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  רשות השידור: מתוך ,סעדיה מרציאנו

 

בעקבות  – קו התפר על, מוסררהבשכונת והחיים  חמישיםעליות שנות ה

 סעדיה מרציאנו

שכונת , בית החולים הצרפתי ,שכונת מוסררה, מן'בית תורג, מעבר מנדלבאום, שכונת שמואל הנביא
 כפר דוד בשכונת  הקיר המשוחזר של בית טאנוס ,ממילא

 

 מופלא סבל כוח אלה אנשים לעצמם סיגלו, גורלםאף שהמר להם "
 " את התפעלותי מידי סיירי באזור שעורר

 (93' עמ ,אחת ירושלים ,נרקיסעוזי )                                                                                                                 
 

, במשך שלושים שנה. ה בקנה מידה עצוםיעליהייתה זו  .עולים 077,777-כ עלו לארץ ,1391-1391 בשנים

ובשלוש שנים אלו היה מספר העולים ארצה כה , בלבד איש 919,777עלו ארצה  ,1391-1311 בין השנים

הם ו ,נטוי'והג הסוכנות היהודיתכמו  ,שונים מוסדות יהודיים וארגנו הזהמונית היה יעלאת ה .גדול

ממדינות  הגיעוכחמישים אחוז מכלל העולים  .מרחבי העולם שלמותיהודיות קהילות העלו ארצה 

מהנדס ו ,כשבר ענןה זו יהגדיר עלי משה ליסקפרופסור ,הסוציולוג .צפון אפריקהבאסיה ווסלמיות במ

מסודרת  תכנית ממשלתית שכן לא הייתה – בגדר הפתעהתה ישהיציין  אליעזר ברוצקוסהערים 

 .הייתה בעיצומה העצמאותמלחמת המדינה אך הוקמה ו, לכך משאבים לקליטת עולים כה רבים ולא

, היה מחסור במגורים, העולים לא מצאו מקורות פרנסה. העלייה ההמונית עוררה קשיים מרובים

העולים התקשו להתחבר אלו עם אלו ועם בני הארץ שכן הם דיברו שפות שונות ובאו , במזון ובבגדים

 .מתרבויות שונות

 מחנות עוליםב, "בדונים"שכונו , ופח ובאוהליםשוכנו העולים בצריפי עץ , לפתרון עניין המגורים

בעידוד . תסוכנוהאש מחלקת ההתיישבות של ר ששימש אז לוי אשכולביוזמתו של  ,מעברותבובהמשך 

עברו העולים לגור בשיכונים שהמדינה , השלטון וביוזמה פרטית שנבעה מרצון לשפר את רמת המגורים

השיכונים . בנייה טרומית השיכונים נבנו. רבים שננטשו במלחמת העצמאותבנתה עבורם ובבתי ע

  .1399בשנת בירושלים  שכונת שמואל הנביאבהראשונים הוקמו 

אבו תור , ימין משה, ממילא, מוסררהלדיור ציבורי ולבתי ערבים בשכונות  עוליםהמשפחות  מעבר 

 19אחד חדר בובמקרים רבים ישנו , ילדיםהיו ברוכות משפחות רוב ה .לא הקל את המצוקה ותלפיות

די בנמצא לא היו  ,בנוסף .למקלחת בערבו בבוקרתור לשירותים ב ותחכוהם נאלצו לויותר  נפשות

תושבי שכונות שמואל , ואם לא די בקשיים אלו .תה יקרה מדיישעלותם היאו  גני ילדיםו פעוטונים

, "הקו העירוני" םהמוכר בש, לישראל בין ירדןהגבול על קו  היוממילא ואחרות , מוסררה, הנביא

והיו נתונים  ,שהונחו בו מוקשים, לצד הגבולילדי השכונות שיחקו בשטח ההפקר ש. וסבלו לא פעם ירי

   .בסכנה

 כלפי של בני הארץ  מתנשאה םחסי ,והקליטה תלאות העלייה

 שלטוניתתקשורתית ו מוניזציהוד עולים מארצות האסלאם

 ביאו להתפתחותה של תנועת המחאה החברתיתה הםכלפי

http://media.iba.org.il/pictures/p230007.jpg
http://media.iba.org.il/pictures/p230007.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
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 . 1301שנת בצעירים משכונת מוסררה  את התנועה הקימו. "הפנתרים השחורים"

נולד במרוקו ועלה עם מרציאנו  ."הפנתרים השחורים"מראשי  היה( 1397-7770) סעדיה מרציאנו

בקרב החיים המורכבים . 77-ה יה הגדולה של שנות החמישים של המאהימשפחתו למדינת ישראל בעל

 מרציאנוצרבו ב, 1390-1391סמוך לקו הגבול שחצה את ירושלים בין השנים , בשכונת מוסררההעולים 

. "הפנתרים השחורים" בפעילותחשו העולים הם ביטאו את זעקת הקיפוח החברתי ש .כאב רב ובחבריו

היה חבר בוועדת העבודה הוא  .חבר בכנסת התשיעיתו י"חבר במפלגת של מרציאנו היה ,1300שנת ב

שנקראה  הקים סיעה עצמאיתפרש מסיעתו ו 1317ובנובמבר  ,רבותהחינוך והתבוועדת ווהרווחה 

עסק מרציאנו  ,בשנים האחרונות לחייו ."מפלגת האיחוד"בהמשך ו "פנתרים – שוויון בישראל" תחילה

ממחלת הסרטן והוא בן  7770נו נפטר בשנת אסעדיה מרצי .בפעילות למניעת התמכרות צעירים לסמים

 . שנים 90

ומתמקד  77-של המאה השנות החמישים מסיפורם של העולים לארץ בהסיור חושף טפח מסלול 

קו הגבול העירוני בין מלחמת העצמאות למלחמת שהיו על  – מוסררה וממילא ,בשכונות שמואל הנביא

, אלו החיים בשכונות לקשיי נתוודע גם ,ולפעילותו ייו של סעדיה מרציאנובהתוודעות לח .ששת הימים

 תאוצה הצברהלכה ושהחברתית של העולים מחאה ל ,שנים 13ריחפה בהם במשך שחיים הסכנת ל

לעורר את  ,האפליה ועלבמטרה למחות על הקיפוח  "הפנתרים השחורים" ושהביאה להקמת תנועת

 . לפעול למען עתיד טוב יותרקשיי העולים והשלטון ומוסדותיו למודעות 

שהיו אף הם חבריו של סעדיה מרציאנו , עיון-ון ודוד בןרפי אוחי, גיל'במפגש אקראי עם ראובן אבר

סיפרו השלושה סיפורים רבים , 7710מפגש שהתקיים בחודש פברואר  ,"בפנתרים השחורים"חברים 

  . לתוכן שיובא במסלול זה רבות מחוויות אותה תקופה ותרמו בכך

 

 פרטי המסלול

 

 .(ללא הנסיעה)שעות  9-כ :המסלולזמן  משך

 .מ"ק 9.9-כ :המסלול אורך

 .119-119, 179רחוב ארץ חפץ , שמואל הנביאשכונת : התחלה נקודת

  .שכונת כפר דוד מטיבי נגן רחוב ,נוסאבית ט :סיום נקודת

 .אין :מגבלות

למסלול הרכבת הקלה בהליכה סמוך , משנה זהירות בחציית כבישיםיש לנקוט  :בטיחות דגשי

 .חצייתובו

 .נגישות -בר ,תבינוני :קושי דרגת

 .לבוש צנוע :מיוחדציוד 

 .אין:בתשלום אתרים

 

            

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95
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 מסלולהליכה בה תיאור

 

 ,119, 179 מספר חפץ ץאר רחובב ,(0) בשכונת שמואל הנביא" כוני הרכבתיש"בראשיתו של המסלול 

-חיים בר רחובל( ימינה) מזרחה וממנו שמעון הצדיק רחובלונפנה ברחוב ארץ חפץ  דרומהנמשיך  .119

המקום  ,לב-וחיים בר 99שבטי ישראל בצומת הרחובות  ,"כיכר חיל ההנדסה"ל (ימינה) דרומהנלך . לב

