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  פתח דבר . 1

  

הגן ניטע בשנות . הוא פינת חמד באזור הצפוני מזרחי של כפר סבא הברון דה מנשה גן

  .ניטעו באותה תקופההשלושים והוא מיוחד בגודלו ובעושרו הבוטני יחסית לגנים אשר 

השתתפו בתכנון הגן אדריכלי נוף ידועי ,  נושא ערכי מורשת היסטורית הקמתו של הגןסיפור

בזכות כל הערכים האלה יחד האתר ראוי .  לאורך השניםהשתמרועשיר והנוף הבוטאני שם  

מו שכונות חדשות יקו, עד מהרה, אולם, שטח חקלאיהגן נמצא בלב ,  כיום.לשימור וטיפוח 

 אין ספק כי השתלבותו . בכפר סבא המתפתחת והגן הותיק יהיה לחלק משכונה צעירה בעיר

של הגן בשכונות החדשות יעניק לתושבים ולעיר בכלל תרומה משמעותית הן בצד ההיסטורי 

   . היותו גן ירוקוהחינוכי והן מבחינת 

  

תכנונו , ן דה מנשהמסמך זה יסקור את הרקע ההיסטורי לרכישת אדמות הגן על ידי הברו

  . ויכלול סקירה פיזית של מרכיבי הגן, נטיעתו והתפתחותו לאורך השנים

  

  ולירדנה ויזנברג על הגןברצוננו להודות להדס רגב ירקוני אשר העשירה את ידיעתנו אודות 

  . יוזמתה ונחישותה לשימור האתרים ההיסטוריים בכפר סבא
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  מיקום הגן . 2

  .  עלייהיכוןצפונית לש, ברון דה מנשה נמצא בגבולה הצפוני מזרחי של העיר כפר סבאגן ה

  

    מיקום גן מנשה  – 1מפה 

  . הגן נמצא בלב שטח חקלאי ומוגדר באותו אופן

  

  139:  חלקה7621: גוש .  שימושי קרקע  גן מנשה במפת-2מפה 

 גן מנשה

 גן מנשה
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  גן מנשה במפות היסטוריות . 3

 האזור היה מחוץ לגבולה , של הברון דה מנשהגן ושטחי החקלאות הוקם ה כאשר,1935בשנת 

  .3 ,4 כפי שניתן לראות במפה , של המושבה כפר סבא

  

  .מפה בריטית , 1937, איזור המושבה כפר סבא – 3מפה 

  

  

  .  תקריב1937 -4מפה 
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  . ושבהשטחי המגן מנשה עדיין לא נכלל בתחום . ב המושבה כפר סבא עורכת תכנית א1942בשנת 

  

   תכנית כפר סבא-1942

  

אשר רווחה באירופה " עיר גנים"התכנון המוצע לכפר סבא מושפע מתיאוריות התכנון 

 דבר .מטרת  התכנון היא לשלב בין איכויות העיר ואיכויות הכפר.  בתחילת המאה העשרים

  . ידי ביטוי בכפר סבאלכפי שבה , המתבטא ביצירת גנים בלב אזורי המגורים

  

  

  . סכמה תכנונית, למטה. 1942תכנית אב  , "עיר גנים"רכז כפר סבא מתוכנן ברוח מ
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   : ם רבים לכפר סבא וביניהם גן מנשהלאחר מלחמת העצמאות נוספו שטחי

  

  
  אדמות שנוספו לכפר סבא לאחר מלחמת העצמאות

  

  יהדות אלכסנדריההברון דה מנשה ו: הרקע לרכישת הגן  .4

  

שנים רבות אלכסנדריה היוותה יעד . מצרים, קהילה היהודית באלכסנדריההברון דה מנשה חי ב

זאת בזכות הפוטנציאל הכלכלי , נוח להגירת יהודים אשר הגיעו אליה עוד בימי חורבן בית ראשון

