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 תונות העברית בירושליםיפורץ דרך בע ,משה סלומון-יואל

 עיתונים ולוחות מודעות ברחוב החרדי , בית הדפוס ,"בית משומד", משה סלומון, בית יואל ,(רחביה" )בית החבצלת"

 

 "צא אל עולם העשייה. שפתייםרב לך דבר "

 "(הלבנון"מתוך מאמרו האחרון בעיתון  ,סלומון משה-יואל)

 

שנה אחרי שעיתונות עברית ויהודית  מאתייםיצניה של העיתונות העברית בארץ ישראל פרחו כמעט נ

והוא החל לצאת , בעבריתישראל  היה העיתון הראשון שיצא בארץ" הלבנון"עיתון  .אירופהב ההתבסס

שהיה העיתון ודב פרומקין -ישראלשערך , "החבצלת"עיתון  התחיל לצאת מיד אחריו .3681בשנת 

 .11-עד סוף המאה ה שראלירץ המרכזי בא

-זקנתו נפגש עם אספן העיתונים התלשב ,"הלבנון"מקימי עיתון מ, סלומון משה-יואלמספרים על 

כי לי לא נשאר אפילו עותק אחד , לראותוארצה , אם תמצא עותק של הלבנון. "אביבי זלמן פבזנר

 .(אספנות/אמנות קולקטבאתר , "חיידק העיתונות" ,זאב פרי: מתוך) אמר סלומון לפבזנר ",למזכרת

קשה  ,ספריותלמעט במספר מועט של ו, מצומצם העיתונים הראשונים בארץ יצאו במספר עותקים

 . למצוא עותק מקורי של עיתונים אלה

 "עיתון"המילה את . "מכתב עתי"המוצר נקרא ו, "עיתון"המילה לא הומצאה עדיין  ,באותה תקופה

 . יהודה-בןאליעזר  המציא

  ,ה בארץ ישראללהתפתחות .11-במאה הבירושלים העיתונות העברית מסלול הסיור מספק הצצה אל 

אישים . בתי הדפוס בירושליםהתפתחות ובתרמו אישים שהיו חלוצים בתחום העיתונות הכתובה 

                                                               .                                                                                            י"איתמר בן אב גם ובהמשך יהודה-בןעזר יאל, דב פרומקין-ישראל ,משה סלומון-יואלכדוגמת 

סללו דרך לאחרים בהבניית העיתונות ששהטביעו חותם ו, אלו אחד מחלוצים אהו סלומון משה-יואל

 היה ,דמות חשובה בהתפתחות העיתונות והיות לענוסף . 11-במאה הבארץ ישראל העברית הכתובה 

שהקדיש את מרבית חייו להקמת שכונות יהודיות מחוץ  ,גם איש ציבור רב פעלים משה סלומון-יואל

 ,שראלירץ ת מושבות חקלאיות באהקמלו ,נחלת שבעה ומאה שעריםכדוגמת , לחומת העיר העתיקה

 . לעיר גדולה ותוססת הייתהשבמרוץ השנים  – תקווה-כדוגמת פתח

עומדים חלק מהמקומות שנפקוד . סמוכים זה לזה שבו אתריםהרוב ו ,מסלול הסיור עובר במרכז העיר

 בתמונה"חלקם הונצחו בשמות רחובות וחלקם  ,חלקם נעלמו תחת מנופי הפיתוח ,כאז אתרםעל 

עברית העיתונות ה על, גם אם לא שלמה ,כולם יחדיו מספקים תמונה רחבה ,עם זאת ."באבן

 . מתחדשת בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרטה
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 המסלול פרטי 

