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ביארת ַ�ִּניר - מפרדס לשכונה: התפתחות ההתיישבות בעורף החקלאי 
של העיר לוד 

 Bayyārat Shannīr: The Development of a Residential Complex in Lydda’s
Agricultural Hinterland

 Dr. Avraham (Avi) Sasson
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תקציר 

שכונת פרדס ַ�ִּניר היא מהשכונות המוכרות ביותר 
החברתית  ההיסטוריה  כה  עד  זאת,  עם  בלוד. 
לב  לתשומת  זכתה  לא  השכונה  של  והאדריכלית 
מחקרית מספקת. במאמר זה, השני בסדרת מאמרנו 
2019א(, אנו מבקשים  על בתי הפרדס בלוד )ששון 
באמצעות  המודרנית,  לוד  אודות  למחקר  לתרום 
מקומי.  גיאוגרפי,  היסטורי,  מבחן  מקרה  הצגת 
מקורות המחקר מתבססים על הספרות המחקרית 
על תיעוד  ובאנגלית,  בעברית  הרלוונטית בערבית, 
של  רחב  מגוון  ועל  שטח  סקר  על  מגוון,  ארכיוני 
עדויות בעל-פה. המאמר סוקר את תולדות המרחב 
כרמי  חגורת  של  המערביים  בשוליים  חיץ,  כאזור 
הזיתים של לוד, בתקופה העות׳מאנית המאוחרת. 
שניר  ביארת  הקמת  נסיבות  את  מציג  המאמר 
תקופת  בראשית  מיפו,  פרדסן  שניר,  אחמד  בידי 
חקלאית  אחוזה  הקים  שניר  הבריטי.  המנדט 
אל  לוד  העיר  התרחבות  ראשית  את  ביטאה  אשר 
בנסיבות  דן  המאמר  שלה.  ההיסטורי  ללב  מחוץ 
עקורים  עבור  מקלט  לשכונת  הפרדס  הפך  שבהן 
הירקון  מאזור  כשכ,  אבו  ערב  משבט  ערביים 
לזיקות  מתייחס  המאמר  לבסוף,  הארץ.  ומדרום 
שבין המערך הפיזי-אדריכלי של הביארה, שהפכה 
שארות,  של  החברתיים  המבנים  לבין  לשכונה, 
פטרונות וחסות שנבנו בתחומה בצלן של תמורות 

פוליטיות וכלכליות, במהלך המאה העשרים.

אחוזה;  בית  ִ�ָיאָרה;  ִּכֶשּכ;  ָא��  מפתח:  מילות 
לוד; משפחת ַ�ִּניר
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 Abstract
Bayyārat Shannīr is one of Lydda’s most 
recognizable neighborhoods in the eyes 
of the general public. However, its rich 
social and architectural history has yet to 
receive sufficient scholarly attention. In this 
article, the second of our series about the 
Bayyāras (orchard\well houses) in Lydda 
(Sasson 2019a), we seek to enrich the recent 
academic work about the modern history of 
Lydda by presenting a local micro-historical 
case study. Our sources include relevant 
academic publications in Arabic, Hebrew 
and English, diverse archival sources, a 
field survey of the site and oral testimonies 
gathered from the elderly residents of Lydda. 
In our discussion, we trace the history of land 
uses around Bayyārat Shannīr on the western 
margin of Lydda’s Late Ottoman plantation 
(krum) belt. Next, we trace its establishment 
by Ahmad Shannīr, an orange grove owner 
from Jaffa, to the beginning of the British 
Mandate. As an agricultural estate, Bayyārat 
Shannīr exemplifies the expansion of the 
city of Lydda beyond its historical core. 
Subsequently, we point to the combination of 
circumstances in which the orchard became 
a haven for internally-displaced Arab people 
from the Abu Kishk Tribe, originally from 
the Yarkon River (Nahr al-‘Auja) basin, and 
from south of Israel\Palestine. Finally, the 
article addresses the interplay between the 
physical arrangement of the neighborhood 
and the enduring social constructs of kinship, 
patronage and protection in the shadow of 
socio-economic and political upheavals 
throughout the twentieth century.
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הקדמה
העיר לוד נחקרת מזה שנים רבות בהקשר ההיסטורי והארכיאולוגי )לסקירה עדכנית, ראו אשכנזי ואחרים 
2016(. עם זאת, עיקר המחקר התרכז בהיבטים הארכיאולוגיים ובתקופות הקדומות. מרבית המחקרים 
שהוקדשו לקורותיה של העיר, בתקופה העות'מאנית ובעת החדשה, פורסמו בארצות ערב ואינם נגישים 
 ;2015 דעאדלה   ;2009 אל-פאר  תיארוך;  ללא  ליל  )אבו  הערבית  בשפה  שולטים  אינם  אשר  לחוקרים, 
של  הסיכום  לעבודת  יחסית.  מועטה  לב  לתשומת  המודרנית  לוד  זכתה  הישראלי  במחקר   .)2002 ֻמַנֵּיר 
אורה וקרט על התפתחותה הגאוגרפית-היסטורית של לוד, טרם קם מתחרה מודרני )וקרט 1977(. בשנים 
נקודתיים בתולדותיה של העיר בעת החדשה  לב לתהליכים  האחרונות, חוקרים שונים מפנים תשומת 

)ראו למשל: גולן 2003; גולסט 2017; פרקש 2016; ששון 2019א(.

)ובשמה  ַשִּניר  פרדס  שכונת  היא  המודרנית  לוד  של  והחברתיים  הגיאוגרפיים  השוליים  ממרחבי  אחד 
ִּכֶ�ּכ,  ַא��  'ביארת  גם   - וכיום  מדוברת(,  בערבית  כהגייתם  שמות  ינוקדו  להלן  שניר;  ִ�ָיאָרת  הערבי: 
הממוקמת במערב העיר לוד. השכונה סובלת מתדמית שלילית, מבעיות פשע והזנחה חברתית וכלכלית. 
עם זאת, מעטים מודעים לעברה ההיסטורי, החברתי והאדריכלי העשיר והמורכב של ביארת שניר כאחוזה 
חקלאית, כפרדס הדרים, ובהמשך - כשיכון ל'פליטי פנים' ערביים לאחר הקמת מדינת ישראל. במאמר זה, 
נבקש לשפוך אור לראשונה על תולדותיה של ביארת שניר, על סמך המקורות הכתובים, הוויזואליים, ועל 
בסיס תיעוד בעל-פה. בהקשר המתודולוגי, עסקינן במקרה מבחן מיקרו-היסטורי של היסטוריה מקומית 
)Local History(, הבוחן את התפתחות המארג היישובי, החברתי והכלכלי בתחומי אתר אחד, למן יסודו 
בשלהי המאה ה-19. בהיבט האדריכלי-גיאוגרפי, מאמר זה מבקש לתרום לשיח המחקרי בעברית, אודות 
לוד המודרנית, באמצעות הצגת תהליכי הבנייה במתחם ביארת שניר, כמקרה מבחן לתהליכי הבנייה 
מחוץ לגרעין ההיסטורי של העיר. במסגרת זו, נציג את מרכיביו האדריכליים של הבית. כמו כן, במישור 
הפוליטי והחברתי, ננסה להתחקות אחר תהליכי התמורה הפוליטיים והדמוגרפיים שהפכו את לוד לעיר 

מקלט לפליטים, לאחר הקמת מדינת ישראל )ברוח עבודתו של כהן 2000(. 

שיטות המחקר ומקורותיו
מאמר זה הוא פרי מחקר גיאוגרפי-היסטורי, המשלב מקורות היסטוריים ומחקר שדה עם "ידע מקומי" 
העולה מעבודת מחקר אתנוגרפית בקרב התושבים המקומיים. ברובד המקורות הוא מתבסס על תיעוד 
ויזואלי וקרטוגרפי )מפות ותצלומים היסטוריים(, על הִמְשַאִרים הפיזיים )ֶרִליְקִטים( ועל עדויות בעל-פה, 

לשם הבנת דפוסי ההתיישבות של החברה הערבית.

כבכל מחקר גיאוגרפי-היסטורי המקובל כיום, עשינו שימוש בשיטות של סקר שדה. מאז שנת 2000 לערך, 
סקר אבי ששון את שרידי הבארות והָ�ָיארֹות )בתי הפרדס( באזור לוד. זאת, על מנת ללמוד מהם אודות 
תהליכי התמורה הגיאוגרפיים-היסטוריים והטכנולוגיים הקשורים במרחב. האתרים תועדו באמצעות 
ָסִ�יִלים,  )כגון:  ורישום פרטים, אודות הביארות והמכלולים האדריכליים שלהן  מדידה פיזית, צילום, 
מחסנים, גדרות, תעלות השקייה ועוד(. למרבה הצער, חלק גדול מן האתרים נהרסו, וכיום אין להם כל 
שריד בשטח. בצאתנו לשטח על מנת לאתר את שרידי הבארות והביארות נעזרנו במקורות קרטוגרפיים-

ובעיקר  הבריטי,  המנדט  למפות מתקופת  ועד   ,)PEF( הסקר הבריטי  היסטוריים, החל ממפת משלחת 
מפות טופו-ָקֶדְסְטִריֹות בקנ"מ של 1:20,000 משנת 1929 ואילך, וסדרת המפות העירוניות של לוד בקנה 
מידה 1:2500, שהנפיקה ממשלת המנדט בשנות השלושים למאה ה-20. מפות אלה סייעו לנו לאתר את 

בתי הפרדס והבארות, ולעקוב אחר תהליכי התפתחות המרחב.

