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לכל שכונה יש סיפור, אבל יש 
שכונות שבהן לכל בית יש סיפור 
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בשכונת העשירים של ירושלים 
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ה בראש מ ּיָ שחר נעוריה ועד הלום מככבת שכונת ַטְלּבִ
טבלת הנדל״ן הירושלמית, כשאחריה משתרכות 
רחביה, המושבה היוונית וקטמון. הריחוק מהעיר 
העתיקה והטופוגרפיה הבלתי נסבלת לא הצליחו לעמעם את 

זוהרה האריסטוקרטי של שכונת הווילות המפונפנת עוד מימי 
המנדט הבריטי, ונראה שהביקוש לבית ערבי עם גינה מטופחת 

וגדר אבן מסוגננת ימשיך לשבור שיאים עוד שנים רבות.
איש אינו יודע בוודאות מה מקור שמה של השכונה, אך 

שמועות עיקשות מספרות כי היא נקראה על שם טאלב, משרי 
צבאו של צלאח א־דין, שזכה בחלקת האדמה הזו לאחר גירוש 

הצלבנים מירושלים. השם השתמר לאורך מאות שנים, כפי 
שמוכח ממפות מהמאה ה־19 שבהן מבצבץ השם 'טלביה' לצד 
עצי תות ענוגים שנטעו היוונים האורתודוקסים וחווה חקלאית 

שהקים הקונסול ג'יימס פין בראש הגבעה.

גלגולי שכונת פאר 
ב־1921 חוסלו העצים והחווה לטובת שכונה לא גדולה אך 

מתוכננת היטב מרום הגבעה ועד תחתיתה. שכונה זו, שכללה 
בשיאה 53 בתים, אוישה עד מהרה בשועי עולם אמידים, בעיקר 

ערבים נוצרים, ארמנים, יהודים ואף לא מוסלמי אחד. לראש 
הדיירים היהודים הוכתר 'מוכתר' שהתגורר בבית צנוע יחסית 

קרוב לפסגה ושמו ראובן מס. הוא מוכר ודאי לרבים מכם כאביו 
של דני מס, מפקד שיירת הל״ה, וכבעל ההוצאה לאור הנקראת 

על שמו עד עצם היום הזה. הבית ניצב היום ברחוב מרכוס 11 
בטלביה.

ילדי השכונה, שלמדו במוסדות החינוך המשובחים ביותר בעיר 
העתיקה ובהמשך במוסד 'טרה סנטה' הקתולי, בילו את זמנם 

בחורשת הירח שלמורדות השכונה בואכה עמק רפאים, וגלגלו על 
לשונם אנגלית, צרפתית, גרמנית ואף איטלקית, שנועדו להכשיר 

אותם ללימודי המשך בקולג'ים יוקרתיים בחו״ל.
הדברים יכלו להימשך בנעימים אילולא פרצה מלחמת 

העצמאות וטרפה הכל. איומי כוחות ההגנה לצד פיצוצים בלתי 
מוסברים באישון לילה הביאו את תושביה האריסטוקרטיים של 
טלביה להתחפף בזה אחר זה לבתי קיץ שהחזיקו במבחר מדינות 

אחרות עד יעבור זעם. איש מהם לא ידע שהזעם אמנם יעבור, 
אך בתיהם בטלביה יוגדרו באופן בלתי הפיך כרכוש נטוש ברשות 

האפוטרופוס הישראלי לנכסי נפקדים.
בתי הפאר אוכלסו עד מהרה במפונים יהודים שגורשו מבתיהם 

באזורי ספר, אך בניגוד למה שקרה ברוב השכונות הערביות 
האחרות, המוכתר היהודי ראובן מס ניהל בטלביה רישום קפדני 

מעורר השתאות של הנכסים, כולל הריהוט שבתוכם, שמות 
המשתכנים החדשים ודמי השכירות שיש לגבות מהם ולהפקיד 

בחשבון נאמנות עד שיוכרע מה לעשות עם הבתים. רשימות אלה 
ומקורות מידע נוספים שופכים אור מרתק על עברה של טלביה 

ועל גלגולי המחילות שעברו בתיה מאז ועד ימינו. אנו נתמקד כאן 
בארבעה בתים בעלי סיפור מיוחד, ואידך זיל גמור.