 .(נסיעה ללא) שעות שלוש: המסלול משך

 .מ"ק 6 :המסלול אורך

 .העברית הגימנסיה רחוב ,רחביה שכונת :התחלה נקודת

  .1 ישראל מלכי רחוב ,שערים מאה שכונת :סיום נקודת

   .אין :מגבלות

 .יםכביש בחציית זהירות משנהיש לנקוט  :בטיחות דגשי

  .לכיסאות גלגלים נגיש מסלול. קלה :קושי דרגת

   .אין :מיוחד ציוד

 .אין :בתשלום אתרים

 

   מסלולב ההליכה תיאור

דב -בנו של ישראל , גד פרומקין ביתו של ,63 ן"רמב ברחוב (0) "בית החבצלת"ב מסלול הסיור מתחיל

רחוב קרן היסוד אל  ובנחצה את רח, מזרח-מכאן נלך בכיוון צפון. "החבצלת"מייסד עיתון  ,פרומקין

עד  לךונ( שמאלה) כיוון צפוןלנפנה . מרכז ממילא יהיה לפנינו ,"כיכר המכס"גרשון אגרון ונמשיך בו עד 

 מערב-צפוןלכיוון יפו נפנה  רחובב. רחוב יפולנלך עד התחברותו ברחוב זה . שלומציון המלכה רחוב

. סלומון משה-יואלמשרדים גבוה שנבנה על הריסותיו של בית בניין  –( 7) "בית יואל"אל ( שמאלה)

-צפוןלכיוון יפו  רחובנמשיך ב. 61יפו  רחובב, (0) "בית המשומד" – בית פיינגולדנמצא  בסמוך לו

שכאן במקום שלט המציין . 8 אל בית מספר רב קוקרחוב הנפנה ל ,הרב קוקרחוב מערב עד למפגשו עם 

יוחנן רחוב רב קוק עד למפגשו עם רחוב הבנלך  .(5) סלומון משה-יואלבית הדפוס של בעבר עמד 

בית אל  ,(שמאלה) מערב-צפוןלכיוון נפנה ובו  ,יוביל אותנו אל רחוב החבצלתרחוב זה  – הורקנוס

. רוזלם פוסט'וג( 0)" אר היוםוהד" העיתונים מספרים את סיפורם של" תמונה בקיר" שלטי. 8 מספר

נפנה  ובו, איםיהנב רחובאל ( שמאלה)נפנה צפונה   ,"כיכר אפרים די זהב"החבצלת עד  רחובב לךנ

ביתו של אליעזר עד ל( ימינה) צפונה אתיופיה רחובב נלך .אתיופיה רחובעד למפגשו עם ( ימינה)צפונה 

נתן רחוב עד למפגשו עם ( ימינה) בו מערבהונלך הנביאים  רחובנחזור אל  .11 מספר בית ,(9) יהודה-בן

לוח המודעות  – (2) מהפשקוויליםונתרשם  "כיכר השבת"אל ( ימינה) נפנה צפונה ברחוב זה. שטראוס

   .כאן מסתיים המסלול. ברחוב החרדי

 

 

 

 

 



 המסלול מפת

 

  גוגל המפות שלי :מתוך
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  ויקיפדיה :מתוך ,"החבצלת" עיתון

 ,החבצלת ברחוב באבן תמונה
 רונית בין: צילום

 מצגת, "החבצלת" עיתון

 שבמסלול האתרים פירוט

 

  63ן "רמב רחוב ,(0)בית גד פרומקין  –" בית החבצלת"

אחד המבנים הראשונים בשכונת והיה  1161נבנה בשנת  "בית החבצלת"

מייסד , דב פרומקין-ישראלבנו של  ,עבור גד פרומקין הבית נבנה .הרחבי

 ."בית החבצלת"בשם הבניין ידוע  הבניין ."החבצלת"עיתון 

 הוא. גד פרומקין היה שופט בבית המשפט העליון בתקופת המנדט הבריטי

, "החבצלת"התחנך אצל מורים פרטיים ועבד בעיתון , גדל בעיר העתיקה

גדולה בית המשפחה שכן בחצר  .דב פרומקין-ישראל ,ערך אביו שאותו

נצח "קנתה ישיבת  ,62-שישים של המאה הבשנות ה .בעיר העתיקה

 ".החבצלת בית"את  "ישראל

לאור העיתון יצא . .עיתון עברי שיצא לאור במשך יותר מארבעים שנההיה שמו של " חבצלת"