הארכיון העירוני של העיר העות'מאנית והמנדטורית לא שרד את מלחמת 1948, ואף כיום לא קיים ארכיון 
היסטורי מסודר לתולדות העיר. עקב כך יש חשיבות מיוחדת לזיכרון החי של תושבי לוד וסביבתה, שגרו 
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ופעלו בסביבות הפרדס בתקופת המנדט הבריטי. עדויותיהם של תושבי לוד הן מקור חשוב ובלתי יסולא 
בפז להכרת תולדותיה של העיר. במאמר זה עשינו שימוש נרחב באזכורים לבני משפחת שניר ולפרדס שניר, 
שמצאנו בתוך ארכיון התיעוד בעל-פה של רועי מרום, הכולל מאות עדויות מכפרים שהתקיימו בארץ, 
ערב הקמת המדינה. חשוב לשים לב, כי העלאת תיעוד בעל-פה על הכתב היא מתודולוגיה אתנוגרפית 
של יצירת משמעות בין מראיין למרואיין בהווה, והיא אינה מהווה עדות היסטורית ישירה כשלעצמה. 
חרף זאת, תיעוד בעל-פה זכה להכרה כמקור חשוב למחקרים גיאוגרפיים-היסטוריים בשל שפע ה"ידע 
החברה  על  לכתיבה  כחיוני  רבים  פלסטינים  היסטוריונים  בידי  נתפס  זה  תיעוד  בו.  המגולם  המקומי" 
הערבית בארץ, נוכח המחסור במקורות היסטוריים כתובים )עאדל, ללא תיארוך(. טענות בדבר היעדר 
אובייקטיביות, אנכרוניזם, סובייקטיביות של המספר והמתעד, והטיות עכשוויות המגולמות בהיסטוריה 
שבעל-פה, שימשו היסטוריונים שמרניים כהצדקה מתודולוגית לשלילת השימוש בתיעוד בעל-פה כעדות 
ושותפתו  תומפסון  פיטר  הבריטי  הסוציולוג  זאת,  עם   .)1994 והופמן  הופמן   ;1974 )הופמן  היסטורית 
ג'ואנה בורנט הראו, כי ניתן לפצות על מרבית המגרעות הללו על ידי השוואת הנרטיבים השונים ומציאת 
נקודות הסכמה בינן לבין עצמן, ובינן לבין עדויות חיצוניות )תומפסון ובורנט 2017: 70-1(. אנו מקבלים 
את דעתם של תומכי השימוש בתיעוד ההיסטוריה על בסיס ראיונות בעל-פה, נוכח היותו מקור כמעט 
בלעדי להתחקות אחר תופעות והיבטים שלא זכו לתיעוד במקורות ההיסטוריים הכתובים, וכן על היותו 

צוהר להבנת הדוברים ועולמם )שם: 265-188(.

רקע היסטורי 
כ-15 ק"מ דרומית-מזרחית ליפו, והיא אחת הערים הוותיקות ביותר בארץ ישראל.  העיר לוד נמצאת 
מיקומה של לוד באזור אדמות הסחף הפוריות בעמק אונו השפיע על התפתחותה החקלאית והכלכלית וכן 
על מעמדה הפוליטי והכלכלי, במשך כל התקופות ההיסטוריות )אבו ליל ללא תיארוך: 10; אביצור 1969; 
וקרט 1977: 34-28(. בזכות מיקומה, באמצע מישור החוף ועל אם הדרך שבין ירושלים ליפו, שימשה לוד 
כצומת דרכים וגשר בין התרבויות השונות, בעת העתיקה )גיחון 1969(. בתקופה הרומית הייתה לוד עיר 
)Diospolis(. גם בנצרות, שמורה ללוד חשיבות מיוחדת כעירו  "עיר אלוהים"  נודעה בשם  והיא  קודש 
הד' לספירה. מקום קבורתו  על קידוש אמונתו בראשית המאה  גאורגיוס הקדוש, חייל רומי שמת  של 
המשוער בעיר הפך לאתר חשוב לעלייה לרגל, ואף הוקמה עליו כנסייה כבר בימי קונסטנטינוס הראשון 
)337-306 לספירה; טרייסטר 2016(. קרנה של לוד ירד לאחר הכיבוש המוסלמי, בשנת 636 לספירה, ובעת 
אל-מאִלכ  עבד  בן  ֻסַלְימאן  האומיי  הח'ליפה  בידי  פלסטין  גֻ'נד  של  החלופית  כבירתו  אל-רמלה  הקמת 
)בשנת 715/6 לספירה(, עקב העברה כפויה של אוכלוסייה מלוד לרמלה )גת 2015: 144-143; טורגה 2017; 
לספירה,   1099 בשנת  הראשון,  הצלב  מסע  במהלך  צלבניות,  לידיים  לוד  של  נפילתה  לאחר   .)2017 לוז 
נודעה העיר בשם St. Jorge de Lidde )גת 2015: 144(. לאחר תבוסת הצלבנים בקרב קרני חיטין, בשנת 
1187 לספירה, חזרה העיר לידיים מוסלמיות, והיא החליפה ידיים כמה פעמים עד לכיבושה הסופי מידי 
הצלבנים והעברתה לידי הסולטאן הממלוכי אל-ט'אהר ביברס בשנת 1266 לספירה )גת 2015: 146-145(.

ללוד שמורה חשיבות מיוחדת, כעוגן של יציבות במערכת ההתיישבותית באזור השפלה ובמישור החוף 
הדרומי. כעיר שהתקיימה ברציפות במשך התקופה הממלוכית והתקופה העות'מאנית, הפכה לוד ל'אבן 
שואבת' למאות משפחות נוצריות ומוסלמיות מרחבי העולם המוסלמי, אשר התיישבו בה )לרשימת 330 
משפחות שהתגוררו בעיר בשלהי תקופת המנדט, ראו הויה, ללא תאריך(. על אף היותה כפופה מבחינה 
מנהלתית לרמלה השכנה, הרי שלוד נהנתה ממעמד כלכלי גבוה )הוטרות ועבד אל-פתאח 1977: 25; נעמת 
מילולית:   ; ( אל-ַבֵּרין"  בזכות "סוק  העיר  העות'מאנית התפרסמה  בתקופה   .)15  :2004 אללה 
שוק שתי היבשות(, שוק הבקר השבועי שבו סחרו בבהמות ומקנה מרחבי הלבנט )בן-אריה 2018: 141(. 
הסוחרים הרבים שפקדו את העיר לאורך דרך הדואר/דרך הסולטאן )ַטִריק אל-ַבִריד, ַטִריק אל-ֻ�ְלַטאֵני( 
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העיר  ח'אן אל-חילו שניצב במרכזה של  ח'אנים, שהחשוב שבהם היה  הצדיקו את הפעלתם של מספר 
2018; איור 1(. עם זאת, לוד הייתה מרכז ייצור חשוב לשמן זית ולסבון המופק  )דעאדלה 2017; שביט 
ממנו )דומאני 1995 ומאמרו של שחאדה 2020, בכרך זה(. בתקופה העות'מאנית לוד הייתה ידועה כאחד 
ממרכזי גידול הזיתים בארץ ישראל, ועד היום נקראים האזורים, שנבנו מסביב לגרעין העיר ההיסטורי, 
בשם "אִל-ְכּר�ם" בפי התושבים הערביים בעיר. עדות אחרת על כך הן שרידי המסבנות הרבות בעיר, אלו 
תיארוך:  ללא  ליל  )אבו  ההיסטוריים  ובמקורות  במפות  רק  ניכרות  שעקבותיהן  ואלו  היום  עד  ששרדו 
2002(. נוסף לענף הזית, הקיום הכלכלי של תושבי העיר  2019; מניר  2009; ארבל  22-15, 31; אל-פאר, 
התבסס גם על גפנים ועל גידולי שדה, בהם: חיטה, שעורה, סֹוְרג�ם )ד�ָרה( וירקות. חלקם רעו את עדרי 
פרזות  עיר  נותרה  העיר  הכלכלית,  חשיבותה  למרות   .)141  :2018 )בן-אריה  לעיר  מסביב  והצאן  הבקר 

והייתה פגיעה להתקפותיהם של שבטים בדואים סובבים.

בשלהי התקופה העות'מאנית עלתה חשיבותה של לוד כצומת תחבורה, זאת בעקבות העלייה בזרם עולי 
הרגל לערי הקודש וסלילת כביש ירושלים-יפו שעבר דרך רמלה, עם שלוחה דרך לוד )ששון 2017: 217(. 
תחנת  בלוד  ומשהוקמה  התשע-עשרה,  המאה  בסוף  בארץ-ישראל,  הראשונה  הברזל  מסילת  משנסללה 
רכבת, מעמדה הכלכלי הלך והתעצם )אבו ליל ללא תיארוך: 10(. נראה, כי לצד ענף הזית החל להתפתח, 
בהדרגה,  מאוד.  קטנים  בשטחים  מדובר  היה  בתחילה,  ההדרים.  ענף  גם  התשע-עשרה,  המאה  בשלהי 
שכונות  מוקמות  להיות  החלו  העיבוד  שטחי  התרחבות  ועם  הזיתים,  כרמי  את  הדרים  פרדסי  החליפו 
חדשות מחוץ לעיר הישנה, בבעלות משפחתית-חמולתית שנקראו על שם בעליהן: ַסְכֶנת ַבֶדר, סכנת ִס� 

ִאְח'ֶואְתַהא בבעלות משפחת ַח��ֶנה )ששון 2019א: 49-48( ועוד. 