 "מן'בית תורג – התפר על מוזאון"לחיל ההנדסה דרומה  רחובנתקדם ב .(7)שער מנדלבאום  עמדבו ש

 ( 5) כוני רכבתישנראה  שם, החומה החמישית רחובעד נמשיך דרומה  .9 חיל ההנדסה רחובב ,(0)

שבטי  רחובל (שמאלה) ה דרומהנונפ החומה החמישית ובברחמערבה  נלך .נוספים שהיו על קו התפר

עד הנביאים  רחובמזרחה ב נלך .(0)סעדיה מרציאנו  לפינתאותו נחצה  ,הנביאים רחובנלך עד ל .ישראל

ת בילשעבר  ,ש נגר"ע בית הספר לצילום עד דרומה ח"הע רחובבנלך  (.9) 7 ח"הע וברחעם  ומפגש

. (8)המנזר הסלזיאני  נמצא, 11 מספר בבית, הרחוב בהמשך .3ח "הע רחובב ,(2)" בית יעקב" פרסה

 רחובב( 01)קוק דרעי אל ביתו של מזרחה בו נמשיך  ,(9) 7לרחוב משמרות ח "הע רחובנחצה את 

 חתשון של משפאהר הלבית( שמאלה) בו דרומה ונלךח "הע רחובעקבותינו לעל נחזור  .17 משמרות

הנמצאת מזרחית לרחוב  ,(07) הם לא נחמדיםסמטת אל  דרומה ךנמשי .71ח "רחוב העב (00)מרציאנו 

ח עד "הע רחובאלישע ונצעד צפונה ב רחובח לפינת "הע רחובנחצה את (. אינה מופיעה במפות)אלישע 

גם סמטה זו )הצמודה לקיר הדרומי של המנזר הסלזיאני  ,(00) סמטת הפנתרים השחוריםעם  ומפגש

כוני הרכבת ישאל  (שמאלה) נפנה בו דרומהו דניאל רחובנעלה במעלה הסמטה ל .(אינה מופיעה במפות

 .אלישע  רחובלונצעד  דניאל  רחובבעקבותינו נשוב על  .19-ו 0דניאל  רחובב, (05) בשכונת מוסררה

ברחוב שבטי ישראל . שבטי ישראל רחוב הרחוב עדמעלה ב צעדנו (ימינה) מערב-דרום  לכיוון בונפנה 

נמשיך דרומה  .7שבטי ישראל  רחובב (00)" סנט לואיס"החולים הצרפתי לבית ( שמאלה)דרומה  נלך

את  החצנ ,היסטוריההעירייה מערבה לעבר בית  את הכיכר נחצה, "ל"כיכר צה"ל, הצנחנים רחובל

עד  ,לאורך החומה עד שער יפורחוב הנצעד במורד והצנחנים נחצה את רחוב  ,דרומהבו נפנה ו רחוב יפו

 ,דרומה ונרד במדרגות המובילות לרחוב יצחק קריב לךנ .(09) ממילארחבת מדרגות הכניסה למרכז 

 .(02) בית טאנוסבו עמד שמטיבי נגן למקום  רחובמערבה ב לךנו "פארק טדי"נחצה את הרחוב לכיוון 

  .המסלולכאן מסתיים 
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    מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1zXfpj7E-GWOEPZRj1aiQGhRi4gQ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zXfpj7E-GWOEPZRj1aiQGhRi4gQ&usp=sharing
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 שישיםשיכוני רכבת משנות ה

 179ארץ חפץ  ,קירות בטון וחרכי ירי על הגג 

 
 

 במסלול שאור האתרים ית
 

, 179 ץפארץ ח רחוב, (0) שכונת שמואל הנביאכוני הרכבת ביש

119 ,119 

 יאוה מוסררהשכונת לית הוקמה צפונ שכונת שמואל הנביא

". קו העירוני"על ה בשכונות שהיו שכונה היהודית הצפונית ביותרה

נבנו שיכונים לטובת  ןבהשאחת השכונות הראשונות  זו ההיית

תכנית  נבנתה לפיהשכונה  .ומעברות אחרות מפוני ימין משה

היטיב . יה ההמונית של שנות החמישיםיגלי העל  הממשלה לבניה מהירה של שיכון ציבורי לאכלוס

קמו שכונות " :חוקר אדריכלות בירושלים, דוד קרויאנקרלבטא זאת 

שנבנו בחופזה לפי תכניות מוכנות , שלמות של שיכונים ציבוריים

 העיר מבנה על המאבק, דוד קרויאנקר) "וןשהיו בידי משרד השיכ

 .(971' עמ, וחזותה

יחידות  מספר רב שלשיכונים היה הקמת הבניית בהעיקרון המנחה 

שנבנו מאלמנטים , לשיכונים אלה. מצומצםבשטח  דיור

 ,"שיכוני רכבת" ,"חומת מגן" :שמות היו כמה, טרומיים

שיכוני . כניסות בשל אורכםכמה להם ו ,קומת עמודיםוקומות  ארבע מבנים בעלי היו אלו. "בלוקים"

 אשר , הירדני הלגיון הערבימעיני  הנסתרשנוצרה חצר וכך  ,ת"יאו ח ש"ינבנו בצורת האותיות ר הרכבת

חרכי ירי לשימושם  יצרוקומת הגג של מסגרת הבטון ב. ל"אפשרה התכנסות והתארגנות של חיילי צה

הדיירים הראשונים עברו  .מפני הירדנים "הקו העירוני"שמירה על תושבי  לצורך ל "של חיילי צה

 . 1399כבר בשנת  להתגורר בשכונה

 

שבטי ישראל  רחובפינת  חיל ההנדסה רחוב ,(7) מנדלבאוםמעבר 

99 

נקרא על שם בית משפחת , שער מנדלבאוםאו  ,מעבר מנדלבאום

ממקימי  ,תעשיין, איש ציבורמנדלבאום היה . וםאשמחה מנדלב

השלים , 1373שנת ב .מייסדי המושבה כפר סבאמשכונת בית וגן ו

בשם  קומתיים-שורת מבנים חדבניית  וםאשמחה מנדלבהרב 

מלחמת ד עשהיו מבודדים  ,המבנים ."בתי מנדלבאום"

 חכמיםדי תלמי, משפחת מנדלבאום בניאת  ימשושו מדו מצפון לשכונת מוסררהע ,העצמאות

 ל"האצ ,ההגנההיו למשכן קבע לאנשי  ,כמו כן .הר הצופיםב אוניברסיטה העבריתסטודנטים שלמדו בו

 .במלחמת העצמאות לחלוטיןנהרסו  מבניםה .המנדט הבריטילפעולות שונות נגד ביציאתם  י"לחוה

: מתוך ,1393מאי  ,שער מנדלבאום
  ויקיפדיה

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_6328_Mandelbaum_Gate.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_6328_Mandelbaum_Gate.jpg
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 מן'בית תורג

מובלעת ישראלית כנותר הר הצופים  ,ירדןלקביעת הגבול בין ישראל עם עם תום מלחמת העצמאות ו

דרכו יעברו . מעבר הגבול היחידיהיה  מנדלבאום שערכי הסכם הר הצופים קבע . ירדניהשטח הבלב 

 ואנשי הרופאים  ,האחיות ,החלפת כוחות המשטרהולאספקת ציוד ומזון שיירות להעברת 

את המשימה יהיו אותם שני  שכלי הרכב שיבצעוהירדנים התעקשו  .אחת לשבועיים האוניברסיטה

 האוטובוסים שחייבה את ישראל לתחזק את דרישה ,אוטובוסים משוריינים ממלחמת העצמאות

 .מאז תמה המלחמהשנים  13לאורך 

עם  .בלבד יציאת ערבים נוצרים בחגים דתייםלו למעבר שיירות להר הצופיםהשער  שבתחילה שימ

. בלבד ים מירדן לישראלמעבר תיירבו התירו הירדנים ו ,להשתמש במעבר ם"האוהחלו אנשי  ,הזמן

 . משטרה ושוטרי גבול ,אנשי מכס שעמדו בשער לאנשי הצבא פונוס ,בעקבות זאת

  ,בעת מעבר שיירה להר הצופים .1397יוני רעה ביא ,לדוגמה, אחת. במעבראירעו תקריות מעניינות 