ערבים נוצרים, ארמנים ויהודים. 
טלביה הייתה בירת המעמד הבינוני 

הגבוה של ירושלים. מבט ממזרח על 
מפגש הרחובות ז׳בוטינסקי, שלום 

עליכם ויצחק אלחנן במורד השכונה, 
ראשית שנות השלושים

מאוסף ספריית הקונגרס

שכונת טלביה במפה בריטית 
מ־1936. הבתים שמצפון לרחוב 

ז'בוטינסקי נוספו מאוחר יותר
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לא נפקדתי
 וילה סלאמה

כיכר אורד וינגייט
שנת בנייה | 1935

בעלי הבית  | קטי וקונסטנטין סלאמה
גלגול ישראלי מעניין | הקונסול של בלגיה 

// עד עצם היום הזה הקונסול הבלגי המתגורר בבית 
מסרב להכיר בבעלותה של המדינה על הבית ולשלם 

לה דמי שכירות //

כיכר וינגייט שבפסגת שכונת טלביה נקראה בימי המנדט בשם 
'כיכר סלאמה', על שם היזם היווני האורתודוקסי קונסטנטין 

סלאמה שבית מגוריו המפואר להתעלף עומד עד היום בראשה. 
למעשה שלושה מתוך ארבעת הבתים המקיפים עד היום את 

הכיכר היו רכושו של סלאמה. הוא עשה את הונו העצום מעסקי 
נדל״ן וממכירת ירקות בסיטונאות לבריטים. בבית בטלביה טיפל 

צוות משרתים מנקר עיניים, ובחצר האחורית שוטטו להנאתם 
איילות וטווסים.

בפברואר 1948 הריח סלאמה רוחות מלחמה ועזב עם משפחתו 
למצרים, לא לפני שהשכיר את בית חלומותיו לקונסול הבלגי. 

כשהמלחמה הסתיימה והוא לא יכול היה לחזור עקר סלאמה 
לבירות ואחר כך הרחיב את עסקיו לאירופה ולארצות הברית. 

בשנות השבעים לחשה לו ציפור קטנה כי חוק נכסי נפקדים 
הישראלי חל על מי שברח בזמן המלחמה למדינת אויב והפקיר 
את רכושו. סלאמה התבשל עם המידע שנים אחדות, וב־1981, 
כשהוא בן 86, תבע את כל רכושו בארץ בטענה כי עזב בתום לב 

ולא בשל המלחמה, ולפיכך אינו אמור להיחשב 'נפקד'. ערכו 
של הרכוש, שכלל לא מעט מגרשים ובתים ברחבי הארץ, הגיע 

לעשרות מיליונים. מדינת ישראל גררה רגליים, מרחה את התיק 
וחיכתה לישועה מן השמים, אך סלאמה הזקן והעיקש סירב ללכת 

לעולמו. לבסוף הושגה פשרה יחידה מסוגה בתולדות מדינת 
ישראל: סלאמה ויתר על כל רכושו בארץ, אך בעלותו על בית 

מגוריו בטלביה הוכרה, שכן הוא לא נטש אותו אלא השכירו. עם 
זאת, היה עליו למכור אותו מיד לישראל תמורת 700 אלף דולר. 

סלאמה מת לבסוף חצי מרוצה ב־1999 בגיל 102, אך עד עצם 
היום הזה הקונסול הבלגי המתגורר בבית השייך למדינה 

מסרב להכיר בבעלותה על הבית, לא כל שכן לשלם לה 
דמי שכירות.

בתי הפאר של עשירי 
ירושלים נמצאו מתאימים 

לנציגויות של מדיניות זרות. 
בית הקונסול הבלגי

צילום: קולין רוז וסנדרה כהן רוז

 בעלי הבית הראשונים, 
קטי וקונסטנטין סלאמה 

עם ילדיהם, 1939



w w w . s e g u l a m a g . c o m5 2 0 1 8 ר  ב מ ב ו נ  | ט  " ע ש ת ו  ל ס 5                   כ

טלביה

בראש רחוב חובבי ציון, בבית אבן חד קומתי צנוע 
למראה, התגוררו באדי  סינונו שעשה את הונו כאיל 

ספנות ואשתו מרי שניהלה פנסיון יוקרתי בירושלים. 
בבית החמד בן שבעת החדרים גרו לצדם גם שני 

בניהם. ב־1948, במסגרת הבריחה הכללית של 
ערבים מירושלים, עקרה משפחת סינונו לבירות ולא 

שבה עד עצם היום הזה.
באותם ימים ממש נאלץ הוגה דעות בלתי אלמוני 
בשם מרטין בובר לברוח מביתו שבשכונת אבו תור. 

הוא מצא מחסה בחדר צפוף בפנסיון ברחביה, עד 
שראובן מס סידר לו את בית סינונו כמפלט זמני. עיון 

ברשימות של מס מלמד כי משפחת בובר, שמנתה 
חמש נפשות, נכנסה לבית סינונו ביוני 1948 ושילמה 

לחשבון הנאמנות דמי שכירות בסך 15 לירות 
לחודש.