העות'מאנית   בתקופה  לוד  העיר  שטח   :1 איור 
)אשכנזי ואחרים 2016: 35(

שקישרה  הברזל,  מסילת  בזכות  בארץ,  הראשי  התחבורה  לצומת  לוד  הפכה  הבריטי  המנדט  בתקופת 
שהיה   ,)Lydda Aerodrome( לוד  התעופה  נמל  בזכות  וכן  בלבנון,  ובירות  במצרים  קנטרה  לבין  בינה 
נמל התעופה הבינלאומי היחיד בתחומי הארץ )גולסט 2017(. העיר נפגעה ברעידת האדמה הקשה, בשנת 
1927, אך עבור שלטונות המנדט הבריטי ופרנסי העיר, היווה האסון הזדמנות לקידום תהליכי שיקום 
עירוני, תוך סלילת רחובות מודרניים והקמת מבני ציבור חדשים, בהם: בתי ספר, מרפאה, תחנת משטרה 

ועוד )דעאדלה 2015; מניר 2002(. בעיר פעלה בתקופת המנדט מועצה עירונית )ַמְג'ִלס ַבַלִדי(. 
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גורמי איתור ומיקום של אחוזת שניר
ראשיתו של גידול ההדרים בסביבות אחוזת שניר קשורה, ככל הנראה, בפעילותה של משפחת שניר מיפו, 
משפחת פרדסנים ותיקה בעלת פרדסים ברחוב הרצל בתל-אביב-יפו. אחמד שניר הקים ביארה ממערב 
לעיר ההיסטורית של לוד ונטע פרדס בשולי כרמי הזיתים שעטרו את העיר. על בסיס סקר בתי באר, שערך 
זו הייתה אחת מהנקודות הראשונות  נקודה  כי  וממפות היסטוריות, מתקבל הרושם  לוד  באזור  ששון 
והתפתחה  הלכה  באזור  הבנייה  השנים  עם  לוד.  העיר  של  ההיסטורי  לגרעין  מחוץ  מבנים  הוקמו  שבה 
שהיא  שניר",  "שכונת  ההיסטורי  השם  את  כיום  הנושאת  השכונה  שנוסדה  עד  האחוזה,  לבית  מסביב 
חלק אינטגרלי מהמרחב האורבני של העיר לוד. השם שניר נותר בשימוש גם לאחר חילופי הבעלות על 
המקום, וחרף העובדה שרוב התושבים הם פליטים שהתיישבו במקום, לאחר העברתם מאזור הירקון 
ומג'לג'וליה, בראשית שנות החמישים של המאה ה-20. כל תושבי השכונה הם מוסלמים )ראו להלן טבלה 

1 ובה פירוט המשפחות העיקריות ומוצאן(.

בית האחוזה נבנה כשני קילומטרים ממרכז העיר העתיקה, בקצה המערבי של שטחי המטעים של לוד 
)ברחוב פרדס שניר, נ"צ ברשת ישראל הישנה: 1381.1415(. האתר מצוי על אם הדרך ההיסטורית לכפר 
צרפנד אל-עמאר )צריפין(, שהיה ממוקם כחמישה קילומטרים מערבית למרכז העיר לוד )כיום שדרות 
מיכה רייסר שמהווה ציר ראשי לשכונות המערביות של לוד, "גני אביב" ו"שניר"; איור 2(. האזור מאופיין 
- בתקופת המנדט הבריטי, כאשר  ובמיוחד  בקרקע פורייה ועשירה, שמאז ומעולם שימשה לחקלאות, 
האזור שממערב לביארה - אדמות ואדי אִל-ְח'ַיאר - היה אסם התבואה של מחנה צרפנד הבריטי. הגובה 
הממוצע של השטח הוא 60-50 מ' מעל פני הים, ועומק הבארות שנמדדו באזור - כ-35 מ'. את האזור חוצה 
 W. esch. במפות בריטיות, או W. esh Shekarik ; ערוץ נחל עונתי בשם 'ואדי אל-ְשַקאִריק' )
Schekarik במפות גרמניות, כגון מפת 1918(, הוואדי מהווה יובל של נחל שפירים, המתנקז לנחל איילון. 

כל אלה יוצרים תנאים נאותים להתיישבות ולפיתוח חקלאות מטעים.

איור 2: האתר וסביבתו במפת משלחת הסקר הבריטי )PEF(, 1878 )אוסף ששון(



56

תולדות ההתיישבות באחוזת ַ�ִּניר

שלהי התקופה העות'מאנית

על ראשיתו של האתר וסביבתו אנו יודעים מעט מאוד. במפת משלחת הסקר הבריטי, משנות השבעים של 
המאה התשע-עשרה, מסומן האזור כחלק מהשוליים המערביים של חגורת הכרמים והבוסתנים העוטפת 
את לוד. החלקה, שבה ייבנה לימים בית הבאר, מתוארת במפת ה-SWP כ"גן" )Garden(, להבדיל מכרם 
ענבים )vineyard( או פרדס )orchard(. במפות מאוחרות יותר נקרא השטח בשמות אל-ַעְבַדאת או ַט'ְהַרת 
אל-ַעֶבד )ה"אמות", או "גבעת העבד"(. ניתן להתרשם מטבעם של מטעים אלה מתוך תיאור העיר על ידי 

נוסעים שונים. כך, למשל, מציין ויקטור גרן, שביקר בעיר בשנת 1863 )גרן 1982: 215(:

"]...[ בשווקים מצויים צורכי החיים העיקריים, ובעיקר פירות יש בה בשפע. אכן הגנים המקיפים את העיר 
מצטיינים בפוריות טבעית מרובה ובהם כל מיני עצי מאכל. כמה בארות מספקות באמצעות אנטיליות שפע 

מים נקיים ]...["  

בסקר הבריטי שנערך כעשר שנים מאוחר יותר, נכתב על לוד )קונדר וקיצ'נר 1882: 252(:

 "עיירה קטנה, הניצבת בין מתחמי צבר, ובעלת כרמי זיתים נאים מסביבה ]...[ בארות נמצאות בגנים"

 es( כסביל )2 אפשר, כי האתר שבו תוקם לימים ביארת שניר זהה למתקן המים המסומן במפה )איור 
של  אופיו  היה  מה  יודעים  איננו   .)1878 )מפת  אל-עמאר  לצרפנד  מלוד  המובילה  הדרך  אם  על   ,)Sabil
הסביל, וייתכן שמדובר בסביל פשוט יותר, מדגם 'מיסכה', שניצב עצמאי בשטח ללא מקור מים פעיל, 
בדומה לסבילים שמצאנו במפות הסקר הבריטי במקומות אחרים בארץ )ששון 2002: 122; ששון 2012: 
52(. על-פי מפת הסקר הבריטי, עולה כי אתר הסביל הוא למעשה המערבי ביותר בתחומי העיר לוד. עם 
זאת, בית האחוזה טרם נבנה בעת ההיא, כפי שניתן להתרשם ממקורות קרטוגרפיים שהאתר נעדר מהם 

)מפות 1918; איורים 4-3(. 

העולם  ממלחמת  גרמנית  במפה  וסביבתו  האתר   :3 איור 
הראשונה. האתר נעדר מן המפה המקורית וסומן בנקודה

)Ramle, sh. 68, 1:50,000, 17.5.1918, German( 

העולם  ממלחמת  בריטית  במפה  וסביבתו  האתר   :4 איור 
הראשונה. האתר נעדר מן המפה המקורית וסומן בנקודה

)Ramleh, )B3(, 1:40,000, 7.8.1918(
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תקופת המנדט הבריטי 

הגיעה  היא  המובהק  לשיאה  אך  העות'מאנית,  בתקופה  הייתה  הערבית בארץ  הפרדסנות  תחילתה של 
בתקופת המנדט הבריטי )כבהא וקרלינסקי 2015(. ביארת שניר מבטאת מגמה זו )איורים 6-5(.  

איור 5: האתר וסביבתו במפה טופוגרפית משנת 1929 )אוסף ששון(

איור 6: המרחב שבין לוד לצרפנד בתצלום אוויר משנת PS2 5060-5062, 10.12.1944( 1944; אוסף ששון(
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בשלב לא ידוע, לפני שנת 1925, היו אדמות הכרם בבעלות משפחת שניר. בשלב מוקדם יחסית התפצלה 
)אבו  ביניהם  על קשרים חברתיים חזקים  וביפו, אך שמרו  בלוד  ענפים, אשר התיישבו  לשני  המשפחה 
שחאדה 2019; יהב 2018: 140(. לפי חוקר היוחסין טאהר אדיב קליובי, מקורה של משפחת שניר בלוד. 
הענף היפואי נחשב לאחת המשפחות הוותיקות בתחומי העיר העתיקה ביפו וממשפחות אלה התפרסמו 
הפעיל הלאומי הפלסטיני אסמאעיל שניר וח'ליל שניר, אשר היה חבר הוועד הפועל של מועצת הפועלים 
הערבית  העבודה  תנועת  ממנהיגי  היה  ואף   ,) אל-ערב;  אל-עמאל  )מאתמר  הערבית 
בפלשתינה-א"י )אל-אתחאד, 21.01.1945: 1; קליובי 2002: 124, מס' 966(. אדם המשתמש בכינוי "שניר 
מיפו", לעומת זאת, חולק על ההנחה שמוצא המשפחה בלוד. בתגובה שפרסם למאמר באתר "פלסטין 
( כתב שניר כי "בלוד יש שכונה הקרויה שכונת שניר,  בזיכרון" )פלסטין פי אל-ד'אכרה; 
בהתייחס לאחמד שניר אשר עזב את יפו ועבר לחיות בלוד והיה בעל ביארות שם, אך אין פירוש הדבר 

שמקור המשפחה משם ]...[ משפחת שניר עודנה מושרשת ברח' הרצל ביפו עד ימינו אנו" )שניר 2010(.

עדות לשלב בנייה באתר אנו מוצאים בכתובת שנקבעה בראש הסביל שנבנה בקיר חומת בית האחוזה 
הפונה לדרך, ומזכירה את משפחת שניר )איור 7 וראו גם צילום לצד תקציר המאמר(1: 

)1( זה סביל ש]אדם[ מן ]משפחת[ שניר ייסד אותו

)2( לשם שמים ]ללה[ אחמד עם אחיו הנדיבים

)3( ְשתה, אפוא, בנחת מן ]המים[ הזכים והצלולים ואמֹור

עבור  המים  את  שאסף  למי  מחול  אלוהים,  הוי   )4(
הצמאים האלה

]שנת[ 1344 להג'רה ]=1925/6[

תרגום הכתובת נעשה על ידי רועי מרום )המחבר(.  1

איור 7: קיר החומה הצפונית של ביארת שניר והסביל במרכז )ששון 2000(
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הכתובת היא שיר הלל בן ארבע שורות, בחריזה, שיר המנציח את מקימי הסביל: אחמד שניר ואחיו. 
במים  הדרך  עוברי  של  צימאונם  הרוויית   - שמיים  לשם  שנועד  צדקה  כמעשה  מודגשת  הסביל  הקמת 
זכים. השיר פונה אל השותה ומפציר בו להתפלל בעבור מחילת חטאיהם של בוני הסביל. הבית האחרון 
המקבילה  לה',   1344  - הסביל  הקמת  לשנת  שווה  בגימטרייה  אותיותיו  שחשבון  בערבית  ביטוי  כולל 
לשנת 1925/6 לספירה. כתיבת בתי שיר בחריזה, כדי להלל את הפטרונים, ותיארוכם באמצעות השורה 
האחרונה של השיר היא מסורת מקובלת במבנים מונומנטליים שנבנו על ידי נדבנים וכן על ידי אנשים 
בבעלות  גם  הנראה  )וככל  הסביל  בהקמת  אחמד  של  אחיו  מעורבות  החברתית.  לאליטה  המשתייכים 
מירושה  אולי,  לנבוע,  עשויה  והיא  משפחתי,  עסק  בפרדס  הרואה  גישה  מבטאת  הפרדס(  של  ובתפעול 
לפרדס שניר יצא שם של אחד הפרדסים המניבים והבולטים בלוד  ואכן  משותפת של הנכס מאביהם. 