  . וקרבתה לארץ ישראל גם יחדהגלום בה הגבוהה 

הביא לפריחה ר הבריטי אש מצרים היתה תחת השלטוןבמחצית השנייה של המאה התשע עשרה 

  אליהיהודים רבים נמשכו לאלכסנדריה והגיעו. כלכלית ולטיפוח מוסדות חברתיים ותרבותיים

יהודי . אנטישמיות הגואה שםה מקלט מבהמארצות שונות מרחבי הים התיכון ואירופה ומצאו 

ם היהודירוב . בקהירמהאחרים מצרים היו יושבי ערים וכשליש מהם התרכז באלכסנדריה ורבים 

ו אזרחות זרה  יהודים רבים קיבל.םעסקו  במסחר תוך ניצול קשריהם עם היהודים אשר מעבר לי

הונגרית -למשפחת מנשה עצמה היתה אזרחות אוסטרוו, הם הכלכלייםבזכות קשריהם ועסקי

  . אשר העניקה לה תואר אצולה

  

תה בעיקר מסוף המאה התשע עשרה עד מלחמת העולם הראשונה התנועה הציונית במצרים הי

המעמד הספרדי הגבוהה הפגין הסתייגות . נחלתם של יוצאי אירופה מהמעמד הבינוני והנמוך

  .נושא זהמ וזלזול
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חשיפה רחבה יותר של יהדות אלכסנדריה לפעילות ציונית חלה בעת גירוש יהודי ארץ ישראל 

ישו את  הדג,כאחד עשר אלף במספר, הגולים .1915-1917בשנים , מלחמת העולם הראשונהב

יוסף  בעריכת "בנכר"לאומיותם ודיברו בשפה העברית ואף פעלו להוצאת עיתון עברי בשם 

הגולים רואים , הציונות של יהודים אלוערכי בעוד יהודי אלכסנדריה משתאים מ. 'אהרונוביץ

הדבר התבטא . בעלת אופי גלותי הרחוקה מאידיאליםטובה אך כביהדות אלכסנדריה כיהדות 

לא אלה  התרכזה בהעברת תרומות לארץ ישראל אך עילות הציונית באלכסנדריהרוב הפבכך ש

 יצא לאור 1934-1948בין השנים . עד מלחמת העצמאותעלו לישראל יישבו את הארץ ורק אחדים 

דבר אשר ביטא ,  אשר הבהיר כי הוא מעוניין להיות עיתון יהודי ומיצרי גם יחד"אל שמס"העיתון 

 סוחרים יהודים רבים העדיפו שלא לפרסם ,אולם. ציונות ולמצריםאת יחסם של היהודים ל

  . מוצריהם בעיתון זה 

  

קרב השליחים הציוניים אשר הגיעו לאלכסנדריה בשנות השלושים חשו לא אהודים בעיקר ב

 התייאשו מהניסיונות לקנות את ליבם והחליטו כי כדאי שליחים אלה. תיאליטה הספרדה

התגייסו ואכן מספר אנשים כאלה .  המכובדיםשל העשיריםאהדתם לרכוש את להתרכז בעיקר ב

  .  דה מנשה הברוןביניהםו לפעילות ציונית

  

  : הברון דה מנשה . 5

 הברון דה מנשה היה דמות בולטת מבחינת פעילותו לעיילעל רקע היחס לציונות אשר תואר 

הברון דה . וש מארץ ישראל זכה מצד היהודים הגולים בעת הגירלוהדבר ניכר גם ביחס , הציונית

אשר בעיקר עשתה פעילות חברתית ואיסוף כספים " הועדה למען ארץ ישראל"מנשה הקים את 

באלכסנדריה הברון דה מנשה . למען ארץ ישראל והיה לנשיא יהדות אלכסנדריה בתקופת המנדט

נכו את כי הגולים חי  ויש להדגיש1917קלט כעשרים מילדי הגולים עמד בראש בית ספר אשר 

 יהדות מרביתילדיהם על ערכי הציונות והשפה העברית דבר אשר היה זר וזכה לביקורת מצד 

  .  אלכסנדריה

  

החוות היו עסק כלכלי אשר נוהל על . הברון דה מנשה היה בעל חוות רחבות ידיים באלכסנדריה

ווה בכפר והחבאופן דומה הוקמו החוות בארץ ישראל ,  מנהלים נאמנים אותם מינה הברוןידי

  . אשר גן מנשה היה בתחומהסבא 

  

  :רכישת האדמות והקמת החווה.  6

  