 משה-יואלולבית הדפוס החדש של " הלבנון"כמתחרה לעיתון בירושלים 

 1881 שנתומ ,תחילה כירחון ,1836בשנת לצאת   החל העיתון . סלומון

שה לאחר חמי .אף הדפיסו והוא, ק"עורכו הראשון היה ישראל ב. כשבועון

כפי שעשו  ,העיתון ובית הדפוס תריסגעל השלטונות הורו , גיליונות ראשונים

חודשה  של העיתון ופעתוה. סלומון משה-יואללעיתון ולבית הדפוס של 

חתנו של , פרומקין דב-ישראלבעריכתו של  (1882 ,ל"תר)כעבור שש שנים 

ידיעות מן ולספק להם לב קוראיו על את ירושלים  להעלותהעיתון נועד  .ק"ב

שני נושאים עסק העיתון ב, במשך מרבית שנותיו .העולםמן הארץ  ו

והתנגדות לאורח  ,יישוב הארץ, עידוד ההתיישבות בארץ ישראל: מרכזיים

שימש העיתון במה , ד"על אף היות פרומקין חסיד חב .החיים של היישוב הישן

ערך בעיתון מוסף בשם ש, היהוד-בןאליעזר  ובהם, "ההשכלה"י לתומכ

ולמרות היותו אדם , חינוךבנושאי הרבה לכתוב גם פרומקין  ". מבשרת ציון"

חינוך לו( שפות: כגון)הטיף לשינויים בחינוך באמצעות לימודים כלליים  ,דתי

כדי לעודד את העלייה . רבים התנגדו לו, משום כך .לחיים יצרניים של עבודה

, חדשיםהכבישים הסלילת  את, שיפור בביטחוןותיאר את ה שבחהבכתב  ,לארץ

 ,1886בשנת  יהודה-בןאליעזר יו של ידעריכת העיתון עברה ל .חדשות בירושליםהשכונות הבניית את 

עסקו בתחיית השפה ומאמרים שרבים ממאמרי המערכת הוא גם כתב ו

התקרב לעמדות הוא  ,כאשר שב פרומקין לערוך את העיתון. העברית

  .1111-העיתון נסגר ב  .העיתון לעיתונם של חרדי ירושלים יההלמעשה ו, מתנגדיו הקנאים
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 רונית בין: צילום ,"בית יואל"

 66 רחוב יפו ,(7)סלומון  משה-יואלבית  – "בית יואל"

 ,"בית יואל"עומד בניין משרדים ענק שנקרא בו שבמקום 

עמד אחד הבתים הראשונים וההיסטוריים של שכונת 

, ביתו של אחד משבעת מייסדי השכונה ,נחלת שבעה

לאחת  נולד בירושלים סלומון .סלומון משה-יואל

 ,בעיר בתום חינוכו התורני .בעירהמשפחות הוותיקות 

 ,במקביל ללימודי הקודש. נסע ללמוד בישיבה בליטא

רץ ובהיותו בן שלושים שב לא ,דפוסהגם את תורת למד 

והקים בית דפוס עברי בעיר העתיקה עם שותפו  שראלי

הודפס לראשונה כתב העת  ,בבית הדפוס. מיכל הכהן

 שונהלרא הופיע העיתון. העיתון העברי הראשון בארץ ישראלזה היה  .יסד וערךישאותו  ,"הלבנון"

פזיז מעשה  ייסודו היה .ירחון-שיהיה דותה יהי המטרה אך ,ירחון" הלבנון" היה בתחילה .1836 בשנת