בשאלה מי ויכוח ער . כפי שנכתב כילה דלקמאינה מסוימת מה וחבית אט כי קצין לגיון ירדני חשד 

, למנוע את פתיחתה כדיהקצין הישראלי ישב על החבית  .בין הצדדיםתפתח ה י לפתוח את החביתארש

 ונקבע התקדיםחילופי אגרות נזעמות  גררה וזתקרית  .ם"אחד ממשקיפי האו אותו לםיצ ובתנוחה זו

ואז החלו הירדנים להתאנות  ...המטען הישראלים רשאים לבדוק את תוכן "שאין ירדן או  האו"

  .(91' עמ, ירושלים אחת, עוזי נרקיס) "לשיירה ולהציק לאנשיה

 נעריםלגם  השכיר אופניים ערביבעל החנות ה. אופניים תהשכרלעמדה חנות  ,ליד שער מנדלבאום

. לאעדיין  17-בן ה ואני על אופניים בוידע לרכ 19-אביבי בן האחי ": פר יהודה הורוביץיס .יהודים

 במיוחד כשראיתי אותו רוכב במהירות על הכביש המוביל לשער שכם ,נאתי באחי שרכב על אופנייםיק

 תושב, יהודה הורביץ" )...אבל ההרפתקה, ראינו מקרוב את חיילי הלגיון ולא פחדנו, בשטח ההפקר

 .(17.7.7710 מיום איוןיר, 1391 עד הנביא שמואל רחוב

 

 9חיל ההנדסה  רחוב ,(0) מן'בית תורג

ערבי אמיד  ,מן'ביי תורג ,הקרקע בעלשם  על  נקרא  מן'בית תורג

 סדנת הדפסבעל ובעל נכסים וקרקעות ברחוב הנביאים שהיה 

 פינת 91 ישראל שבטי ברחוב)מרצפות  לייצור בית חרושת השימשש

הבית ניצב על קו  (.מרציאנו סעדיה לפינת מצפון ,הנביאים רחוב

בשל . חלש על מעבר מנדלבאוםוהוא  התפר של הגבול העירוני

המבנה ספג פגיעות . ל"של צה עמדה צבאיתבבית הוקמה  ,גובהו של המבנהבשל מיקומו האסטרטגי ו

 לתולדות העיר החצויה מוזאון קמתעמד פגוע ושומם עד שנעשו בו עבודות שימור לקראת הורבות 

קירות הבטון שנוצקו על  את בחלק המזרחי וכן נזקי המלחמהאת עבודות השימור הנציחו . בבית

תמונות  מוזאוןמתכנן העל קירות בטון אלו הציג . ל"שימשו עמדות מגן וירי לחיילי צהש ,החלונות

 מוזאון הוקם במקום 1333ובשנת , 1339-1311פעל בין  השנים  מוזאוןה. "קו העירוני"שעסקו ב

 ."על התפר מוזאון"בשם  פוליטי לאמנות עכשווית-חברתי

 

 7 השלישית החומה רחוב פינת ההנדסה חיל רחוב ,(5)שיכון רכבת על קו התפר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92'%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8
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  ח"רחוב הע

על קו התפר כדי  שעמד אנו חולפים על פני שיכון רכבת ,מן לרחוב החומה השלישית'מבית תורגבדרכנו 

בפתחים מלבניים קטנים להבחין אפשר  ,מרחוב ההנדסה. הירדנינסתר מעיני הלגיון בלאפשר חיים 

 החצר הייתה. 7מרחוב החומה השלישית אפשר להיכנס לחצר . ל"חיילי צהבקומת הגג ששימשו את 

 כביש הסמוךסאון הבה בהשוואה ל השורר יחסילהתרשם מהשקט ה אפשר. מעיני האויב תנסתר

 .התפרקו על שתושבים שהעניקה להגבוהה ומרמת המוגנות 

 

 שבטי ישראל  רחובהנביאים פינת  רחוב ,(0) פינת סעדיה מרציאנו

 .לאליהו ועליזה מרציאנו 1397שנת נולד במרוקו ב סעדיה מרציאנו

ציונות ואהבה לארץ  עלתה משפחתו ארצה ממניעי ,כשנה לאחר לידתו

 חמישה בארץ נולדוו ילדים שישה משפחההיו ב, עלייתהב. ישראל

תחילה  התגוררה ,נפשות 19מנתה כאמור ש ,המשפחה. נוספים ילדים

התגורר בשיכון לה עבר לאחר מלחמת ששת הימיםו 71 ח"העוב ברח

הפנתרים "סעדיה מרציאנו היה ממייסדי  .19רחוב דניאל ב  רכבת

פעל  ,כל חייו הבוגרים במשך . ם התנועהוהוא שהגה את ש "השחורים

לשנות את העוול " במטרה מען השכבות החלשות בחברה הישראליתל

יש לי מחויבות עצומה לאוכלוסייה . לא ראיתי ציבור שהוא כל כך אדיש. ה הישראלית החולהבחבר

של ביתו   .(וואלה חדשות, "בנו מת משהו מרציאנו סעדיה של מותו עם", יאיר אטינגר) "גשאני מייצ

לסמים שהיו מכורים כאלה ול קשישיםל ,רעביםל, חסרי ביתלשימש לא אחת מקום מפלט מרציאנו 

 מחנה מטעםכ "וכיהן כחלפוליטיקה מרציאנו פנה , לשיפור פני החברה הישראלית ומאבקב. קשים

ובשנותיו האחרונות  ,במוסררה שיקום שכונות ה פעיל בפרויקטהימרציאנו . חודשים 19במשך  י"של

 סעדיה נפטר. גמילה מסמיםלכפר  – "זוהרים" את ,"פנתרים השחורים"חברו ל ,כוכבי שמש הקים עם

 .בהר המנוחות בירושליםהוא נקבר  .לאחר מאבק במחלת הסרטן 90בגיל  7770דצמבר ב

זאת  .רחוב על שמופינת  אהחליטה מועצת העיר ירושלים לקרו, 7717בשנת  ,ר מותוחמש שנים לאח

 .להקמת נקודת הנצחה ללא תרומה כספית של המשפחה בנוגע משפטיתשאלה לאחר שיושבה 

 

  7ח "הע רחוב ,(9) ח"רחוב הע

 במהלך, 1303בשנת . שיירת הדסהח קרוי על שמם של חללי "רחוב הע

הדומים לשלטים שהציבו  קרמיקה ישלטבה הוצבו , שיקום השכונה

-נבנו בראשית המאה השבתיו  ,הכניסה לרחוב. הבריטים בימי שלטונם

הוצבו שלטים המציינים , הבתיםדלתות חלק ממעל  .מרשימהיפה ו, 77

  .בניית הביתשנת את 

 ,קו התפרעבר תוואי  ,תוואי כביש חיל ההנדסההיום היכן שעובר , מהרחוב מטר בלבד 97במרחק של 

למלחמת ששת שנים שבין מלחמת העצמאות ה 13במשך  הגבול בין ירדן וישראל, "הקו העירוני"

 .הימים

 פינת סעדיה מרציאנו
פינת הרחובות הנביאים 

 ושבטי ישראל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://news.walla.co.il/item/1212766
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/413/001.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
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היום , "בית יעקב" ספר בית
 ,ש נגר"לצילום עבית ספר 
  3ח "רחוב הע

כאן  ".הפנתרים השחורים"סיפורם של של מוסררה ו הסיפורהתרחש סביבו שסמטות בח ו"רחוב העב

צמחה תנועת כאן צפיפות דיור ווכלכלית מצוקה כאן סבלו התושבים  ,התפרחיים על קו התקיימו 

כשלא , ח היה מגרש המשחקים של הילדים"רחוב הע" סיפר כי מיכאל נידם ."הפנתרים השחורים"

-דוד בן( מוסררה אוסף, איוןיר תקציר, מיכאל ידםנ) "ההרוסים בבנייניםהלכנו לשחק  ,היה לנו עיסוק