היתה חברת בת עמותה זו . "הנוטע"על ידי עמותת  ושטחי המטעים גןההברון דה מנשה רכש את 

ת אדמוהמלבד . גד מכנס ועובד בן עמי, י" על ידי איתמר בן אבהנוהלש" בני בנימין"של עמותת 

  . אדמות נוספות באבן יהודה עבור אחותוהברון רכש בכפר סבא 
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החווה נוהלה על ידי חיים יפה לו נבנה . 1936-הפרדס ניטע ב ו1935אדמות גן מנשה נקנו בשנת 

.  כאשר במקום היה צריף בו התגורר חיים יפה ומשפחתו1937הגן הוקם בשנת . בית בתחום הגן

   .ומשפחת יפה התגוררה בו בגן  כבר היה קיים הבית1939בשנת 

  

קניית האדמות בארץ ישראל על ידי הברון דה מנשה היתה מעשה שניתן ליחסו למניעים ציוניים 

בעת הקמת מדינת . היו חוות רווחיות ורחבות ידיים באלכסנדריהכבר לברון , כפי שנאמר, שכן

, כל שכן. רכושו היחידילישראל רכושו של הברון במצרים הולאם וכך רכושו בארץ ישראל היה 

  .והקרקעות נמכרו על ידי בנו, ון ביקר מעט פעמים בגןהבר

  

בעת ת בהקמת גן על שטח נרחב בו בזמן שאדריכלות נוף והקמת גנים שקיע רבוההברון דה מנשה 

בכדי להבין מה יכול . קיימת באופן מצומצם מאוד ביישוב היהודי בארץ ישראלהיתה ההיא 

אלכסנדריה של אותם ימים .  הוא התגוררהב סביבהלהביא את הברון להחלטה זו יש להבין את ה

באופן . בתכנון העירוני" עיר הגנים"רוח  היתה נתונה תחת השלטון הבריטי אשר הביא עימו את 

 הברון דה מנשה התגורר בשכונת גנים .הזה נבנו שכונות באלכסנדריה שופעות ירק וגנים לרוב

   . כי ראה בכך חשיבות רבה מטופחת ואין להתפלא

  

  

  :על המתכננים . 7

  :למוניטין  זכו רובוצע על ידי מתכננים אשגן הברון דה מנשה תוכנן 

החל . 1919 - ועלה ארצה באדריכלות בניקולאייבלמד , 1898יליד אוקראינה אדריכל  : זאב רכטר

בשנת . לעבוד  במשרד בנימין חייקין בירושלים ובתחילת שנות העשרים החל לעבוד בתל אביב

  . ד הנדסה ברומא וחזר לארץ והיה אדריכל פורה ביותר בתל אביב נסע ללמו1926

 משוויץ קוטנר היה רכז ומדריך ענף הגננות בבית 1933 עם עלייתו ארצה בשנת :יצחק קוטנר

קוטנר היה שותף להקמת הגן הבוטאני במקוה .  שנים10-הספר החקלאי מקווה ישראל במשך כ

ת שונים עד שהשתקע בחיפה ולימד בבית הספר בכפר קוטנר עבד במקומו. ישראל בתכנונו של סגל

   .שכונות וגנים ציבוריים וקיבוצים, גנים תוך המשך עבודה פרטית באדריכל גנים לבתים פרטיים

ליפא יהלום רכש את השכלתו כאדריכל נוף תוך עבודתו עם יחיאל . 1913, יליד פולין: ליפא יהלום

כנון ובביצוע של גנים שונים ברחבי הארץ וביניהם הגן בתקופה זו עזר בת . 1935-1942סגל בשנים 

 ליפא יהלום שותף עם דן צור ויחד עשו תכניות נוף רבות 1946משנת . הבוטאני במקווה ישראל

גנים , עבור מוסדות כגון בתי חולים אוניברסיטאותגנים , ברחבי הארץ וביניהם גנים לקיבוצים

  .מסחריים מוסדות הנצחה ומרכזים , ופארקים לאומיים
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  :  והתפתחותו לאורך השניםהקמת גן הברון דה מנשה.  8

  

 הקצה את השטחים ותכנן את אדריכל זאב רכטר. מספר מתכנניםגן הברון דה מנשה תוכנן על ידי 

