consommation תצרוכת
être transféré, déplacé הועבר, להעביר
être proposé הוצע, להציע
être accepté התקבלה, להתקבל
proposition הצעה, הצעות
être accepté, confirmé אושר, לאשר
être établi, installé יעמידו, להעמיד
être conclu הוסכם, להסכים
être arrêté נעצרה, להיעצר
être décidé הוחלט, להחליט
stupéfiant, grandiose מדהים
être appelé נקראת, להיקרא
la ville qui ne dort jamais ''עיר ללא הפסקה''
collèges universitaires מכללה, מכללות
institutions scolaires מוסדות חינוך
marché שוק, שווקים
promenade 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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