בין ילדי מוסררה לילדים  לעתים היינו מבלים בקרבות אבנים"כי ציין  עיון

 מיום איוןירב, "השחורים פנתרים"ב פעילבעבר , עיון-בן דוד) "מהצד הירדני

 ,אר קרבות של רומאיםיתשסרט  וסיפר שלאחר שרא ליאני שרלי .(0.7.7710

לשחק בשטח  וחרבות מעצים ויצא ובנ, (עגולים)מכסים של פחי אשפה  ולקח

-בן דוד (.מוסררה אוסף, יליאנ שרלי עם איוןיר תקציר, ליאני שרלי) ההפקר

, ונהרג בשטח ההפקר על מוקשהוסיף כי גם לאחר שאחיו עלה  עיון

 .(0.7.7710 מיום איוןיר ,עיון-בן דוד) לשחק שםהילדים המשיכו 

ליאני ) נאלצו הילדים להתגנב לקולנוע לראות סרטים ,העוני המחפירבגלל 

אף פר שלפעמים ימשה אמויאל ס .(אוסף מוסררה, איוןיתקציר ר, שרלי

 ,המשטרה אותו העצר ,באחת הפעמים. ומכרו אותם כדי שיהא בידם מעט כסף מביתםפרקו רעפים 

, חתול שחור, אמויאל משה) ד לעבריינים צעיריםשנות מאסר במוסשלוש ל דוןיוא ננפתח לו תיק וה

 .(אוסף מוסררה

 

 3ח "הע רחוב ,(2)ש נגר "לצילום ע פרסת בי – "בית יעקב" פרסת בי

בראשית המאה , היום בית ספר לצילום, "בית יעקב"בית הספר גם נבנה  ,מרבית הבתים ברחוב זהכמו 

זרם ל לשמש בית ספר הותאם המבנה ,בתום מלחמת העצמאות. 77-ה

את החינוך מהפוליטיקה יש לנתק  כי הקבע ןפרומקי עדתו .החרדי

הוקם זרם  ,בנוסף. דתי וחילוני – חינוכיים נפרדים ולהקים שני זרמים

היות ומרבית העולים . חינוך העצמאיה בשמו המוכר ,חרדיחינוך 

 למודלדיהם לנשלחו י ,היו שומרי מסורת או דתיים מארצות האסלאם

ית ילדי מרב .ל או בבתי ספר חרדיים"בבתי ספר דתיים של המפד

 ".בית יעקב"מוסררה למדו בבית הספר 

לקבל ארוחה חמה  רק כדי כי פקדו אותוסיפרו הם . אינם טובים פרהסת זיכרונות ילדי השכונה מבי

הייתה מרפסת ה, שהמבנה היה מוזנח מאוד מרבית בוגריו זוכרים .לברוח מן הצפיפות בביתכדי ו

 מוו כהם חש בימי החורף .אפשרו לרוח הירושלמית הקרה לחדור לכיתה שבורותהזגוגיות וה רעועה

. ך"תנ: תחום דעת אחדנלמד  בבית הספר. חום אימיםסבלו מ בקיץאילו ו ,"שלגונים במקפיא"

אחד מפעילי , קוקו דרעי. ומשפילה הביכאמוהמורים נקטו שיטות חינוך שכללו הענשה גופנית 

הייתה לו בלורית ותסרוקת לפי מיטב  לדבריו .ם אחת שהושפלזוכר היטב פע, "הפנתרים השחורים"

, יום אחד קורא לי המורה ללוח ליד כל הכיתה" .ואלביס פרסלי ארד 'קליף ריצבסגנון  ,אז האופנה

אירוע טראומטי  עבורי זה היה .וחותך לי את הבלורית ...תופס לי את השיער  ככה, מספרים  תופס

סיפורו של  ,חתול שחור
משה אמויאל על החיים 

  יוטיוב ,אנימציה, במוסררה

https://soundcloud.com/osef-musrara/interview-with-michael-nidam
https://soundcloud.com/osef-musrara/intervie-with-charlie-liani
https://soundcloud.com/osef-musrara/intervie-with-charlie-liani
https://www.youtube.com/watch?v=1PJh22Bxgoo&t=4s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A3_%D7%A8%D7%99%D7%A6'%D7%A8%D7%93#/media/File:Cliff_Richard_Allan_Warren.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99#/media/File:Elvis_Presley_promoting_Jailhouse_Rock.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1PJh22Bxgoo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1PJh22Bxgoo&t=4s
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" הפנתרים השחורים"הפגנת 
, מוסטר'סטרז: צילום, בירושלים

 הארכיון הציוני המרכזי :מתוך

אך זו הפנתה , תלונה על אלימותהוגשה למשטרה  ,באירוע אחר. (מוסררה אוסף, דרעי קוק) "דמאו

פקד , 'ש ,מרקוביץ) "ל"בתלונה הנ רבנו לטפליאנו כשלעצמנו ס"נכתב כי  והחינוך ובמכתב למשרד 

 ארכיון ,17.17.1399 ,"הכאת מורים לתלמידים: "ישראל משטרת מאתמכתב , במשטרת ישראל

 (.1399-1393 ,מורשה שבירושלים" בית יעקב"בית הספר , 9019379 -המדינה גל

איחורי ב, בניהול זמנים בשיעורים – לקויה יה בית הספר כי ארגוןמעיד פיקוח על בית הספר הדוח 

 אוסף ,כללי וארגון וניקיון סדר – "ביעק בית"ב ליקויים) המורות של ובהופעה בניקיון ואף מורים

כי קיימת בעיה בהתנהגות שהבין  ייאמרלזכותו של המזכיר הכללי של החינוך העצמאי  .(מוסררה

 : כתב, (1399)ה "בשנת תשכ" בית יעקב"במכתב אל מנהלת בית הספר . המורים כלפי התלמידים

ה לפעמים מקום לשיחות והערות שאינן לכבודו של החינוך והסניף המשוכן ליד משרד החינוך מהו"

 -גל, המדינה גנזך, ה"תשכ תמוזב 'ד מיום" יעקב בית" מנהלת אל מכתבב מילר 'א הרב) "החרדי

  .(מוסררה אוסףב גם ,1399-1393, 9019379

 

  11ח "הע רחוב ,(8) הסלזיאני המנזר

 שנתב הסלזיאני המנזררכשו את בניין סלזיאניות נזירות 

נלמדו בו  .מלאומים שונים בית ספר לילדות והקימו בו 1379

התרחב המנזר  ,עם השנים. השפות ערבית צרפתית ואיטלקית

במלחמת . למגורי הנזירותמבנה גופני ו ונבנו בו אולם לחינוך

 בשנת. שימש את ההגנההמבנה נסגר המנזר ו ,העצמאות

בית ספר לתלמידות בחלקו שנית ושימש  המנזר נפתח ,1393

 ,לאחר מלחמת ששת הימים .סטודנטים מן האוניברסיטה העבריתל םגוריקום ממ ובחלקו יהודיות

אחת מאחיותיו של  ,יהודית מרציאנו. סטודנטים ערביםעבור לאכסניה עבור צליינים והמנזר הוסב 

, מרציאנו יהודית)הסמוך  בחצר ביתם גידלהשהייתה מוכרת להם נענע שאמה עליזה  הפריס, סעדיה

 .(אוסף מוסררה, איוןיתקציר ר

 

   7משמרות  רחוב ,(9) רחוב משמרות

 "השחוריםהפנתרים "של סיפורם של סעדיה מרציאנו ו

 חברתיתשעורר תסיסה רחוב קטן . מתחיל ברחוב קטן זה

זרמו מים ושפכים מהחלק הגבוה של שבמרכזו רחוב . גדולה

זרימת מי השפכים גרמה לכך . העיר לעבר שטח ההפקר דאז

פירות וצמחי מעזבות  גדלו של הרחוב המזרחיצדו מול ש

למשחק מסתור ילדי מוסררה מצאו  ,בשטח זה. וירקות רבים

 .לאחר שפתחו פתח בגדר הגבול

רלי 'צ, 9שמרות מגר ברחוב  ל'ראובן אברג: גרו ברחוב זה "הפנתרים השחורים"תנועת  מרבית מייסדי

ברחוב , מרחק כמה צעדים מכאןמרציאנו ב וסעדיה 17משמרות בקוקו דרעי , 1במשמרות גר  ביטון