הושלם על ר שאתכנון , וילה מהודרת אף תכנן רכטר. בחלקו המערבי של הגןהפרגולה אשר היתה 

קוטנר תכנן את הגן יצחק . וילה לא יצאה אל הפועלוולם הקמת הא, ידי האדריכל אריה שרון

 ,למעשה ,עיצוב הגן, אולם. קח חופשה מיוחדת מעבודתו במקווה ישראלא להולצורך כך כאשר 

והמשיך לעבוד לאחר צעיר  ליפא יהלום אשר הגיע לגן בתור פועל  אדריכל הנוףהותווה על ידי

  .  קוטנריצחק עזיבת 

  

קיבוץ העוגן וקיבוץ דן עבדו  כאשר חברי עבריתהעבודה ה שה נבנה על טהרתגן הברון דה מנ

 בכפר סבא ושכנו בתחום קיבלו את הכשרתם, כמו קיבוצים רבים אחרים, קיבוצים אלה. במקום

  .  דה מנשהאדמות הברון

  

עצי . במיוחד אליוובאו הבגן מנשה צמחים רבים אשר לא היו קיימים בגן הישראלי קודם לכן ו

  וחלקים הובאו ממשתלותחלק מהצמחים הובאו משוויץ,  מאיטליההובאורן הגלעין או

 , אנונה,טעו גם עצי שזיףינ.  וממקוה ישראלרמת הכובשמ, ממשתלה בראש העין, מנדטוריות

דקל טבעות ממצרים  אשר הביא גם המגנוליה הובאה על ידי חיים יפה ממצרים. אבוקדו ובננות

   . באלכסנדריה   אל הברון דה מנשהונשלחהמיוחדים פירות הגן . אך הוא נגנב

  

.  גן מנשה היה בסיס אימונים של ההגנה כאשר היה לה גם תחנת שידור במקוםבשנות הארבעים 

בשטחי הפרדסים הוחבאו אנשים אשר . המשדר היה על גג המבנה והוסתר על ידי שובך יונים

  . נמלטו מהבריטים

  

חיים יפה טיפל במטעים ואילו אשתו מרים טיפחה .  קומתיבגן התגוררה משפחת יפה בבית חד

 1966חיים יפה נפטר בשנת  .חנה יפה נולדה בגן והתגוררה בו גם לאחר נישואיה, בתם. את הגן

שנות החמישים הועסקו מ.  עברה להתגורר בקיבוץ יקום מרים1967בשנת , ולאחר מותו הגן נמכר

  . ון עלייהגוררו בשיכ אשר התשלום ויחיא, בגן שני עולים מתימן
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  תמונות היסטוריות.  9

  

  

  הברון דה מנשה

  

  

    

  מטפלת בגינת הירקמשפחת יפה                                חיים ומרים יפה והנכדות             
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  : תיאור מרכיבי הגן .   10

  כללי 

במיקום הגבוהה ביותר נמצא בית בלב הגן ו. מצפון לשכונת עלייההגן נמצא בלב שטח חקלאי 

 דשא עם עצים ימצפון ומדרום לבית כר. ארבעת עבריו אזורי פיתוח שוניםבמשפחת יפה  כאשר 

  . ממערב לבית אזור עם קקטוסים מיוחדים וממזרח לו שיחים גבוהים. בוגרים רבים

בעבר . כותיתאמליצירת טופוגרפיה , חומה, טרסות ומדרגות עשויות אבניםכגון רב בגן פיתוח נוף 

 של 4הובילה אל הבית ממערב למזרח ופנתה לכיוון דרך ש  בגן פרגולה עשויה עמודי אבן ועץהיתה

  . היום

  
  תרשים האתר

  יפישדרת עצי ברוש צר                               אזור כר הדשא הצפוני   מיקום בית יפה                אזור הקקטוסים            

                                                                                                                                          המובילה משיכון עלייה אל הגן

  

  צילום מדרום לצפון

 בית יפה

 כר דשא

 כר דשא
 קקטוסים

 ברושים

 

 שיחים
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  בית משפחת יפה.  11

ו קירותי, בן קומה אחת, הבית צנוע . רבנקודה הגבוהה ביות, יפה נמצא במרכז הגןבית משפחת 