בתקופת המנדט )אבו חמד 2019(.

תושבים  עדויות  בבעלותם.  ימים  האריכה  לא  היא  אך  שניר,  משפחת  בני  בידי  אמנם  נבנתה  הביארה 
הביארה  הייתה  השנייה,  העולם  מלחמת  בימי  ה-20,  המאה  של  הארבעים  שנות  בראשית  כי  מלמדות 
בקר, אשר סיפק חלק מתצרוכת  עירוני מסוריה. שחאדה היה סוחר  נכבד  שחאדה,  נעים  של  בבעלותו 
הבשר לטובת חיילי בעלות הברית בארץ-ישראל, בימי מלחמת העולם השנייה. בכסף שהרוויח ממסחר 
זה, רכש שחאדה פרדסים ואדמות ברחבי הארץ )אל-ֵעיַסִוי 2017(. אחד ממקורביו היה יעקוב אל-ֵעיַסִוי, 
פרדסן ממוצא מצרי, מסכנת אבו-כביר שביפו, אשר היה אחראי על תשלום המשכורות לפועלים מטעם 

נעים שחאדה. 

לדברי יוסף מעוץ' )אבו נג'יב(, מוותיקי לוד, בפרדס עבדו תושבי לוד. בעלי הפרדס היו מגיעים פעם בשנה 
מסוריה, בעונת ההדרים, כדי לאמוד את תנובת הפרי. לאחר סכסוך עסקי עם תושבי לוד על אומדן היבול 

הוא התרצה לקבל את דעתו של חסונה, בעל פרדס אחר בעיר )מעוץ' 2018(:

הוא  ה'פרדסנים' המטפלים בפרדס. אבל  היו  והם  לוד,  אנשי  היו  סורי. העובדים  פרדסן  שניר היה   ]...["
]עצמו[ גר בסוריה. פעם בשנה הוא היה בא בזמן שמוכרים את הפרי ומביא אתו מעריך מסוריה. אני לא 
מאמין למעריכים מסוריה. הוא היה מביא משם מישהו שלא הבין בהדרים, והוא היה מקבל את דעתו ולא 
את דעת אנשי לוד. אתה מבין? זו בעיה. אבל בלוד היה אחד בשם חסונה הזקן. היה מעריך לו כמה טונות 
יצא מהפרדס, אולי טונה פחות, טונה יותר, לא יותר. הוא היה מדויק. בהתחלה, עשה סיבוב בפרדס והיה 
אומר לו כמה פרי הוא יקבל. אבל מה תעשה? בזמנו שילם חצי לירה למעריך. לשלם 25 גרוש באותו זמן 

היה בשבילו הון".

פרדס שניר במלחמת העצמאות ולאחר הקמת מדינת ישראל
משפחת אל-עיסוי מצאה מקלט זמני בפרדס שניר לאחר יציאתה מאג'ליל ומיפו )אל-עיסוי 2017(. למיטב 
ידיעתנו, הייתה זו משפחת הפליטים הראשונה שהתיישבה בפרדס. לאחר כיבוש לוד, במסגרת מבצע "דני" 
1986; קדיש  1998; מוריס  1948( וגירוש תושביה, ביחד עם תושבי רמלה השכנה )מונייר  )11 - 12 ביולי 
וסלע 2005(, הוכרז "פרדס שניר" כ"רכוש נטוש" ואדמותיו הופקעו בידי רשויות המדינה. בראשית שנות 
לעקורים אחרים, שאדמתם  כפיצויים  בלוד  המופקעות  בחרו להשתמש בקרקעות  הרשויות  החמישים 
הופקעה בכפרי מוצאם. ביארת שניר הוענקה לפליטים מהשבט ַא�� ִּכֶ�ּכ שנותרו בתחומי המדינה, מתוך 

מדיניות ליישב עקורי פנים במקומות אחרים ממקומות מוצאם )כהן 2000(.

ערב הקמת המדינה, היה שבט ַא�� ִּכֶ�ּכ ראש וראשון לשבטי הירקון. מוצא השבט במצרים והוא התנחל 
באזור הירקון בשלהי המאה ה-18 או בראשית המאה ה-19 )אביצור 1980: 143-136; כנעאנה ועבד אל-

2017: 440-437(. במרוצת המאה ה-19 זכה השבט למעמד עליון בקרב ערביי  1990: 14-8; מרום  האדי 
אגן הירקון )בערבית: ערב אל-עוג'ה(. בתקופת המנדט כללה נחלת השבט את האדמות שמצפון לירקון, 
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התחומות במערב באדמות המושבה רמת-השרון )כביש תל-אביב-הרצליה, 482, לערך( ובמזרח באדמות 
רמתיים, באזור הוד השרון של היום )כביש 402 לערך(. מרבית האדמות הללו השתייכו להקדש )הווקף( 
של סידנא עלי בחוף הרצליה. יחסי השכנות בין בני השבט להתיישבות היהודית החלו בימי הקמת פתח-

תקוה על אדמות הכפר ֶמַַלֶ�ס בשנת 1878, והם ידעו עליות ומורדות. בזיכרון המתיישבים נחרטו בעיקר 
סיפורים על מקרי שוד, שבהם היו מעורבים בני השבט )אידלשטיין 1939: 263-261, 417-396; גולדברג 

1992: 24, 84; כנאענה ועבד אל-האדי 1990: 39-35(. 

ואף בקרב  ערביי השרון  בקרב  נהנתה משפחת השיח'ים של אבו כשכ ממעמד מיוחס  בתקופת המנדט 
ערביי הארץ בכלל. את בית ההארחה של ראש השבט שאכר מחמד-פארס אבו כשכ פקדו נכבדי העדה 
הערבית המקומית ואף מנהיגי ארצות ערב )אבו כשכ 2002; אביצור 1980: 141; איורים 8, 9(. אחיו של 

)עם  חוסיין  הנער  ונכדו   )2 )מס'  עבדאללה  המלך   :8 איור 
כשכ   אבו  שאכר  שייח  של  בביתו  בביקור   )4 מס'  התרבוש, 
)תמונה  המנדט  בתקופת   ,)1 )מס'  תופיק  ואחיו   )3 )מס' 

ופיענוח באדיבות עז א-דין אבו כשכ(

עם  נפגש   )1 )מס'  אלביטאר  עומר  יפו  עירית  ראש   :9 איור 
עומד   )3 )מס'  תופיק  2(, אחיו  )מס'  כשכ  אבו  השיח' שאכר 
כשכ  אבו  ערב  אדמות  מתוך:   ;15.12.1933 אחריו,  בשורה 

בשרון )זולטן קלוגר; לע"מ/ויקיפדיה(

איור 10: חברי חוג 'סביבתנו' מתל-אביב מבקרים אצל תופיק אבו כשכ 
בביתו בשרון, 1942 )אביצור 1980: 142( 
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שאכר, השיח' תופיק, כיהן כמוכתר השבט והוא שימש כנציג השבט בפני השלטונות )אביצור 1980: 141(. 
לתופיק ולאחיו עבדאללה היו יחסים טובים במיוחד עם היהודים )איור 10(.

בנובמבר על חלוקת הארץ,  בכ"ט  פרוץ המאורעות, בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות  לאחר 
לאחר  מרץ,  בסוף  שלהם.  המקורי  ההתיישבות  אזור  את  לעזוב  כשכ  אבו  שבט  מתוך  משפחות  החלו 
נפילת אל-שיח' מונס הסמוכה, עזבו בני השבט את מקום מושבם ועברו למורדות הרי השומרון. הם חנו 
בח'רבת ח'ריש )חורשים, כיום( ובג'לג'וליה )גולדברג 1992: 88-87; כנאענה ועבד אל-האדי 1990: 45-43; 
מוריס 2004: 92-91, 129-126(. בשנים הבאות, התפזרו בני השבט במחנות הפליטים בשכם, בטול-כרם, 

בקלקיליה, בירדן, בסעודיה ועוד )אבו כשכ 2002(.  

תופיק ועבדאללה, בני אבו כשכ, ישבו בביארת נדים צלאח בג'לג'וליה, בתקווה לחזור לאדמתם באגן נהר 
1990: 45-43(. לאחר מסירת אזור "המשולש" לשליטת מדינת ישראל,  הירקון )כנאענה ועבד אל-האדי 
מתוקף הסכמי רודוס במאי 1949, רשויות היישוב וקק"ל פעלו לשכנע את בני משפחת אבו כשכ למכור 
לגרשם אל מעבר  הצבאי  הממשל  איום  תחת  עלי,  הווקף של סידנא  זכות החזקה שלהם באדמות  את 
לגבול, כפליטים, אם לא יקדמו את ענייני הקרקעות של המדינה הצעירה. התקווה לחזור לבתיהם באזור 
הירקון סייעה לשמור את הקשר בין בני המשפחה שנותרו בישראל ובין אחיהם שנותרו בצד הירדני של 
 ,1949 ביוני  ב-17  פגישה שנערכה  בסיכום  בעלי העניין,  הדברים מובאים מפי  עיקרי  קו הפסקת האש. 
בין עו"ד אהרן בן שמש, היועץ המשפטי של מחלקת הקרקעות בקק"ל, לבין תופיק ועבדאללה אבו כשכ 

בג'לג'וליה )בן שמש 1949(: 

17 דנא עם תופיק  "הנני להודיעכם כי בהתאם להוראותיו של מר וייץ, נפגשתי ביום ששי 
אבוקישק )אבו גאלב ]צ"ל אבו ראע'ב[( ועבדאללה אבוקישק )אבו טלאל( בדירתם העראית 
בבית ד"ר נדים צלאח שבפרדסו בג'לג'וליה. הואיל והפגישה סודרה על פי יזמתם, שאלתים 
במה אוכל לשרת אותם. כשהתחילו לברר לי שברצונם לבא לידי איזה הסדר ע"ד ]=על דרך[ 
ביטול בעלות הווקף על אדמותיהם, בתקווה שהם יהיו אח"כ הבעלים, ויוכלו למכור שליש 
מאדמתם לנו, ולפתח את שני השלישים שיישארו להם, תיארתי את המצב החוקי המונע 
אריסות  בזכויות  ורק  אך  מצומצמות  זכויותיהם  וכי  זה  בכיוון  אפשרות  לאיזו  סיכוי  כל 
וניתנות לביטול במקרה שהקרקע אינה מעובדת  זכויות אלו מוגבלות  עוברת בירושה. גם 
ארבע שנים. מכיוון שלפי החוזה שלהם עם הווקף אין הם משלמים דמי חכירה בכסף, אלא 
חמישית מהיבול בעין, הרי הסעיף על חוסר עיבוד הוא סעיף מסוכן מאד עבורם בתנאים 

שנוצרו כיום.