הימים חלפו ובני משפחת סינונו, כמו בעלי הבתים 
האחרים בטלביה, לא נראו באופק. האפוטרופוס 
לנכסי נפקדים החל למכור את הנכסים ליושבים 

בהם, אך בובר, בהיותו חבר עבר גאה בתנועת 'ברית 
שלום' האולטרה שמאלית, סירב בתוקף לקנות את 

בית סינונו בטענה כי אין לאיש זכות קניין על הבית. 
בסופו של דבר הוא התרצה, כשהבין שהחלופה היא 
הוצאתו מהבית ומסירתו לקבלן שיהרוס את החזית 
הנאה עם הגזוזטרה המשוקעת. לאחר שבובר נפטר 
מכרה משפחתו את הבית והקבלן שקנה אותה אכן 

הרס את החזית הנאה עם הגזוזטרה המשוקעת. מה 
שנותר היום הוא הד לגזוזטרה ומעקות אבן יפהפיים 

של גרם המדרגות הקדמי.

התנועה לזכויות הגזוזטרה
בית סינונו, רחוב חובבי ציון 3

שנת בנייה | שנות העשרים של המאה העשרים
בעלי הבית | מרי ובאדי סינונו

גלגול ישראלי מעניין | פאולה ומרטין בובר

// בובר, בהיותו חבר עבר גאה בתנועת 'ברית שלום' 
האולטרה שמאלית, סירב בתוקף לקנות את בית סינונו 

בטענה כי אין לאיש זכות קניין על הבית //

בני הזוג בובר גרו בבית 
בשכירות. בית סינונו היום

צילום: דרור אבי

עזבה לביירות בזמן מלחמת 
השחרור. משפחת סינונו על 

מדרגות ביתה

בובר וחבריו לתנועת ברית 
שלום, עקיבא ארנסט סימון 

ושמואל הוגו ברגמן, על 
מרפסת הבית שהיה שייך 

למשפחת סינונו, 1963
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מגיוס לצבא העות'מאני ואף חילקו אוכל לרעבים 
עד שהתורכים עלו עליהם. כעונש נשלחו 

השניים פלוס אח נוסף לחזית באסיה הקטנה, 
שם בילו כלוחמים עד סוף המלחמה. התנאים היו 

מחרידים והאח הנוסף נספה ממחלת הטיפוס. 
ג'לאט ואביו חזרו רצוצים לירושלים, אך בעוד 

האב נשבר לגמרי, הבן החליט לפצות את עצמו 
על מה שעבר. בתום שמונה שנות מאמץ ארוכות 

– שבהן הוכיח את כישרונותיו כאשר שימש 
יזם, מתווך קרקעות, בעל מחצבות ואדוני חווה 

חקלאית – הוא הפך לאחד מעשירי ירושלים.
כשהסתיימה בניית הבית המהמם בטלביה 

הכניס לתוכו ג'לאט אומנת גרמניה, שתי עוזרות, 
טבח צרפתי ונהג שהוביל את המשפחה המיוחסת 

לכל מקום במכונית קרייזלר בעלת שבעה 
מושבים. בשנות השלושים מונה ג'לאט לקונסול 

הכבוד של הונגריה ואף רץ למועצת ירושלים 
כנציג הנוצרים. במודעות תעמולה מהימים ההם 
הוא קרא ליהודים להצביע עבורו בזכות הטובות 

שעשה להם במלחמה הנוראה ההיא.
גם כאן התהפך הגלגל ב־1948 עם עקירת 

המשפחה מטלביה, ובעוד הג'לאטים ברחו 
ללבנון, לאנגליה ולבסוף לארצות הברית, איישו 

את הבית פליטים מילדי עליית הנוער שהתגוררו 
קודם במשק מוצא שהופגז קשות ונהרס עד 

היסוד. הבית עבר מאז גלגולים רבים, עד שנמכר 
ב־2005 למשפחה יהודית חרדית. הקומה 

העליונה – שהייתה הרוסה כמעט לגמרי – עברה 
שיפוץ רציני, והבית נראה שוב כמו עשרה מיליון 

דולר, או כמה שהוא עולה.

להתפנק
בית ֶג'ָלאט, רחוב אלקלעי 8

שנת בנייה: 1926
בעלי הבית: קתרין ואליאס ג'לאט

גלגול ישראלי מעניין: משק מוצא

// במלחמת העולם הראשונה הצליחו האב ובנו 
בעזרת קשרים לחלץ ירושלמים בני כל דת וצבע 

מגיוס לצבא העות'מאני ואף חילקו אוכל לרעבים עד 
שהתורכים עלו עליהם //

אחרי התלאות שאליהן נקלע 
במלחמת העולם הראשונה 
החליט תומס אליאס ג’לאט 
לבנות בית פאר שאין כמוהו

צילום: דרור אבי

קתרין ג'לאט וילדיה על 
מדרגות הבית בשנות 

השלושים

קצת הלאה מבית סינונו, מעבר לפינה, ניצב 
הבית שלדעת רבים הוא היפה בבתי טלביה. אכן, 

קשה להתווכח עם אריחי הקרמיקה הארמנית 
התכולה שעיצב האמן דוד אוהנסיאן המעטרים 

את הבית, או עם קישוטי הגג יוצאי הדופן והאבן 
האדמדמה. אם מעיינים בקורות חייו הנפתלים 

של תומס אליאס ג'לאט שהתגורר בבית עם 
אשתו היפה קתרין וארבעת ילדיו, אפשר אולי 

להבין מה מביא בנאדם לשפוך כל כך הרבה כסף 
על בית.