עשוי קונסטרוקציית פלדה ו משופע וכיום המקורי כנראה שטוח  הגג ,עשויים לבנים אדומות

  . וחיפוי פח ואסבסט

  

  

  חזית מזרחית וחזית צפונית

 

  

  חזית צפונית וחזית מערבית
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  חזית צפונית

  

  חזית מערבית וחזית דרומית
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  חזית מערבית פתח אטום

  

  חזית מזרחית

  

  קיר עשוי לבנים אדומות
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  כניסה לבית

  

  ביסוס הבית

  

   במרפסת הביתריצוף צבעוני
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  פיתוח נוף.  12

  

כפי , בעבר היתה פרגולה שהובילה אל הגן והבית ממזרח למערב. בגן פיתוח נוף עשיר עשוי אבן

  :  בתצלום ההיסטורי להלןרואיםש

  

  

  . מאחוריה שדרת הברושים והפרגולה, ה מהכפר הסמוךשכנ

  

  

   .תקריב, הפרגולה
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  מקשרות בין כר הדשא הצפוני לבית. מדרגות בנויות

  

  

  שלח מדרגה עשוי אבן בודדת
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  טרסות בנויות בדרום הגן

  

  

  טרסות בנויות
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  .כר דשא דרומי, ספסל אבן בנוי

  

  

  ספסל אבן
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   ומדרגות בנויות לשבי
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   ייהצמח.  13

גן מנשה שופע צמחייה ותיקה וייחודית לגנים אשר נטעו באותם , שצוין בפרקים הקודמיםכפי 

 ,דרומית מערבית לבית, במורד הגן. כר דשא צפוני ובו עצי אורן: הגן מחולק למספר אזורים. ימים

   .  ומצפון מזרח שיחים רבים, ערב לבית כר דשא נוסףמדרום וממ, אזור ובו מיני קקטוסים

  

  

  . ברוש צריפי מובילים אל הגן מכיוון שכונת עלייה אשר בצפון מערב כפר סבאשדירת עצי 

  

  מבט מתחילת שדרת הברושים אל עבר הגן
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תה י הי, בעבר,במרכז התמונה. משמאל שדרת הברושים ומימין קצה הגן, עצי הדר, במרכז

  .  בתמונה בפרק הקודםנראהכפי שהפרגולה 

  

  .  הקקטוסים השביל מבט מאזור הבית אל

  

  . בשביל הקקטוסים גם עצי תמר וציקס
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  אזור הקקטוסים

  

  קקטוסים

  

  . קקטוסים ושדרת הברושים אחריהם
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  . אזור הקקטוסים ובעומק התמונה האורנים אשר בקרבת הבית, מבט מדרום

  

  .מבט ממזרח אל עבר הבית
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  צבר
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  . בכר הדשא הצפוניאורן 

  

  ת עץ גרוילאהפריח
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  הרדוף
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  גרוילאה

  

 אלמון הודי

 



  Amnon Bar Or    אמנון בר  אור
  .Architects    Ltd         מ"אדריכלים בע

  

  03-5163079:פקס ,03-5163082: 'טל ,65251א "ת) מגדל שלום  (9אחד העם ' רח

Ehad Haam, Tel Aviv 65251 9    Tel. 972  3  5163082  Fax. 972  3 5163079  

com.baror-amnon.com   www.arc-baror@amnon  

30

  

  כליל החורש

  

  

  מיני יוקה
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  פריחת יוקה

  

  

  רימון
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  .  פורחת במורד השביל מאזור הקקטוסיםמגנוליה
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  מקורותרשימת .  14

  

  פרקי עיון במורשת ישראל , פעמים.  המתחים בקהילה והציונות- יהדות מצרים. טיגנור רוברט ל

  . 1983, 89-105: 16. במזרח

   פרקי עיון במורשת ישראל -פעמים. 1934-1948 עיתון יהודי במצרים -אל שמס, נחמיאס ויקטור

  . 1983, 129-141 : 16, במזרח

  מגמות בעיצוב הגנים בשנות השלושים בארץ ישראל והשפעתן על גן הברון מנשה ", וני ירק-רגב
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