יש לציין כי אין הם תופסים עדיין את חומר מצבם וכי הפטליזם שלהם "שכל שי מן אללה"! 
]כל דבר הוא רצון האל [ וכל שי נציב )גורל(! מונע אותם מראות נכוחה ומלהסתגל לתנאים. 
על שאלתם למה לא יחזרו לקרקעותיהם ויחדשו ימיהם כקדם, עניתי שאין אני נציג ישראל 
פי בקשתם  על  ידיד שלהם מקודם, שבא לבקרם  פרטי,  דין  עורך  נציג מי שהוא, אלא  או 
ולעזור להם במה שאוכל. לדעתי - ביארתי להם - ועד כמה שאני יכול לשפוט מהעיתונות 
ויחדלו  אחרות  דרכים  להם  שיחפשו  ומוטב  למקומותיהם,  לחזור  ִסיכויים  שום  להם  אין 
לבוא בדברים עם שלטונות הווקף החדשים  יעצתי להם  בחלומות שווא.  זמנם  לבטל את 
ולטעון שהחוזה שלהם אינו מקנה להם כל זכויות, וברצונם לתקנו על מנת שיוכלו להפיק 

איזו תועלת ממנו ]...[

לנסות  אח"כ  יוכלו  החכירה,  בחוזה  הנ"ל  לתיקונים  הסכמה  מהווקף  לקבל  יצליחו  אם 
ולבוא אלינו בהצעות לקבל מהם את זכויות החכירה שלהם בתמורת סכום שישמש להם 
לשם הגירתם לעבר הירדן, למקום שירצו. הדגשתי והסברתי להם שזהו רעיון פרטי שלי 
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ואין לי כל יסוד להאמין שיתקבל על ידי מישהו, אלא שעל כל פנים מוטב שינסו לתקן את 
החוזה, מה שיחזק את זכויותיהם גם אם לא יצליחו למכרן לנו.

שבא  המקומי,  הצבאי  המושל  גם  בה  ונוכח  משעה,  יותר  שארכה  השיחה,  תמצית  זוהי 
רוע  את  לבטל  להשתדל  להם  הבטחתי  לגבול.  מעבר  לשלחם  פקודה  שקיבל  להם  להודיע 
על  שאקר  שייך  מאחיהם  תשובה  שיקבלו  עד  מה  זמן  עוד  להישאר  להם  ולאפשר  הגזרה 
לגבול  מעבר  חיכה  אלדין  סייף  אחיהם  הצעותיי.  בכיוון  הווקף  שלטונות  אצל  מאמציו 
המושל  בשכם.  הנמצא  שאקר  אל  הנ"ל  התנאים  ולהעברת  השיחה  לתוצאות  בקלקיליה 
הצבאי מסר לי שאין לו כל התנגדות להשארתם בג'לגוליה אם יקבל מאיזה מוסד מוסמך 
תלונות.  כל  נגדם  ואין  שקטים  אנשים  והם  הואיל  זאת,  דורשת  עניינינו  שטובת  הוראות 
נדמה לי שלשם השלמת הניסיון שהתחלנו בו מוטב להמליץ על השארתם עד שנחליט אם 

יש לנו צורך בנוכחותם או לא.

אבקש לסדר בהקדם מכתב למשרד הביטחון, בנוסח שמר וייץ כבר סדר פעם, שבו יודגש 
שלשם פגישוַתיי עם הנ"ל יש להשאירם בגלגוליה עד להודעה חדשה".

 :2009 1950 פונתה ח'רבת ח'ריש, בעקבות מעורבות תושביה בהברחות והסתננות )עראר  בראשית שנת 
)אצ"מ,  הקיים  מהתיעוד  תום  עד  ברורה  אינה  קק"ל  לידי  כשכ  אבו  קרקעות  העברת  פרטי   .)114-73
 3106  / ג-43  ו-KKL5\17428; תיקי משרד המיעוטים אודות משפחת אבו קישק, אמ"י   KKL5\17887
כי תופיק ועבדאללה מסרו לבסוף את אדמותיהם בהוד השרון למנהל מקרקעי  ניכר  298(, אך  ו-ג-10/ 
עז  של  עדותו  לפי  שניר.  פרדס  את אדמות  מהם בתמורה  וקיבלו  ישראל(  )כיום רשות מקרקעי  ישראל 
א-דין אבו כשכ, בנו של המנוח תופיק אבו כשכ, המעבר בוצע בשנת 1951 והיה מדובר בשטח של כ-3000 
דונם, שנמסר למדינה תמורת שטח של מאות דונמים בלבד. עסקת חילופי הקרקעות נעשתה בתיווכו של 
אברהם שפירא, השומר האגדי מפתח תקווה, שהיה מקורב למשפחת אבו כשכ עוד בימי חייו של אביהם 

)אבו כשכ 2002; אידלשטיין 1939: א', עמוד שער; 100-89; מרום 2017(.

את  להשלים  ביקשו  שבאמצעותם  אחרים,  וממשלחי-יד  מחקלאות  התפרנסו  כשכ  אבו  משפחת  בני 
הכנסתם, עקב המגבלות הכלכליות החריפות של תקופת ה"צנע". באוגוסט 1956 דווח בעיתונות העברית 
על חשיפתו של בית-מטבחיים לא חוקי לשחיטת גמלים, בשותפות יהודית-ערבית, בביארת שניר. עיתון 

מעריב דיווח:

 )מעריב, 7.8.1956 
והשוו לדבר, 7.8.1956(. 

פרדס שניר הפך למתחם המגורים של בני תופיק ועבדאללה אבו כשכ, ושל ביתם המורחב. לדברי עז אל-
דין אבו כשכ, אביו תופיק היה נשוי בזמנים שונים לשמונה נשים )דבר אשר מעיד על מעמדו הרם(, מהן 
נולדו לו, לדבריו, 32 ילדים. במעבר מהשרון ללוד הגיע תופיק עם שתיים מנשותיו, עם ילדיו וכן עם עבדים 

)עביד( ואמות שנרכשו בידי אביו. יתר הנשים נאלצו להישאר בירדן עקב סגירת הגבולות. 

לאחר מותו של תופיק אבו כשכ בשנת 1959 אלמנתו )אמו של עז א-דין(, המשיכה להתגורר בבית האחוזה 
עז א-דין אבו כשכ  105 שנים. לאחר מות תופיק אבו כשכ,  בגיל   2000 ילדיהם. האם נפטרה בשנת  עם 
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)שהיה בן 14 שנים במעבר ללוד(, ירש את בית האחוזה. ברבות השנים הוא התחתן עם אישה מעכו ונולדו 
להם שבעה ילדים: ארבעה בנים ושלוש בנות.

חלק מילדיו של עז א-דין אבו כשכ מתגוררים במתחם בית האחוזה וסמוך לו. אחד מבניו בנה בראשית 
שנות האלפיים בית חדש בסגנון עתיק בשטח חצר המבנה ההיסטורי, סמוך למקום שבו הייתה בריכת 
האגירה, מול שער הכניסה הראשי למתחם. בתהליך הבנייה ניסו בני המשפחה לשחזר אלמנטים של בית 
האחוזה העתיק. צמוד לבית האחוזה, בצד המזרחי, בנה בן אחר תוספת לבית האחוזה הקיים, ושם הוא 

מתגורר עם משפחתו. מזרחה משם בנה עז א-דין אבו כשכ בית נוסף.

משפחת אבו כשכ וספיחיה )ֻהֵוידי, ֵזיתון וִמצֵלח( נמנים עם מייסדי שכונת שניר. אליהם הצטרפו במרוצת 
שנות החמישים והשישים של המאה העשרים משפחות של עובדי פרדס מיפו וסביבותיה. בשלהי שנות 
הששים החל גל הגירה של בדואים מצפון הנגב לסביבות לוד ורמלה )קרסל 1982: 35-29(. גל הגירה זה 
התרחב בשנות השמונים בעקבות פינוי בדואים מסביבות תל אל-מלח )תל מלחתה - כיום בתחומי בסיס 
חיל האוויר נבטים( לשם העתקת בסיסי חיל האוויר מסיני לאחר חתימת הסכמי השלום עם מצרים. חלק 

מהמפונים התיישבו בשכונת פרדס שניר. 

כיום נותרו בבעלות משפחת אבו כשכ כ-45 דונם סביב בית האחוזה. בשל אילוצים כלכליים נמכר שאר 
2002(. אדמות  השטח, בשנות השישים, לבדווים מהנגב, התושבים החדשים של פרדס שניר )אבו כשכ 
פרדס שניר מצויות במוקד מחלוקת משפטית, בטענות של בניה לא-חוקית, והרשויות הוציאו צווי הריסה 
לחלק לא מבוטל מן הבתים שנבנו במקום. כיום מתגוררים בשכונת שניר כ-3000 תושבים )אלראשדייה 

ללא תאריך(.