תה מוגבלת יהתפוצה היישראל ובארץ , בגולהתפוצתו לדעת מה תהיה  אפשר לא היהשכן ואמיץ כאחד 

סולומון . אתגר אידאולוגי חשוב בייסוד העיתוןוחבריו סולומון  משה-יואלראו  ,למרות זאת. מאוד

האמין הוא . שראלירץ התיישבות חקלאית באהקמת הטיף לו כספי החלוקהקבלת התנגד בכל תוקף ל

להם ירושלים העתיקה ולהתחיל סיפקה הנוחות ש לעזוב את תנאי שיהודי ירושלים צריכים  בולבכל 

שימש לו " הלבנון"עיתונו  .שראלירץ בא םיחקלאיישובים יהתפרנס בכבוד מעבודת אדמה ולהקים ל

נאה ואלא היה בבחינת נאה דורש  ,משה סלומון לא רק הטיף-יואל .שופר לרעיונותיו המתקדמים

 ,1886בשנת  ,האלי והעביראת ביתו  בה הקים ,ייסד את שכונת נחלת שבעה הוא, 1831בשנת  .מקיים

חקלאיים ישובים ילהקים לא חדל והתמסר ליישום רעיון היציאה מהחומות הוא . את בית הדפוס שלו

העביר  הוא, במשימה חשובה זו וקוסיע בשל .1888תקווה בשנת -כדוגמת המושבה פתח ,שראלירץ בא

רב לך " :כתב את מאמרו האחרוןהוא  באותה עת. דוד וטוביה-את ניהול בית הדפוס לידי בניו יוחנן

 .86בן בה בהיותו  נפטרושב יואל סלומון לירושלים  ,בערוב ימיו ."צא אל עולם העשייה. דבר שפתיים

 . בהר הזיתיםהוא נקבר 

 

 16רחוב יפו  ,(0) "בית המשומד" – בתי פיינגולד

-ה המאה בסוף ארץ ישראלשפעל ב עיתונאיו מוציא לאור, יזם ,(1831-1161) שלמה פיינגולד

ו תעל שער הבניין נחר .1818ת בית פיינגולד בשנ בנה את, 62-המאה ה ובעשורים הראשונים של 11

על חומותיך ירושלים "הפסוק  תועל אבן בולטת מאבני הבית נחר, מגן דודו" שמע ישראל"המילים 

לבניין  .והיה למרכז כלכלי משגשג, הבית שימש למגורים ולמסחר. )ו, ישעיהו סב) "הפקדתי שומרים

מעולם לא אך הוא , פיינגולד המיר את דתושטענו שמפני  "בית המשומד"והוא נקרא , יצא שם רע

 . אישר טענה זאת

גב כלכלי להוצאת העיתון  פקלס כדי" הצבי"את עיתון  פיינגולד רכש ,לקראת חג הפסח ,1121בשנת 

יהיה אחראי   יהודה-בןציון -ם קבע כי בןינין השההסכם בי .שנקלע לקשיים ,יהודה-בןציון -בן ,לבעליו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F


כן נקבע . העיתון הפצתליהיה אחראי לנושא הכספי ו ואילו שלמה פיינגולד ,בלעדי לתוכן ועורך העיתון

, רנגולד כמומיאל פיסו התייחש ,תושבי העיר. להתערב בתחומו של האחר רשותמהם איש אין לכי 

הפגנה נערכה  ,משום כך. הודים להמיר את דתםיקרא לישהעיתון חששו ששותפותו בעיתון תגרום לכך 

 ,החששותאת להרגיע את הרוחות וכדי . ואף נשברו חלונות המקום ,הדפוסבית מול מערכת העיתון ו

 .   בינו ובין פיינגולד ההסכם יהודה את -בןפרסם 

להפרת השותפות  יש הטוענים כי הסיבה .כחצי שנה בין השניים התקיימה שותפותה ,סופו של דברב