ג'לאט נולד בירושלים למשפחה נוצרית 
קתולית שהתגוררה בארץ מימי הצלבנים ושימש 

עם אביו מתורגמן של הקונסוליה האמריקנית. 
במלחמת העולם הראשונה הצליחו האב ובנו 

בעזרת קשרים לחלץ ירושלמים בני כל דת וצבע 
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עובדות בשטח
וילה הרון א־רשיד, רחוב מרכוס 18

שנת בנייה: 1926
בעלי הבית: מריה וחנא אברהים ִּביַשָראת

גלגול ישראלי מעניין: גולדה מאיר, קדיש לוז, מרדכי נמיר

// בשנות החמישים התגוררה גולדה מאיר בדירה 
העליונה והפעילה בה את המטבחון המפורסם //

ב־1926 בנה חנא אברהים ִּביַשָראת, אריסטוקרט נוצרי, את בית 
חלומותיו התלת קומתי בשכונת טלביה. הוא קרא לבית 'וילה 

הרון א־רשיד' על שם הח'ליף העבאסי החמישי חד הלשון שהיה 
במקרה גם גיבור סיפורי 'אלף לילה ולילה'. חמשת בניו ובתו 

של בישראת למדו רפואה ואדריכלות באוניברסיטה האמריקנית 
בבירות, אך ב־1938 אזל המזל והמשפחה ירדה מנכסיה. לא היה 

מנוס אלא להשכיר את הבית לבריטים, ואלה שיכנו בו מיד את 
מפקד חיל האוויר המקומי. הלה פיתח קשרי ידידות עמוקים עם 

יהודי השכונה, מה שהשתלם להם מאוד, כי ב־13 במאי 1948, 
ערב עזיבת הבריטים את הארץ, מסר המפקד את מפתחות 

הווילה לראובן מס, שהיה במקרה גם מפקד בהגנה. את דרמת 
ההשתלטות על הבית תיאר מס בספר זיכרונותיו:

כאשר התחילו ]הבריטים[ לעזוב את הבית דרך הכניסה 
הראשית, קיבל פקיד אחת הקונסוליות )שעמד בקשרי 

ידידות עם הקצינים ועם אנשי ההגנה גם יחד( את 
המפתחות מהכניסה האחורית. 15 אנשי הגנה 

זחלו על בטנם על הגבעה הגובלת עם הבית 
)כדי שהעיראקים לא יבחינו בהם(, ופלשו 

לבית מהכניסה האחורית. צעיר בן 14 טיפס 
על הגג והניף את הדגל שלנו. כאשר ראו 
העיראקים את דגלנו הבינו שהפסידו את 

המערכה וברחו על נפשם )'ואם בגבורות – 
אסופת פרקי עיון ומחקר בענייני הארץ, הלשון 

וספרות ישראל', עמ' 358(.

וילה הרון א־רשיד עשתה היסטוריה ישראלית כאשר בשנות 
החמישים התגוררה גולדה מאיר בדירה העליונה והפעילה בה 

את המטבחון המפורסם. בשנות השישים התגוררו בבית קדיש 
לוז ומרדכי נמיר, וכולם יחד הביאו לניפוצה של הכתובת 'וילה 
הרון א־רשיד' שהתנוססה בערבית על חזית הבית. היום תוכלו 
לגלות רק את אחותה הצעירה והצנועה של הכתובת מעל פתח 

 .הכניסה לדירות האחוריות

 תמר הירדני
מוסמכת החוג ללימודי ירושלים וארץ 

ישראל במכון שכטר, מורת דרך, מדריכה 
ביד יצחק בן־צבי, חוקרת ירושלים 

וסופרת ילדים

הבריטים העבירו את המפתח לידי 
ראובן מס, מפקד בהגנה שהתגורר 

מעבר לרחוב. וילה הרון א־רשיד
צילום: דרור אבי

המשפחה ירדה מנכסיה שנים 
לפני מלחמת השחרור ועזבה את 

השכונה. בני משפחת בישראת 
בפתח ביתם המפואר, 1929

הקימה בבית את המטבח המדיני 
הראשון. גולדה מאיר 

Marion S. Trikosko :צילום