 המנזר הסלזיאני

https://www.youtube.com/watch?v=MktLftoiIOo&t=200s
http://www.osef.musrara.co.il/Collection/Details/103%20%20%20%20.
http://www.milononline.net/do_search.php?Q=%F1%EC%E7&BMD=P
https://soundcloud.com/osef-musrara/track-8
https://soundcloud.com/osef-musrara/track-8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%92'%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F
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עמד מאחורי המבנה  1307 שנת נשרף בשופעלו שבו הצריף . ואחרים כוכבי שמשאליהם חברו . 71ח "הע

זה , פה הקמנו את התנועה" :קוקו דרעי אמר ,"הארץ"איון לעיתונאי ניר חסון מיבר .79 ח"ברחוב עש

 51, חסון ניר) "אלא כתוצאה של כאב וזעם שהיה אצור בתוכנו, לא יצא משום מחשבה על פוליטיקה

קפה "ב כונער של התנועה חלק מהפגישות הליליות .(הארץ ,נותנים כבוד לפנתרים שנה אחרי מוסררה

. הלילה כלן שהיה המקום היחיד בירושלים השמרנית שהיה פתוח וכיו ,"טעמון

 ,מצוקת הדיור דרכי פעולה לפתרון חברי התנועה גיבשו "קפה טעמון"בצריף וב

כיכר "ב "הפנתרים השחורים"ההפגנות הגדולות של החינוך ויזמו את התעסוקה ו

 . "ידקהוכיכר הדו"וב "ציון

 

 17משמרות  רחוב ,(01)דרעי  וביתו של קוק

 ותנרתמ יםהפעיל ותגם משפח ל כיוהיה ידוע לכ ,"פנתרים השחוריםה"בתנועת 

וכולם  ,מבית לבית וידיעות על הפגנה מתוכננת עבר .ןלפעילות כמיטב יכולת

די תנועה לא היה בידי ה ,1301 מרסלקראת ההפגנה שהתקיימה ב .להפגנה הגיעו

לאסוף דפי נייר לכתיבה מכל  התבקשו חבריםוה, הדפסת פלייריםלמימון כסף 

 ,בד הסוציאליהעוהובאו ממשרדי וכלי כתיבה דפים  .ביקרובו עבדו או שמשרד 

ברגע שהפקיד לא  הם נלקחו. משרדי הביטוח הלאומימו קצין המבחןממשרדי 

ו בוא" :נכתב על אחד הדפים ,ציודק ימספלאחר שנאסף . לנעשה לב םש

הם ובגילאי עשר ומעלה לילדי השכונה ניתן הדף ". להפגנה של הפנתרים השחורים

 ממכונתם ימספריהילדים לקחו אז . כעשרים פעם על דף אחדאת הכתוב בו  העתיקו

-להפגנה הגיעו כ. פליירהכך נולד  .התפירה של אמם וגזרו את הדף לרצועות רצועות

 .(מוסררה אוסף ,דרעי וקוק) איש 9,777

 ,אלימההפגנה לאחר אך  ,בהבנה "פנתרים השחורים"ל התייחסו השלטונות ,בתחילה

נגד פעילי סוכנים סמויים  הילפעמוהמשטרה החלה  ,מסוכןבהם גורם  יםאוהחלו ר

 .סוכן סמויכ יעקב אלבזהמשטרה הצליחה להחדיר לתנועה את  ."םהפנתרי"

כי מיד לאחר הגשת בקשה  ופריססעדיה מרציאנו וכוכבי שמש  ,רלי ביטון'צ

 ממש ,המשטרה דופקת על דלתות המנהיגים ואוסרת אותםהייתה , לקיום הפגנה

 ,"(השחורים הפנתרים" הסרט מתוך) כמו במשטר הקומוניסטי ברוסיה

 .פורעי חוק לכל דבר וענייןוהתייחסו אליהם כאל 

מנחם פניו של הוטבעה דמות , ועל הקיר המפריד בין השכונה לכביש משמרות ברחובבנקודות שונות 

סמל  מוטבע, מצפון להטבעה זו .יוצאי ארצות האסלאםעל תושבי מוסררה ושהיה אהוב על  ,בגין

 .קרמיקהב "הפנתרים השחורים"האגרוף של 

 

הטבעה  ,מנחם בגין
לבן על קיר -בשחור
מזרחית לרחוב -צפונית

 17משמרות 
 

 01רחוב משמרות 

, "םהשחורי פנתריםה"
  יוטיוב

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1178218
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1178218
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=MktLftoiIOo&t=200s
http://www.archives.gov.il/chapter/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA/
http://www.archives.gov.il/chapter/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%96
https://www.youtube.com/watch?v=5QQmivfZ3W8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=oc17wBfFreE
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 סמטת הם לא נחמדים

  71ח "הע רחוב ,(00) מרציאנו חתמשפ שלהבית הראשון 

עד  11גיל מ. בבית זה גר סעדיה עד סיומה של מלחמת ששת הימים

להיות פעיל החל  71בגיל ו, במוסד לעבריינים צעירים שהה ,19גיל 

לעזור לאנשים העז אחיותיו סיפרו על רצונו  ."פנתרים השחורים"ב

ראה את האפליה הממסדית המקפחת  מרציאנו. מן המצוקהלצאת 

מטרת הארגון הייתה  ,לשיטתו. צדק חברתי לפעול למעןוהחליט 

ההורים לא " שכן לא יכלו לשאתההורים שגלימת המאבק את לשאת 

 "ל מאלוהיםוהכ"בגדר  ,גורל גזרת יההמצבם  םומבחינת" דיברו

מרציאנו ) "או שהעוגה מתחלקת או שאין עוגה" לומר נהגש הפריס, אחותו של סעדיה ,יהודית (.שם)

 .בלי קשר למוצאו, אזרחכל ל בסיסיות זכויותיש לתת : כלומר ,(אוסף מוסררה ,איוןיתקציר ר, יהודית

ואין זה , שברגע שיגיעהיה ברור לכולם . בזמןלא תמיד הגיע , בעצמו לפגישות חשובות שהיה קובע

עמו וידונו יפנו את החדר עבורו , מיד אותויקבלו , זה יהיה ומי יהיה באותה עת במשרדמשנה מתי 

אתה יכול לקבוע אתו " :הענייןאת סיכם  ,7779משנת בסרטו של נסים מוסק  ,צרלי ביטון .בניחותא

 נסים ,"משה אדון השחורים הפנתרים על שמעת") "מיוחד במינו ,ככה הוא. פגישה ולא למצוא אותו

 .(מוסק

שאלה את  השרה .כחמולה כרגיליחד הגיעו הפנתרים  ,עם שרת העבודה אורה נמיר יםמפגשלאחד ה

כדי שתהיה שקיפות ולא " :סעדיה ענה לה .כחמולה ולא אחד אחדתמיד  מגיעים הםסעדיה מדוע 

להניף שני אין אפשרות משה דיין טען ש (.0.7.7710איון מיום יר, רפי אוחיון) "!תוכלי לומר לא הבטחתי

צריך תמיד להניף את שני " :לעומתו טען מרציאנו. דגל ביטחוניובמקביל דגל חברתי  –יחד  דגלים

החברה לא תהיה  ,בעיות עוני קשות ,ניוון תרבותי, עם ניוון חינוכי, שהיא חלשההדגלים כי חברה 

בעניין  .(מוסק נסים, "משה אדון השחורים הפנתרים על שמעת") "בריאה מול הבעיות הביטחוניות

ונקטעה עם פרוץ  מלחמת ההתשההחלה במהלך  "הפנתרים השחורים"שהפעילות של מעניין לציין  ,זה

 .מלחמת יום הכיפורים

 

 סמטת הם לא נחמדים  ,(07) הם לא נחמדים

 "דרך הפנתרים השחורים"מפרויקט בשם הוצב כחלק שלט זה 

זה  שלט. דעה הלאומיתושנה לאחר פריצתם לת 97להנצחת פועלם 

 שמותמציינים " הפנתרים השחורים"שלט נוסף שבו נכתב ו

 "מוסללה" ה עמותתהשלטים חנכאת . עלומותלסמטות  שניתנו

 . 7711בשנת 

 רעב כי הם ישבתו גולדה מאירלראש הממשלה  "הפנתרים השחורים"הודיעו  ,1301אפריל ב שבעהב