כמו גם הימשכות ההתנגדות לשלמה  ,םניסיונותיו של פיינגולד להתערב בתכנים בניגוד להסכ הייתה

אחד מיעדיו  – הנחלת הלשון העברית בארץ ישראלל סופרים ומשוררים יהודים פיינגולד והתנגדות

 .להתקייםחדל  "הצבי"ועיתון , הופרההשותפות . המרכזיים של העיתון

 

   8 קוק הרב רחוב ,(5) דפוס סלומון

היו גדולים שגרר ההפסדים הכספיים  ,שרד שנה אחת" הלבנון"עיתון 

הראשון בירושלים היה בית הדפוס בדרכו של העיתון  המכשול הגדול. דומא

שפגע על  דשהכריז מלחמה על בית הדפוס החק "ב. ק"של ישראל ב

השלטונות את לצדו גייס  ק"ב". החבצלת"הוציא את עיתון ובבלעדיות שלו 

אלמוני הלשין  .מנהיגי העדה הספרדית בירושליםאת ו םיימאנ'העות

בהוראה  .מהוגנים-מדפיס דברים בלתי" הלבנון"כי  תמאניו'רשויות העותל

ו לא בעלישל – סלומון בית הדפוסאת נדרש לסגור את העיתון ו ,מקושטא

להעתיק את בית  ץ סלומוןנאל ,באין מוצא. תמאני'נתינות עותהייתה 

בית הדפוס המשיך להדפיס ספרים ו ,נסגר" הלבנון"עיתון  .הדפוס למצרים

  .וחוברות במצרים

. עסק בעיקר בחשיבות יישוב הארץש ,"יהודה וירושלים" ,חדשירחון מוציא התחיל סלומון  משה-יואל

  :צות אלוללים נמיעל הפסקתו במ משה-יואלהודיע  ,של העיתון מקץ שנה וחצי לקיומו

הנני עוזב את  ...גיון והדיבור אל עולם הפעולהיוצאו מעולם הה ...לאתים, סופרים, ו עטיכםתתכ"

 ..."האדמה אשר אשדד מאלפי דברים ונאומים רבים וימתקו לי רגבי 'יהודה וירושלים' מלאכת עריכת

  .תקווה-סד את פתחיויצא עם חבריו לי סלומון כתבכך . (סולומון משפחתמתוך אתר )

זלמן -נכדו שלמה, דוד-בנו יוחנן –והמשפחה , סלומון העביר את בית הדפוס לידי בניו משה-יואל

 ,1161בשנת . של סלומון  שנים רבות אחרי מותואת המקום ל יפעהל כההמשי – סולומון ונינו דוד

ו בבית הדפיס, ירחונים ולוחות שנה, קודשבנוסף להדפסת ספרי . הועבר בית הדפוס לבית בוכורוף

עולים חדשים בארץ בקרב השפה העברית הנחלת  למען, "למתחיל"גם את העיתון המנוקד הדפוס 

ו יה ,מאורח יותר. בעלי בית הדפוס ראו בהפצת העיתון מלאכת קודש. יהדות התפוצותבקרב ו

 מתכניות לימודים להנחלת הלשוןנפרד -לחלק בלתי ,שבא בעקבותיו ,"שער"ו" למתחיל"העיתונים 

 . ותפוצתם הגיעה לרבבות, ולמבצע ביעור הבערות

-נכדו של יואל, שלמה הגיע, תחת מטר פגזים, ירושלים בעת המצור על, בתקופת מלחמת העצמאות

על אף שלא היה , לבית הדפוס ומדי יום ביומ, מספר קטן של פועליםעם עם אחיו מרדכי ו, משה סלומון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://www.salomon200.com/content_inner.asp?id=264&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1&langid=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA


 שנותב ,"היוםהדואר " מערכת אנשי
יושב שני   –  71-של המאה ה שלושיםה

  ויקיפדיה :מתוך, י"אבבן  איתבמרמימין 

שהיו מקור מידע , "רותיח"ו" ידיעות אחרונות"להדפיס את העיתונים היומיים , בו חשמל באותם ימים

ין יהבנ. כמאה ושלושים שנה לאחר הקמתו ,1116-בית הדפוס נסגר ב. יחיד לתושבי ירושלים הנצורה

בו לא היו וחייו להיה אז בשנות השישים  ,המייסד משה-יואלנינו של  ,דוד סלומון, בו פעל נמכרש

 .בית הדפוס למקום חדשלהעברת הכוחות הדרושים 

 

 

  8החבצלת  רחוב ,(0) "דואר היום"עיתון 

באוגוסט  שמונהראה אור ב" דואר היום"הגיליון הראשון של 

במכונת הודפס העיתון , בן רובינשטייןבמימונו של  .1111

 .היום רחוב החבצלת ,ברחוב הסולל בירושלים דפוס ידנית

, יהודה-בןאליעזר  ,ואביו י"איתמר בן אב וסדייהעיתון את 

שמה של "(. הארץ"ל יהשה" )חדשות הארץ"שפרשו ממערכת 

וזו הייתה הפעם , "הסולל" היה העיתון חבורת מייסדי

 י היה גאה מאוד"בן אב. רחוב נקרא על שם עיתוןשהראשונה 

שיכנו את מערכות העיתונים  "הסולל"חברי  .בראשוניות זו

 Palestine" )פוסט פלסטין" ,(בעברית) "דואר היום"

Bulletin,  באריד אל יום"ו (באנגלית ,רוזלם פוסט'הגהיום" 

 .במבנה הראשון שהקימו (ערביתב)

 :נכתב, "הדואר היום"של  בגיליון הראשוןבדבר המערכת 

, חוד לילידי הארץ ההולכים ובוגריםיובי, ישראל הצעירה הגיעה העת גם לארץ

שאליהם יחלה , הדרור אנחנו ריופיצ... לצאת אל העולם בשאיפותיהם ובדרישותיהם

העברים הצעירים אנחנו שעליהם שרו . שים שנהינה מאות וחמוהגולה זה אלף שמ

שאר בכל אשר נלך ובכל אשר יאנו להמזרחיים שואפים ... משורריה וכתבו סופריה

... מזרחיים כאשר היו אבותינו לפנים וכאשר בטח יהיו כל בנינו מחר... נעשה

נא לנו חשמל  הבו... להשכלה ולקדמה ישתוקק לבנו... יחד עם כל אלה –ומערביים 

הספרייה  ,"היסטורית עיתונות יהודית" :מתוך) וירון ואלחוטונא לנו א הבו, ואורית

 .(ביבא-להלאומית אוניברסיטת ת

   

לריים וביקש ליצור יומון חדש שיהיה בו מן הרוח הקלילה של העיתונים הפופ, העורך, י"בן אב

, לעיתוני משפחתו קלילותהוא ניסה להביא  .מספר שם שהה שנים, (בעיקר צרפת)מערב אירופה בש

של הוא תרגום מילולי שם העיתון  .אהבה ואפילו שירי רומנים בהמשכים ,םסיפורים אישיי, סנסציות

 ."מיילדיילי ", העיתון העממי הגדול של לונדון שמו של

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doar_Hayom_newspaper%27s_staff_1920s.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doar_Hayom_newspaper%27s_staff_1920s.jpg
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx


אלה  , את מכונות הסדר הראשונות לעיתונו שראלירץ לאי "בן אבייבא  ,1162בקיץ 

. מספר שגרם לשביתה של עובדי הדפוס במשך שבועות דבר, החליפו את הסדר הידני

גם  .םישיצא בצהרי ,"הארץ"בניגוד לעיתון , 1161 -לעיתון בוקר ב היה "דואר היום"