מוצא המשפחההמשפחה

סכנת אל-דרויש, יפואבו ַח��ֶנה

בצת אל-פאלק, נחל פולגאבו ֻח�

ערב אבו כשכ, אגן נהר הירקוןאבו כשכ )בני תופיק ועבדאללה(

סביבות באר-שבעאבו ְפִקיר

סביבות באר-שבעאבו ְקֵטיֶפן

יפואבו ְשַחאֶדה

ערב אבו כשכ, אגן נהר הירקוןְהֵויִדי

ערב אבו כשכ, אגן נהר הירקוןֵזית�ן

יפוַחַסֵנין

בצת אל-פאלק, נחל פולגְמחאֵרב

ערב אבו כשכ, אגן הירקוןִמְצֵלח

לודַצְרצ�ר

טבלה 1: המשפחות העיקריות בשכונת פרדס שניר ומוצאן לפני 1948 )אבו חק 2018; אבו חק 2020; בידס 2020; מחארב 2020(
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ההתפתחות האדריכלית של האתר 
כאמור לעיל, ככל הנראה ראשיתו של האתר בשלהי המאה ה-19, לנוכח סימונו של סביל, נקודת שתייה על 
אם הדרך מלוד לצרפנד, בקרבת מקום ובקצה השטח החקלאי של לוד. עם זאת, המקורות הקרטוגרפיים 

מצביעים כי עד לכיבוש הבריטי של הארץ לא ניצב כל מבנה קבע באתר.

סביל שניר, שהותקן בחזית האתר, מעיד כי הוא הוקם ביחד עם בית האחוזה כולו, בשנת 1925/6. התיאור 
הראשון של האחוזה מופיע במפה בריטית משנת 1930, בה מסומן האתר כמבנה בודד ללא כל שכונה סביבו, 

לבד ממבנה קטן נוסף מהצד השני של הדרך, ומרוחק מתחום ההתיישבות של העיר )מפת 1929; איור 11(.

טופוגרפית  במפה  נראה  שהוא  כפי  האתר,   :11 איור 
 LYDDA & ER RAMLE Map, 1:10,000,( 1930 משנת

1930; אוסף ששון; שחזור(

מרכיביו הארכיטקטוניים של האתר
את  ששון  סקר  בה  בתקופה  האחוזה,  לבית  מסביב  השנים  ברבות  שבוצעה  המודרנית,  הבנייה  למרות 
קרטון,  אבן  בחומת  מוקף  היה  השטח  המכלול.  של  המקורית  בתכנית  להבחין  ניתן  היה  עדיין  האתר, 
מאבני בנייה המסותתות סיתות עדין. גובהה של החומה 3.2 מ' ועובייה 0.6 מ'. בחומה המערבית נפתחו 
1.1 מ', 1.6 מ' מעל פני הקרקע(. החלונות נאטמו בבלוקים בשנות השבעים.  3 חלונות זהים בגודלם )0.8

הכניסה אל האחוזה - בשני פתחים: כניסה ראשית מצפון וכניסה אחורית מדרום. הכניסה הראשית דרך 
שער מעוצב עם מזוזות ומשקוף, והוא שקוע בתוך ניסגה )של מטר אחד(, הממוקמת במרכז החומה )רוחב 
השער 3.3 מ'; איור 12(. לפי עדותו של עז א-דין אבו כשכ, הדלתות המקוריות היו עשוית מעץ מסיבי עם 
גילופים ועיטורים גיאומטריים שונים. במקום שער העץ המקורי, בעת הסקר )2002( ניצב שער מתכת. 

שער נוסף נפתח בחומה הדרומית והוא ברוחב של 2.8 מ' ובגובה 2.3 מ'.

שניר,  אחוזת  אל  הראשי  הכניסה  שער   :12 איור 
מבט מצפון )ששון 2000(
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36 מ'( על שטח של 1.1 דונם. בחצר היה נטוע עץ תות עתיק  בין בית האחוזה לחומה - חצר גדולה )31
שנרקב וקרס בשנות התשעים. לצדו של עץ התות נבנתה בריכה, בצד הצפוני של החצר, בקוטר של כ-2 מ' 

ובעומק כמטר. הבריכה שימשה כמקום אירוח לבני המשפחה ולחבריהם לאחר קום המדינה.

בית האחוזה - בנוי בצד הדרומי-מערבי של החצר ומתנשא לגובה שתי קומות. זהו מבנה גדול ומרשים, 
בנוי אבן קרטון, בולט ביחס לנוף החקלאי והעירוני סביבו. בתכניתו הכללית הוא מזכיר את בתי האחוזה, 
2019; ששון  וונונו  2020; ששון  2019ב; ששון  )ששון  ה"ביארות" ביפו של שלהי התקופה העות'מאנית 
2017(. בקומה התחתונה יש כמה חדרים ששימשו את האגף המשקי, כולל הבאר. אבני  ועמיתי-פרייס 
הבנייה של הקומה התחתונה סותתו בסגנון שונה מהסגנון של אלה שבקומה העליונה, מה שמעיד אולי 
על שני שלבי בנייה בבית האחוזה. תקרת הקומה התחתונה נשענת על פסי מסילת ברזל, בשימוש משני, 
הפסים  מן  אחד  על   .)13 )איור  סמוך  שעברה  לירושלים,  מיפו  הברזל  למסילת  האתר  של  לזיקתו  רמז 
אותרה כתובת בתורכית-עות'מאנית, המזכירה את הסולטאן עבד אל-חמיד השני )1908-1876(. כתובת זו 

ודומותיה נחשבות לאופייניות למסילות הברזל שנבנו בשלהי התקופה העות'מאנית.

משני  בשימוש  הברזל  מסילת  פסי   :13 איור 
בביארת שניר )ששון 2002( 

קרטון  אבני  במסגרות  שולבו  וחלונות,  פתחים  כגון:  הדרומי,  בקיר  מסוימים  פרטים  להדגיש  על-מנת 
כהות יותר. החדר הדרומי שימש במקור כטרקלין לאירוח והוא גדול במיוחד. בחדר זה נפתחו חלונות 

1.1 מ'(. גדולים יחסית )0.9

אל הקומה העליונה מוביל גרם מדרגות,עשוי בטון הנשען על החומה הדרומית. קומה זו שימשה למגוריהם 
של בני המשפחה וכללה שלושה חדרים, מרפסת, שני מטבחים וחדר שירותים, אשר נוסף מאוחר יותר. 
גג הקומה עשוי רעפים ובעבר היה בו ארגז רוח עשוי עץ, מסוגנן ומעוטר בדגמים מיוחדים. גרם המדרגות 
1 מ'. ייחודו של שטח זה הוא בריצוף מיוחד, מעוטר  מחולק לשני מפלסים וביניהם יש רצפה בשטח 1
גרם המדרגות נשען על שני עמודי בטון,  בצבעים של אדום, כתום וחום, המתוחמים במסגרת שחורה. 

ובעבר היה לאורכו מעקה מתכת מסוגנן. 

חדרי מגורים נמצאים בצד הדרומי של הבית, מימין לפתח הכניסה, והם צמודים זה לזה בשורה, כאשר 
6.4 מ', גובה התקרה 4.1 מ'(. בצד הדרומי של החדר יש שני  הכניסה אליהם היא דרך החדר האמצעי )5
5.4 מ'(, שהוגבלה  1.5( מ'( אל מרפסת חיצונית צרה ומוארכת   2.4 1.35( חלונות וביניהם דלת יציאה 

במעקה מתכת מסוגנן. 

1.4 מ'(. בקיר הדרומי, מעל פתח היציאה אל המרפסת, בולטים  שני החלונות מרובעים וזהים בגודלם )1.4
שני עמודים מעוטרים, מסותתים ומעוגלים, אשר בחלקם העליון מתרחבים קמעה ויוצרים צורת טרפז.
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בקומה זו נפתחו 3 חלונות בסגנון מזרחי, בעלי קשת מחודדת, המוכרים בבתי האחוזה ובבתי האמידים 
בערים הגדולות )איור 14(. בחלונות שולבו תריסי עץ שנאחזו ב"אישונים" שחלקם שרד באתרם )ידועים 
גם בכינוי ביידיש: "מנצ'לך" - תבליטי מתכת דמויי פני אדם, אשר נקבעו על ציר וקיבעו את התריסים 
בעת שהיו פתוחים(. בראש הקירות; המזרחי והמערבי, שבצדי הקומה השנייה, נפתחו חלונות עגולים 
בבתי  מוכרים  אלה  חלונות  גם  ולאוורור.  לתאורה  בעיקר  ששימשו  בולטת,  במסגרת  מעוטרים  גדולים 

האמידים, בבנייה העירונית המאפיינת את שלהי התקופה העות'מאנית. 

איור 14: חלון ביירותי בקומה השנייה של בית האחוזה )ששון 2000(

איור 15: חלון מעוגל בקומה השנייה של בית האחוזה )ששון 2000(
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סביל - הסביל בנוי בקיר הצפוני של החומה, מזרחית לכניסה הראשית אל בית האחוזה. סגנונו של הסביל 
פשוט למדי, ללא עיטורים, או גילוף באבן. ברז אחד בלבד נקבע מעל שוקת, שנבנתה מאבני קרטון וטויחה 
)כיום הוסר הברז ונסתם פתחו והשוקת מלאה בסחף אדמה ובאשפה(. המים אל הסביל הגיעו מברכה 
סמוכה, דרך צינור מתכת שנשען על קיר הסביל. שרידי לוחיות המתכת, שתמכו את הצינור, עדיין נראים 

על הקיר. 

בראש הסביל - לוח שיש הנתון במסגרת רבועה, ובו כתובת בערבית )ראו לעיל(. גג הסביל נתמך באדני 
רכבת. הסביל בנוי בסגנון דמוי "באוהאוס" - קווי המתאר שלו ישרים, בעלי זוויות ישרות, ללא עיטור 
כלשהו. סביל דומה מצאנו סמוך לתחנת הרכבת המנדטורית בלוד, וכן באתרים אחרים בארץ מאותה 
ישוב  נחשבה  שלוד  למרות  זאת  בין-כפרית,  דרך  על  פרטי,  סביל  של  בקטגוריה  הוא  זה  סביל  תקופה. 
ֻצַבְיח, ברחוב החשמונאים  כגון סביל  עירוני מובהק,  דומה לסביל  אינו  שכן  כפרי,  הוא  בסגנונו  עירוני. 