 תקווה ב באנגליתו בעבריתהנשים כרוזים  כתבו ,בזמן ששבתו רעב בכותל .עד שתקבל את המשלחת

שאינה מתייחסת  ,ממשלהשתניע את התהודה בינלאומית  יסייעו בהפצת המסר וכך תתקבלשהתיירים 

ם הולכים לכותל ימזרחי. ם לא הולכים לבית ראש הממשלה להפגיןימזרחי": נכתב יםכרוזב. לאזרחיה

גרה שבו בית הראשון ה ,70-09ח "הע
 .משפחת מרציאנו

https://soundcloud.com/osef-musrara/track-8%20.
https://soundcloud.com/osef-musrara/track-8%20.
https://soundcloud.com/osef-musrara/track-8%20.
https://www.youtube.com/watch?v=jdnYAVAnhKg.
https://www.youtube.com/watch?v=jdnYAVAnhKg.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
http://muslala.org/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8


13 

 

 ,סמטת הפנתרים השחורים
 מדרום לקיר המנזר הסלזיאני

יום ב במוזאון ישראל יל ראובן בסיור בתערוכה של צילומי יעקב שופר'אברג) "כדי לבכות לקיר

ראש את שרים והציפו את הגורמים יהודים ותהודה עוררו  אכןהכרוזים ושביתת הרעב  (.0.7.7710

החליטה ראש הממשלה , וללא קשר לתהודה ז .לאזרחים בנוגע ליחס השלטוןבמכתבי מחאה  הממשלה

 בהם סעדיה ,נציגי הארגון שהיחמבפגישה נכחו  .שבוע לאחר מכן לקבל את הפנתרים במשרדה

הפגישה  .מיכאל חזנישר הסעד ו יגאל אלוןהחינוך שר  נכחו מצד הממשלה .יל'וראובן אברג מרציאנו

כמעט עליהם עה דיראש הממשלה זאת למרות ש ,כלפיהםאישיות בשאלות ו "הפנתרים"בהכרת  החלה

סעדיה  החלו ,בשלב מסוים. שלמה הללהמשטרתי שהכין שר המשטרה דאז ודיעין ל מתיק המוהכ

סררה ומצב העגום במולמענה  הדורשותיל להוביל את השיחה לבעיות האמתיות 'אנו וראובן אברגימרצ

גני חינוך חינם בהסדרת , תנאים בבתי המעצרשיפור ה, הסדרת עניני הדיור :ובשכונות עוני הדומות לה

נטל נשיאת הלעזור בונים כדי לאפשר לנשים לצאת לעבוד ופעוטבילדים ו

 .הממשלה הציעו אפשרות של חינוך ערב לאלה שעובדיםיגי צנ. ועוד הכלכלי

. "שקרנית" שלא בפניהגולדה מאיר את יל 'ראובן אברגכינה  ,בפגישה אחרת

". כן: "ענה לה והוא, "?קראת לי שקרנית ,ראובן": שאלה, כשנפגשו שוב

בתנאי שתרשי לי , אתנצל: "ענה לה!" אתה תתנצל: "המשיכה ואמרה לו

 .(שם) וכך היה" ,להדליק את הסגריה שלי עם הסגריה הדולקת שלך

ר "יו ,וןשאול בן שמחאמר , (1301)א "בכנס לציון סיום המימונה של שנת תשל

 בבית המעצר "הפנתרים"לגולדה לאחר שפגש את  ,ועד הפועל בהסתדרותוה

בהפגנת טוב וקו בקבוקי מולרנז ,לילה באותו". םקא נחמדיוהם דו"כי 

אלה המתפרעים ומשליכים : "בתגובהאמרה גולדה . בירושלים "הפנתרים"

מכתבה של גולדה מ) "בקבוקי מולוטוב על שוטרים יהודים אינם נחמדים

שליווה את החברה  ,"הם לא נחמדים" ביטויהכאן נוצר מ .(המדינה ארכיון ,מאיר לשאול בן שמחון

 .כשם של סמטהשנקבע  דהישראלית שנים רבות ע

 

  סמטת הפנתרים השחורים ,(00) הפנתרים השחורים

. ה למצוא שטח לגן ילדיםתיהי "הפנתרים"אחת הפעולות הראשונות של 

לרווחת ההורים והגן החל לפעול  ,ביריעה ירוקה נתחם ,השטח שנבחר נוקה

ולאחר  ,לא אהב את הביצוע ,אזדראש עיריית ירושלים  ,טדי קולק. העובדים

ראובן בסיור בתערוכה של צילומי יל 'אברג) חלופי זמן מה נבנה גן ילדים

באחת ההפגנות  ,1301 שנת ב (.0.7.7710יום ב במוזאון ישראל יעקב שופר

 ,מהדשא תרדו": קולק קרא לעברם ,"הפנתרים השחורים"שקיימו 

חסון ) את הניתוק הממסדי מהשכבות החלשות המחישה קריאה זו. "פרחחים

 .(הארץ ,שנה אחרי מוסררה נותנים כבוד לפנתרים 51, ניר

כדברי העיתונות  – הוד רובין בסגנון, מרחיקת לכת ת מחאהפעול "הפנתרים"צעו יב ,1307 סמרב 19-ב

 לקויהעשירה וח ברחביה חנויות ובתיםחלב ממפתני  בקבוקי "הפנתרים"אספו  ,באישון לילה. הכתובה

הפנתרים "סמל 
על  ,"השחורים

ח "מדרגות רחוב הע
71 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%96%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001c167/File/0b07170684f5daa8
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001c167/File/0b07170684f5daa8
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001c167/File/0b07170684f5daa8
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001c167/File/0b07170684f5daa8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7
file:///C:/Users/user/Pictures/Downloads/,%20http:/www.haaretz.co.il/news/education/1.1178218
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 רונית בין : צילום ,שיכוני הרכבת

אנחנו " :האחד לתושבי רחביה .של הסבר פלייריםשני בהמעשה לווה . העניים העיראותם לתושבי 

. ולחתולים שבביתכםמודים לכם על שהחלטתם היום לתת את החלב לילדים רעבים במקום לכלבים 

יש כלבים וחתולים , לעומתם. הילדים בשכונה לא מוצאים מדי בוקר את החלב שלו הם זקוקים

 ,השני פליירב. (Ynet, השבוע לפני, דרוקמן ירון) "עבשכונות העשירות שלהם יש חלב בכל יום ובשפ

מבצע חלב לילדי  –באנו הבוקר כדי להוציא לפועל את תכניתנו " :בנכת ,בסטוניםזלתושבי הא שיועד

מאוחר שנים . (שם) לממשלה ובעיקר לכם שאכפת לנו, כדי להזכיר לכלל האזרחים, זאת. שכונות העוני

הפעם הצלחנו " :כי בהמשך הכרוז נכתברלי ביטון 'סיפר צ ,"הפנתרים השחורים מדברים"בסרט , יותר

אבל אל תתרגלו כי אנחנו לא יכולים לעשות , תמיד יכולה להשיג  להביא לכם חלב לילדים שידכם לא

 .(הפנתרים השחורים מדברים) "נפעל ונשיג יחד עוד הרבה ,אם תתלכדו ותצטרפו. את זה כל יום

גולדה מאיר גינתה את ואילו  ,האירוע תפס כותרות. ומסודרת אורגן בצורה יעילהלב חלוקת החרוע יא

אמר לכתבים כי הארגון יפצה את  "הפנתרים" אף גבר כאשר נציגכעסה . המעשהאת ו "הפנתרים"

הוחזרו ש לא רקשבוע לאחר המבצע  אך, "?ממה שאין להם? מאיזה כסף" :גולדה שאלה. החלבנים

דרוקמן ) "משפחות משכונות עוני למבצע קניה בסופרמרקט 99הביאו "אלא גם , י לחלבנים"ל 0,777

דוד  .(שם) "מתורם אלמוני" :נכתב ,ת גולדה מהיכן הכסףלתשובה לשאוב ,(Ynet, השבוע לפני, ירון