, י השתמש בעיתון כדי להחדיר את חידושיו הלשוניים"בן אב. מחירו היה זול יותר

עיתון של העמוד הראשון שבחדשות הכותרות . "עצמאות"ו" מכונית", "כייס"כגון 

העיתון הדפיס . היו דרמטיות ומלאות פתוסובגופן גדול נכתבו משנה הכותרות ו

, טפונותירעידות אדמה וש, תמונות בעמוד הראשון וסיקר בהרחבה מעשי שוד ורצח

ראו בו . העיתון עורר התנגדויות ופולמוסים רבים .ספורט ורכילותאירועי , תאונות

טען  "הארץ"עיתון . תרבותית-מבחינה לאומית תונות צהובה הגורמת נזק תדמיתיעי

בן  .חותר תחת כל מעשי התקומה והבנייה של העם בארצו "דואר היום" ,למעשהש

דואר 'ו, אך לא עיתון ,הוא אולי הגון 'הארץ': "י ענה על כך בהתרסה בכותבו"אב

 ,"היסטורית עיתונות יהודית" :מתוך) "ןאך הוא עיתו – אינו עיתון הגון 'היום

 (.ביבא-להספרייה הלאומית אוניברסיטת ת

  

 11אתיופיה  רחוב ,(9) יהודה-בןבית אלעזר   – "הצבי"עיתון 

רעיון העיתון נודע במאבקו ביישוב הישן וב .יהודה-בןאחד מעיתוניו של אליעזר  יהה" הצבי"

ביחסו  וכן, ובתמיכתו ביישוב החדש ובמושבות "חלוקהה"

 .החיובי לברון רוטשילד ולמערך פקידיו

, נודע העיתון כדוברו של היישוב החדש ,1881-ב ,מאז הופעתו

של יפו , את תושבי השכונות החדשות של ירושלים ומנעליו נש

 יהודה-בןלחם  ,עיתוןאמצעות הב .ושל חיפה ותושבי המושבות

היישוב פעל למען  ,עבודת האדמה עודד ,הכספי החלוק ברעיון

האפשרות לעשות את  – את מילותיו החדשות והפיץהחדש 

למדי הן מפני  סנסציוני הן מפני שהיה לו אופי, קרנו של העיתון ירדה עם הזמן .שימוש יומיומי בעברית

שאין על איכרי  בעיתוןכתב נכש, לדוגמה .ההעלייה השניי שנקט עמדות שלא היו מקובלות על אנשי

עוררו הדברים סערה , משום הפגיעה הקשה שתיגרם לפרנסתם שמיטהלקיים את שנת ה מושבותה

 .יהודה-קשה וחרם על בן

בהטפה הואשם  יהודה-בן .תכנית אוגנדהבמושבות וכן תמך ב הברון רוטשילד בפעילות תמך העיתון

בסופו ו ,"הצבי"במקום עיתון  "האור"עיתון  יצא ,במשך כמה שנים .בעקבות זאת נסגר העיתוןו, למרד

 .לאשר את הוצאתו מחדש יהודה-בןהצליח , הברון רוטשילד בעזרתו של, של דבר

כתב את  הואכאן  .1166-1121בין השנים  עם משפחתו יהודה-בןגר אליעזר  ,בבית זה  ברחוב אתיופיה

חרדים  אך, יהודה-בן שלהמנציחה את פועלו  אבןעיריית ירושלים קבעה על הבית  .המילון העברי

. ייצגרעיונות שהתנגדותם לאיש ולו את האבן פעם אחר פעם כאות לרימשכונת מאה שערים הס

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/Doar-Hayom.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%93%D7%94
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 :מתוך ,מאה שערים ,פשקווילים
  ויקיפדיה

תמונה "הוצב שלט חדש לזכרו בסגנון  ,בשנים האחרונות. לאחר מותולא דעכה בחייו ההתנגדות לו 

 ."באבן

 