במזרח לוד )ששון 2016(. 

איור 16: סביל שניר - הצעת שחזור )שלמה זבדי, מוזיאון ארץ-ישראל(

8.8 מ', גובהו 4.1 מ'(.  מערכת המים - הבאר )סתומה כיום( נחפרה בקומת הקרקע, בחדר הצפוני )6.4
2.25 מ'(. מן הבאר נמשך צינור מתכת )בקוטר של 10 ס"מ(,   הכניסה לחדר זה נפתחה בקיר הצפוני )1.25
2.5 מ'(. נפח הברכה נחשב לנפח קטן, ביחס לברכות אגירה בפרדסי יפו,  מזרחה אל ברכת אגירה )1.5
צנרת  על  נשענה  לפרדס  ההשקיה  מערכת  כי  הנמנע  מן  לא  לסביל.  בעיקר  יועדה  היא  כי  נראה  ועל-כן 
שהובילה מים ישירות לפרדס, או שהייתה ברכת אגירה נוספת. הברכה משולבת כיום בתוך בית מגורים 

נוסף במתחם. מברכת האגירה נפתחו תעלות השקיה ארעיות, שלא השתמרו.

הדרומית  החומות  שקירות  יחסית,  גדולה  אורווה,  נבנתה  הדרומי-מזרחי,  בצד  לבית,  סמוך   - אורווה 
גדול, בנוי  10 מ'( הייתה חלל אחד  10( והמזרחית של המכלול, תוחמות אותה משני צדדיה. האורווה 
ממדי  מ'(.   1.25 0.9 ומידותיהם:  עומקם  מ'   0.5( החצר  אל  שפנו  חלונות  כמה  עם  וֵדֶ�ש,  קרטון  אבני 
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2.1 מ'( מתאימים לכניסת בעלי-חיים. בצד הפנימי של קיר החומה עדיין ניתן  פתח הכניסה אליה )1.85
לראות טבעות לקשירת בהמות. על-פי עדות המשפחה, האורווה שימשה גם לשחיטת גמלים לבשר )אבו 

כשכ 2002(.

כשכ  )אבו  שניר  למשפחת  )ֻמַצַ�א(  תפילה  כבית  ששימש  גדול,  חדר  נבנה  לסביל  משמאל   - תפילה  בית 
מסוגננים.  חלונות  שני  נפתחו  החזית  ובקיר  עדין,  באופן  מסותתות  גזית  מאבני  נבנה  זה  מבנה   .)2002
בתוך המסגד, בקיר הדרומי הפונה למכה, יש גומחה לתפילה )"מחראב"(. הקמתו של מסגד ביתי באתר 
משפחתי מבטאת את ניתוקו ובידודו של האתר ממרכז העיר לוד באותה עת, ואת הסגירות החברתית של 
תושביו שהעדיפו לבדל את עצמם מיתר תושבי העיר. ברבות השנים, הוסב אגף זה לבית מגורים. בשנת 
2002, מעל בית התפילה והסביל נבנתה קומה שנייה לבית מגורים. יסודות המבנה החדש נבנו בחזיתו של 

הסביל.

דיון, מסקנות וסיכום
ראשיתו של מחקר זה בזיהוי הסביל, שסומן במפת משלחת הסקר הבריטי, בשלהי המאה ה-19, והתפתח 
לחקר המרחב הסובב וקורותיו. סימון סביל באופן זה, כפי שלמדנו מאזורים אחרים, מעיד בדרך-כלל 
על חשיבותה של הדרך ו/או על אתר נוסף סמוך אליו. ואכן, באותו אזור הוקמה מאוחר יותר 'ביארת 
ידי משפחת סוחרים מוסלמית מיפו ומלוד, שקורותיה מדגימות את המעברים בין המרכזים  שניר' על 
האורבניים השונים, בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי. במחקר זה נוכחנו לדעת עד 
כמה חשוב שלב עבודת השדה במחקר הגיאוגרפי-היסטורי, שבמהלכה אותרה ותועדה כתובת ההקדשה 
של  הקמתו  מועד  את  המתארכת  היחידה  וההיסטורית  האפיגרפית  העדות  היא  זו  כתובת  הסביל.  של 
האתר. סגנונו של בית האחוזה של משפחת שניר, אופייני אמנם לבנייה של סוף התקופה העות'מאנית, 
אולם הוא נבנה בתקופת המנדט, ומייצג את השלב המאוחר שבו הופיעה בלוד תופעת הביארות בכלל 
וה'סכנאת' )שכונות המגורים בפרוורי העיר( בפרט. האתר, כמייצג את ההתפשטות של העיר מעבר לגבול 
העות'מאני שלה, ממחיש את תהליך הקמתן של שכונות חדשות, מחוץ לגרעין ההיסטורי של העיר, על ידי 

בעלי קרקע מקומיים. 

תהליך הקמתו והתפתחותו של אתר אחוזת שניר וההתיישבות בו, אינו מצטמצם לתחומי האתר בלבד. 
הוא מלמד על תהליכי ההתיישבות בשוליים החקלאיים של לוד, כחלק מההתפתחות האורבנית של העיר. 
קורותיה של ביארת שניר משקפים את פניה המשתנים של לוד מאז שלהי התקופה העות'מאנית: ממרכז 
לייצור שמן זית וסבון, לחלק אינטגרלי מרצועת הפרדסנות הערבית במישור החוף הארץ-ישראלי, בימי 
המנדט הבריטי. עם כינון מדינת ישראל, במרחב הזה החל תהליך של שיכון 'עקורי פנים' בעיר מעורבת, 

לאחר פינוי מרבית תושביה הערביים. 

השינוי של העורף החקלאי של לוד החל בראשית תקופת המנדט הבריטי, בשנות העשרים, עם הקמתה 
של ביארת שניר, על אם הדרך בין לוד לצרפנד אל-עמאר. זוהי הביארה השנייה הנחקרת בלוד, מהצד 
על  וכן  זו,  תופעה  על  יותר  רחבה  מבט  נקודת  לקבל  יכולים  אנו  כיום,  2019א(.  )ששון  העיר  של  השני 
תפקידה בהתפתחות העירונית של לוד. תכניתה וסגנונה של ביארת שניר, על כל מרכיביה, כולל הסביל 
את  משקף  האתר  אדריכלית,  מבחינה  היפואית.  הביארה  של  הטיפוסי  הדגם  את  הולם  לעין,  הבולט 
התקופה  בשלהי  בארץ-ישראל  נפוצה  שהייתה  הערבית  הביארה  של  הטכנולוגי-כלכלי-חברתי  המכלול 
העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי )ששון 2019ב; ששון 2020; ששון וונונו 2019; ששון ועמיתי-פרייס 
2017(. ניתן, אם-כן, לראות במשפחת שניר לא רק כמייבאת את הסגנון האדריכלי היפואי לערי השדה, 
העיר  בכלכלת  משמעותי  כענף  הפרדסנות  הרחבת  את  ביודעין,  ושלא  ביודעין  שמעודדת,  כמי  גם  אלא 
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בימי המנדט. עדות לכך אנו מוצאים בהקשר הפיזי, שכן כבר במפה משנת 1929, מסומנות כעשר ביארות 
במרחב החקלאי של לוד, ובעיקר בצד המערבי שלה, שהיה זמין לפיתוח חקלאי.  

ריכוז מיוחד של ביארות מצוי בזיקה ישירה לביארת שניר. הביארה הקרובה ביותר לביארת שניר נבנתה 
מול הסביל, מהצד השני של דרך לוד - צרפנד אל-עמאר )כיום, מתחם המגורים של משפחת אבו-שחאדה(. 
ביארה שלישית, בעלת סגנון דומה מאוד במרכיביה לזו של ביארת שניר, משמשת למגורי משפחת זכי אבו 
כשכ, במרחק של כקילומטר אחד, דרומית-מזרחית, מביארת שניר )נ"צ, רשת ישראל ישנה 13790.15038(. 
נטעו  ובמקומם  מהכרמים  חלק  נעקרו  המנדט  בתקופת  כי  מלמדות  וקרטוגרפיות  היסטוריות  עדויות 
1929(. לפיכך, הקמת הביארה ונטיעת הפרדס באזור הכרמים לשעבר  1878 ביחס למפת  פרדסים )מפת 
של לוד, מגלמים את התמורות שחלו בבסיס הקיום הכלכלי, של תושבי העיר, ממסחר בשמן זית ותוצריו, 

לייצוא של "גידולי כסף" )cash-crops( של תפוחי זהב לחו"ל.

מגמת הגיוון החקלאי נמשכה גם עם התיישבותה של משפחת אבו כשכ באזור. שמואל אביצור מתאר את 
כלכלתם המגוונת של בני השבט, בעת שישבו מצפון לירקון. הם עבדו בטחנת הקמח בפרוח'יה ובאל-מיר 
181(, שתלו גני ירק, בננות וקנה סוכר  154(, פיתחו מתקני שאיבה לאורך הירקון )שם:   :1957 )אביצור 
בשטחי הביצה שמצפון לירקון )שם: 183( וזרעו תבואות קיץ ואבטיחים )אביצור 1980: 140(. אנשי אבו 
כשכ הביאו את הידע החקלאי שלהם ללוד, ועדות לכך ניתן לראות בשטחי חקלאות השלחין מסביב לבית 

האחוזה.

בתקופת המנדט הבריטי ענף ההדרים בעיר לוד התפתח משמעותית. ענף זה היה מבוסס ביפו כבר כמאה 
שנים קודם לכן. הפרדסים התפתחו בשולי השטח החקלאי של העיר, שהיה נטוע ברובו כרמי זיתים. מכאן 
שניר  ביארת  העיר. סיפורה של  בכלכלת  המטעים  הדומיננטיים בתחום  היו  האלה  שני הענפים  ואילך, 
ממחיש את גורלו של ענף הפרדסנות בארץ. בראשיתו, התפתח הענף על חשבון ענפי חקלאות מסורתיים 
ובהמשך - הוחלפו שטחי הפרדסים בשכונות מגורים, עקב הביקוש הגובר לדיור, עם הגידול באוכלוסיית 

הארץ. 