-ב" הארץ"איון לכתב יאמר בר ,ופעיל חברתי במוסררה "השחוריםפנתרים "שהיה חבר ב ,עיון-בן

חסון ) "תהמזרחי המוזיקה, ס"ש, שיקום השכונות: לפנתרים היה חלק בכל מה שקרה אחר כך" :7711

פנתרים ה"הציבורית של התדמית  .(הארץ ,שנה אחרי מוסררה נותנים כבוד לפנתרים 51, ניר

כנס אליה או לבוא ילה הציבור חששו ,שכונה מסוכנתכמוסררה לשכונה יצרה גם תדמית  "השחורים

היה מחזיר אותן וכאשר החבר , גרות הן חששו לומר היכן מהשכונה נערות ובחורות. אנשיהבמגע עם 

תקציר  ,מימון מרי) המרכזישהן גרות מעבר לדואר את החבר שכנע ול ברחוב יפו העדיפו לרדת , לביתן

 .(אוסף מוסררה, איוןיר

 

  19דניאל  רחוב ,(05)שיכוני הרכבת במוסררה 

בראשית שנות  ושנבנ רכבתשיכוני טורי בתים של שני , דניאלברחוב 

כחמישים  דירה בבתים הואכל גודל . 77-השל המאה  השבעים

ם שעברו יילדהפחות מרובות שלמ תאיםשלא השטח , מטרים רבועים

בית בין גשר מחבר  מעין ,"שרוול". במוסררהמבתים אחרים לכאן 

המשפחה . עברה משפחת מרציאנושאליו  ,19 פרמס ובית 19 פרמס

אך שכנעו  ,אמנם בצפיפות מה ,גינה שלו הייתה ביתב גרה קודם

והם לא ידעו עד כמה תהיה צפופה ולא ידעו , אותם לעבור לדירה

יהודית מרציאנו סיפרה כי הנטל היה כבד והיא נאלצה לעבוד כדי האחות . משכנתאשיידרשו לשלם 

דואגת  ,לכל מקוםסעדיה מא עליזה הולכת אחרי יהאחיות יהודית ואיילה זוכרות את א .הלעזור להורי

 . ולו ותומכת לחלוטין במאבק

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4498963,00.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5QQmivfZ3W8
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4498963,00.htm
file:///C:/Users/user/Pictures/Downloads/,%20http:/www.haaretz.co.il/news/education/1.1178218
https://soundcloud.com/osef-musrara/4klbd5ulvarm
https://soundcloud.com/osef-musrara/4klbd5ulvarm
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, יבית החולים הצרפת
 רונית בין:צילום

 

 בשיניים מעשה
 סיפורו – תותבות

  העירוני הקו של
 

קסדת הפך את  ,הגיח מאחוריו מרציאנו .שוטר חמוש באלה אישה הרה היכה ,"כיכר ציון"בהפגנה ב

נראה אותך גבר בלי " :ואמר סעדיה פנה לשוטר .במרוקאיתראשו והשניים קיללו זה את זה השוטר על 

עליזה הלכה אחריו וראתה שבסמטה חיכו לו שני שוטרים  ."בוא לסמטה ונלך פייר פאייט ,תג משטרה

זב הדם  מרציאנואך  ,התחננה לשוטרים שיפסיקו להכות אותוהיא . היכו אותו נמרצותוהם נוספים 

מות לאירוע זה הביא משוכנעת ש סבאג מרציאנו איילת. לבית המעצר במגרש הרוסיםבשערותיו נגרר 

 (.אוסף מוסררה ,איוןיתקציר ר ,תסבאג מרציאנו אייל) אב שנתיים מאוחר יותרהמות לו 99אם בגיל ה

  .אחריו רביםשקט וכריזמטי וסחף של מרציאנו העידו כי היה  אחיותיו וחבריו

 

  7שבטי ישראל  רחוב ,(00) "ססנט לואי"בית החולים הצרפתי 

בסמוך  מומיקו ."הקו העירוני"שכן על גבול  בית החולים הצרפתי

בשער המרכזי . הגבול שני צדיאנשים מטיפול רפואי לאפשר מתן לגבול 

 הגיעו ,ומרחוב שבטי ישראל .ירדניםהגיעו לטיפול  ,הדרומיצדו שב

 אתשהקל  דבר, ברו צרפתיתידאשר חלקם  ,בעיקר תושבי מוסררה

 .(0.7.7710איון מיום יר, אוחיון רפי) עמם התקשורת

אחת האפיזודות המתארות את מרקם החיים על קו התפר קשורה לאחות 

הישר אל בין גדרות נפלו  שיניה התותבות של האחות. בבית החולים נזירה

נציג ירדני  ,ישראלי גנאלצו נצי ,אליה ןוכדי להשיב ,התיל של שטח ההפקר

הגברת למנוע את כדי למנוע תקרית דיפלומטית ולהגיע למקום  ם"מהאוונציג 

 . המתיחות לאורך קו הגבול

  

 

  המדרגות למתחם ממילאת רחב ,שער יפו ,(09) לאיממ

רבים מבתיה נפגעו עד  ".הקו העירוני"שכנה על  שכונת ממילא

התושבים  .מצב רעועתרו בואו נ במהלך מלחמת העצמאותהיסוד 

לאפשר כדי  נבנו קירות מגן ,התפרקו על . מחומת העיר העתיקה בהםסבלו מירי צלפים ירדנים שצפו 

של לצמצם את יכולת הפגיעה כדי לתושבים ביטחון אישי ו

 .בהם הירדנים

שמשו  ,שעשועיםגני בהעדר מגרשי משחקים ו ,בשכונה זוגם 

ההורים תלו כבסים על חוטים שנמתחו בין  .לילדים משחקים יהסמטות והבתים ההרוסים מגרש

יצאו אשר  את ההורים להרגיעידעו להסתתר ו למודי הניסיוןהילדים ידעו  ,יריבעת אירוע  .הבתים

 .וחוזר חלילה ,עד הירי הבא שבים למסלולםהיו החיים  ,ירי רגע אחר. חלילה לא נפגעולבדוק ש

 עוזי) "אין לאן ללכת מכאן ,לנו" :ענו, מדוע אינם עוזבים למקום בטוח יותרתושבי השכונה כשנשאלו 

 .(93-91 'עמ, אחת ירושלים, נרקיס

 ,מהעיר העתיקה מבט, שכונת ממילא

 ויקיפדיה :מתוך ,0991

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:St_Louis_Jerusalem.jpg
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://soundcloud.com/musrara-osef/ayala-sabag-marziano%20,
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99_%D7%A1%D7%9F_%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7489660
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7489660
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 אל מבית הקומות מש ,נוסאבית ט

 ,נוסאבית טשריד ל 

משה האדריכל . תכלכליו תתרבותי הפתחלחזות העיר ו את החלו לשפר ,לאחר מלחמת ששת הימים

, ובילויים מרכז קניות – "ל כלול בווהכ"הגו תכנית לבניית מתחם  טדי קולקוראש העיר דאז  ספדיה

הריסת כל המבנים  חייב הפרויקט .קרקעית-חנייה תתומשרדים , לעשירים מגורים מלונות ובתי

אתרים היסטוריים המתכננים לא העלו על דעתם לשמר  .השכונה תושבי פינויו ת ממילאבשכונ

בביקורו ההיסטורי  הרצלבו לן שהבית , כמו בית שטרן ,שהיו בשכונה וארכיטקטוניים ייחודיים

 .ולהשלמתשנים עברו עד  91-ו, בעד ונגד הפרויקט, התכניות עוררו תגובות רבות. 1131 בירושלים בשנת

 