 שכונת מאה שערים ,1מלכי ישראל  רחוב ,(2) יםפשקוויל

, בתי מסחר רבים נפתחו בה. בירושלים חרדייםגאולה לשכונה מרכזית בחיים ה נהייתה ,במשך השנים

חלקה המזרחי של  .םומוסדות תורה וחסידות רבים קבעו בה את משכנ

. מזוהה כיום עם שכונת מאה שערים ,ינחלת צב הגובל בשכונת, השכונה

שהוא  –ת כיכר השב שבו ,של שכונת גאולה הוא רחוב מלכי ישראל המרכז

שהיו בו השבת  ם לשמירתאבקיהמ עם צומת חשוב בירושלים ומזוהה

 .62-של המאה ה שנות החמישיםב

 לוחות מודעות נתלה על קירות הבתים ועלהוא גיליון נייר הפשקוויל 

אמצעי  זהו. ים או מופץ ברחובות או בבתי הכנסתיבריכוזים החרד

מעבירים מסר קווילים שהפ .לצד העיתונות החרדית ,תקשורת מקובל

 םמטרתו ,יםאנונימי הם, פעמים רבות .נושא מסויםבשיח  ומעוררים

להנחות את הציבור ו כותביהםלמחות נגד דבר מה הנוגד את אמונת 

 ,פעמים רבות. לדרבנו לנקוט בפעולה כלשהי בסוגיה העומדת על הפרקו

היו רבנים שיצאו נגד התופעה . גורם כלשהוכלפי או  מסוים כולל הפשקוויל ביקורת חריפה כלפי אדם

 (.כד, דברים כז" )ארור מכה רעהו בסתר: "כותבי הפשקווילים עוברים על איסור התורהשאמרו ו

במטרה להינצל , מסר דתי וחברתי שמרני צתדרך להפכהיישוב הישן פיתח את השימוש בפשקוויל 

 .ןכפי שראו אותן בשעת, ההשכלה היהודיתשל מהשפעותיהן המזיקות וההרסניות של המודרנה ו

נגד עניינים , לצאת נגד אויבי הציבור החרדי שבאמצעותו אפשר כלי תקשורת נוחהפשקוויל היה ל

 .פוליטיים הם פשקוויליםרבים מהנושאים המועלים ב. 'החרדית וכד הנוגדים את רוח החברה

 אלא גם חוקרים שונים ,המושך אליו לא רק תיירים סקרנים, פשקווילים ניחוח מיוחדתופעת הל

מרבית מאפיינים מסוימים המשותפים לאפשר להצביע על . וןפרסום ולש, יההיסטורמתחומי 

  .מוגזמים ומופרזיםינויים שימוש בכתיבות והריבוי ראשי  :  כגון ,פשקוויליםה
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 מומלצת  וגרפיה

 ק מוסד ביאלי :ירושלים, 09-וה 01-לקסיקון העיתונות העברית במאות ה, (1116) מנוחה ,גלבוע

 .אביב-אוניברסיטת תלו

 בנייתה  – הראשונהמאז העלייה  שראלירץ תולדות היישוב היהודי בא ,(1118( )עורך( שביט ,זהר

  .מוסד ביאליק :ירושלים ,של תרבות עברית

 אביב-תל ,פרקים בתולדות התקשורת הכתובה בארץ: העיתונות, יירבות ,(6221) מרדכי, נאור :

 .משרד הביטחון

 

 נוספים  ייםאינטרנט םאתרי

 האתר הרשמי של משפחת סלומון.   

 עוזי אלידע – 0911-0905, האור-יבהעיתון היומי הראשון בארץ ישראל  הצ.  

 זאב פרי – חיידק העיתונות.  

 ביבא-לאוניברסיטת ת ,ה הלאומיתיירהספ – 09-ת במאה הרימדור העיתונות העב.  

 הארכיון הציוני המרכזי – עיתון הלבנון.   

 עיתונות עברית היסטורית. 
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