חברתיים  וצרכים  אדריכליים  מרכיבים  משרתים  שבו  האופן  את  מדגימים  שניר  ביארת  של  קורותיה 
כלפי  האמיד  האדון  של  הנדיבות  ערכי  את  מפגין  שניר  סביל  התקופה.  בן  החברתי  הריבוד  ביטויי  את 
אבו  משפחת  לבני  סיפק  לוד,  מהעיר  שניר  ביארת  של  המרוחק  מיקומה  בהמשך,  הנזקק.  הדרך  עובר 
העירוניים,  לוד  מתושבי  נבדלת  חברתית  כקבוצה  זהותם  את  לשמר  יכלו  שבו  מרחב  ולנאמניהם  כשכ 
ולבצר את ההיררכיה הפנימית שלהם כפי שהייתה במקום מושבם המקורי באגן הירקון. משאיח' )בני 
פעילות כלכלית  וספיחים(. חומות הביארה סיפקו פרטיות, שהסתירה  )עבדים  ו'עביד'  משפחת השיח'( 
שנתפסה בשעתה כבלתי-לגאלית, כגון: שיווק בלתי מורשה של בשר גמלים, תוך הפרת מגבלות הצנע, 

כללי הכשרות וחוקי הפיקוח הווטרינרי.

סיפורו  ואילו  חוץ,  תושבי  לבין  המקוריים  לוד  תושבי  שבין  המתח  את  מדגים  מעוץ'  יוסף  של  סיפורו 
של אבראהים ח'ליל עיסוי מבטא את ההערכה הרבה של עובדי הפרדס כלפי מעסיקיהם, וממחיש את 
החשיבות של רשתות הפטרונות והתמיכה החברתית כרשת ביטחון וסעד בעתות משבר. התיישבות בני 
לאחר  אף  והחסות,  הפטרונות  רשתות  של  שימורן  את  משקפת  חסותם  ובני  כשכ  אבו  השיח'  משפחת 
הקמת מדינת ישראל. תופעה זו מאפיינת גם את המארג השבטי הערבי הפטריארכלי, הקיים גם בערי 
הבדואים בדרום. על אף שעברו כשבעים שנה מאז התיישבותם בלוד, זהותם של תושבי שכונת שניר עודנה 
בדואית-שבטית, לא עירונית, והדבר מתבטא בארגון החברתי שלהם ובניב הבדואי שבו הם מדברים )אבו 

חק 2020; בידס 2020; מחארב 2020(. 

בשנות  המצרי,  הכיבוש  בתקופת  ללוד.  בהקשרה  הסכנאת  לתופעת  בקצרה  להתייחס  ברצוננו  לבסוף, 
השלושים של המאה ה-19, התפתחה תופעת ה'שכונות', ה'סכנאת', שהקימו המהגרים המצריים, למטרות 
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חקלאיות, בחוצות הערים )גולן 2016; קרק ואופנהיים 2015(. דוד גרוסמן הראה כי התופעה לא הייתה 
הוא מציין  וסביבותיה,  )במידה פחותה( גם בעמק לוד. בהקשר ללוד  מוגבלת רק ליפו, אלא התקיימה 
הקמת כפרים על ידי מהגרים מצריים. בין זיהויו הנכונים, נכלל, ככל הנראה, גם הכפר ג'נדס )גרוסמן 
מחוץ  התיישבות  של  מובהקת  התפתחות  שכן  שונה,  היה  ההתיישבות  תהליך  בלוד,   .)155-154  :1994
לגרעין ההיסטורי של העיר החלה רק בשלהי המאה ה-19 והתרחבה בתקופת המנדט הבריטי. להבדיל מן 
הסכנאת ביפו, התושבים בלוד היו ברובם בני המשפחות בעלות הקרקע, ולא פועלים ממוצא מצרי. כאן 
מדובר ביוזמה של משפחות להשבחת הקרקע לצרכים כלכליים שונים. כאלה הן למשל סכנת בדר בדרום 
העיר, וסכנת סת אח׳ואתהא. זו האחרונה, שהוקמה ממזרח לעיר, החלה כאתר קבורה משפחתי לבני 
חמולת חסונה, שלימים החלו לבנות בתים סמוך לבית הקברות )ששון 2019א: 49-48(. ברמלה הסמוכה, 
אל-ַ�ַבִני  ַפאנוס, סכנת  סכנת אל-ַוַ�אב, סכנת  כגון:  בדמותן של שכונות  יותר,  בולטת  תופעת הסכנאת 
2019(. העורף החקלאי של לוד, שבו אנו דנים, מייצג את המשכו של התהליך.  וסכנת אל-ַמֶחץ )פאנוס 
ביארת שניר היא דוגמה לביארה שהקרינה על סביבתה בהקמת ביארות נוספות, במרחב הקרוב אליה, 
בתקופת המנדט הבריטי, אבל בימי מדינת ישראל הפכה ל"סכנה". כאן מדובר בתהליך הפוך ממה שקרה 
במרחב הערבי הסובב. במקום התושבים הערביים המקוריים, ביארת שניר ושכונת הרכבת בלוד )שכונת 
בנקודת  פנים,  עקורי  של  יזום  יישוב  של  מגמה  מבטאות  אחרת(  במסגרת  לדון  נבקש  שבה  אל-מחטה, 
התיישבות קודמת, והפיכתה לשכונה בעיר, כפי שהיא מתפקדת כיום. הביארה הייתה הגרעין הראשוני, 
שממנו התפתחה, בראשית ימי מדינת ישראל, שכונתם של פליטי השבט ערב אבו כשכ, בעידוד השלטונות 
2000(. בשטח השכונה עדיין נותרו כמה רכיבים  ובתמיכתם, כחלק ממדיניות יישוב עקורי הפנים )כהן 
אדריכליים-היסטוריים הראויים לשימור, כפי שהראה האדריכל גיורא סולר, בתכנית שהוגשה לעירייה 

)סולר 2016: 162(.

תודות
עזריאלי,  עמיתי  קרן  ידי  ועל  אשקלון  האקדמית  המכללה  של  המחקרים  קרן  ידי  על  נתמך  זה  מחקר 
מכללת  רקטור  שרביט,  שמעון  לפרופ'  נתונה  תודתנו  שלישי.  לתואר  לימודים  מלגת  למרום  המעניקה 
אשקלון, העומד בראש ועדת המחקר, על תמיכתו. עמיתים וידידים סייעו - מי בעצה ומי במידע - לקידום 
המחקר ועל כך אנו אסירי תודה להם. לאילן שיפמן, מרשות הטבע והגנים, שיחדיו איתרנו את המקום 
לגב'  בפנינו;  הדלתות שפתחו  ועל  הלב  רוחב  על  המרואיינים  וליתר  אבו כשכ  לבני משפחת  לראשונה; 
ינון  על העזרה בתיאום ראיונות; לפרופ' אורי  מג'דולין בידס, לשעבר מנהלת תיכון "אל-מנאר" בלוד, 
מאוניברסיטת תל-אביב העוסק בחקר העיר לוד מזה שנים רבות; לבוגרי המכללה האקדמית אשקלון - 
תומר איובי, חנוך ליבי, ואורית גולן; לאמיר פניני, בוגר אוניברסיטת בר-אילן; לחברי 'צוות הסבילים' 
- אמנון קדרון ז"ל ויבדל"א יונל שרביט ואברהם אזדרכת המלווים את המחקר זה שנים, ולשלמה זבדי 

ממוזיאון ארץ-ישראל. 

כל ששלנו שלהם, לבד מן השגגות.
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רשימת מקורות 

ראיון עם חאג' אבראהים מחמוד אבו חמד )אבו מחמוד(, בביתו בלוד, אבו חמד 2019
יום חמישי, ז' באדר תשע"ט, 14.3.2019 

ראיון עם ד'ואבה סלימאן אבו חק )אם רפעת(, במועדוניה לגיל השלישי ברמלה, אבו חק 2018
יום שני כ"ה בכסלו תשע"ט, 3.12.2018

ראיון טלפוני עם איהאב אבו חק, אבו חק 2020
יום ראשון כ"א בשבט תש"פ, 16.2.2020

ראיון עם עז א-דין אבו כשכ )בנו של תופיק(, בביתו בלוד, אבו כשכ 2002   
יום שלישי ט"ז בחשון תשס"ג, 22.10.2002

, אל-מנט'מה אבו ליל )ללא תיארוך( אבו ליל ע' אל-רזאק, ללא תיארוך. 
אל-ערביה לל-תרביה ואל-ת'קאפה ואל-עלום, דאירת אל-ת'קאפה במנט'מת אל-תחריר אל-פלסטיניה, 

בירות )בערבית(

ראיון עם אבראהים חסין אבו שחאדה )אבו ג'ודת(, בביתו ביפו, אבו שחאדה 2019
יום שלישי י"ח בניסן תשע"ט, 23.4.2019

אביצור ש' 1957.  תל-אביבאביצור 1957 

אביצור ש' 1969. תמורות כלכליות במרחב בקעת-אונו. בתוך: מרטון ש' )עורך(. אביצור 1969
תל-אביב: 103-89

תל-אביבאביצור 1980  אביצור ש' 1980.

. תל-אביבאידלשטיין 1939 אידלשטיין י' 1939. 

ראיון עם אבראהים יעקוב אל-עיסוי )אבו ח'ליל(, אל-עיסוי 2017
כ"ה בניסן ה'תשע"ז, 20.4.2017

. בירות )בערבית(אל-פאר 2009 אל-פאר מ' 2009. 

אלראשדייה
)ללא תיארוך(

לוד  אלראשדיה.  הקהילתי  ביה"ס  אתר  בתוך:   . תיארוך.  ללא  אלראשדייה, 
)בערבית(

)עורך(. ארבל 2019 א'  שביט  בתוך:  וחידושים.  אתרים  אמצעים,  העות'מנית:  בתקופה  זית  משמן  סבון  ייצור 
לוד: 157-131
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