 מיטיבי נגן רחוב ,(02) בית טאנוס

חצה את שכונת קו התפר שבין העיר העתיקה לעיר המערבית 

ולכן בתים רבים בשכונה נהרסו ומצבה הלך  ,ממילא

גבול בין העל  ,שטח ההפקרבעמד בית טאנוס  .דרדריוה

אחד הסמלים ל היהו ,שכונת ממילא לחומות העיר העתיקה

התבצרו  ,זה מבנהב .העיר החצויהשל ו "העירוניהקו "של 

שכנו עד תום מלחמת ששת בו ל במלחמת השחרור ו"חיילי צה

 ,בית טאנוס כולו בצד הישראלינמצא  ,במפת הקו העירוני .הימים

הירדנים ניצלו . הקו חצה את החצר המזרחית שלו ,למעשהאך 

זאת כדי להגיש תלונה על הפרת הסכם כל אימת שאנשי התברואה 

אחת , נרקיס עוזי)בבניין  עבודתםאת או אנשי הגז באו לבצע 

 .(91' עמ, ירושלים

, מרביתם כורדים, פונו תושבי בית טאנוס ,פיתוח מתחם ממילאב

פיצוי כספי  וניתן להם עבורםתמורת פרוטות או שנכסיהם הופקעו 

שוחזר  ,רק לאחר מעשה .יםיסטורישימור אתרים האיש לא נתן דעתו ל. לחלוטיןנהרס הבניין  .זעום

 TANNOUS", האת שם המבנ הציבו מחדשקטע קיר ועליו 

BROS". המתמלא כפר רפאים , בנו את כפר דוד ,סמוך לו

בשנה הבאה , קרויאנקר דוד) חגיםימי הבעיקר ב יםדייר

 .(הארץ ,בירושלים הבנויה

 ,הזנחהבעוני וב, שחיו בפחד ,"הקו העירוני"התושבים באזור 

היום מרבית ו, לטובת פרויקטים שוניםמבתיהם פונו כולם 

 . שכונות יוקרה ןהתפר השכונות 

 

  מומלצת ביבליוגרפיה
רחוב ממילא לפני מלחמת ששת  

במרכז התמונה קיר המגן מפני  ,הימים
נמצאים במקום היום  ,צלפים ירדנים

קניון ממילא וחניון  ,שדרות אלרובזה 
 ,משה לפידות' פרופ: צילום, קרתא
 ויקיפדיה: מתוך

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
http://www.kroyanker.co.il/?option=com_flexicontent&view=items&cid=29:2010-01-01-23-25-52&id=99:-q-q&Itemid=21
http://www.kroyanker.co.il/?option=com_flexicontent&view=items&cid=29:2010-01-01-23-25-52&id=99:-q-q&Itemid=21
http://www.haaretz.co.il/1.1093070
http://www.haaretz.co.il/1.1093070
http://www.haaretz.co.il/1.1093070
https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=460736
https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=460736
https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=460736
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 צבי-יד יצחק בן :ירושלים, ירושלים וכל נתיבותיה, (1339( )עורך)מירון  ,אייל. 

 צבי-יד יצחק בן :ירושלים, 8, עידן, 0907-0958 עולים ומעברות, (ז"תשמ) (עורך)נאור , מרדכי. 

 עם עובד :אביב-תל, אחת ירושלים, (1309) עוזי ,נרקיס. 

 יד  :ירושלים, 71 ,עידן, ח"תשי-ח"העשור הראשון תש, (1330( )עורכים)יבלונקה , חנהו צמרת ,צבי

 .צבי-יצחק בן

 ביתן ומכון ירושלים -זמורה :אביב-תל, המאבק על מבנה העיר וחזותה, (1311) דוד ,קרויאנקר

 .לחקר ישראל

 0991-0958, הבנייה המודרנית מחוץ לחומות ,אדריכלות בירושלים, (1331) דוד ,קרויאנקר ,

 .לחקר ישראלירושלים והמכון  מ"כתר הוצאה לאור בע-מקמילן-מקסוול: ירושלים

 כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל :ירושלים, מבט ארכיטקטוני ,ירושלים, (1339) דוד ,קרויאנקר. 

 כתר ויד יצחק  :ירושלים, מוסררהשכונת החבשים ושכונת , רחוב הנביאים, (7777) דוד ,קרויאנקר

 .צבי-בן

 ירושלים, ממילא-רובע אלרוב, גאות שפל והתחדשות – ממילא ,ירושלים, (7773) דוד ,קרויאנקר :

 .כתר

 

 קישורים אינטרנטיים נוספים 

 

 מתמקד , ארכיון חזותי הכולל ראיונות מוקלטים ותמונות של תושבי השכונה – אוסף מוסררה

 .בשנים הראשונות של המדינה

 (.עורך)תדהר  ,דוד אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו   

 ארכיון המדינה ,נורית מדר וחגי צורף: ערכו – "הפנתרים השחורים" ם שנה להקמת ארגוןארבעי.  

 הארץ ,דוד קרויאנקר – הבנויה בממילא, הבאה בשנה.  
 יוטיוב ,ותדק 10-כ ,הטלוויזיה החינוכית ,חדשות מן העבר – הפנתרים השחורים. 

 יוטיוב ,ותדק 17-כ ,"שמעת על הפנתרים השחורים"סרט התקציר  – הפנתרים השחורים. 

  יוטיוב ,ותדק 99-כ – השחורים מדבריםהפנתרים.   

 ',אחלק , 19.9.1301 – ן ראש הממשלה גולדה מאיר והפנתרים השחוריםיפרוטוקול השיחה ב

  .אתר הנצחה לגולדה מאיר, PDFקובץ  ,'בחלק 

 יוטיוב ,ותדק 0-כ, רפי אוחיון עם ןואייר, תיכון פסגת זאב ,סרטון גמר – זיכרונות מסבתא אידה. 

 יוטיוב ,ותדק 9-כ ,אנימציה ,סיפור מחיי משה אמויאל – חתול שחור.  

 תאריכים ופעולות של הפנתרים ,הפנתרים השחורים – כרוניקה של מאבק. 

 1391 משנת מרביתן ,מנדלבאום שער מאזור תמונות – מעבר מנדלבאום. 

http://www.osef.musrara.co.il/Home/About
http://www.osef.musrara.co.il/Home/About
http://www.tidhar.tourolib.org/
http://www.tidhar.tourolib.org/
http://www.archives.gov.il/publication/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99/
http://www.haaretz.co.il/1.1093070
https://www.youtube.com/watch?v=WEwEBbYb8Zg
https://www.youtube.com/watch?v=WEwEBbYb8Zg
https://www.youtube.com/watch?v=oc17wBfFreE
https://www.youtube.com/watch?v=oc17wBfFreE
https://www.youtube.com/watch?v=5QQmivfZ3W8
http://www.golda.gov.il/archive/home/he/1/1150633350/1199352757/panterim-_part1.PDF.pdf
http://www.golda.gov.il/archive/home/he/1/1150633350/1199352757/panterim-_part2.PDF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ArY7bzhkRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=ArY7bzhkRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=1PJh22Bxgoo
https://www.youtube.com/watch?v=1PJh22Bxgoo
https://israelopossition2009.jimdo.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%25D
https://israelopossition2009.jimdo.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%25D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4026511,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4026511,00.html
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 הארץ, מירובסקי אריק – משיכון עולים לשכונת יוקרה.  

 קובץ  ,טלי לב ויהודה שנהב – סוציולוגיהישראלית, מוסרית פניקה, שחורים פנתריםPDF. 

 צולם  ,"הפנתרים השחורים"מפעילי  ,בהשתתפות קוקו דרעי רט תיעודיס, סיפורו של קוקו – קוקו

 .יוטיוב ,ותדק 3-כ ,"אוסף מוסררה"בפרויקט 

 יוטיוב ,ותדק 9-כ ,פרק שני ,רדיו רחוב ,צ"גל – ח בירושלים"רחוב הע. 

 שונות מתקופות מן'תורג בית של תמונות – מוסררה שכונת.  

 יוטיוב ,כשעתיים ,מוסק נסים של סרטו – השחורים הפנתרים על שמעת. 

 

 

 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1403379
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1403379
http://people.socsci.tau.ac.il/mu/yshenhav/files/2013/07/%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7
https://www.youtube.com/watch?v=MktLftoiIOo
https://www.youtube.com/watch?v=mHYmGMVKqms&list=PLx4jClAH_07ztIiBvNoNzuYdg_clvX9mN
http://www.yoaview.com/Yoaview/SITE/?action=showobject&sn=2_733&cs_action=A&
https://www.youtube.com/watch?v=jdnYAVAnhKg

